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ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ  

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ  

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ  

SON SINIF KLİNİK ÇALIŞMA/UYGULAMA DERSLERİ YÖNERGESİ  

  

BİRİNCİ BÖLÜM  

Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar  

Amaç  

MADDE 1. Bu yönergenin amacı, Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi 

ve Rehabilitasyon Bölümü dördüncü sınıf öğrencilerinin, meslek dersleri, klinik ve klinik dışı 

alan uygulamalarının planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları 

düzenlemek ve öğrencilerin uyması gereken ilke ve kuralları belirlemektir.  

  

Kapsam  

MADDE 2. Bu yönerge, Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon Bölümü dördüncü sınıf öğrencilerinin meslek dersleri ile klinik ve klinik dışı 

alan uygulamalarının planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları 

kapsar.  

  

MADDE 3. Klinik Çalışma/Uygulama dersleri, dördüncü sınıf güz ve bahar dönemlerinde 

Klinik Çalışma/Uygulama adını taşıyan bütün dersleri kapsar.   

 

Dayanak  

MADDE 4.  Bu yönerge, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ulusal Çekirdek Eğitim Programına 

(FTRÇEP), Asgari Eğitim Koşullarının Belirlenmesine Dair Yönetmeliğinin 4. maddesine, 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5. maddesinin b fıkrasına, 

Üsküdar Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Staj 

Yönergesine dayanır.  

 

Tanımlar  

MADDE 5. Bu yönergede geçen kısaltmalar ve tanımlar aşağıda yer almaktadır.  

ÜÜ: Üsküdar Üniversitesi   

SBF: Sağlık Bilimleri Fakültesi  

Öğrenci: Ü.Ü SBF Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü lisans öğrencisini ifade eder.   

İntörn Fizyoterapist: Yedinci ve sekizinci yarıyıllarda Klinik Çalışma/Uygulama Derslerini 

alan öğrencidir.   

Klinik Çalışma/Uygulama: Öğrencinin gerçek iş ortamlarında öğretim elemanı ve/veya 

klinisyen fizyoterapist gözetiminde yapılan uygulamalardır.   

Klinik Çalışma/Uygulama Alanı: Fizyoterapi Bölümü tarafından uygun görülen koruyucu, 

tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmeti veren kurumlardır (Hastaneler, Tıp Merkezi, Özel 

Rehabilitasyon Merkezleri, Özel Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Klinikleri, Spor Kulüpleri, 

Belediyelere bağlı Rehabilitasyon Merkezleri, Yaşlı Bakımevleri vb.).  
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Sorumlu Öğretim Elemanı: Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon Bölümü Lisans programında yer alan zorunlu ve/veya seçmeli derslerin 

yürütülmesinden sorumlu öğretim elemanı/elemanlarıdır.  

Klinisyen Fizyoterapist: Uygulama alanında, öğrencinin öğrenmesini kolaylaştıran, mesleki 

gelişimini destekleyen, geliştiren ve öğrenciyi değerlendiren klinik deneyime sahip olan 

fizyoterapisttir.  

Kariyer Merkezi: Üsküdar Üniversitesi öğrencilerinin ve mezunlarının kariyer planlaması, 

uygulaması ve geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmayı amaçlayan merkezdir.  

 

        İKİNCİ BÖLÜM   

Klinik Çalışma/Uygulama Derslerinin Düzenlenmesi, Yürütülmesi ve Değerlendirilmesi   

Ön Koşullu Dersler   

MADDE 6.  

a. Öğrencinin yedinci ve sekizinci yarıyıllara ait bütün Klinik Çalışma/Uygulama derslerini 

alabilmesi için; 

1.  İlk dört yarıyıl bütün dersleri almış ve devam şartını sağlamış,  

2. Temel Fizyoterapi Rehabilitasyon Alan Uygulamasını başarıyla tamamlamış,  

3. Beşinci ve altıncı yarıyıllara ait zorunlu dersler ile Protez Rehabilitasyonu, İş ve 

Uğraşı Tedavisi,  Fizyoterapide Özel Konular, El Rehabilitasyonu derslerinden 

devam şartını sağlamış olması yeterlidir. 

 

b. Yedinci ve sekizinci yarıyıllara şartlı geçen (Madde 6.a’daki üçüncü bendinde belirtilen 

beşinci ve altıncı yarıyıllara ait dersler dışındaki herhangi bir ders/dersleri alan) öğrencilerin 

alttan aldıkları ders/derslerden devam şartının sağlanmış olması gerekir.  

c. Beşinci ve altıncı yarıyıllara ait ders/dersleri ilk kez alanlar ve devamsızlıktan kalanlar, 

Klinik Çalışma/Uygulama derslerini alamaz.   

Uygulamanın Düzenlenmesi ile İlgili Genel İlkeler   

MADDE 7. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanının önerdiği öğretim elemanları, 

öğrenci sayısı ve uygulama alanları dikkate alınarak bölüm kurulunca uygulama sorumlusu 

öğretim elemanı olarak görevlendirilir.    

MADDE 8. Öğrenciler Klinik Çalışma/Uygulama derslerini ÜÜ SBF Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon Bölümü eğitim-öğretim programı kapsamında gerçekleştirir. Klinik 

Çalışma/Uygulama’larının düzenlenmesi, yürütülmesi ve değerlendirilmesinden görevli 

öğretim elemanı/elemanları sorumludur.   

 

Çalışma Saat ve Süreleri  

MADDE 9. Her bir Klinik Çalışma/Uygulama dersleri için çalışma süresi, intörn öğrencinin 

uygulama yaptığı kurumun çalışma saatlerine göre Klinik Çalışma/Uygulama sorumlu öğretim 

elemanı tarafından belirlenir. Klinik Çalışma/Uygulama’larda çalışma süresi haftada 4 gün ve 

günde sekiz saatten az olamaz.   

 

MADDE 10. Her bir Klinik Çalışma/Uygulama için toplam süre güz ve bahar dönemini 

kapsayacak şekilde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Kurulu’nca belirlenir.   
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Devam Zorunluluğu ve Mazeretler   

MADDE 11.  Klinik Çalışma/Uygulama’lara devam zorunludur. Klinik Çalışma 

/Uygulama’larda mazeretli veya mazeretsiz devamsızlıkları olan öğrencilerin, ders başarı 

notlarını alabilmeleri için, devamsız oldukları süre kadar telafi yapmak zorundadırlar. Herhangi 

bir nedenle Klinik Çalışma/Uygulama’lara katılamayan intörn öğrencinin mazeretini resmi 

kurumlardan aldığı belge ile ibraz etmesi gerekmektedir. Üç iş gününe kadar olan 

devamsızlıklarda mazeret belgesi süresince, Klinik Çalışma/Uygulama sorumlusu öğretim 

elemanına resmi kurumlardan alınan ilgili belgenin iletilmesi gerekmektedir. Üç iş gününden 

fazla olan devamsızlıklarda mazeretini belgeleyen ve ÜÜ SBF Yönetim Kurulunca mazereti 

kabul edilen intörn öğrenci, rapor süresince Klinik Çalışma/Uygulama’lara devam edemez ve 

mazeret süresi bittiğinde uygun bir zamanda telafi eder. İntörn öğrenci, Klinik Çalışma 

/Uygulama’lara devam edemediği saat kadar telafi yapmak zorundadır. Telafi, Klinik 

Çalışma/Uygulama sorumlu öğretim elemanı denetiminde yürütülür. Telafisini yapmayan 

öğrenci ÜÜ Ön Lisans-Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne uygun olarak 

değerlendirilir. 

İzinler   

MADDE 12. İntörn öğrencilere, yurt içi ve yurt dışı eğitim ve araştırma olanaklarının doğması 

veya ÜÜ Ön Lisans-Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne uygun olarak kayıt 

dondurabildikleri durumlarda Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile izin verilebilir.  

 

Uygulama Alanları  

MADDE 13. Klinik Çalışma/Uygulama alanları, ilgili dersin yürütülmesinden sorumlu öğretim 

elemanı tarafından belirlenir; Fakülte Dekanlığı ve Kariyer Merkezi tarafından ilgili resmi 

yazışmalar yürütülür.   

 

İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası ve Aşılar  

MADDE 14.   

a. Klinik Çalışma/Uygulama alan dersleri için öğrencilere “İş Kazası ve Meslek Hastalığı 

Sigortası” ÜÜ tarafından yapılır.   

b. Klinik Çalışma/Uygulama sırasında acil bir durum söz konusu olduğunda öğrenci, 

çalıştığı kliniğin klinisyen fizyoterapistine ve sorumlu öğretim elemanına, öğretim 

elemanı da aynı gün içinde ÜÜ Kariyer Merkezine bildirir.  

  

Klinik Çalışma/Uygulama’larının Değerlendirilmesi   

MADDE 15.  

a. İntörn öğrencinin Klinik Çalışma/Uygulama başarısı, Klinik Çalışma/Uygulama 

sorumlu öğretim elemanı tarafından doldurulacak "İntörn Öğrenci Değerlendirme 

Formu" ve her dönem sonunda teorik ve pratik olarak yapılacak final sınav sonucu ile 

değerlendirilir.   

b. İntörn öğrencinin değerlendirme notunda, Klinik Çalışma/Uygulama sorumlu öğretim 

elemanlarının intörn öğrenci hakkındaki görüşleri ile intörn öğrencinin uygulama 

dönemindeki bilgi ve becerileri esas alınır.  İntörn öğrencinin, Klinik Çalışma/ 

Uygulama dersleri için, uygulamaların değerlendirmesinden aldığı not ara sınav notu 

olarak kabul edilir.   

c. İntörn öğrencinin, Güz Döneminde “Temel Fizyoterapi Rehabilitasyonda Klinik 

Çalışma” dersi ile Bahar Döneminde “Genel Fizyoterapi Rehabilitasyonda Klinik 

Çalışma” alan uygulama derslerinden aldığı not birinci ara sınav notu olarak kabul edilir 

ve katkı oranı %40’tır.  Öğrencilere dönem sonunda yapılacak teorik sınav notunun 
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%20’si ile pratik olarak yapılacak sınav notunun %40’ının toplamı final sınav notu 

olarak kabul edilir. Ara sınav ve final sınav notlarının toplamı başarı notunu oluşturur. 

d. “Temel Fizyoterapi Rehabilitasyonda Klinik Çalışma” ve “Genel Fizyoterapi 

Rehabilitasyonda Klinik Çalışma” derslerinin final pratik sınavında hangi bilgilere ne 

kadar puan verildiği EK 1’de belirtilmiştir. Öğrencilerin dolduracağı form ise EK 2’deki 

Klinik Çalışma/Uygulama Pratik Sınav Öğrenci Formu’dur.  

e. İntörn Öğrencinin, Güz Döneminde ‘’Temel Fizyoterapi Rehabilitasyonda Klinik 

Çalışma’’ ile Bahar Döneminde ‘’Genel Fizyoterapi Rehabilitasyonda Klinik Çalışma’’ 

haricindeki diğer tüm Klinik Çalışma/Uygulama ders uygulamalarının 

değerlendirilmesinden aldığı not birinci ara sınav notu olarak kabul edilir. Bu notun 

dönem sonu başarı notuna katkısı %50’dir. Özelleşmiş alanlara yönelik hazırlanacak 

teorik sınav sonucu ise o Klinik Çalışma/Uygulama dersine ait final sınavı sonucu olarak 

kabul edilir ve dönem sonu başarı notuna katkısı %50’dir.  

 

Klinik Çalışma/Uygulamalarının Tekrarı   

MADDE 16. Klinik Çalışma/Uygulama derslerinden, başarısız olan veya mazereti kabul 

edilmeyen intörn öğrenci ders telafisini, güz ya da bahar yarıyıllarında tekrar eder.   

 

Sınav Günleri ve Şekli  

MADDE 17.  

a. Klinik Çalışma/Uygulama ders sınavları teorik ve pratik olarak yapılır.  

b. Mazeretsiz olarak planlanan gün ve saatte sınavın teorik ve/veya pratik bölümlerine 

girmeyen öğrenci dersi tekrarlamak zorundadır.  

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Puanlandırma, Kat Sayılar ve Sınav Sonuçlarına İtiraz 

 

Puanlandırma ve Kat Sayılar  

MADDE 18. Sağlık Bilimleri Fakültesi FTR Bölümü intörn öğrencilerinin almakla yükümlü 

oldukları uygulama derslerinin değerlendirilmesinde, ÜÜ Ön Lisans, Lisans Eğitim Öğretim ve 

Sınav Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.  

 

Sınav Sonuçlarına İtiraz   

MADDE 19. İntörn öğrenciler sınav sonuçları hakkındaki itirazlarını ÜÜ Ön Lisanas Lisans 

Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne uygun olarak yaparlar.  

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Uygulamalara İlişkin Görev, Yetki ve Sorumluluklar 

 

Öğrencilerin Klinik Çalışma/Uygulama’ları Sırasında Uymaları Gereken İlke ve Kurallar   

MADDE 20.  

a. Öğrencinin genel görünüş, davranış ve giyim şekli ilgili kurumun mevzuatına uygun 

olmalıdır.  

b. Öğrenci, uygulama alanında mutlaka ÜÜ SBF Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 

Bölümü’nü temsil eden üniformasını giymek ve kimlik kartını takmak zorundadır. 

Öğrenci, bölüm tarafından hazırlanan Klinik Çalışma/Uygulama ders programına 
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uymak zorundadır. Bölüm Başkanlığının onayı olmadan Klinik Çalışma/Uygulama 

dönemini ve yapacağı kurumu değiştiremez.   

c. Öğrenci, ilan edilen yer, zaman ve sürelerde uygulama alanında bulunur. Hastalık, kaza 

gibi acil hallerde öğrencinin mazereti dikkate alınıp uygulamaya alınır, ancak 

mazeretsiz olarak uygulamaya 30 dakikadan uzun süre geç gelen öğrenciler, o gün 

uygulama yapmamış sayılır.   

d. Öğrenci, gün içinde uygulamasını tamamlamadan klinik ya da sahadan ayrılamaz. 

Uygulama bitiş saati öncesinde uygulama alanını terk ettiği tespit edilen öğrenciler o 

gün için uygulama yapmamış sayılır.   

e. Klinik Çalışma/Uygulama’sı yapan her öğrenci ilgili kurumun çalışma ve güvenlik 

kurallarına uyma, araç-gereçleri ve mekanı özenle kullanmakla yükümlüdür.   

f. Öğrenci, kendisi ve rehabilitasyonundan sorumlu olduğu birey ve yakınları için 

enfeksiyon riski oluşturmayacak hijyenik kurallara uymakla yükümlüdür.  

g. Öğrenci, uygulamaları uluslararası-ulusal bildirgeler ile mevzuatta öngörülen mesleki, 

etik ve yasal yükümlülükler doğrultusunda gerçekleştirir.  

h. Öğrenci, klinisyen fizyoterapist nezaret ve denetimi olmaksızın hasta için yazılı ya da 

sözel hekim istemi alamaz.   

i. Öğrenci, dersin gerektirdiği bilgi ve beceriler doğrultusunda sorumlu öğretim elemanı 

veya klinisyen fizyoterapist denetiminde uygulamalarını gerçekleştirir ve kayıt eder.   

j. Öğrenci Klinik Çalışma/Uygulama sırasında ya da sonunda sorumlu öğretim elemanı 

tarafından istenen ve dersin uygulama rehberinde belirtilen belgeleri sorumlu öğretim 

elemanına teslim eder.   

k. Sorumluluklarını yerine getirmeyen öğrenci hakkında Yükseköğretim Kurumları 

Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca işlem yapılır.  

  

Klinik Çalışma/Uygulama’larında Görevli Öğretim Elemanlarının 

Sorumlulukları 

 

MADDE 21.   
Klinik Çalışma/Uygulama sorumlusu öğretim elemanı, dersin amaç ve ilkelerine uygun olarak 

uygulamaların yürütülmesini sağlamak üzere, uygulamanın eksiksiz bir şekilde 

planlanmasından, yürütülmesinden ve değerlendirilmesinden sorumludur. Bu sorumluluk 

kapsamında aşağıdaki görevleri yerine getirir:  

a. Uygulama yapacak öğrencilerin listesini ve uygulama planlarını hazırlamak, Kariyer 

Merkezi görevlilerine göndermek ve takip etmek.   

b. Dersin öğrenim hedeflerine uygun şekilde öğrencinin uygulama rotasyonunu yapmak.  

c. Klinik Çalışma/Uygulama’ları sırasında öğrencilere rehberlik ve danışmanlık yapmak, 

eğitim vermek ve uygulamalarını kolaylaştırmak, uygulama başlangıcında öğrencilerin 

uygulamaya uyum göstermesi için gerekli düzenlemeleri yapmak.   

d. Uygulamaya başlamadan önce öğrencinin eğitiminde sorumluluk alacak olan klinisyen 

fizyoterapist ile iletişim kurmak, dersin amaç ve hedeflerini paylaşmak, öğrenci 

uygulamalarının değerlendirmesine ilişkin formları hazırlamak, uygulama sonrası bu 

formları değerlendirmek.  

e. Öğrenciye ve eğitiminde sorumluluk alan klinisyen fizyoterapiste geribildirimde 

bulunmak.   

f. Öğrencilere uygulama alanlarında sorunlarının çözülmesinde yardımcı olmak.   
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g. Uygulamaların düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak, ortaya çıkan sorunları çözmek, 

gerektiğinde bölüm başkanlığına iletmek.   

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Yönergede hüküm bulunmayan haller, Yürürlük ve Yürütme 

 

MADDE 22. Bu Yönergede yer almayan hususlarda, ÜÜ Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim 

Sınav Yönetmeliği, ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Fakülte Yönetim Kurulu Kararları 

uygulanır.   

Yürürlük   

MADDE 23. Bu Yönerge 28.11.2019 tarihli, 2019-32 sayılı Senato Kararıyla yürürlüğe 

girmiştir.  

 

Yürütme   

MADDE 24. Bu Yönerge hükümlerini Üsküdar Üniversitesi Rektörü yürütür.  

  

 

 Yönergenin Yayımlandığı Senato Kararının  
Tarihi Sayısı 

28.11.2019 2019-32 

Yönergede Değişiklik Yapılan Senato Kararının 

 
Tarihi Sayısı 

02.07.2020 2020-25 
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EKLER:  

EK.1. Klinik Çalışma/Uygulama Pratik Sınav Değerlendirme Formu  

Öğrencinin Adı-Soyadı:  

Numarası:  

 

Tarih: 

 Öğrencinin Aldığı Not:  

……………./40 puan  

Vaka:  

Değerlendirme Yöntemleri Hakkında (Toplamda 15 puan):  

 

Vaka ve hastalığa/cerrahiye ait değerlendirme basamaklarına hâkimiyeti (3 puan):  

  

Değerlendirmedeki kırmızı bayraklara hâkimiyeti (2 puan):   

  

Genel FTR değerlendirme yöntemlerine hâkimiyeti (8 puan):  

  

İşlevsel değerlendirmeye hâkimiyeti (2 puan) :  

  

Tedavi Yöntemleri Hakkında (Toplamda 25 puan):  

Vaka ve hastalığa/cerrahiye ait tedavi basamaklarına hâkimiyeti (5 puan):  

  

Tedavi basamaklarındaki kırmızı bayraklara hâkimiyeti (5 puan):   

  

Tedavi sürecine hâkimiyeti (5 puan):  
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Tedavi programının içeriğinin yeterliliği (10 puan):  

  

Sınavı Yapan Öğretim Elemanlarının Adı-Soyadı ve İmzaları:   

  

  

EK. 2. Klinik Çalışma/Uygulama Pratik Sınav Öğrenci Formu  

Öğrencinin Adı-Soyadı:  

Numarası:  

Tarih: 

  

İmza:  

Vaka:  

Anamnez:  

  

 

 

 

 

Değerlendirme Programı:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tedavi Programı:  
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Diğer: Eklemek İstediğiniz Notlar:   

  

  

 

 

 

 

 

 

 


