
T.C. 
 

NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ 
 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 
 

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ 
 
                                             UYGULAMA DERSİ ESASLARI 
 

AMAÇ VE KAPSAM 
 

Madde 1 – Bu esaslar Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim 

ve Sınav Yönetmeliği uyarınca, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencilerinin yıl içi 

ikinci ve üçüncü yıl yaz dönemi uygulama dersinin düzenlenmesi ve yürütülmesinde 

uygulanacak esasların belirlenmesi amacı ile hazırlanmıştır. 
 

Bu “Uygulama Dersi Esasları” dökümanında hüküm bulunmayan ilgili hallerde, ilgili 

mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato, Üniversite Yönetim Kurulu ve Nuh 

Naci Yazgan Üniversitesi Uygulama Dersi Yönergesinde bulunan hükümler uygulanır. 

 
 

UYGULAMA DERSİNİN ZORUNLULUĞU 
 

Madde 2 – Her öğrenci pratik çalışma deneyimi kazanmak, uygulama yeteneklerini 

geliştirmek ve iş yaşamına uyum sağlamak amaçları ile bölüm tarafından uygun görülen 

sağlık kurumlarında bu yönerge hükümleri uyarınca fizyoterapist denetiminde ve 

sorumluluğunda uygulama yapmak zorundadır. 

 
 

UYGULAMA DERSİ DÖNEMLERİ 
 

Madde 3 – 
 

(1) Öğrencilerin yaz uygulama derslerinin süreleri eğitim-öğretim programlarında 

gösterilir. Yaz dönemi uygulama dersleri; IV. Yarıyılı izleyen yaz uygulama dersi 4 

hafta (20 iş günü) ve VI. yarıyılı izleyen yaz uygulama dersi 4 hafta (20 iş günü) 

olarak yapılır. 
 

(2) Yaz dönemi uygulama alamayan veya alıp başarısız olan öğrenciler Bölüm 

Başkanlığı’nın uygun göreceği dönem veya yarıyıllarda o uygulama derslerini almak 

veya tekrarlamak zorundadırlar. 
 

(3) Uygulama dersi yapan öğrencilere uygulama dersi kapsamında üniversite tarafından 

hiçbir ödeme yapılmaz. 
 

(4) Uygulama dersi için çalışma süresi; 
 

Öğrencinin uygulama yaptığı kurumun çalışma saatlerine uymakla birlikte, uygulamalarda 

çalışma süresi günde 7 saatten az olamaz. 

 



(5) Sigorta; 

5510 sayılı kanunda konu edilen iş kazası ve meslek hastalığı sigortası kapsamında, 

uygulama yapacak öğrencilerin, uygulama yerine gitmeden önce, sigortalarını 

yaptırarak iş giriş bildirgelerini almaları gerekmektedir. 
 

UYGULAMA DERSLERİ  
 

Madde 4 – Uygulama dersleri, II. sınıf yaz uygulaması, III. sınıf yaz uygulamalarından 

oluşur. 

 

         UYGULAMA YAPABİLME KOŞULLARI 
 

Madde 5 – 
 

(1) Öğrencilerin yaz uygulamalarına katılabilmeleri için; 
 

a. Uygulama yapabileceği yarıyıl dahil tüm yarıyıllara devam etmiş olmaları gerekir. 
 

b. FTR 201 Isı-Işık-Hidroterapi, FTR 203 Fizyoterapi’de Temel Ölçme-Değerlendirme, 
 

FTR 205 Elektroterapi I, FTR 207 Manipulatif Tedavi I, FTR 202 Elektroterapi II, 

FTR 204 Manipulatif Tedavi II derslerinin tamamından başarılı olan öğrenciler FTR 

226 Uygulama dersini alabilir. 
 

c. FTR  226  Uygulama,   FTR  301  Tedavi  Hareketleri  ve  Prensipleri,  FTR  303 
 

Nörofizyolojik Yaklaşımlar I, FTR 305 Ortez ve Rehabilitasyonu, FTR 307 Pediatrik 
 

Rehabilitasyon, FTR 309 Ortopedik Rehabilitasyon, FTR 311 Pulmoner 

Rehabilitasyon, FTR 302 Nörolojik Rehabilitasyon, FTR 304 Protez ve 

Rehabilitasyonu, FTR 308 Kardiyak Rehabilitasyon, FTR 310 İş ve Uğraşı Tedavisi, 

FTR 320 Nörofizyolojik Yaklaşımlar II, FTR 306 Sporda Fizyoterapi derslerinin dört 

veya daha fazlasından başarısız olan öğrenci FTR 328 Uygulama dersini alamaz. 
 

UYGULAMALARA DEVAM ZORUNLULUĞU 
 

Madde 6 – Öğrenciler uygulama süreleri içinde uygulamalara devam etmek 

zorundadırlar. Her ne sebeple olursa olsun, bir uygulamada devamsızlığı %20’den fazla olan 

öğrenciler o uygulamayı tümü ile tekrarlamak zorundadırlar. Uygulama sorumlusu tarafından 

kabul edilen haklı ve geçerli bir mazereti olan ve devamsızlıkları %20’yi geçmeyen öğrenciler 

uygulamalarını Bölüm Kurulu tarafından hazırlanan telafi programı uyarınca tamamlamak 

zorundadırlar. 
 
Uygulama komisyonu rasgele olarak uygulama yerini ziyaret edebilir, öğrencinin çalışmasını 

yerinden izleyebilir, öğrencinin gerçekten devam edip etmediğini kontrol edebilir. Gerçekten 

devam etmeden devam ediyormuş gibi gösterilerek yapılan uygulamalarda disiplin 

yönetmeliği maddeleri uygulanır ve o dönemki uygulama iptal edilir. 

UYGULAMALARIN YAPILACAĞI KURUMLAR 



 

Madde 7 – Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon Bölümü öğrencilerinin yaz uygulamaları, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 

Bölümü tarafından uygun görülen hasta ve sağlıklı kişilerde uygulama olanağı bulunan yurtiçi 

ve yurtdışı sağlık kurumlarında yapılır. 
 
Öğrenci uygulama yapmak istediği yurtiçi veya yurtdışı sağlık kuruluşunu Bahar yarıyılının 

bitiminden en geç bir ay öncesinde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümüne bildirmek 

zorundadır. 
 
Uygulamalar, uygulama sorumlularının kabul edebilecekleri zorunlu nedenler dışında, 

başlanan kuruluş ve tedavi ünitesinde bitirilir. 

 
 

UYGULAMA YAPAN ÖĞRENCİNİN SORUMLULUĞU 
 

Madde 8 – 
 

a) Öğrenci, Bölüm kurulu tarafından hazırlanan uygulama programına uymak zorundadır. 

Bölüm Başkanlığı’nın onayını almadan uygulama dönemini ve uygulama yapacağı kurumu 

değiştiremez. 
 
b) Öğrenci 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 uygulama sonunda rapora dönüştürürler 
 
ve kullandıkları formlar ile birlikte kendilerine belirtilen sürede uygulama sorumlusuna teslim 
 

ederler. 
 

d) Uygulama yapan öğrenci, üniversitenin ve uygulama yaptığı kurumun kılık 

kıyafet yönetmeliği kurallarına uymak zorundadır. 
 
e) Uygulama yapan her öğrenci uygulama yaptığı kurumun çalışma ve güvenlik kurallarına 

uymak ve kullandığı mekan, alet, malzeme ve gereçleri özenle kullanmakla yükümlüdür. Bu 

yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden doğan her türlü sorumluluk öğrenciye aittir. 

Yukarıda belirtilen tüm sorumluluklar öğrenciye aittir ve sorumluluklarını yerine getirmeyen 

öğrenci hakkında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri 

uyarınca işlem yapılır. 



        UYGULAMA SORUMLULARI VE GÖREVLERİ 
 

Madde 9 – 
 

a) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı: Uygulama organizasyonunun en üst 

düzey yetkilisi ve yöneticisidir. Bu yetkisini uygun göreceği  bölümde görevli bir öğretim 

elemanına devredebilir. 

Bölüm başkanının görevleri şunlardır: 
 

- Uygulama eğitiminin eksiksiz olarak yürütülmesi için gerekli önlemleri almak, 
 
- Uygulama uygulamalarını uygulama yerlerinde denetlemek, 
 
- Uygulama eğitiminin yapılacağı kurumun üst düzey amirine müracaat ederek gerekli 

izni almak ve resmi yazışmaları yürütmek. 

 

b) Uygulama Sorumlusu: Bölüm Başkanı tarafından eğitim-öğretim programında görevli 

öğretim elemanlarından biri o programın uygulama sorumlusu olarak görevlendirilir. 

Uygulama Sorumlusunun görevleri şunlardır : 
 

- Akademik takvime bağlı olarak uygulamanın başlangıç ve bitiş tarihlerini belirlemek 

ve Bölüm Başkanlığının onayına sunmak, 
 
- Uygulama yapacak öğrencileri, uygulama ünitelerini ve sürelerini belirlemek ve listeleri 

ilgili uygulama kurumlarına göndermek, 
 
- Uygulama eğitiminin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, 

 

c) Uygulama Yürütücüsü : Uygulama yapılan kurumda öğrenciye iş ve görev veren ve 

onu denetleyen kişi o öğrencinin “Uygulama Yürütücüsü”dür. 

 

Uygulama Yürütücüsünün görevleri şunlardır : 
 

- Uygulama süresince öğrencinin devam durumunu izlemek, çalışmalarını yönlendirmek 

ve denetlemek, 
 

- Uygulama eğitiminin verimli olması için gerekli önlemleri almak, 
 
- Öğrencinin uygulama çalışmasını değerlendirmek ve tam not 100 (yüz) üzerinden 

vereceği notu öğrenci değerlendirme formunda belirterek, uygulama sorumlusuna 

göndermek.



Öğrencilerin Uygulama Esnasında Karşılaştıkları Sorunlar: 
 

Öğrenci uygulama esnasında karşılaştığı sorunları öncelikle ilgili uygulama 

yürütücüsüne iletir. Uygulama Yürütücüsü gerekli görüldüğü takdirde uygulama 

sorumlusuna ve Bölüm Başkanlığı’na iletir. Çalışma saatleri esnasında karşılaşılan sorunlar 

uygulama yürütücüsüne danışılarak çözümlenir. 

 

UYGULAMA DERSİNİN  DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

Madde 10– Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon Bölümü uygulama eğitiminin değerlendirilmesi aşağıda belirtilen şekilde 

yapılır. 

 

 

a) Öğrencinin uygulama çalışmaları uygulama yürütücüsü tarafından “Öğrenci 

Değerlendirme Formu” göz önüne alınarak değerlendirilir. 
 

b) Öğrencinin değerlendirilmesinde uygulama yürütücülerinin öğrenci hakkındaki 

görüşleri, öğrencilerin uygulama dönemindeki bilgi ve becerileri esas alınır. 
 

c) Uygulama notu A harf notu üzerinden belirlenir. 
 

d) Öğrencinin uygulamadan başarılı olabilmesi için tam not(A) üzerinden C almış olması 

gerekir. 
 

e) Uygulama notları uygulama yürütücüleri tarafından uygulamanın bitiminden itibaren 

bir hafta içinde uygulama sorumlularına iletilir. 
 

f) Uygulamayı devamsızlıktan tamamlamayan öğrenciye “NA” notu, başarısız ise “F” 

notu verilir. 
 

g) Uygulama yürütücüsü tarafından takdir edilen notları C ve daha yüksek olan 

öğrenciler uygulama sorumlusu ve ilgili öğretim elemanı tarafından uygulama 

sınavına alınırlar. Akademik takvime uygun olarak sınav tarihi belirlenir ve sınavdan 

bir hafta önce öğrencilere duyurulur. Uygulama sınavı yazılı ve/veya sözlü, teorik 

ve/veya uygulamalı olarak yapılır. Uygulama sınavı notu tam not A üzerinden 

belirtilir. 
 

h) Uygulama yürütücü tarafından takdir edilen notun %30’u ile uygulama sınavından 

öğrencinin aldığı notun %70’ının toplanması ile elde edilen başarı notunun tam not 

100 (yüz) üzerinden en az 55 (elli beş) olması gerekir. 55 (elli beş)’in altı başarısız 

kabul edilir. 



 


