FİZİK TEDAVİ VE SAĞLIKLI YAŞAM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
2020-2021 AKADEMİK YILI FAALİYET RAPORU

2020-2021 akademik yılında Fizik Tedavi ve Sağlıklı Yaşam Uygulama ve Araştırma Merkezi
bünyesinde gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin açıklamalar aşağıdaki gibidir.

1-FİZYOTERAPİDE TEKNOLOJİK GELİŞMELER
Uzm. Fzt. Cengiz DEMİRKUNDAK (CEO-Alpmed Tibbi Cihazlar)’ın değerli katkıları ile
Fizyoterapide Teknolojik Gelişmeler isimli seminer, online olarak 18.11.2020 tarihinde
Fizyoterapi Programı ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünden öğrencilerimizin katılımı
ile gerçekleştirilmiştir. Fizik tedavide ileri teknolojinin kullanımının yaygın ve efektif olması
katılımcıların ilgisini çok çekmiştir.

2- SPOR FİZYOTERAPİSTLİĞİ ÜZERİNE SÖYLEŞİ
Galatasaray Futbol Kulübü fizyoterapisti Erkan Özyılmaz ile spor fizyoterapisi, spor
fizyoterapistliği, dünyada ve Türkiye'de spor fizyoterapisine bakış konuları üzerine söyleşi
yapılmıştır. Fzt. Erkan Özyılmaz lisans eğitimi sonrası alınması gereken kurslar, CV hazırlama,
yabancı dil eğitiminin önemi ve diğer konularda öğrencilere tavsiyelerde bulunmuştur.
Söyleşiye Kapadokya Meslek Yüksek Okulu Fizyoterapi bölümü ve Sağlık Bilimleri Yüksek
Okulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü öğrencileri ile farklı okullardan davetli 100'ün
üzerinde öğrenci katılımı ile 11.12.2020 tarihinde online olarak gerçekleştirilmiştir. Yaklaşık
iki saat süren söyleşi özellikle bu alanda çalışmak isteyenler için oldukça aydınlatıcı bir seminer
olmuştur.

3- FİZYOTERAPİ KLİNİKLERİNDEN VAKA ÖRNEKLERİ
Fzt. Ayşenur KARACAOVALI tarafından gerçekleştirilen ''Fizyoterapi Kliniklerinden Vaka
Örnekleri'' isimli etkinlik Fizyoterapi Programı ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
öğrencilerinin katılımıyla online olarak gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerimizin hastane
uygulamalarına gidemediği pandemi döneminde konuşmacımızın anlatımı ve fotoğrafları ile
öğrencilerimize fizik tedavi uygulama alanı gösterilmiştir. Toplamda 125 kişinin katıldığı
etkinlik soru-cevaplarla oldukça verimli bir şekilde 19.12.2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

4- YURTDIŞINDA FİZYOTERAPİ
Yurt dışında yaşamayı/çalışmayı düşünen fizyoterapi öğrencileri için başlatılan yurt dışında
fizyoterapi serisinin ilki Fzt. Esin OSMA GENÇBAY, Fzt. Selda GÜNDÜZ ve Fzt. Canan
GÜMÜŞ ile yapılan söyleşi ile başlamıştır. Söyleşide Almanya için vize süreci, denklik, staj,
dersler, çalışma koşulları, yaşam şartları gibi önemli konular hakkında fikir sahibi olunmuştur.
Yaklaşık bir buçuk saat süren söyleşi 19.02.2021 tarihinde online olarak gerçekleştirilmiştir.

Yurt dışında yaşamayı/çalışmayı düşünen fizyoterapi öğrencileri için başlatılan yurt dışında
fizyoterapi serisinin ikincisi ise Fzt. Mustafa YAKUT ile yapılan söyleşi ile başlamıştır.
Söyleşide Katar için vize süreci, denklik, staj, dersler, çalışma koşulları, yaşam şartları gibi
önemli konular hakkında fikir sahibi olunmuştur. Yaklaşık bir buçuk saat süren söyleşi
26.02.2021 tarihinde online olarak gerçekleştirilmiştir.
İki yurtdışı etkinliği de öğrencilerin yurtdışında çalışma hakkında fikir sahibi olmasını sağlamış
ve farklı bir vizyon geliştirmelerine yardımcı olmuştur.
5- COVİD ve FİZYOTERAPİ
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Doç. Dr. Naciye VARDAR YAĞLI tarafından
gerçekleştirilen ''Covid ve Fizyoterapi '' isimli etkinlik Fizyoterapi Programı ile Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon Bölümü öğrencilerinin katılımıyla 17.03.2021 tarihinde online
gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerimizin Covid ile ilgili bilgileri ve hastalarında uygulanabilecek
fizyoterapi yöntemlerini en güncel hali ile öğrendiği söyleşiye toplamda 106 kişi katılmıştır.

