İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ
STAJ VE KLİNİK ÇALIŞMA YÖNERGESİ
(Kabulü:24.08.2016 tarih ve 13 sayılı Senato Kararı)

AMAÇ VE KAPSAM
Madde 1 – Bu yönergenin amacı İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları gereğince
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencilerinin üçüncü sınıf sonu yaz dönemi stajı ve
dördüncü sınıf Klinik Çalışma derslerinin düzenlenmesi ve yürütülmesinde uygulanacak
esasların belirlenmesidir.
YAZ STAJININ ve KLİNİK ÇALIŞMA DERSLERİNİN ZORUNLULUĞU
Madde 2 – Her öğrenci pratik çalışma deneyimi kazanmak, uygulama yeteneklerini geliştirmek
ve iş yaşamına uyum sağlamak amacı ile yüksekokul tarafından uygun görülen sağlık
kurumlarında bu yönerge hükümleri uyarınca yaz stajını ve klinik çalışma derslerinin
uygulamalarını yapmak zorundadır.
DAYANAK
Madde 3 – Bu yönerge İstanbul Gelişim Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim - Öğretim ve
Sınav Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.
TANIMLAR
Madde 4 – Bu yönergede geçen;
Yüksekokul: İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulunu,
Yüksekokul Müdürü: İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
Müdürünü,
Yönetim Kurulu: Sağlık Bilimleri Yüksekokul Yönetim Kurulunu,
Yüksekokul Kurulu: Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Kurulunu,
Bölüm Başkanı: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanını,
Bölüm Kurulu: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Kurulunu,
Meslek Dersleri: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Ders Planında yer alan kuramsal,
laboratuvar ve uygulaması olan dersleri
Uygulama Yeri: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencilerinin Yüksekokul
Müdürlüğü, Bölüm Başkanlığı ve Öğretim Elemanının uygun gördüğü, yurt içi / yurt dışındaki
resmi ve özel sağlık / endüstri / sosyal ve eğitim kurumlarını,
Uygulama Süresi: İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosunca kabul edilmiş olan EğitimÖğretim Programında belirtilen uygulama süresini (saat / hafta),
Uygulama Yürütücüsü: Uygulamalı dersin sorumlusu öğretim üyesini/ görevlendirilen
öğretim elemanını / uygulama staj yeri yöneticisi ya da sorumlusunu / uygulama staj yeri
profesyonelini,
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Uygulama Koordinatörü: Bölüm Başkanı adına Klinik Yaz Stajı / Klinik Çalışma Dersi
programının planlanması ve uygulanması düzenlemelerinden sorumlu, uygulamalı / meslek
derslerin öğretim elemanları arasından görevlendirilmiş bir öğretim elemanını tanımlar.
STAJ ve UYGULAMA DÖNEMLERİ
Madde 5 – VI. yarıyılı izleyen yaz stajı 30 iş günü şeklinde yapılır. Yaz dönemi stajını
alamayan veya alıp başarısız olan öğrenciler Bölüm Başkanlığı’nın uygun göreceği dönem ve
yarıyıllarda o stajlarını almak veya tekrarlamak zorundadırlar.
VII - VIII. yarıyılları içinde yapılan Klinik Çalışma I ve II derslerinin uygulamaları haftada 16
saat şeklinde yapılır. Klinik Çalışma I ve II dersini alamayan veya alıp başarısız olan öğrenciler
Bölüm Başkanlığı’nın uygun göreceği dönem veya yarıyıllarda o dersi almak veya tekrarlamak
zorundadırlar.
STAJ ve UYGULAMA YAPABİLME KOŞULLARI
Madde 6 – Her öğrenci İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilmleri Yüksekokulu Fizyoterapi
ve Rehabilitasyon Bölümünün eğitim-öğretim programında gösterilen dönem ve tarihlerde stajı
ve uygulamaları yapmak zorundadır.
Öğrencilerin yaz stajına katılabilmeleri için, staj yapabileceği yarıyıl dahil tüm
yarıyıllara devam etmiş olması gerekir.
Yaz stajına başlama ve devam etme sürecindeki tüm işlemlerden öğrenci sorumludur.
Klinik Çalışma - I dersini alabilmek için VII. yarıyıldan ders alabilme hakkını, Klinik Çalışma
- II dersi için de VIII. yarıyıldan ders alabilme hakkını elde etmiş olmaları gerekir.

STAJ VE UYGULAMA DEVAM ZORUNLULUĞU
Madde 7 – Öğrenciler, klinik çalışma dersi süreleri içinde uygulamaya devam etmek
zorundadırlar. Her ne sebeple olursa olsun, uygulama devamsızlığı % 20’den fazla olan
öğrenciler, klinik çalışma dersini tümü ile tekrarlamak zorundadırlar.

STAJIN ve UYGULAMANIN YAPILACAĞI KURUMLAR
Madde 8 – İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon Bölümü öğrencileri 3. Sınıf Yaz Stajını kendi belirledikleri ve Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon Bölümünün uygun gördüğü yurt içi ve yurt dışındaki merkezlerde yapabilirler.
Klinik Çalışma I (FTY401) ve Klinik Çalışma II (FTY402) dersleri kapsamındaki uygulamalar
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü tarafından uygun görülen resmi sağlık kurumlarında
yapılır.
Zorunlu staj ve Klinik Çalışma uygulaması yapacak öğrencilerin staj ve uygulama süresince
sigorta primleri İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından ödenir. Tüm prosedürler yerine
getirildikten sonra sadece ödeme işi kalan öğrenci primlerinin ödenip ödenmemesi İstanbul
Gelişim Üniversitesi’nin sorumluluğundadır.

STAJ ve UYGULAMA YAPAN ÖĞRENCİNİN SORUMLULUĞU
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Madde 9 –
a) Öğrenciler, Bölüm Kurulu tarafından hazırlanan staj ve klinik çalışma uygulamasının
programına uymak zorundadır. Bölüm Başkanlığı’nın onayını almadan staj ile uygulama
dönemini ve kurumunu değiştiremez.
b) Öğrenciler staj veya uygulamanın gereği olan görevleri zamanında ve eksiksiz yapmak
zorundadır.
c) Öğrenciler, uygulama yerinde yapmış oldukları çalışmalara ilişkin notlar alırlar.
Kullanmaları gereken formları doldururlar, bu notları rapora dönüştürürler ve kullandıkları
formlar ile birlikte kendilerine belirtilen sürede staj ve uygulama koordinatörüne teslim ederler.
d) Staj veya uygulama yapan öğrenci, staj veya uygulama yaptığı kurumun kılık kıyafet
yönetmeliği kurallarına uymak zorundadır.
e) Staj veya uygulama yapan öğrenciler, staj veya uygulama yaptığı kurumun çalışma ve
güvenlik kurallarına uymak zorundadırlar. Bulundukları mekanı, alet ve malzemeleri özenle
kullanmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden doğan her türlü
sorumluluk öğrenciye aittir. Öğrenci hakkında ayrıca Yükseköğretim Kurumları Öğrenci
Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca işlem yapılır.

STAJ ve UYGULAMA SORUMLULARI VE GÖREVLERİ
Madde 10 –
a) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı: Staj ve Uygulama organizasyonunun en
üst düzey yetkilisi ve yöneticisidir. Bu yetkisini, bölümde uygun göreceği bir öğretim
elemanına devredebilir.
Bölüm başkanının görevleri şunlardır:
- Staj ve uygulama eğitiminin eksiksiz olarak yürütülmesi için gerekli önlemleri almak,
Staj
ve
uygulamayı
yerinde
denetlemek,
b) Staj ve Uygulama Koordinatörü : Bölüm Başkanı tarafından eğitim-öğretim programında
görevli öğretim elemanlarından biri staj ve uygulama sorumlusu olarak görevlendirilir.
Staj ve Uygulama Koordinatörünün görevleri şunlardır :
- Akademik takvime bağlı olarak stajın ve uygulamanın başlangıç ve bitiş tarihlerini belirlemek
ve Bölüm Başkanlığının onayına sunmak,
- Staj ve uygulama yapacak öğrencileri, staj ve uygulama ünitelerini ve sürelerini belirlemek ve
listeleri ilgili staj ve uygulama kurumlarına göndermek,
- Staj ve uygulama eğitiminin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
c) Staj veya Uygulama Yürütücüsü : Staj veya uygulama yapılan kurumda öğrenciye iş ve
görev veren, onu denetleyen kişi o öğrencinin “Staj veya Uygulama Yürütücüsü”dür.
Staj veya Uygulama Yürütücüsünün görevleri şunlardır :
- Staj veya uygulama süresince öğrencinin devam durumunu izlemek, çalışmalarını
yönlendirmek ve denetlemek,
- Staj veya uygulama eğitiminin verimli olması için gerekli önlemleri almak,
- Öğrencinin staj veya uygulamasını değerlendirmek ve tam not 100 (yüz) üzerinden vereceği
notu uygulama değerlendirme formunda belirterek, staj veya klinik uygulama koordinatörüne
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göndermek.

STAJ ve UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Madde 11 – İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon bölümü staj ve uygulama eğitiminin değerlendirilmesi aşağıda belirtilen şekilde
yapılır.
a) Öğrencinin staj ve uygulamaları, staj ve uygulama yürütücüsü tarafından “Öğrenci
Değerlendirme Formu” göz önüne alınarak değerlendirilir.
b) Öğrencinin değerlendirilmesinde staj ve uygulama yürütücülerinin öğrenci hakkındaki
görüşleri, öğrencilerin staj ve uygulama dönemindeki bilgi ve becerileri esas alınır.
c) Stajı yarıda bırakan öğrenci başarısız sayılır.
d) Uygulama notu tam not (100) üzerinden belirlenir.
f) Öğrenci notları staj ve uygulama yürütücüleri tarafından stajın, uygulamanın bitiminden
itibaren bir hafta içinde staj veya uygulama koordinatörüne iletilir.
g) Klinik Çalışma dersinin vize sınavı teorik şekilde yapılır. Final sınavı ise uygulama
yürütücüsü tarafından takdir edilen notun %10’u, uygulama koordinatörü tarafından uygulama
defterine verilen notun %20’si, teorik sınavın %30’u, uygulama sınavından öğrencinin aldığı
notun %40’ının toplanması ile elde edilir ve başarı notunun tam not 100 (yüz) üzerinden en az
45 (kırkbeş) olması gerekir.
h) Uygulama dönemini tamamlayan öğrenciler Bölüm Başkanı’nın uygun gördüğü öğretim
üyeleri tarafından uygulama sınavına alınırlar. Akademik takvime uygun olarak sınav tarihi
belirlenir ve öğrencilere duyurulur. Uygulama sınavı yazılı ve/veya sözlü olarak yapılır.
ı) Klinik Çalışma dersi sınav sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 5 (beş) gün
içinde Bölüm Başkanlığına teslim edilir.

GENEL HÜKÜMLER
Madde 12 – Bu yönergede yer almayan hususlar uygulama sorumlularının önerileri üzerine
Bölüm Başkanı tarafından karara bağlanır.
YÜRÜRLÜK
Madde 13 – Bu yönerge 2016-2017 öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere İstanbul
Gelişim Üniversitesi Senatosu’nun onayı ile yürürlüğe girer.

YÜRÜTME
Madde 14 – Bu yönerge hükümleri, İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokul
Müdürü tarafından yürütülür.
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