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BİRİNCİ BÖLÜM 
AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR 

 
Amaç 
MADDE 1: Bu yönergenin amacı, Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon Bölümü öğrencilerinin sağlık kurumlarında yapacakları zorunlu yaz stajının 
planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili temel ilke,  kural ve yöntemleri belirlemek ve 
uygulamayı düzenlemektir. 
 
Kapsam 
MADDE 2: Bu yönerge, Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon Bölümü öğrencilerinin yurt içi ve dışında ilgili sağlık kurumlarında yapacakları 
zorunlu yaz stajı ile ilgili faaliyetleri ve esasları kapsar. 
 
Tanımlar 
MADDE 3: Bu yönergede geçen; 
Üniversite: Başkent Üniversitesi’ni, 
Fakülte: Sağlık Bilimleri Fakültesi’ni, 
Bölüm: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nü 
Bölüm Başkanı: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı’nı 
Bölüm Başkan Yardımcısı: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Başkan Yardımcısı’nı 
Bölüm Başkanlığı: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Başkanlığı’nı 
Zorunlu Yaz Stajı: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencilerinin akademik yıl içindeki eğitim 
uygulamaları dışında kalan, yurt içi ve dışında ilgili sektörlerdeki işyerlerinde yaptıkları çalışmaları, 
Staj Yeri: Bölüm öğrencilerinin staj yaptıkları ilgili sağlık kurumlarını, 
Staj Sorumlusu: Bölüm Başkanı tarafından “Staj Sorumlusu” olarak görevlendirilen kadrolu öğretim 
elemanlarını. 
Staj Yürütücüsü: Staj yapılan kurumda öğrenciye iş ve görev veren ve onu denetleyen fizyoterapisti 
ifade eder 
 
Staj Çalışmalarının Zorunluluğu 
MADDE 4.  Her öğrenci pratik çalışma deneyimi kazanmak, uygulama yeteneklerini geliştirmek ve iş 
yaşamına uyum sağlamak amacı ile Bölüm tarafından uygun görülen sağlık kurumlarında bu yönerge 
hükümleri uyarınca fizyoterapist denetiminde staj yapmak zorundadır.   
 
 
Staj Dönemleri 
MADDE 5. Öğrencinin staj yapma durumu, stajın yapılacağı dönemin bir önceki yarıyılında, staj 
sorumlusu tarafından ilan edilen koşul ve takvime uygun olarak belirlenir. Geçerli nedenlerle stajların 
belirlenen bu tarihler dışında yapılabilmesi, Bölüm Başkanlığı’nın iznine bağlıdır.  
 



 
Stajlar 
MADDE 6. Stajlar,  ikinci ve üçüncü sınıf  Yaz Dönemi’nde klinikte yürütülen FTR 200 Zorunlu Yaz 
Stajı I, FTR 300 Zorunlu Yaz Stajı II stajlarından oluşur. 

 
Stajların Yapılacağı Kurumlar 
MADDE 7. Bölüm öğrencilerinin stajları Üniversite’ye bağlı hastanelerde ve Bölüm Başkanlığı’nca 
uygun görülen yurt içi ve yurt dışı sağlık kurumlarında fizyoterapist kontrolünde yapılır. Stajlar, staj 
sorumlularının kabul edebilecekleri zorunlu nedenler dışında, başlanan kurum veya tedavi ünitesinde 
bitirilir. 

 
Staj Yapan Öğrencinin Sorumluluğu 
MADDE 8.  
a) Öğrenciler stajda kullanacakları staj dosyalarını Bölümden teslim almak ve staj sonunda staj 

sorumlusuna teslim etmek zorundadırlar. 
 

b) Öğrenci, Bölüm tarafından hazırlanan staj programına uymak zorundadır. Bölüm Başkanlığı’nın 
onayını almadan staj dönemini ve yapacağı kurumu değiştiremez. 

 
c) Öğrenci stajın gereği olan staj yürütücüsü tarafından verilen görevleri zamanında ve eksiksiz 

yapmak zorundadır. 
 
d) Öğrenci “Staj Raporu”nu hazırlayarak belirlenen tarihe kadar staj sorumlularına teslim etmek 

zorundadır. 
 
e) Staj yapan her öğrenci staj yaptığı kurumun çalışma, disiplin ve güvenlik kuralları ile kıyafetle 

ilgili konulan kurallara ve kurum personelinin uymak zorunda olduğu mevzuata uymak 
zorundadır. 

 
f) Kullanılan mekan, alet, malzeme ve gereçleri özenle kullanmakla yükümlüdürler. Bu 

yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden doğan her türlü sorumluluk öğrenciye aittir. Gerektiği 
hallerde öğrenci hakkında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri 
uyarınca işlem yapılır. 

 
İKİNCİ BÖLÜM 

 ZORUNLU YAZ STAJ SORUMLULARI VE GÖREVLERİ 
 
MADDE 9. Stajların düzenlenmesi Bölüm Başkanlığı tarafından görevlendirilen staj sorumluları 
tarafından yapılır. 
 
a) Staj Sorumlusunun Görevleri; 

 Akademik Takvime bağlı olarak stajın başlangıç ve bitiş tarihlerini belirlemek ve Bölüm 
Başkanı’na sunmak,  

 Staj yapacak öğrencileri, staj ünitelerini ve sürelerini belirlemek ve listeleri ilgili staj 
kurumlarına Rektörlük aracılığı ile göndermek, 

 Staj eğitiminin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır. 
 

b) Bölüm Başkanı: Bölüm Başkanı’nın görevi staj eğitiminin eksiksiz olarak yürütülmesi için gerekli 
önlemleri almaktır. Bu yetkisini uygun göreceği Bölüm Başkan Yardımcısı’na veya kurumda görevli 
bir öğretim elemanına devredebilir. Stajla ilgili bölüm içi organizasyon ve düzenlemeler hususunda 
Fakülte Dekanı ve Üniversite Rektörlüğü’ne karşı sorumludur. Staj eğitiminin yapılacağı kurum ile 
resmi yazışmalar Üniversite Rektörlüğü vasıtasıyla yürütülür. 
 
c) Staj Yürütücüsü: Staj yapılan kurumda öğrenciye iş ve görev veren ve onu denetleyen fizyoterapist 
o öğrencinin "Staj Yürütücüsü" dür. 



Staj Yürütücüsünün Görevleri;   
 Staj eğitiminin verimli olması için gerekli önlemleri almak, 
 Staj süresince öğrencinin devam durumunu izlemek, çalışmalarını yönlendirmek ve 

denetlemek, 
 Öğrencinin staj çalışmasını ve stajlardaki başarının değerlendirilmesini stajyer öğrenci 

değerlendirme formuna (Ek-1) göre değerlendirerek staj sorumlusuna göndermektir.  
 

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

STAJIN YÜRÜTÜLMESİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR 
 
Staj Yapma Zorunluluğu 
MADDE 10: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencilerinin mezuniyete hak kazanabilmeleri 
için ders statüsünde olan yaz stajlarını başarıyla tamamlamaları zorunludur. 
 
Staj Süresi ve Zamanı 
MADDE 11: Staj süreleri FTR 200 Yaz Stajı I için II sınıf bahar dönemi ile II. sınıf güz dönemi 
arasında;  FTR 300 Yaz Stajı II için III. sınıf bahar dönemi ile IV. sınıf güz dönemi arasında  aralıksız 
olarak 20 iş günü ve 160 çalışma saatidir.  
 
11.1. Genel kural olarak, stajların, yaz aylarında kesintisiz olarak bir defada yapılması esastır. Staj 
fiilen çalışılan işgünü üzerinden değerlendirilir.  
 
11.2. Öğrencilerin hastalık, resmi tatil, grev, iş yerinin kapanması vb. nedenlerle staj yeri çalışmalarına 
ara verdikleri günler staj yapılan süreden sayılmaz. Öğrencilerin belgelendirdikleri bu tür durumlarda, 
staj sorumlularının önerisi ve Bölüm Başkanlığının kararı ile ara verilen stajın geri kalan süresi yer ve 
zaman tespiti yapılarak tamamlattırılır. Ancak staj yeri değişikliğinde tamamlanması gereken süre 
akademik takvimde notların kesinleştiği tarihin dışına taşarsa staj tekrarlanır.  
 
Staj Yerlerinin Belirlenmesi 
 
MADDE 12: Öğrenciler, staj yeri araştırmalarını her zaman yapabilir ve buldukları sağlık 
kurumlarında staj yapmak üzere form dilekçeyi (Ek-2) doldurarak ve gerekli belgeleri ekleyerek 
takvime uygun zamanda staj sorumlularına teslim ederler 
 
12.1. Öğrenciler tarafından talep edilen staj yerlerinin uygunluğu staj sorumlusunca incelenerek 
onaylanır. Bölüm başkanlığınca ilan edilir 
12.2. Staj yerleri kesinleşen ve ilan edilen öğrenciler staj kabul belgesini (Ek-3) staj yapacakları 
kuruma onaylattıktan sonra, staj sorumluları tarafından ilan edilen koşul ve takvime uygun olarak 
tekrar staj sorumlularına teslim ederler. 
 
 
 
 
Staj Dosyasına Yönelik Düzenlemeler  
 
MADDE 13: Staj yerleri kesinleşen öğrenciler staj dosyalarını (Ek-4) staj sorumlularından alırlar. 
 
13.1. Öğrenciler, staj dosyalarındaki değerlendirme formlarının staj süresince eksiksiz doldurulması ve 
stajın bitiminde staj sorumlularına, kurumun kaşesini taşıyan kapalı bir zarf içinde, ya kurum 
tarafından posta ile gönderilmesi ya da staj yapan öğrenci tarafından getirilmesi, işlerini takip ederler.  
 
13.2. Staj dosyasının staj takviminde belirtilen süreler içinde, staj sorumlularına iletilmesi 
gerekmektedir. 
 



 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

             STAJIN DENETLENMESİ VE STAJIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
 
Staj Denetimi  
MADDE 14: Öğrenciler staj sırasında değişik şekillerde denetlenebilirler. Denetleme işlemleri staj 
sorumlusunca düzenlenir.    
 
14.1. Öğrenciler staj yerlerinde en az bir defa denetlenir. Bu denetim, staj sorumlusu tarafından yapılır. 
Staj sorumlusu, denetim sonunda “Yerinde Denetim Formu”nu (Ek-5) doldurur.  

14.2. Öğrenciler, öğrencinin bildirdiği günlük staj çalışma saatleri içinde, staj sorumlusu tarafından 
telefonla denetlenir. Bu denetimlerde “Telefonla Denetim Formu” (Ek-6) doldurulur.  

Stajın Değerlendirilmesi 
 
MADDE 15: Staj değerlendirmeleri staj sorumlusunca yapılır. 
 
15.1. Staj değerlendirmelerinde; yerinde denetim ve/veya telefonla denetim formu bilgileri, staj 
dosyaları ve öğrencilerin staj raporları birlikte ele alınır. Öğrencilerin stajı  “Y” harf notu ile (Başarılı) 
ya da “Z” harf notu ile (Başarısız) olarak değerlendirilir. 
 
15.2.  Staj sorumlusu değerlendirme sonuçlarına göre not girişlerini yapar. 
 
Stajın Geçersiz Sayılacağı Durumlar 
MADDE 16. Staj aşağıdaki durumlarda geçersiz sayılır. 
a) Staj Sorumlusu tarafından yaptırılan denetimlerde (yerinde ve/veya telefonla denetimde) 

öğrencinin geçerli sayılan bir mazereti olmaksızın, staj yerinde bulunmaması, 
 

b) Staj yapılan sürenin bu yönergenin 11 ve 11.2 maddesinde belirtilen süreden geçerli mazereti 
olmaksızın eksik olması, 

c) Stajın, staj sorumlusu tarafından onay verilmeyen ya da bilgisi dışında bir yerde yapılmış olması, 
 

d) Staj yapılan kurum yetkililerinin öğrencinin görevini gereği gibi yapmadığı ve/veya disiplinsiz 
davranışlarda bulunduğu doğrultusunda görüş bildirmeleri durumunda, ‘Yükseköğretim 
Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” uygulanır. Yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca 
açılan soruşturma sonucunda öğrencinin uyarı ve kınama dışı cezalar alması, 

 
e) Staj yerinin, kurum yetkilisinin izni ve bilgisi dışında veya kurum yetkilisinin bilgisi olduğu halde 

staj sorumlusuna bilgi verilmeden (öğrencinin kurum yetkilisinden izin alması veya kurum 
dışında görevlendirilmesi gibi durumlarda bile mutlaka staj sorumlusunun anında bilgilendirmesi 
gerekmektedir)  terk edilmesi. 

 

 
Staj Değerlendirme Sonucuna İtiraz 
MADDE 17: Staj değerlendirme sonucuna yapılan itirazlar Başkent Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve 
Sınav Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri çerçevesinde sonuçlandırılır. 
 

 
 
 
 



BEŞİNCİ BÖLÜM 
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 

 
Öğrencilerin Disiplin İşleri ve Sorumlulukları  
MADDE 18: Öğrenciler, staj yaptıkları sağlık kurumlarının her türlü kural ve koşullarına uymak ve 
üniversite öğrencisi kimliğinin gerektirdiği sorumluluk bilincine uygun davranmak zorundadırlar. 
Öğrenciler staj süresince “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin” hükümlerine 
uymakla yükümlüdürler.  
 
18.1. Öğrenciler, staj süresince, staj yerlerinde verecekleri tüm maddi ve manevi nitelikteki 
zararlardan bizzat kendileri sorumludurlar.  
 
18.2. Yurtdışında staj yapacak öğrenciler için de bu esaslar aynen geçerlidir.  
 
Yatay ya da Dikey Geçişle Gelen Öğrencilerin Stajları 
MADDE 19: Yatay ya da dikey geçişle bölümlere intibakı yapılan öğrencilerin daha önce yaptıkları 
stajlarının geçerliliği Bölüm Başkanlığı tarafından karara bağlanır. 
 
Staj Yerinin Değiştirilmesi 
MADDE 20: Staj yerinin değiştirilmek istenmesi durumlarında öğrenci bir dilekçe ile Fizyoterapi ve 
Rehabilitasyon Bölüm Başkanlığı’na başvurur.  Staj sorumlusu Başkent Üniversitesi Eğitim- Öğretim 
ve Sınav Yönetmeliği’nde açıklanan ya da staj yeri ile ilgili ortaya çıkan zorunlu durumu 
değerlendirerek, karar verir. Staj yerinin değiştirilmesinin zorunlu olduğu durumlarda, öğrencinin 
başka bir sağlık kurumunda yapacağı staj süresine o güne kadar yapmış olduğu staj süresi ilave 
edilerek staj tamamlattırılır.  
 
Mali Hükümler 
  
MADDE 21. Staj yapan öğrencilere staj kapsamında hiçbir ödeme yapılmaz.  
 
21.1.  
a) 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanununun 5. maddesinin 1. fıkrasının (b) 

bendinde stajyer öğrencilerle ilgili yapılan değişiklik nedeniyle, zorunlu staj uygulaması yapacak 
öğrencilerin aylık sigorta primleri Başkent Üniversitesi tarafından ödenir. Tüm prosedürler yerine 
getirildikten sonra sadece ödeme işi kalan öğrenci primlerinin ödenip ödenmemesi Başkent 
Üniversitesi’nin sorumluluğundadır. 
 

b) Her bir öğrenci için eğer varsa var olan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) numarası üzerinden, 
yoksa yeni alınacak SGK numarası üzerinden sisteme giriş Başkent Üniversitesi Personel Daire 
Başkanlığı tarafından yapılır. 

 
c) Öğrenci sigortalı ise işe giriş bildirgesi düzenlenerek SGK’ya bildirilir.  
 
d) Stajını tamamlayan öğrencilerin İşyeri Çıkış Bildirgesi hazırlanarak yasal süresi içinde ilgili 

kurumlara bildirilir.   
 
Yürürlük 
MADDE 22: Bu yönerge 2012-2013 Akademik yılı güz yarıyılı itibariyle yürürlüğe girer. 
 
Uygulama 
MADDE 23: Bu yönergede yer almayan staja ve staj değerlendirme sonuçlarına yönelik durumlarda, 
Başkent Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 
 
Yürütme 
MADDE 24: Bu yönerge hükümleri Başkent Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür. 


