T.C.
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ
KLİNİK UYGULAMA YÖNERGESİ
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR
MADDE 1-) Bu yönergenin amacı İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon Bölümü Lisans öğrencilerinin, mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeleri amacıyla yurt
içinde ve yurt dışında dördüncü yarıyıl ve altıncı yarıyıl sonunda yapılan Klinik Yaz Stajları ile son sınıfta
yarıyıl içi Klinik Uygulama I ve Klinik Uygulama II derslerindeki klinik uygulama esaslarının düzenlenmesi
ve yürütülmesinde uygulanacak ilkelerin belirlenmesidir.
MADDE 2-) Stajlar, II. sınıf 4. yarıyıl zorunlu FTR230 Klinik Yaz Stajı, III. sınıf 6. yarıyıl zorunlu FTR330
Klinik Yaz Stajı ile son sınıf FTR411 Klinik Uygulama I ve FTR412 Klinik Uygulama II derslerinden oluşur.
MADDE 3-) Bu yönerge; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve İstanbul Aydın Üniversitesi Önlisans –
Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre hazırlanmıştır.
MADDE 4-) Bu yönergede geçen
a) SBF: İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’ni
b) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Kurulu: İstanbul Aydın Üniversitesi Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon Bölümü’nün öğretim üye ve elamanlarının oluşturduğu kurulu,
c) Öğrenci: İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
öğrencilerini,
d) Uygulama Sorumlusu: Öğrencinin; uygulama yaptığı merkezin yeterliliğini denetleyen öğretim
elemanını,
e) Uygulama Yürütücüsü: İlgili klinik uygulamanın, uygulama alanında yürütülmesinden sorumlu
öğretim elemanını/fizyoterapisti,ifade eder.
KLİNİK UYGULAMA İLE İLGİLİ ESASLAR
MADDE 5-) Öğrencilerin zorunlu klinik yaz stajları ve klinik uygulamaları İstanbul Aydın Üniversitesi SBF
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü ders müfredatı doğrultusunda yürütülür. Her öğrenci İAÜ SBF
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Kurulu’nun uygun göreceği dönemlerde ve onay verdiği sağlık
kuruluşlarında bu yönerge hükümleri uyarınca stajını yapmak veya tekrarlamak zorundadır.
KLİNİK UYGULAMALARIN YAPILACAĞI KURUMLAR
MADDE 6-) İAÜ SBF Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencilerinin stajları, İAÜ SBF Fizyoterapi
ve Rehabilitasyon Bölüm Kurulu tarafından uygun görülen kamu ve özel sağlık kuruluşları bünyesindeki
rehabilitasyon ünitelerinde ve kliniklerinde, kurumlar arası sözleşme ile karşılıklı protokol imzalanmış
kamu ve özel kuruluşlar ile yurt dışındaki benzer kuruluşlarda yapılır. Sağlık kuruluşlarının staj - klinik
uygulamalar için yeterli olup olmayacağına; uygulama sorumlusu öğretim elemanı karar verir.
Klinik Yaz Stajları için öğrenciler, staj yapmak istedikleri yeri bahar yarıyılı vize tarihleri öncesinde
başvuru ve kabul belgeleri ile Bölüm Başkanlığına bildirmek zorundadır. Bu bildirim; ilgili kuruluş, Bölüm
Başkanı ve uygulama sorumlusu tarafından uygun görüldüğü takdirde, öğrenci stajını bu kuruluşta
yapar. Öğrenci bulunduğu ünitede, uygulama yürütücüsü fizyoterapist kontrolünde, egzersiz tedavisi,
elektroterapi ve rehabilitasyon uygulamalarını izleyerek ve katılarak stajını yapar.
KLİNİK UYGULAMA YAPABİLME KOŞULLARI
MADDE 7-) Her öğrenci İAÜ SBF Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünün eğitim-öğretim programında
gösterilen yarıyıl dönemlerinde ve tarihlerinde stajını yapmak zorundadır.
Öğrenciler Klinik Yaz Stajı ve Klinik Uygulama derslerini alabilmek için aşağıda belirtilen ön koşulları
yerine getirmek zorundadır.
a) FTR 230 Klinik Yaz Stajı dersi ön koşulu: Aşağıda isimleri ve kodları verilmiş olan teorik ve
uygulaması bulunan 1. ve 2. sınıfın mesleki derslerinin en az üçünden en az DD almak.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

FTR 116 Isı Işık Hidroterapi
FTR 213 Fizyoterapide Temel Ölçme ve Değerlendirme
FTR 214 Tedavi Hareketleri Prensipleri
FTR 215 Elektroterapi I
FTR 216 Elektroterapi II
FTR 217 Manipulatif Tedavi I
FTR 218 Manipulatif Tedavi II

b) FTR 330 Klinik Yaz Stajı dersi ön koşulu: FTR 230 Klinik Yaz Stajı dersini alarak en az DC ile
geçmiş olmak ve aşağıda isimleri ve kodları verilmiş olan 3. Sınıf rehabilitasyon derslerinin en
az üçünden en az DD almak.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

FTR 311 Nörofizyolojik Yaklaşımlar I
FTR 312 Nörofizyolojik Yaklaşımlar II
FTR 313 Pediatrik Rehabilitasyon
FTR 314 Nörolojik Rehabilitasyon
FTR 317 Pulmoner Rehabilitasyon
FTR 319 Ortopedik Rehabilitasyon
FTR 322 Kardiyak Rehabilitasyon

c) FTR 411 Klinik Uygulama I dersinin ön koşulu: FTR 330 Klinik Yaz Stajı dersini alarak en az
DC ile geçmiş olmak.
d) FTR 412 Klinik Uygulama II dersinin ön koşulu: FTR 330 Klinik Yaz Stajı dersini alarak en az
DC ile geçmiş olmak.
e) FTR 411 ve FTR 412 Klinik Uygulama I ve II dersleri için özel ön koşullar:
1) Nörolojik Rehabilitasyon ünitelerinde staj yapabilmek için FTR311 Nörofizyolojik
Yaklaşımlar I, FTR312 Nörofizyolojik Yaklaşımlar II ve FTR314 Nörolojik Rehabilitasyon
derslerini almak ve devamsızlıktan kalmamak.
2) Ortopedik Rehabilitasyon ünitelerinde staj yapabilmek
Rehabilitasyon dersini almak ve devamsızlıktan kalmamak.

için

FTR319

Ortopedik

3) Pediatrik Rehabilitasyon ünitelerinde staj yapabilmek için FTR313 Pediatrik Rehabilitasyon
dersini almak ve devamsızlıktan kalmamak.
4) Kardiyopulmoner Rehabilitasyon ünitelerinde staj yapabilmek için FTR317 Pulmoner
Rehabilitasyon, FTR322 Kardiyak Rehabilitasyon derslerini almak ve devamsızlıktan
kalmamak.
5) FTR312 Nörofizyolojik Yaklaşımlar II ve FTR322 Kardiyak Rehabilitasyon derslerini
almamış olan öğrenciler, bu dersleri almaları koşuluyla ikinci dönemin son stajı olacak
şekilde Nörolojik Rehabilitasyon ve Kardiyopulmoner Rehabilitasyon ünitelerinde
stajlarını yapabilirler. Ancak bu derslerden devamsızlıktan kalmaları durumunda stajları
kabul edilmez.
KLİNİK UYGULAMA SÜRELERİ
MADDE 8-) II. sınıf 4. yarıyıl Klinik Yaz Stajı ve III. sınıf 6. yarıyıl Klinik Yaz Stajı 4 hafta (20 iş günü)
devam zorunluluğu gerektirir. Öğrencinin kabul edilebilir özel durumlarında, öğrencinin talebi üzerine ve
Bölüm Başkanı’nın onayı doğrultusunda Klinik Yaz Stajlarını başka bir zaman diliminde yapabilmesine
izin verilebilir.
IV. sınıf 7. yarıyıl Klinik Uygulama I ve IV. sınıf 8. yarıyıl Klinik Uygulama II dersleri akademik takvim
sürecinde, her eğitim döneminde belirlenen sürede ve Bölüm Kurulunca kabul edilen sağlık
kuruluşlarının ünitelerinde yapılır.
a) FTR 411 Klinik Uygulama I ve FTR 412 Klinik Uygulama II Dersleri Kapsamındaki Zorunlu
Stajlar:
1) Genel FTR-I
2) Genel FTR-II
3) Nörolojik Rehabilitasyon

4) Ortopedik Rehabilitasyon
5) Pediatrik Rehabilitasyon
6) Kardiyopulmoner Rehabilitasyon
b) FTR411 Klinik Uygulama I ve FTR 412 Klinik Uygulama II Dersleri Kapsamındaki Seçmeli
Stajlar:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Geriatrik Rehabilitasyon
Yoğun Bakımda Rehabilitasyon
Romatolojik Rehabilitasyon
Kadın Sağlığı ve Jinekolojik Rehabilitasyon
El Rehabilitasyonu
Halk Sağlığında Rehabilitasyon
Sporcu Sağlığında Rehabilitasyon

c) 7. ve 8. yarıyıl Klinik Uygulama I ve II dersleri kapsamında akademik takvim sürecinde her
dönemde 3 zorunlu staj (Ortalama 1 ay) ve 1 seçmeli staj (Ortalama 2 hafta) olarak yapılır.
d) Öğrenciler 7. yarıyılda Genel FTR-I stajını ve zorunlu stajlardan ikisini ve seçmeli stajlardan
birini yapmak zorundadır.
e) 8. yarıyılda Genel FTR-II stajını ve zorunlu stajlardan 7. yarıyılda yapmadığı kalan iki stajını
ve seçmeli stajlardan yapmadıklarından birini yapmak zorundadır
KLİNİK UYGULAMALARA DEVAM ZORUNLULUĞU
MADDE 9-) Klinik Yaz Stajlarında devam zorunludur. Klinik Uygulama I ve II derslerinde devam
zorunluluğu İstanbul Aydın Üniversitesi Önlisans - Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
doğrultusunda belirlenir.
Stajlarda - Klinik Uygulamalarda günlük çalışma süresi en az 6 saat olup, öğrenci staj - klinik uygulama
yaptığı kurumun çalışma saatlerine uymak zorundadır. Mazeretleri Bölüm Başkanlığınca ve uyguluma
sorumlusu öğretim elemanları tarafından kabul edilen öğrencilere, telafi hakkı verilir.

KLİNİK UYGULAMA YÖNERGESİ
KLİNİK UYGULAMA ALANINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR
MADDE 10-) Öğrenciler klinik uygulama yaptıkları kuruluşun bağlı olduğu işyeri yönetmeliklerine,
kuruluşun iç düzenine, disiplin ve iş güvenliği ile ilgili kurallara uymak zorundadır. Klinik uygulama
programı kapsamında verilen görevleri yapmayan ve kurallara uymayan öğrenciler uygulama sorumlusu
tarafından Bölüm Başkanına bildirilir.
STAJYER ÖĞRENCİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI
MADDE 11-)
a) Uygulama yaptığı kurumun çalışma ve güvenlik kurallarına, düzen ve disiplinine, kılık kıyafet
kurallarına, mesai saatlerine uymak zorundadır.
b) Öğrenci, Bölüm Başkanlığı tarafından hazırlanan staj programına uymak zorundadır. Uygulama
sorumlusunun onayını almadan staj dönemini ve yapacağı kurumu değiştiremez.
c) Uygulama alanında iyi ve olumlu ilişkiler içinde olmalıdır.
d) Uygulama alanında her türlü araç ve gereci dikkatli kullanmaya özen göstermelidir.
e) Uygulama yürütücüsünün gözetiminde hasta karşılayabilir, değerlendirme ve tedavi yapabilir.
f) Uygulama alanından uygulama yürütücüsünün izni olmadan ayrılmamalıdır.
g) Uygulama alanındaki çalışmalarını içeren formları, uygulama yürütücüsüne onaylatmalıdır.
h) Uygulama alanlarında cep telefonunu kapalı tutmalıdır.
i) Uygulama alanlarında izinsiz fotoğraf çekemez, ses ve görüntü kaydı alamaz, yayınlayamaz ve
paylaşamaz.
j) Öğrenciler stajda kullanacakları staj defterlerini Bölüm Kurulunun belirlediği tarihlerde teslim almak ve
staj sonunda teslim etmek zorundadırlar. Belirlenen tarihlerde teslim etmeyen öğrencilerin staj
yapmadığı kabul edilir.
k) Öğrenci stajın gereği olan görevleri zamanında ve eksiksiz yapmak zorundadır.

l) Yurtdışında staj yapan öğrenci, staj defterini staj yapacağı ülkenin diline çevirmek zorundadır. Bu
çeviriyi Bölüm Başkanlığının onayına sunduktan sonra staj defterini doldurup uygulama yürütücüsüne
onaylattıktan sonra tekrar Türkçeye çevirmek zorundadır.
Bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden doğan her türlü sorumluluk öğrenciye aittir. Aksi
durumlarda öğrenci hakkında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca
işlem yapılır.
KLİNİK UYGULAMA SORUMLULARI VE GÖREVLERİ
MADDE 12-) Staj sorumluları ve görevleri aşağıda belirtildiği gibidir;
a) Bölüm Başkanı: Klinik uygulama organizasyonunun en üst düzey yetkilisi ve yöneticisidir. Bu
yetkisini uygun göreceği İAÜ SBF Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünde görevli bir öğretim
elemanına devredebilir.
Bölüm Başkanının Görevleri;
- Klinik uygulama eğitiminin eksiksiz olarak yürütülmesi için gerekli önlemleri almak,
- Staj eğitiminin yapılacağı kurum ile resmi yazışmaları yürütmektir.
b) Uygulama Sorumlusu: Klinik uygulama sorumlusu; bölüm başkanı veya bölüm başkanının
görevlendirdiği bir öğretim elemanıdır.
Uygulama Sorumlusunun Görevleri;
- Akademik takvime bağlı olarak stajın başlangıç ve bitiş tarihlerini belirlemek ve Bölüm Başkanı onayına
sunmak,
- Staj yapacak öğrencileri, staj ünitelerini ve sürelerini belirlemek ve listeleri staj kurumlarına göndermek,
- Staj eğitiminin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
- Stajyer öğrenci ve uygulama yürütücüsü ile sürekli iletişim içerisinde olmak,
- Staj uygulamalarını staj yerlerinde denetlemek,
- Uygulama yürütücüsü ve öğrencinin uygulama sonu değerlendirmelerini toplamak ve değerlendirmek,
- Uygulama formlarını değerlendirip öğrenciye görüş bildirmek,
- Dönem sonu değerlendirme toplantılarında uygulama ile ilgili görüşlerini sunmak.
c) Uygulama Yürütücüsü: Klinik uygulama yürütücüsü; İAÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünde
görevli bir öğretim elemanı veya staj yapılan kurumda çalışan bir fizyoterapisttir.
Uygulama Yürütücüsünün Görevleri;
- Stajyer öğrencinin uygulama alanına uyumunu sağlamak,
- Stajyer öğrenciye öğrenme fırsatları sağlamak,
- Klinik uygulamalarda örnek olmak,
- Uygulama alanındaki çalışma formlarını değerlendirip öğrenci ile paylaşmak,
- Öğrenciye sürekli rehberlik yapmak,
- Öğrencinin yapacağı uygulamaları gözetimi altında tutmak,
- Öğrencinin klinik uygulamalara katılımı ile ilgili, uygulama sorumlusuna görüş bildirmek,
- Staj formunu doldurmak, öğrencinin günlük çalışmalarını onaylamak ve öğrencinin uygulama yeterliliği
hakkında görüş bildirmek,
- Staj süresince öğrencinin devam durumunu izlemek, çalışmalarını yönlendirmek ve denetlemek,
- Staj eğitiminin verimli olması için gerekli önlemleri almak,
- Öğrencinin staj çalışmasını değerlendirerek tam not 100 (yüz) üzerinden vereceği notu staj
değerlendirme formunda belirterek uygulama sorumlusuna göndermektir.
KLİNİK UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ
MADDE 13-) Staja devam zorunluluğunu yerine getiren öğrencilerin staj başarıları aşağıdaki şekilde
değerlendirilir:
a) Öğrencilerin, 4. ve 6. yarıyıl FTR230 ve FTR330 zorunlu Klinik Yaz Stajı derslerinin
değerlendirilmesi:
- Uygulama yürütücüsü, Bölüm Başkanlığınca gönderilen “Staj Değerlendirme Form”larını öğrencinin
staj esnasındaki performansını da göz önüne alarak değerlendirir ve 100 (yüz) üzerinden bir staj notu
verir.
- Bölüm Başkanının görevlendireceği iki öğretim elemanı ve uygulama sorumlusundan oluşan komisyon,

öğrencinin teslim ettiği “Staj Değerlendirme Form”larını değerlendirir ve gerektiğinde öğrenciyi yazılı
veya sözlü/uygulamalı sınava tabi tutarak 100 (yüz) üzerinden bir not verir.
Staj başarı notu her iki notun ortalaması alınarak hesaplanır. Bu notun 70’dan az olması halinde öğrenci
başarısız sayılır ve bu stajı tekrarlamak zorundadır.
b) Öğrencilerin 7. ve 8. yarıyıl FTR411 Klinik Uygulama I ve FTR412 Klinik Uygulama II dersleri için
İstanbul Aydın Üniversitesi Önlisans - Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği doğrultusunda yazılı,
sözlü ve uygulamalı olarak ara ve bitirme sınavları ders sorumluları tarafından yapılır. Başarılı olan
öğrenci bu yıl içindeki klinik uygulamanın kredisini tamamlamış kabul edilir. Başarısız oldukları
uygulamalara devam zorunluluğu koşuluna uygun olarak tekrar etmek zorundadır.
GENEL HÜKÜMLER
MADDE 14-) Bu yönerge 2016-2017 eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere İstanbul Aydın
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Kurulu ve İstanbul Aydın Üniversitesi Senatosu’nun onayı ile
yürürlüğe girer.
MADDE 15-) Bu yönerge, İstanbul Aydın Üniversitesi Önlisans - Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği ve Müfredat değişikliklerinde güncellenir.
MADDE 16-) Bu yönergede yer almayan hususlar, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı’nın
önerileri doğrultusunda İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Kurulu tarafından karara
bağlanır.

