
 1 

 

İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ 

FİZYOTERAPİ VE SAĞLIKLI YAŞAM 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA OFİSİ 

(İRUFİSYO) YÖNERGESİ 

 

 

    BİRİNCİ BÖLÜM 

 

    Amaç, Kapsam ve Tanımlar 

Amaç 

 

MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak 

kurulan İstanbul Rumeli Üniversitesi Fizyoterapi ve Sağlıklı Yaşam Uygulama ve Araştırma 

Ofisinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının 

görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

 

Kapsam  

 

MADDE 2 – (1) Bu Yönerge, İstanbul Rumeli Üniversitesi’nin Fakülteleri, Yüksekokulları, 

Meslek Yüksekokulları ve Enstitülerindeki Fizyoterapi ve Rehabilitasyon çalışmalarını kapsar.  

 

Dayanak 

 

MADDE 3 – (1) Bu Yönerge, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 

7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine 

dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

 

MADDE 4 – (1) Bu Yönerge’de geçen:  

 

(a) Doktor: İRUFİSYO’ da Görevli Doktoru, 

(b) Fizyoterapist: İRUFİSYO’da Görevli Fizyoterapisti, 

( c) Fizik Tedavi Teknikeri: İRUFİSYO’da Görevli Fizik Tedavi Teknikerini, 

(ç) İRUFİSYO Ofisi: İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı çalışan Üniversite ve 

Üniversite dışı kuruluşlar tarafından desteklenen Fizyoterapi ve Sağlıklı Yaşam Uygulama ve 

Araştırma Ofisi ofisini, 

(d) İRUFİSYO Yönetim Kurulu: İRUFİSYO Ofisinden sorumlu Rektör ve İRUFİSYO Ofisi 

Koordinatörü ve Yardımcılarının önerisi ile, Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen 

ulusal ve/veya uluslararası projelerin yönetimi konusunda deneyimi olan İstanbul Rumeli 

Üniversitesi’nde veya başka bir üniversitede görev yapan öğretim üyelerini,  

(e) İRUFİSYO Koordinatörü: Fizyoterapi ve Sağlıklı Yaşam konularında araştırma, uygulama, 

eğitim veya yönetim deneyimi bulunan ve üniversitemizde tam zamanlı görev yapan öğretim 

üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen öğretim elemanını, 

(f) İRUFİSYO Koordinatör Yardımcıları: Koordinatör tarafından İRUFİSYO ofisinin 

çalışmalarına yardımcı olmak üzere üç yıl için görevlendirilen en az iki öğretim elemanını, 

 (g) İRUFİSYO Ofisi Sekretaryası: Rektör, Koordinatör ve Koordinatör Yardımcıları tarafından 

İRUFİSYO Ofisinin faaliyet alanı kapsamında verilecek görev ve sorumlulukları yerine getiren 

uzmanları, 
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(h) İRUFİSYO veri tabanı: İRUFİSYO Ofisi tarafından yürütülen ve tamamlanan projelere dair 

verilerin saklandığı veri tabanını, 

(ı) Mütevelli Heyeti: İstanbul Rumeli Üniversitesi Mütevelli Heyetini, 

(i) Rektör: İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörünü, 

(j) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu: İstanbul Rumeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri 

Yüksekokulunu, 

(k) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu: İstanbul Rumeli Üniversitesi Sağlık Hizmetleri 

Meslek Yüksekokulunu,  

(l) Senato:İstanbul Rumeli Üniversitesi Senato’sunu 

(m) Üniversite: İstanbul Rumeli Üniversitesini, 

(n) Yardımcı Personel: İRUFİSYO’da Görevli Yardımcı Personeli,  

ifade eder. 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Ofisin Amacı ve Faaliyet Alanları 

 

Ofis Amacı 

 

MADDE 5: (1) Ofisin amacı; fizik tedavi ve rehabilitasyon ile ilgili alanlarda bilimsel 

araştırmalar yapmak, ihtiyaç ve beklentilere uygun, kaliteli, hasta haklarına saygılı modern bir 

sağlık hizmeti sunmak, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek 

Yüksekokulu öğrencilerinin eğitim ve uygulamalarına katkıda bulunmaktır. 

a) Ofisin faaliyet alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde kamu ve özel sektör kurum 

ve kuruluşları ile işbirliği yapmak. 

b) Tıp ve sağlık bilimlerinde kanıta dayalı veritabanı ve yayınları izlemek, Dünya Sağlık 

Örgütü ve Sağlık Bakanlığının stratejik kararları doğrultusunda çalışma ve bilimsel 

araştırmaları desteklemek. 

c) Sağlık bakım profesyonellerinin ülkemizde ve yurt dışında en iyi şekilde temsil 

edilebilmeleri ve uzmanlıklarının tüm dünyada geçerli olması için her türlü bilimsel işbirliğini 

artırmak ve bu yönde yapılacak çalışmaları desteklemek. 

ç) Sağlık bakım profesyonellerinin etik standartlar ve interdisipliner işbirliği temel 

esaslarına uyumlu çalışmalar yapmasını sağlamak. 

d) Birey, aile ve toplumun sağlığını koruma, sürdürme ve sağlık sorunlarını iyileştirmeye 

yönelik sağlık bakım gereksinimlerinin interdisipliner ve holistik yaklaşımla planlanmasını 

sağlamak. 

e) Toplumun sağlık eğitim gereksinimleri doğrultusunda sağlık eğitim programları 

düzenlemek. 

f) Toplum sağlığı ile ilgili, her alanda çalışmalar yapmak ve toplumu bilinçlendirmek. 

         g) İhtiyaç ve beklentilere uygun, kaliteli, hasta haklarına saygılı modern bir fizyoterapi ve 

rehabilitasyon hizmeti sunmak. 

 

 

 

Ofis Faaliyet Alanları 

 

MADDE 6 – (1) Ofis, amaçları doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur: 

a) Fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında toplum sağlığını negatif yönde etkileyen ve 

yaşam kalitesini düşüren güncel konularda araştırmalar yapmak. 
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b) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 

öğrencilerinin eğitim ve uygulama yapmalarına katkıda bulunmak. 

c) Üniversite öğrencisi, personeli, personel yakınları ve bölge halkına sağlık hizmetleri 

vermek, ayakta veya yatarak teşhis ve tedavi hizmeti sunmak. 

d) TÜBİTAK ve Avrupa Birliği projelerine yönelik araştırmalar planlanarak fizyoterapi 

ve rehabilitasyon alanında yetkin akademisyenlerin çalışmalarıyla bilime katkıda bulunmak.  

e) Fizik tedavi ve rehabilitasyon konularıyla ilgili olarak, ulusal ve uluslararası alanda, 

resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, ortak güncel projeler üretmek. 

e) Faaliyet alanına giren konularda konferans, sempozyum, seminer, panel ve benzeri 

toplantılar düzenlemek, bu toplantılarda Sağlık Bilimleri Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri 

Meslek Yüksekokulu akademisyen ve öğrencilerinin aktif rol almasını sağlamak.  

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

Yönetim Organları ve Görevleri 

 

Ofis Yönetimi, Görev, Yetki ve Sorumlulukları 

 

MADDE 7 – (1) Koordinatör; Üniversite öğretim üyeleri içerisinden Yönetim Kurulunca 

önerilen üç aday arasından, Rektör tarafından üç yıllık bir süre için görevlendirilir. Görev süresi 

biten Koordinatör yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan Koordinatörün yerine, 

kalan süreyi tamamlamak üzere, Rektör tarafından aynı yöntemle görevlendirme yapılır. 

Koordinatörün görevi başında olmayacağı durumlarda, koordinatör yardımcılarından biri 

Koordinatöre vekâlet eder. Altı aydan daha fazla süreyle görevi başında bulunamaması 

durumunda Koordinatörün görevi sona erer. Bu durumda yerine yeni bir koordinatör 

görevlendirilir. 

 (2) Koordinatörün önerisi ile Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişi koordinatör 

yardımcısı olarak üç yıllık bir süre için Rektör tarafından görevlendirilir. Koordinatörün görevi 

bittiğinde yardımcılarının da görevi sona erer. Koordinatör yardımcıları Koordinatörün 

vereceği görevleri yapar. 

(3) Yönetim Kurulu; Başkanlığı Rektör ya da görevlendireceği herhangi bir öğretim üyesi 

tarafından yürütülen ve yine Rektör tarafından görevlendirilen beş öğretim elemanı ve 

koordinatörden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Görev süreleri dolan 

veya üç yıldan önce görevinden ayrılan üyelerin yerine yenileri aynı usulle görevlendirilir. 

Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. 

(4) Ofis Koordinatörü; Yönetim kurlunun doğal üyesidir. ….Ofisin çalışmalarını düzenler 

ve etkin çalışmasını sağlar, Yıllık faaliyet raporunu hazırlar ve Yönetim Kuruluna  sunar. 

(5) Doktor: Hareket bozukluğuna yol açan her türlü yaralanma, hastalık, ağrı, yaşlılık ve 

fonksiyon bozukluklarında tanı koyar ve tanıya özgü tedavi programı oluşturur. Fizyoterapist 

ve fizik tedavi teknikeri ile hastanın tedavi sürecini takip eder. 

(6) Fizyoterapist: Hareket bozukluğuna yol açan her türlü yaralanma, hastalık, ağrı, 

yaşlılık ve fonksiyon bozukluklarında uzman hekim tanısı ile fizyoterapiye özgü değerlendirme 

yöntemlerini kullanarak, kendi tanımlamalarını yapar ve çok yönlü fizik tedavi yaklaşımları 

uygular. 

(7) Fizik Tedavi Teknikeri: Doktor ve fizyoterapist gözetim ve denetiminde hastayı fizik 

tedaviye hazırlar, fizik tedaviyi ilgili doktor veya fizyoterapist direktifleri doğrultusunda 

uygular, fizyoterapi cihazlarını, aletlerini hazırlar ve fizyoterapi cihazlarının bakımını yapar. 

(8) Yardımcı Personel: Fizik tedavi uygulamalarında yardımcı olmak üzere görev alırlar. 

(9) Sekreter; Ofis faaliyetleri kapsamındaki gerekli yazışmaları ve imza süreçlerini 

yürütür. Ofis tarafından uygun görülen gerekli duyuruları yapar. Ofisin faaliyet alanı 
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kapsamında verilecek görev ve sorumlulukları yerine getirir. Ofis ile ilgili 

yazışma/doküman/rapor gibi belgelerin birer kopyasını veri tabanında saklanması konusunda 

destek olur. 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

Yürürlük 
 

MADDE 9 – (1) Bu yönerge, İstanbul Rumeli Üniversitesi Senato’sunun kabul ettiği tarihte 

yürürlüğe girer.         

 

Yürütme        

 

MADDE 10 – (1) Bu yönerge hükümleri İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü tarafından 

yürütülür. 


