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HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ 
VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ MEZUN PAYDAŞ DEĞERLENDİRME ANKETİ SONUÇ 

RAPORU-2020 

 

Bölümümüz Ölçme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü tarafından her yıl sonu yapılması planlanan 
Mezun Paydaş Değerlendirme Formu (Eylül-Aralık) 2020 tarihinde mezunlarımıza Google Form 
üzerinden uygulanmıştır.  

104 mezunumuzun katılım göstermiş olduğu anket; 17 tanımlayıcı, 21 likert tipi soru (Hasan Kalyoncu 
Üniversitesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nden alınan eğitim ve öğretimi değerlendirmeye 
yönelik) ve 1 açık uçlu görüş ve önerilerin yer aldığı sorudan oluşmaktadır.  

Ankete katılan 104 mezun öğrencilerimizin yaşları 22-32 arasında değişmekte olup, 68’i kadın (%65,4), 
36’sı ise erkekti (%36,4).  

33 mezun öğrencimiz çalışmadığını 71 mezun öğrencimiz ise şuan çalışıyor olduğunu belirtmiştir. 71 
bireyin 38’i hala ilk iş yerinde çalışırken 31’i iş değişikliği yapmıştır. Çalışan bireylerin 20’si mezun 
olduktan hemen sonra iş bulmuşken, 44’ü 1-3 ay içerisinde, 6’sı ise 1 yıldan daha uzun sürede iş bulup 
çalışmaya başlamıştır. Mezunlarımızın çalıştığı şehirlerin dağılımlarına baktığımızda Adana (6), 
Adıyaman (2), Ankara (2), Antakya (1), Antalya (2), Balıkesir (2), Bursa (1), Şırnak (2), Diyarbakır (3), 
Gaziantep (33), Giresun (1), İstanbul (6), İzmir (1), Maraş (4), Malatya (3), Osmaniye (1), Şanlıurfa (15) 
ve Tekirdağ (1)  yer almaktadır. Öğrencilerimizin çalışma alanları Akademisyen-Pediatrik 
Rehabilitasyon-Spor Fizyoterapistliği başta olmak üzere Genel Fizyoterapi- Nörolojik Rehabilitasyon 
olmak üzere çeşitlilik göstermektedir. 

Mezun öğrencilerimizin Lisansüstü eğitimlere devam edip etmedikleri sorulduğunda; 21 öğrencinin 
devam ettiği (%20,2), 83 öğrencinin ise devam etmediği (%79,8) tespit edildi. Lisansüstü eğitime devam 
edenlerin 18’i yüksek lisans eğitimi, 4’ü ise doktora eğitimi almaktadır.  

 

Mezun öğrencilerimize FTR bölümünü seçmiş olmaktan memnuniyetlerini VAS (0-10) arasında 
değerlendirmeleri istendiğinde ortalama memnuniyet düzeylerinin 5,57 olduğu görülmüştür. 

 

 



Mezunlarımızın bölümümüzden almış oldukları eğitim ve öğretimleri gözönünde bulundururarak 
cevaplamış oldukları Likert tip ölçeğe ilişkin yanıtlar aşağıda yer almaktadır. 

 

- Mesleğiniz ile ilgili temel bilim bilgi düzeyi %57.7 iyi (60) kişi  

 

 

- Mesleğiniz ile ilgili klinik alanlara yönelik teorik bilgi düzeyiniz %46.2 iyi (48) kişi 

 

- Mesleğinizle ile ilgili klinik alanlara yönelik uygulama beceri düzeyiniz %51.9 iyi (54) kişi 

 



- Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki psikososyal farkındalık düzeyiniz %42.3 iyi (44) kişi 

 

- Mesleki farkındalık bilginiz %43.3 iyi (45) kişi 

 

- Yaşam boyu öğrenme ilkesi ile kendinizi geliştirip, araştırma önerileri sunma %38.5 iyi (40) 
kişi 

 

 

 

 



 

- Yaşam boyu öğrenme ilkesi ile kendinizi geliştirip, teknolojik gelişmeleri takip etme %37.5 iyi 
(39) kişi 

 

- Yaşam boyu öğrenme ilkesi ile kendinizi geliştirip, girişimcilik özelliğini gösterme %33.7 iyi  
(35) kişi 

 

- Etik prensiplere bağlılığınız %61.5 çok iyi (64) kişi 

 

 
 



 
 
 

- Multidisipliner (diğer mesleklerle) çalışma %53.8 çok iyi (56) kişi 

 

- Diğer mesleklerle/hastalarla etkili iletişim kurma %63.5 çok iyi (66) kişi 

 

- Ulusal ve uluslararası alanda literatür araştırma ve yayın tarama alışkanlığınız %30.8 iyi (32) 
kişi 

 

 



 

 

 

- Mesleği ile ilgili araştırma planlama ve veri analizleri konusundaki bilgi düzeyiniz %44.2 iyi 
(46) kişi 

 

- Sağlık alanındaki hukuksal süreçler hakkındaki bilgi düzeyiniz %44.2 geliştirilmem gerekir (46) 
kişi 

 

- Hasta mahremiyeti ve kişisel verilerin korunması (gizliliği) ilkeleri hakkında bilgi düzeyiniz 
%46.2 çok iyi (48) kişi 

 



- Toplum sağlığını koruma ve geliştirme konusundaki bilgi düzeyiniz %51.9 iyi (54) kişi 

 

- Sağlıklı yaşlanmaya yönelik uygulamalar konusundaki bilgi düzeyiniz %42.3 iyi (44) kişi 

 

- Mesleğiniz dışındaki alanlarda aldığınız eğitimlerle, sosyokültürel gelişim gösterme düzeyiniz 
%45.2 iyi (47) kişi 

 

 

 

 



- Hastaya yönelik uygun değerlendirme sürecini yönetme beceriniz %46.2 iyi (48) kişi 

 

- Hastaya yönelik değerlendirmeden elde ettiği verileri yorumlayabilme beceriniz %44.2 iyi 
(46) kişi 

 

- Hastaya yönelik değerlendirme ve yorumlama sonucunda klinik karar verebilme beceriniz 
%51 iyi (53) kişi 

 
 
 
 
 



Mezun öğrencilerimizin bölümümüz ve mesleğimize dair görüş ve önerileri aşağıda 
sıralanmıştır. 
 

- Alanımızın bilindiği üzere önü kapalı atamaları sıkıntılı ve özel kurumların çoğu meslektaşlarımı 
komik rakamlara çalıştırıyor mezun olduktan sonra sadece mezun etmiş olmayıp iş konusunda 
ışık olma, yol gösterme, akıl verme ve yönlendirme konularında biraz daha öğrencilerinizin 
yanında olursanız sevinirim biz mezun olduk ama en azından bizden sonra ki dönemlere bir 
katkısı olması dileğiyle..   

- Başarılı bir şekilde okulundan mezun olan öğrencilere hocaların destek olması gerektiğini 
düşünüyorum. Bu kötü piyasa şartları içinde başarılı öğrencinin sürünmemesi gerektiğini 
düşünüyorum. Umarım dikkate alınır. 

- Bölümümden memnun değilim mesleğimi yapmıyorum. Mezuniyet sonrası okuldan sıfır destek 
ve ilgisizlik gördüm. Sadece öğrenci gözüyle bakılırsa eksiklikler ankete bakılmadan farkedilir. 

- Böyle kutsal bir mesleğin kıymetini bilmediğimiz sürece hep kaybeden bizler olacağız. 
Mesleğimize ve meslektaşlarımıza sahip çıkmak ilk önceliğimiz olmalıdır. 

- Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde okurken sadece mesleki anlamda değil birçok alanda hayata 
dair kendimi geliştirme fırsatlarını değerlendirdiğimi düşünüyorum. Bu yüzden meslek 
yaşantımda da sosyal beceriler yönünden kuvvetli kazançlar elde ettiğime inanıyorum. Çok 
teşekkür ederim. 

- Mesleğimizde kullandığımız belirli tedavi yöntemlerinin şahsımca eğitim sürecinde hocalarımız 
tarafından ücretsiz bir şekilde verilmesini öneririm. Bilgi çok değerli ama bir o kadar da güzel 
ve paylaştıkça da değeri de güzelliği de artar. 
 


