T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Dayanak
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri
Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencilerinin dördüncü yarıyıl ve
altıncı yarıyıl sonunda yaz döneminde yapılan Yaz Stajı I, Yaz Stajı II ile son sınıfta
yapılan yarıyıl içi klinik stajlarının düzenlenmesi ve yürütülmesinde uygulanacak
esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi,
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencilerinin dördüncü yarıyıl ve altıncı yarıyıl
sonunda yaz döneminde yapılan Yaz Stajı I, Yaz Stajı II ile son sınıfta yapılan yarıyıl içi
klinik stajlarının düzenlenmesi ve yürütülmesinde uygulanacak esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönerge; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddeleri ile İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Önlisans
ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM
Staj Yerleri, Takvimi ve Koşulları
Staj yerleri
MADDE 4 – (1) Stajlar, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’ya bağlı kliniklerde veya
İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
Staj k o m i s y o n u t a r a f ı n d a n u y g u n g ö r ü l e n h a s t a
v e s a ğ l ı k l ı k i ş i l e r d e uygulama imkanı bulunan diğer yurtiçi ve
yurtdışı sağlık kurumlarında yapılır.
(2) Staj yerleri, öğrenci staj listeleri ve tarihleri Bölüm Başkanlığı tarafından belirlenir.
(3) Yaz Stajı I ve Yaz Stajı II stajlarını, Bölüm Başkanlığının belirlediği yerler dışında
yapmak isteyen öğrenciler, staj yapmak istedikleri yeri bahar yarıyılı
dönemi içinde ve vize dönemi öncesinde bir dilekçe ve staj yapılacak yerden aldıkları
kabul belgeleri ile Bölüm Başkanlığına bildirirler. Öğrenciler, Bölüm Staj Komisyonu
tarafından kabul edilen staj yerlerinde stajlarını yapabilirler.
Staj takvimi
MADDE 5 – (1) Öğrenciler, Yaz Stajı I ve Yaz Stajı II’yi eğitim‐öğretim programında
gösterilen yarıyıl ve dönemlerde ve Bölüm Başkanlığı tarafından belirlenen tarihler
arasında yapmak zorundadır.
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Önkoşullar
MADDE 6 – (1) Öğrenciler; Yaz Stajı I, Yaz Stajı II ve yarıyıl içi klinik stajlarını
yapabilmek için aşağıdaki önkoşulları yerine getirmek zorundadır:
a) Yaz Stajı I önkoşulu: Fizyoterapide Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri I, Tedavi
Hareketleri ve Prensipleri I, Fiziksel Modaliteler ve Elektroterapi I derslerinin en az
2’sinin başarılmış olması.
b) Yaz Stajı II önkoşulu: Nörofizyolojik Yaklaşımlar I, Nörolojik Hastalıklar ve
Rehabilitasyonu, Ortopedik Hastalıklar ve Rehabilitasyonu, Pediatrik Hastalıklar ve
Rehabilitasyonu derslerinin en az 2’sinin başarılmış olması.
c) Yarıyıl içi klinik stajı önkoşulları:
1) 1. ve 2. yarıyıllara ait tüm derslerin başarılmış olması,
2) Yaz Stajı I ve Yaz Stajı II derslerinin başarılmış olması,
3) Eğitim öğretim programında 3. ve 4. yarıyıldan tüm zorunlu derslerin
başarılmış olması,
4) 5. ve 6. yarıyıllara ait toplam kredi yükünün her yarıyıl için zorunlu dersleri
içeren 6 krediden daha az olması.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Stajların Yürütülmesi
Staj süreleri
MADDE 7 – (1) Yaz Stajı I, 4. yarıyılı izleyen yaz döneminde 20 iş günü ve Yaz Stajı II, 6.
yarıyılı izleyen yaz döneminde 30 iş günü devam zorunluluğu gerektirir.
(2) 7. ve 8. yarıyıl içi klinik stajları akademik takvim sürecinde her eğitim yılında 4 staj
olacak şekilde (1 aylık ortalama 20 iş günü) yapılır.
Devam zorunluluğu
MADDE 8 – (1) Yaz Stajı I ve Yaz Stajı II stajlarında devam edilemeyen mazeretli
günlerin telafileri yapılır. Öğrencilerin mazeretli devamsızlık süresi en fazla 5 iş
günüdür. Yaz Stajı I ve Yaz Stajı II mazeretli devamsızlık süresi kadar staj sonuna gün
eklenir.
(2) Yarıyıl içi klinik staj yapan öğrenciler, staj süreleri içinde stajlara devam etmek
zorundadırlar. Bir stajda mazeretli devamsızlığı %20’den fazla olan öğrenciler, staj
bitirme sınavına katılamazlar ve o stajı tümü ile tekrarlamak zorundadırlar.
Öğrencinin sorumlulukları
MADDE 9 – (1) Öğrenci, Bölüm Staj Komisyonu tarafından hazırlanan staj programına
uymak zorundadır.
(2) Öğrenci, Bölüm Staj Komisyonu’nun onayını almadan staj dönemini ve staj yapacağı
kurumu değiştiremez.
(3) Öğrenci, bulunduğu ünitede staj yürütücüsü fizyoterapist kontrolünde egzersiz
tedavisi, elektro terapi ve rehabilitasyon uygulamalarını izleyerek ve katılarak stajını
yapar.
(4) Öğrenci, stajın gereği olan görevleri zamanında ve eksiksiz yapmak zorundadır.
(5) Staj yapan her öğrenci, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymak ve kullandığı mekan,
alet, malzeme ve gereçleri özenle kullanmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüklerini yerine
getirmemesinden doğan her türlü sorumluluk öğrenciye aittir. Aksi takdirde, öğrenci
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hakkında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca
işlem yapılır.
Stajların yürütülmesi
MADDE 10 – (1) Yarıyıl içi klinik stajları, fizyoterapist gözetiminde ya da fizyoterapist
bulunmayan yerlerde Bölüm Başkanı tarafından görevlendirilen fizyoterapist
sorumluluğunda yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Staj Sorumluları ve Görevleri
Bölüm Başkanı ve görevleri
MADDE 11 – (1) Bölüm Başkanı, Staj organizasyonunun en üst düzey yetkilisi ve
yöneticisidir.
(2) Bölüm Başkanı, bu yetkisini eğitimle ilgili Bölüm Başkan Yardımcısına devredebilir.
(3) Bölüm Başkanının görevleri şunlardır:
a) Stajın eksiksiz olarak yürütülmesi için gerekli önlemleri almak,
b) Stajın yapılacağı kurum ile resmi yazışmaları yürütmek,
c) Staj Komisyonunu görevlendirmek ve denetlemek.
Staj Sorumlusu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Staj Sorumlusu, Bölüm Başkanı tarafından bölüm öğretim üyeleri
arasından görevlendirilir.
(2) Staj Sorumlusunun görevleri şunlardır:
a) Akademik takvime bağlı olarak stajın başlangıç ve bitiş tarihlerini belirlemek ve
Bölüm Başkanının onayına sunmak,
b) Staj yapacak öğrencilere, staj ünitelerine ve sürelerine karar vermek ve staj gruplarını
gösteren listelerin ilgili staj kurumlarına gönderilmesini sağlamak,
c) Stajın düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
ç) Staj uygulamalarını staj yerlerinde denetlemek.
Staj Yürütücüsü ve görevleri
MADDE 13 – (1) Staj Yürütücüsü, staj yapılan kurumda öğrenciye klinik uygulamaları
gösteren ve öğrenciyi denetleyen fizyoterapisttir.
(2) Staj Yürütücüsünün görevleri şunlardır:
a) Staj süresince öğrencinin devam durumunu izlemek, çalışmalarını yönlendirmek ve
denetlemek,
b) Öğrencinin staja devamını göz önüne alarak yarıyıl içi klinik staj sınavına alınması
konusunda staj sorumlusuna bilgi vermek,
c) Öğrencinin uygulamalara katılımı konusunda staj sorumlusunu bilgilendirmek,
ç) Staj eğitiminin verimli olması için gerekli önlemleri almak,
d) Staj sorumlusuna düzenli olarak bilgi akışını sağlamak,
Staj Komisyonu ve görevleri
MADDE 14 – (1) Staj Komisyonu, Yaz Stajı I ve Yaz Stajı II için biri Bölüm Başkanı olmak
üzere toplam üç öğretim üyesinden oluşur.
(2) Staj Komisyonu, her yıl Bölüm Başkanı tarafından belirlenir.
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(3) Staj Komisyonunun görevleri şunlardır:
a) Staj yerlerini ve tarihlerini belirlemek,
b) Öğrenci dilekçelerini onaylamak,
c) Yazışmaları kontrol ederek takibini yapmak,
ç) Staj sonuçlarını değerlendirmek,

BEŞİNCİ BÖLÜM
Stajın Değerlendirilmesi
Yaz Stajı I ve Yaz Stajı II stajlarının değerlendirilmesi
MADDE 15 – (1) Yaz Stajı I ve Yaz Stajı II staj yürütücüsü tarafından değerlendirilir ve
staj sonucu kurum tarafından gönderilen “Staj Değerlendirme Formu”nda başarılı veya
başarısız şeklinde Staj Komisyonuna bildirilir.
(2) Öğrenciler, stajlarını başarı ile tamamladıklarına dair resmi belgeyi staj bitiminden
en geç 10 gün içinde Öğrenci İşleri Bürosuna teslim etmek zorundadırlar.
(3) Öğrenci başarısız olduğu durumlarda stajı tekrarlamak zorundadır.
Yarıyıl içi klinik stajların değerlendirilmesi
MADDE 16 – (1) Yarıyıl içi klinik staj süresi bitiminde “Staj sonu sınavına girebilir”
olarak değerlendirilen öğrenciler sözlü, yazılı, uygulamalı ya da bunların birleşiminden
oluşan bir sınava alınırlar.
(2) Not değerlendirmeleri mutlak değerlendirme sistemine göre yapılır.
(3) Başarılı olan öğrenci, bu stajın kredisini tamamlamış kabul edilir. Başarısız olan
öğrenci ise, başarısız olduğu stajları devam zorunluluğu şartına uygun olarak tekrar
etmek zorundadır.
(4) Yarıyıl içi klinik stajından başarısız olup tekrar eden öğrenci, ilgili stajı tamamladığı
takdirde, çıkış işlemleri yarıyıl sonunu beklemeksizin yapılır.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 17 – (1) Bu Yönergede yer almayan hususlar, Bölüm Başkanının önerisi üzerine
Fakülte Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.
Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönerge, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Senatosu tarafından
kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönerge hükümlerini İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
Rektörü yürütür.
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