
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ 

YATAY/DİKEY GEÇİŞ ÖĞRENCİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 

1- DİKEY GEÇİŞ SINAVI (DGS) İLE ÖSYM YERLEŞTİRMESİ YOLUYLA KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLER 
İÇİN; 

a. Öğrenci, 2 yıllık ön lisans programını bitirmiş, DGS sınavında bölümümüz taban puan 
şartını sağlayarak ÖSYM tarafından bölümümüze yerleştirilmiş ve kayıt yaptırmış 
olmalıdır. 

b. Ara yarıyıllarda DGS yolu ile geçiş mümkün değildir.  
c. Öğrencinin Hasan Kalyoncu Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümüne kayıt 

yaptırdığı yıldan itibaren 2 eğitim öğretim yılı normal eğitim süresi kabul edilir ve 
sonraki dönem/yıllarda öğrencinin ders kaydı ‘artık yıla kalan öğrenci’ kurallarına göre 
yapılır.  

d. Öğrencilik süresince dönem/yıl kayıt dondurmuş öğrencinin kayıt dondurduğu süre 
kadar hakları saklıdır.  

e. Dönem başında Hasan Kalyoncu Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü 
resmi WEB sitesinde belirtilen tarihler içerisinde öğrencinin okula gelerek danışmanı 
ile muafiyet ve ders kayıt işlemlerini yapması gerekmektedir. Belirtilen tarih aralığında 
işlemlerini yapmayan öğrencinin ders kayıt işlemleri yapılamaz. Öğrencinin muafiyet 
ve ders kayıt işlemlerini yapabilmesi için mali onay almış olması şarttır. 

f. Öğrencinin muafiyet işlemleri aşağıda belirtilen kurallar çerçevesinde DGS muafiyet 
kurulu tarafından bir kereye mahsus ve kayıttan sonraki 1 ay içerisinde yapılır; 

i. Öğrencinin ön lisans eğitiminde almış olduğu temel dersler kredi, ders içeriği, 
ders saati ve ders başarı harf notu değerlendirilerek bölümümüz programıyla 
eşdeğerlilik incelemesine tabii tutulup muafiyet yapılır. 

ii. Öğrencinin birden fazla okul/bölümden transkript getirmesi halinde her iki 
transkript incelendikten sonra öğrencinin lehine olan transkript üzerinden 
muafiyet incelemesi yapılır.  

iii. Başarısız harf notu ile getirilen dersler muafiyet incelemesine alınmaz. 
iv. DGS yoluyla gelen öğrencinin ön lisans eğitimi boyunca almış olduğu 

rehabilitasyon derslerine ( Fizyoterapide Ölçme Ve Değerlendirme, 
Manipülatif Tedavi Yöntemleri I, Egzersiz Ve Tedavi Prensipleri,  Manipülatif 
Tedavi Yöntemleri II, İş Ve Uğraşı Terapisi, Ortez Ve Rehabilitasyonu, Sporda 
Fizyoterapi, Nörolojik Rehabilitasyon, Kardiyopulmoner Rehabilitasyon I, 
Romatolojik Rehabilitasyon, Nörofizyolojik Yaklaşımlar I, İşitme Ve Konuşma 
Terapisi, Protez Ve Rehabilitasyon, Kardiyopulmoner Rehabilitasyon II , 
Ortopedik Rehabilitasyon, Pediyatrik Rehabilitasyon, Nörofizyolojik 
Yaklaşımlar II ) yukarıdaki koşulları sağlasa dahi muafiyet verilmez. 

v. Rehabilitasyon dersleri dışında kalan derslerde içeriğin %80 uyumu halinde 
ders saati ±1 ders kredisi ±1 olsa dahi muafiyet değerlendirmesine alınır. 

 



vi. Anatomi ve Fizyoloji derslerinin muafiyet incelemesinde; ders içeriklerinin 
%80 uyumu halinde ders saati ±2, ders kredisi ±1 olarak değişiklik gösterebilir 
ve bu iki ders için de öğrencinin önlisans programında uygulama/pratik ders 
almış olma şartı aranır. Derslerin başarı notunun CC’nin altında olması (DD/DC) 
halinde ders muafiyet durumu ders hocasının insiyatifine bırakılır.  

 
vii. Öğrenci, bölümümüzde eğitim öğretime devam ettiği süre içinde ders planında 

değişiklik yapılması durumunda geriye dönük muafiyet incelemesi talep 
edebilir.  

 
g. Öğrencinin ders seçme işlemleri her akademik dönem başında danışmanı ile bire bir 

şekilde, ön koşul ve kredi şartlarına bağlı olarak yapılır. 
h. Öğrenci ders seçimi esnasında kredi miktarını aşan, ön koşula takılan ve/veya başka bir 

ders ile çakışan hiçbir dersi seçemez. Öğrenci önce bir alt sınıftaki dersleri alır ve kredisi 
yetmesi halinde bir üst sınıftan danışmanının onayladığı ve çakışmayan dersleri alabilir.  

i. Temel Fizyoterapi Uygulamaları I dersi; fizyoterapi bölümünden gelen öğrencilerde 
muaf kabul edilmekle birlikte başka bir ön lisans programından gelen öğrenciler için 
alınması zorunlu derstir.  

j. Geriatrik Rehabilitasyon dersi Yaşlı Bakım bölümünden gelen öğrenciler için muaf 
kabul edilmekle birlikte başka bir önlisans programından gelen öğrenciler için muafiyet 
incelemesine tabidir. 

k. Bölümümüze Ortez-Protez Ön lisans bölümünden mezun olarak kayıt yaptırmış 
öğrenciler FTR345 Ortez ve Rehabilitasyon ve FTR326 Protez ve Rehabilitasyon 
derslerinden muaf sayılmaktadır.  
 
 

2- YATAY GEÇİŞ YOLUYLA BÖLÜMÜMÜZE KABUL EDİLMİŞ VE KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLER İÇİN; 
a. Öğrenci bölümümüze Kurum içi/ Kurum Dışı şartlarını sağlayarak başvurmuş ve 

komisyon tarafından kabul edilerek kaydını yaptırmış olması gerekmektedir.  
b. Öğrencinin ÖSYM yerleştirmesi ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümüne başladığı 

yıl esas alınarak sınıf ataması yapılır. Bu sınıf atamasına göre 4. Yılını tamamlayan 
öğrencinin ders kaydı bir sonraki dönem/yılda ‘artık yıla kalan öğrenci’ kurallarına göre 
yapılır.  

c. Öğrencilik süresince dönem/yılda kayıt dondurmuş öğrencinin kayıt dondurduğu süre 
kadar hakları saklıdır.  

d. Dönem başında Hasan Kalyoncu Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü 
resmi WEB sitesinde belirtilen tarihler içerisinde öğrencinin okula gelerek danışmanı 
ile muafiyet ve ders kayıt işlemlerini yapması gerekmektedir. Belirtilen tarih aralığında 
işlemlerini yapmayan öğrencinin ders kayıt işlemleri yapılamaz. Öğrencinin muafiyet 
ve ders kayıt işlemlerini yapabilmesi için mali onay almış olması şarttır. 

e. Öğrencinin muafiyet işlemleri aşağıda belirtilen kurallar çerçevesinde Yatay Geçiş 
muafiyet kurulu tarafından bir kereye mahsus ve kayıttan sonraki 1 ay içerisinde 
yapılır; 



i. Öğrencinin önlisans eğitiminde almış olduğu temel dersler kredi, ders içeriği, 
ders saati ve ders başarı harf notu değerlendirilerek bölümümüz programıyla 
eşdeğerlilik incelemesine tabii tutulup muafiyeti yapılır. 

ii. Öğrencinin birden fazla okul/bölümden transkript getirmesi halinde her iki 
transkript incelendikten sonra öğrencinin lehine olan transkript üzerinden 
muafiyet incelemesi yapılır.  
 

iii. Başarısız harf notu ile getirilen dersler muafiyet incelemesine alınmaz. 
iv. Yatay Geçiş yoluyla gelen öğrencinin lisans eğitimi boyunca almış olduğu 

rehabilitasyon derslerine ( Fizyoterapide Ölçme Ve Değerlendirme, 
Manipülatif Tedavi Yöntemleri I, Egzersiz Ve Tedavi Prensipleri,  Manipülatif 
Tedavi Yöntemleri II, İş Ve Uğraşı Terapisi, Ortez Ve Rehabilitasyonu, Sporda 
Fizyoterapi, Nörolojik Rehabilitasyon, Kardiyopulmoner Rehabilitasyon I, 
Romatolojik Rehabilitasyon, Nörofizyolojik Yaklaşımlar I, İşitme Ve Konuşma 
Terapisi, Protez Ve Rehabilitasyon, Kardiyopulmoner Rehabilitasyon II , 
Ortopedik Rehabilitasyon, Pediyatrik Rehabilitasyon, Nörofizyolojik 
Yaklaşımlar II ) yukarıdaki koşulları sağlasa dahi şartlı geçme harf notuna 
sahipse ( DD/DC) muafiyet verilmez.  

v. Rehabilitasyon dersleri dışında kalan derslerde içeriğin %80 uyumu halinde 
ders saati ±1 ders kredisi ±1 olsa dahi muafiyet değerlendirmesine alınır. 

vi. Anatomi ve Fizyoloji derslerinin muafiyet incelemesinde; ders içeriklerinin 
%80 uyumu halinde ders saati ±2, ders kredisi ±1 olarak değişiklik gösterebilir 
ve bu iki ders için de öğrencinin lisans programında uygulama/pratik ders almış 
olma şartı aranır. Derslerin başarı notunun CC’nin altında olması (DD/DC) 
halinde ders muafiyet durumu ders hocasının inisiyatifine bırakılmaktadır.  

vii. Öğrenci, bölümümüzde eğitim öğretime devam ettiği süre içinde ders planında 
değişiklik yapılması durumunda geriye dönük muafiyet incelemesi talep 
edebilir.  

viii. Öğrenci daha önce almış ve başarmış olduğu birden fazla derse sadece bir 
dersten muafiyet talebinde bulunabilir.  
 

 
f. Öğrencinin ders seçme işlemleri her akademik dönem başında danışmanı ile bire bir 

şekilde, ön koşul ve kredi şartlarına bağlı olarak yapılır. 
g. Öğrenci ders seçimi esnasında kredi miktarını aşan, ön koşula takılan ve/veya başka bir 

ders ile çakışan hiçbir dersi seçemez. Öğrenci önce bir alt sınıftaki dersleri alır ve kredisi 
yetmesi halinde bir üst sınıftan danışmanının onayladığı ve çakışmayan dersleri alabilir.  

h. Öğrencinin getirdiği ilk belgeler esastır. Eksik belgeleri varsa tamamlaması istenir. 
Ancak getirdiği belgeyi yenileyerek getirmesi muafiyet için kabul edilmez.  

 
Bölümümüze ÖSYM puanı ile yerleşmiş olan ve/veya yabancı uyruklu statüsünde 
yerleşmiş olan ön lisans ve lisans transkripti ile muafiyet talep eden öğrencilerden 
önlisans bölümü öğrencilerinin muafiyetleri dikey geçiş yönetmeliğine, lisans bölümü 
öğrencilerinin muafiyetleri yatay geçiş yönetmeliğine göre yapılmaktadır.  


