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HOŞGELDİNİZ
IMTA’nın (Uluslararası Maitland Eğitmenler Birliği) Lisansüstü Eğitim Programı›na Hoş Geldiniz. Bu 
program nöromüsküloskeletal (NMS) Fizyoterapi/ Manipulatif Fizyoterapi alanında özelleşmenizi 
sağlayacaktır. (1, 2)

Mevcut eğitim gereksinimlerini karşılamak için IMTA’nın müfredatı; yüksek öğretim kurumlarının ve 
IFOMPT Standartları Belgesinin eğitim gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmıştır.
IMTA, klinik ortamda derhal uygulanmasını sağlayan yüksek standartlı bir klinik eğitimin verilmesine 
odaklanmıştır.

Program özellikle aşağıdaki maddelerin üzerinde durur:

• Kanıta dayalı Klinik muhakeme pratik uygulamaları

•  Hasta merkezli bir yaklaşım.

•  Klinik uygulamaya bilgi aktarımı.

•  Çeşitli değerlendirme ve yeniden değerlendirme prosedürlerinin uygulanması.

•  Klinik kanıtların sürekli olarak toplanması ve bunun sonucunda tedavi prosedürlerinin uyarlanması.

•  Fizyoterapi ve tıptaki diğer yöntem ve kavramlarla ilgili açık görüşlülük

Bu belge sizi IMTA Programı, IMTA’nın arka planı, sonuçları ve yeterlilikleri ile değerlendirme ve 
sertifikasyonu hakkında genel bilgilerde yönlendirecektir.

IMTA müfredat belgesi düzenli olarak güncellenecektir.

IMTA’nın Eğitmen El Kitabı (Syllabus) tüm modüllerle ilgili ayrıntılı bilgi sağlar.

1. Uluslararası olarak “manipülatif fizyoterapi” ve “manuel terapi” terimleri aynı fizyoterapi / fizik tedavi 
alanını belirtmek için kullanılmaktadır. Ayrıca, günümüzde bu klinik uygulama alanını tanımlamak için 
“nöromüsküloskeletal” veya “müsküloskeletal” fizyoterapisi terimine yönelik bir eğilim olduğu kabul 
edilmektedir. IFOMPT (Uluslararası Ortopedik Manipulatif Fizyoterapistler Federasyonu) manipülatif 
fizyoterapiyi şu şekilde tanımlar: ”Ortopedik Manuel Terapi (OMT), nöromüsküloskeletal sistem 
durumlarında manuel tekniklerin ve terapötik egzersizlerin dahil olduğu son derece spesifik tedavi 
yaklaşımları kullanarak, klinik muhakeme yapmaktır.Terapi ayrıca her bir hastanın mevcut bilimsel ve 
klinik kanıtlarını ve biyopsikososyal çerçevesini kapsar ve buna göre hareket eder. ”
Buna ek olarak IFOMPT, IFOMPT vizyonunda da görülebileceği gibi terimleri karışık bir şekilde kullanır: 
“Manuel / müsküloskeletal fizyoterapistler için klinik ve akademik standartlarda dünya çapında 
mükemmellik ve birliğin geliştirilmesi.”

(kaynak: www.ifompt.org; Tarih 2009_07_05)

2. Bu belgede “nöromüsküloskeletal fizyoterapi” terimi, IFOMPT tarafından tanımlanan uygulama 
alanını ifade etmek için kullanılacaktır.
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IMTA HAKKINDA
IMTA, manipülatif fizyoterapi lisansüstü eğitmenlerinin finansal, politik ve dini açıdan bağımsız bir 
kuruluşudur. 1992 yılında İsviçre’nin Zurzach şehrinde kurulan IMTA, klinik olarak güçlü bir eğitim 
sistemine sahip olduğu bilinmektedir.

Dernek; Maitland® Konseptine dayalı manipülatif fizyoterapinin standardizasyonu, geliştirilmesi ve 
tanıtımına, onu uygulayan terapistlerin eğitimine ve ayrıca IMTA tarafından tanınan öğretmenlerin 
eğitimine ve sertifikasyonuna bağlıdır.

IMTA’nın manipülatif fizyoterapide lisansüstü eğitim programı, öğrencilerin hareket disfonksiyonunun 
tedavisinde becerilerini geliştirmeyi ve böylece nöromüsküloskeletal sistem problemleri olan hastaların 
yönetiminin geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

IMTA BELGELİ EĞİTMENLER
IMTA eğitmenleri, IMTA’nın en az 5 yıl süren sıkı eğitim programından sonra nitelendirilirler. Program 
dahilinde:
Her modülde mentorluk eğitimi
Gelişmiş el becerilerini geliştirme 
Eğitim metodlarının eğitimi

Tüm IMTA eğitimleri, NMS fizyoterapisi alanında yılda en az 600 saat klinik uygulama yapmaya ve 
düzenli mesleki gelişimini sürdürmeye devam etmektedir.

Eğitmenlerin eğitim programı hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşmak için lütfen www.imta.ch adresini ziyaret 
edin.

2013 MÜFREDAT REVİZYONU

IMTA sürekli olarak yeni teorik bilgileri ve son bilimsel bulguları eğitim programlarına entegre 
etmektedir. Program her zaman klinisyenleri pratik becerilerini ve bilgilerini geliştirmelerinde 
desteklemeyi amaçlamıştır.

Sektörün değişen talepleri ve dünya çapında fizyoterapistlerin eğitim sistemlerindeki değişiklikler 
programın sürekli adaptasyonunu gerektirmektedir. Özellikle 2010 yılında Bologna sürecinin 
uygulanmasından sonra müfredatın büyük revizyonları gerekliydi. IMTA sonuç olarak 2013 yılında revize 
edilmiş bir versiyonu hayata geçirdi.



Revize edilmiş olan müfredat, öğrencinin klinik yeterliliklerini geliştirmenin ana hedefinden ödün 
vermeden, yüksek lisans düzeyinde akademik tanınma arayışıyla mevcut ve sektörün geleceği için cazip 
kalmayı amaçlamaktadır. Bunu başarmak için temel değişiklikler değerlendirme prosedürlerinde ve 
kalite kontrolünde yapıldı.

Revize edilmiş IMTA müfredatı, en son eğitim standartlarını ve gereksinimlerini karşılamak üzere 
geliştirilmiştir.

Çağdaş eğitim uygulamaları doğrultusunda yetkinlik temelli bir çerçeveyle öğrenci tabanlı bir programa 
doğru ilerledi. 
Eğitmenlerden ve akranlarından gelen geri bildirimler, derin öğrenmeyi ve anlamayı geliştirdi. Program, 
Uluslararası Ortopedik Manipulatif Fizyoterapistler Federasyonu (IFOMPT) 2008 Standart Belgesine göre 
uyarlanmıştır. 

Ayrıca, bir uzmanın çeşitli rollerini ve temel yetkinliklerini tanımlayan “CanMeds 2005 Yetkinlik Çerçevesi” 
tarafından kabul edilmiştir.

Modül sistemindeki denetimli tedavi seanslar, klinik odağını güçlü bir şekilde sürdürmeyi sağlar. Bu da 
modül içeriğini ve uygulanabilirliğini başarılı bir şekilde teşvik ettirdiğini kanıtlamıştır.

Bu belgenin formatı; IMTA’nın programını, yüksek öğrenim kurumları tarafından resmi olarak 
onaylanmış belgelerle akredite etmek üzere seçilmiştir.

KAZANIMLAR 
IMTA’nın müfredat revizyon süreci Sheffield Hallam University UK tarafından desteklenmiştir. IMTA, 
IMTA’nın müfredatının sürekli geliştirilmesinde yardımlarından dolayı minnettardır.

Teşekkür etmemiz gereken çok kişi var: Elaine Brookes, Helen Batty, Ed Bakker.

Belgelere yönelik eleştirel değerlendirmeleri ve her şeyi yerine getirme konusundaki değerli destek ve 
yardımları için Kate Grafton ve Katherine Yorke’a özel teşekkür ederiz.

2015 MÜFREDAT GÜNCELLEMESİ

2015 müfredat güncellemesi 2013-2015 arasında yapılan değişiklikleri içermektedir. Bunlar arasında en 
önemlisi IMTA’nın “Akreditasyon Sınavı”nın başlatılması yer almaktadır.

IMTA hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.imta.ch internet adresini ziyaret edebilirsiniz.

IMTA Business Centre Schillerstr. 
4
21465 Reinbeck
Germany 
Christian.westendorf@imta.ch
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1  IMTA Nöromüsküloskeletal (NMS) 
Fizyoterapi Lisansüstü Eğitim Programı

1.1 IMTA’nın Lisansüstü Eğitim Programının Genel Amacı

IMTA, manipülatif fizyoterapide yarı zamanlı lisansüstü eğitim programı sunmaktadır. Programın 
genel amacı, öğrencileri klinik problem çözme ve manuel becerilerle donatmak ve böylece 
nöromüsküloskeletal bozuklukları olan hastaların manipülatif fizyoterapi yönetiminde klinik 
uygulamalarını
geliştirmektir.

Program, derin öğrenme süreçlerini kolaylaştırarak klinik pratiğe entegre olmayı amaçlar.

Öğrenciler, bilgilerini eleştirel olarak değerlendirebilen ve klinik pratiğe aktarabilen sorgulayıcı ve 
yetenekli manipülatif fizyoterapistler olma yolunda akademik ve klinik gelişimlerinde desteklenecektir.

1.2 Program Öğrenme Hedefleri

Öğrenci aşağıda belirtilen durumlar ilgili fikirleri araştıracak, eleştirel olarak değerlendirecek, geliştirecek 
ve bunlarla ilgili kanıtları kullanacaktır:

Biyopsikososyal bir çerçevede klinik uygulamada Maitland® Konseptinin prensiplerine dayanan 
manipülatif fizyoterapinin rolü.

NMS işlev bozukluğunun yönetimi ve rehabilitasyonu için diğer NMS yaklaşımlarının Maitland® Concept 
ile entegrasyonu.

NMS disfonksiyonu olan hastalara yönelik klinik muhakeme, değerlendirme, muayene ve tedavi 
prosedürleri.

Artrojenik, miyojenik, yumuşak doku ve nörodinamik koşullar ve nörofizyolojik ağrı mekanizmaları için öz 
yönetim programlarının yanı sıra mobilizasyon ve manipülasyonun (Derece 5) rolü

Manipülatif fizyoterapi, bilimsel kanıt düzeyleri ve klinik uygulama ile ilgili teorik bilgiyi desteklemek.

NMS hareket bozukluklarının manipülatif fizyoterapisi ve yönetimi ile ilgili klinik karar verme süreçlerinde 
klinik paternler ve klinik paternlerin spesifik rolleri



1.3 IMTA Programına Genel Bakış

Program 5 modülden oluşmaktadır (bkz. Şekil 1). Klinik uygulamalar için Maitland® Konsepti’nin tüm 
modüllerin tamamlanması gerekmektedir. 

NMS disfonksiyonunun yönetimi için kas kontrolü gibi diğer yaklaşımlar programa entegre edilmiştir. 
Modüllere, modül sıralamasını takiben katılınmalıdır. Seviye 2b modülüne geçmeden önce Seviye 2a 
modülünün başarıyla tamamlanması zorunludur. Seviye 2b modülünün Seviye 3’e geçmeden önce 
başarıyla tamamlanması zorunludur. IMTA’nın Klinik Yeterlilik Belgesine ulaşmak için Seviye 2a ve 
2b’deki özet değerlendirmeler geçilmelidir. Tercih edilen çalışma hızına bağlı olarak tüm modüllerin 
tamamlanmasının 3 ila 5 yıl sürmesi beklenmektedir. Bu süre zarfında öğrenciler genellikle klinik 
uygulamada çalışmaya devam ederler.

Öğrencilerin Seviye 1 modülünden başlaması normaldir. Seviye 2a, 2b veya Seviye 3’e doğrudan giriş, 
öğrencinin önceki deneyimine göre bireysel olarak değerlendirilecektir.

MODÜL İNDİKATİF MODÜL İÇERİĞİ

Seviye-1 Manuel Terapinin Temelleri 
4 Hafta AB 6. Akademik Seviye

-Maitland Konseptine dair temel Bilgiler -İletişim -Klinik 
Muhakeme -Bütün vücut üzerinde değerlendirme ve 
tedavi teknikleri -Dokümentasvon

Seviye 2a- Kavramları desteklemek ve becerileri 
geliştirmek / 2hafta / AB akademik seviye 7

-Nörodinamikler - Omurga Biyomekaniği -Kombine 
hareketler -Kompresyon -Klinik paternler

Seviye 2b- Becerilerin geliştirilmesi ve klinik muhakeme 
/2 hafta/ AB akademik seviye 7

-Servikal instabilite -Lomber instabilite - HV grade 5 
-Klinik muhakeme -Ağrı mekanizmalan

Seviye 3 - yaklaşımları entegre etme / 3 hafta /AB 
Akademik seviye 7

-Ağrı yönetimi -Alt ekstremitede kas dengesi 
-Kranyomandibular disfonksiyon ve kranyum 
disfonksiyonu

IMTA Akreditasyon Sınavı / 1 gün
Yazılı sınav(MCQ) / Bir makalenin eleştirel yansıması /
Pratik becerilerin değerlendirilmesi / Vaka temelli klinik 
muhakeme ve pratik becerilerin değerlendirilmesi

IMTA Klinik Yeterlilik Belgesi Ödülü / Şekil 1

1.4 Sertifikalar ve Kayıt

Her modül sonunda öğrencilere IMTA Katılım Sertifikası verilecektir. Modül 

Seviye 2a ve Seviye 2b modül değerlendirmelerinin başarıyla tamamlanması ilgili Modül Katılım 
Sertifikasında belirtilecektir.

Seviye 2a ve 2b modüllerindeki ve sonrasındaki değerlendirmelerin başarıyla tamamlanması 
durumunda, IMTA’nın 3. seviye modülü için Akreditasyon Sınavına başvurabilir.

IMTA’nın Akreditasyon Sınavı’nı başarıyla tamamlayan öğrenciler IMTA’nın Maitland® Konseptine 
dayanan ileri nöromuskuloskeletal Fizyoterapide Yeterlilik Sertifikası ile ödüllendirileceklerdir.

IMTA Sertifikasını elde eden öğrenciler IMTA’ya akredite olmuş manipülatif fizyoterapist olarak 
kaydolabilirler. Kişilerin profesyonel bilgileri www.imta.ch internet sitesinde yayınlanacaktır.

Tüm sertifikaların sınırsız geçerlilik süresi vardır.
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2 Eğitimin Düzenlenmesi
Programın modülleri çeşitli ülkelerdeki seçkin lisansüstü eğitim merkezlerinde düzenlenmektedir.

Program art arda 3 ila 5 günlük eğitim süresinde gerçekleşir:

Program IMTA sertifikalı eğitmenler ve seçilmiş konuk eğitmenler tarafından verilecektir.

Öğrencinin klinik deneyimi ve ön bilgisi bir öğrenme kaynağı olarak kullanılacaktır.

IMTA programı, lisans fizyoterapisinin bilgi, beceri ve anlayışı üzerine inşa edilecektir. Şunları içerecektir:

• Titiz ve hassas el becerilerinin geliştirilmesi

• Klinik muhakeme yeterliliklerinin daha da geliştirilmesi

• Geliştirilmiş klinik uygulama

• Nöromüsküloskeletal bozukluklar hakkında daha geniş, daha derin bilgi ve anlayış

• Manipülatif fizyoterapi uygulamaları ve kapsamı hakkında daha fazla farkındalık

• Yenilikçi hasta yönetiminin teşvik edilmesi

Program, yetkinlik odaklı bir müfredata dayanmaktadır. Öğrenciler klinik karar verme yönlerini, iletişimci 
yönlerini; işbirlikçiler, yöneticiler, sağlık savunucuları ve profesyoneller olarak bu rollerinin daha da 
geliştirmelerini kolaylaştırmaktadır.

Programın modülü sırasında, alışılagelmiş öğretme ve öğrenmenin vurgusu, eğitmene odaklı olmaktan 
ziyade öğrenciye odaklı olarak değişecektir. Bu değişim, öğrenme sonuçlarına ve değerlendirme 
kriterlerine de yansırve bütün bunlara öğrenme seviyesinin ilerlemesi de eşlik eder.

Öğrencilerin aktif katılımı, akran desteği ve akran değerlendirmesi derin öğrenme ve anlamayı 
kolaylaştıracaktır.

Öğrenme süreci, öz-yönelimli ve eğitmen-rehberli öğrenme etkinliklerini içeren aktif katılımlı bir 
öğrenme ortamında gerçekleşmektedir. Yaşam boyu öğrenme tutumu, uygulayıcının niteliklerinin 
geliştirilmesini kolaylaştırır ve teşvik eder. Modüller boyunca öğrenme, çeşitli eğitim yöntemleri ile 
desteklenmektedir. Bu sistem aslında öğrencilerin bireysel öğrenme stillerini de barındırır. Eğitim 
yöntemleri; dersleri, uygulamalı sunumları ve pratik uygulamaları, klinik vaka örneklerini, klinik 
muhakeme egzersizlerini, hasta sunumlarını, klinik denetimli uygulama ve öğrenci sözlü sunumlarını 
içerir.

• Gözetim altındaki hasta tedavi seansları programın ayrılmaz bir parçasıdır. Eğitmenler tarafından 
yapılan örnek hasta tedavisi demonstrasyonları sırasında ve aynı zamanda öğrencilerin pratik 
uygulamalarında eğitmen tarafından denetlenmeleri, prensiplerin uygulanabilmesini sağlar.

• Öğrenciler program süresince, bir bilim insanı olarak rollerine gittikçe daha fazla aşina olacak, bu 
rolün klinik perspektiften ve klinik ortamla da alakasının farkına varacaklardır.

• Modüller arasında öz-yönelimli öğrenme şunları içerir: kavramın günlük klinik uygulamaya 
aktarılması, tekniklerin uygulanması, arka plan literatürünün okunması ve değerlendirilmesi, klinik 
muhakeme, bildiğini yansıtma ve dokümentasyon.

“Yansıtıcı bir uygulayıcının” tutumunu desteklemek için her öğrenciye IMTA Seviye 1’in başında bir 
çalışma kayıt defteri verilecektir. Bu defter, bireysel bir çalışma portföyü için bir çerçeve görevi görür. 
Öğrenciler bu belge ile aktif olarak çalışacak ve tüm program boyunca yönlendirilmiş ve self direkte 
edilmiş öğrenme görevlerini saklamak ve kaydetmek için kullanacaklardır.

Mevcut uygulama, eleştirel değerlendirme ve literatür sentezi ile incelenecek ve değerlendirilecektir.

Karma öğrenme; modül el kitapları, seçilmiş makaleler, video ve e-öğrenme gibi öğrenciyi destekleyen 
çeşitli modül materyallerinin kullanılmasıyla desteklenir.



3  Değerlendirme 
3.1 Giriş
Öğrenciler tüm modüller boyunca, çeşitli ve özetleyici değerlendirmelerle bireysel performans hakkında 
geri bildirim alacaklardır.

Öğrenmeyi desteklemek ve pratik uygulamayı geliştirmek için geri bildirim verilir.

Süreç değerlendirmeleri, eğitmenin iletişim süresini yapılandırmaya yardımcı olmak ve geribildirim 
fırsatlarını en üst düzeye çıkarmak için yapılır.

Özetleyici değerlendirme düzey 2a ve 2b’nin sonunda ve IMTA’nın Akreditasyon Sınavı sırasında yapılır.

Değerlendirme görevlerinin progresyonu , ör. biçimlendiriciden özetlemeye, grup sunumlarından 
bireysel sunumlara kadar, öğrencilerin pratiklerini geliştirebilmeleri için çeşitli geri bildirim fırsatları 
sunar.

Net değerlendirme kriterleri ve markaj tahsisi, www.imta.ch adresindeki katılımcı oturum açma 
alanındaki tüm öğrenciler tarafından kullanılabilir.

Öğrenciler özetleyici değerlendirmelere katılmamayı seçebilirler. Bu durumda değerlendirme sonuçları 
katılım sertifikasında dikkate alınmayacaktır. 

Bununla birlikte, Maitland® Konseptine dayalı ileri nöromüsküloskeletal fizyoterapide IMTA’nın Yetkinlik 
Sertifikası almayı amaçlayan öğrenciler, tüm özetleyici değerlendirmeleri başarıyla tamamlamalıdır.
Kurallar ve düzenlemeler, temyiz prosedürü, markaj ve markaj kriterleri ve organizasyonel yönleri www.
imta.ch adresinde bulabilirsiniz.

3.2. PROGRAM BOYUNCA ÖZETLEYİCİ DEĞERLENDİRMELERE GENEL BAKIŞ

MODÜL BİÇİMLENDİRİCİ ÖZETLEYİCİ AKADEMİ 
SEVİYE

DENK KREDİ 
(ECTS)

Seviye 1 - Manuel 
terapinin temelleri

- İletişimde olunduğu süre 
içerisinde sürekli geri bildirim 
- Pratik beceri sınavı - Hasta 
değerlendirmesi ve tedavi

Seviye 1 'de yok 6 9

Seviye 2a - Kavramları 
desteklemek ve 
becerileri geliştirmek

- İletişimde olunduğu süre 
içerisinde sürekli geri bildirim - 
Vaka tartışmasının dahil edildiği 
hasta değerlendirmesi ve 
tedavisi

Vaka temelli pratik beceri 
sınavı(%100) 7 6

Seviye 2b - Becerilerin 
geliştirilmesi ve klinik 
muhakeme

- İletişimde olunduğu süre 
içerisinde sürekli geri bildirim
- Yazılı sınav/MCQ (%40) -Beceri 
sınavı (%60)

Seviye 2b'de yok 7 6

Seviye 3 - Yaklaşımları 
entegre etme

- İletişimde olunduğu süre 
içerisinde sürekli geri bildirim Seviye 3'te yok 7 7

IMTA Akreditasyon 
Sınavı

-40 MCQ -Beceri sınavı -Rastgele 
verilen bir makalenin özeti ev 
tartışması -ilgili pratik becerilerin de 
demonstre edildiği yaka tartışmaları

7 1
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4  Organizasyon
Giriş prosedürleri ve giriş şartları

Aşağıda belirtilen profesyoneller bu eğitim programına girmeye hak kazanır:

Dünya Fizik Tedavi Konfederasyonu (WCPT) üyesi bir kuruluş tarafından kendi ülkelerinde kayıtlı veya 
tanınan fizyoterapistler.

Kendi ülkeleride kayıtlı veya tanınan tıp doktorları. Tıp Doktorları IMTA’nın akreditasyon sınavı için uygun 
değildir.
Seviye 1’e kabul edilmek için - başvuru sahiplerinin NMS fizyoterapi veya tıp alanında çalışması gerekir.

Başvuru prosedürleri

Modül katılım başvurusu: Öğrenciler, modülü düzenleyen eğitim kurumuna doğrudan başvururlar.
Başvuru, önceki ön koşul modülleri ile ilgili IMTA katılım sertifikalarının bir kopyasını içermelidir.
İletişim adresleri ve planlanan modüller IMTA’nın web sitesinde bulunmaktadır: www.imta.ch

Önceki tecrübelerin ve öğrenimin akreditasyonu

Öğrenciler Seviye 2a, 2b ve 3 modüllerine doğrudan giriş yapmak için önceki deneyimlerin ve öğrenimin 
akreditasyonu için başvurabilirler. Başvurular IMTA’nın iş merkezine gönderilmelidir.

Sertifikaların geçerlilik süresi

Sınırsız: Modüller arasında 4 yıllık bir süre aşılırsa bir güncelleme kursu önerilir.

IMTA’nın Web Sitesine Kayıt: IMTA’nın web sitesine kayıt olmak için,IMTA’nın Klinik Yetkinlik Sertifikası’nın 
başarıyla tamamlanması gerekmektedir. Bu, ilgili hastalara, meslektaşlara, tıp doktorlarına ve sigorta 
şirketlerine bir bilgi niteliği taşımaktadır.

Yükseköğretim kurumları / meslek dernekleri ile akreditasyon: Bu program bazı yükseköğretim 
kurumları tarafından akredite edilmiştir. Bu kurumlar Önceki Deneyimsel Öğrenimin Akreditasyonu 
(APEL süreci) için tamamlanmış modülleri kabul edebilir. (ör. bir lisans veya yüksek lisans programında.) 

IMTA’nın işbirliği ortakları hakkında daha fazla bilgi için lütfen IMTA’nın merkezi ile iletişim kurun. 

IMTA programlarının akredite edilmesini isteyen öğrenciler diğer yüksek öğretim kurumlarıyla yapılan 
programları, kurumların akreditasyon ofislerini veya ilgili ülkenin meslek birliği iletişime geçmelidir.



5  Kalite Yönetimi
IMTA, tüm paydaşları kapsayan bir kalite yönetim programına değer vermektedir.

PDCA Döngüsü

IMTA, kalite yönetimini devam eden bir süreç olarak görür ve sistematik olarak bir PDCA Döngüsünü 
takip eder: Planla, Yap, Kontrol Et, Harekete Geç.

Planla, Yap: hedeflerin ve planlamanın tanımı; hedeflerin uygulanması

Kontrol Et: hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını değerlendirme

Harekete Geç: değerlendirme veya iyileştirme veya pekiştirme faaliyetlerinin formülasyonuna dayanır

IMTA’da Kalite Yönetiminin Paydaşları

• IMTA ve üyeleri

• IMTA eğitmen adayları

• IMTA eğitmen asistanları

• IMTA klinik danışmanları

• IMTA iş merkezi

• Öğrenciler

• Mezuniyet sonrası eğitim merkezleri

• Profesyonel kuruluşlar

• Hastalar

Kalite Yönetim Prosedürleri

*IMTA Öğretmenleri:

• IMTA öğretmenleri, IMTA meslektaşları veya benzer nitelikteki diğer öğretmenlerle düzenli olarak 
oturumlar yapmakla yükümlüdür. Yazılı geri bildirimleri belgelemek için standart formlar kullanılır.

• IMTA öğretmenleri modül değerlendirme formları aracılığıyla öğrencilerden geri bildirim almaktadır. 
Formlar her eğitim merkezine özgüdür. IMTA için minimum bir içerik gerekir. Lisansüstü eğitim 
merkezi yıllık olarak IMTA iş merkezine yıllık bir özet sunar.

• IMTA öğretmenleri, ilgili lisansüstü eğitim merkezinin bir temsilcisiyle yıllık geribildirim toplantısı ile 
geri bildirim alır.

• IMTA öğretmenlerinin sürekli mesleki gelişimi gerekmektedir. Bu kapsamda:

 - IMTA öğretmenleri yılda 2 kez iki gün süren eğitim toplantısına katılırlar.
 - IMTA öğretmenleri yeterli okuma, kongre katılımları ve mezuniyet sonrası kurslar ile güncel 
kalmak zorundadır.

• IMTA üyeleri, IMTA’nın davranış kurallarına ve temel değerlerine uymakla yükümlüdür.

• Herhangi bir paydaş bir IMTA üyesi ile ilgili şikayetleri IMTA yönetim kuruluna sunabilir. Şikayetler 
IMTA’nın temyiz komitesi tarafından değerlendirilir.

• IMTA bünyesindeki tanıtım, IMTA’nın kariyer yolu çalışma grubu tarafından düzenlenmektedir.
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*Öğretmen adayları:

• 2 IMTA üyesi, Öğretmen Eğitim Programının koordinasyonundan ve geliştirilmesinden sorumludur.

• Her öğretmen adayı, kişisel mentor olarak bir IMTA öğretmenine sahiptir.

• İlerleme hakkında Öğretmen Eğitimi müfredatında belirtildiği şekilde sürekli geri bildirim 
verilmektedir.

• IMTA’nın öğretmen adayları ve öğretim görevlilerinin, IMTA’nın yıllık genel kurulunda hazır bulunan bir 
temsilcisi vardır. Temsilci gündem için konu başlatabilir. Oy hakkı yoktur. Temsilci asistanlar tarafından 
seçilir.

*Öğretmen Asistanları: IMTA öğretmen asistanları, kurs sırasında IMTA öğretmenlerini desteklerler.

*IMTA’nın eğitim programı:

• IMTA’nın program çalışma grubu müfredatı her yıl gözden geçirir

*Yükseköğretim kurumları:

• IMTA’nın yöneticisi ve IMTA’nın yönetim kurulu temsilcisi her yıl partner eğitim kurumlarıyla bir araya 
gelir. Bu toplantılarda geri bildirim teşvik edilir, yerel ulusal yasal gereklilikler veya değişiklikler tartışılır.

• Her partner Eğitim Enstitüsünde irtibat kişisi olarak görev yapan bir IMTA üyesi bulunmaktadır. Her 
ikisi yıllık toplantı yapar ve toplantı dokümante edilir ve gerektiğinde değişiklikler için karşılıklı olarak 
kararlaştırılmış bir eylem planı içerir.

IMTA Kalite Yöneticisi:

• Kalite yönetimi alanında kalifiyedir.

• IMTA Yönetim Kurulu tarafından tanımlanmıştır.

• Kalite yönetimi ile ilgili tüm faaliyetleri koordine eder ve tüm kalite yönetimi prosedürleri hakkında 
kurula rapor verir.

• Gerektiğinde, IMTA Yönetim Kurulu ve diğer paydaşlarla işbirliği içinde gelecek yıl / gelecek dönem için 
bir eylem planı geliştirir. Mutabık kalınan prosedürlerin uygulanmasının izlenmesinden sorumludurlar.

• IMTA’nın yönetim kuruluna IMTA’nın kalite yönetim sisteminin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi 
doğrultusunda önerilerde bulunur.



6 Modül Tanımlayıcıları

6.1 Seviye 1 - Manuel Terapinin Temelleri

Modül Başlığı Seviye 1 - manuel terapinin temelleri

Öğrenim Düzeyi AB akademik düzey 6

Kredi Puanı (ECTS) 9 ECTS Eşdeğeri

Belirleyici Özet 
Değerlendirme Bileşenleri ve 
Yüzde Ağırlıkları

Bu modülde özetleyici değerlendirme yok

Ön Koşul
WCPT tarafından tanınmış fizyoterapist ünvanı veya NMS fizyoterapisi 
alanında çalışan veya bu alanda çalışmaya başlamak isteyen tıp 
doktoru ünvanı

Aktarım Paterni

Genellikle kendi kendine öğrenme oturumları dahil 5’er günlük 4 
hafta yüzyüze eğitim
Yüzyüze eğitim haftalarının aralarında kendi kendine öğrenme ve öğretmen 
yönetiminde öğrenme

Modül Dili

Mümkünse modül, eğitimin gerçekleştiği ülkenin dilinde 
yapılacaktır.
Aynısı modül materyali ve dokümanları için de geçerlidir
Bu mümkün değilse modül dili İngilizce olacaktır.

Yüzyüze Eğitim Süresi

Toplam: 60 dakika’lık 160 saat 
- 35 x 4 = 140 saat yüzyüze eğitim süresi
- Modül haftalarında 20 saat boyunca öğretmen yönetiminde 
öğrenme / revizyon

Bireysel Çalışma Süresi Yaklaşık 12 ay boyunca 120 saat
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6.1.1 Modül Hedefleri

Bu modül Maitland® Manipülatif Fizyoterapi Kavramını ve nöromüsküloskeletal hareket bozukluğu 
olan hastaların tedavisinde uygulanmasını tanıtır. Klinik becerilerin gelişimini hasta merkezli güvenli ve 
etkili kullanım için yeterli bir seviyeye yükseltir. Mevcut bilgileri temel alır ve mevcut kanıtlara dayanan 
ilgili kavram, teori ve mekanizmaların anlaşılmasını geliştirir. Her modül haftasından hemen sonra klinik 
uygulamada doğrudan uygulamayı mümkün kılar.

6.1.2 Modül Öğrenme Kazanımları

Bu modülün sonunda öğrenci şunları yapabilecek:

- Maitland® Manipülatif fizyoterapi Kavramının katkısını ve rolünü açıklar.
- NMS disfonksiyonunun değerlendirilmesini ve tedavisini üstlenir ve dokumente eder.
- Etkili iletişim stratejilerini hasta merkezli bir yaklaşım içinde uygular ve değerlendirir.
- Klinik muhakeme modelleri ile ilgili hipotez üretimini tanımlar ve savunur.
- İlgili tedavi tekniklerini (derece I – IV) güvenli ve doğru bir şekilde uygular ve değerlendirir.

6.1.3 İndikatif öğrenme, öğretme ve değerlendirme faaliyetleri

Öğretmenler öğrenciye uygun destek ve rehberlik sağlayacaktır. Öğretmen, öğrencinin öğrenme 
sürecine aktif olarak katılmasını ve öğrenme sürecine katkıda bulunmasını sağlamak için ilgili öğrenme 
fırsatlarının tasarlanmasından ve kolaylaştırılmasından sorumludur. Öğrenciden, yüzyüze eğitim haftaları 
arasında kendi kendine yönlendirilmiş öğrenme dönemleri gerçekleştirmesi istenecektir.

Öğretmen etkinlikleri

Öğretmen liderliğindeki öğrenme aşağıdaki aktiviteleri içerir:

• Sunumlar

• Gözetim altında beceri gösterimi ve uygulama

• Hasta değerlendirme ve tedavisinin gösterilmesi

• Öneri ve geri bildirim sağlama

• Grup tartışmalarını ve grup çalışmasını kolaylaştırmak

• Öğrenciler tarafından gerçekleştirilen hasta değerlendirmesi ve tedavisinin denetlenmesi

• Kendi kendine öğrenme dönemlerinde destek

• Akran değerlendirme faaliyetlerini kolaylaştırmak

• Öğrenci yönelik uygun görevler belirler



Kendi kendine öğrenme

Öğrenciden öğrenmelerini ve gelişimlerini tamamlamak için bağımsız ve yönlendirilmiş bir çalışma 
yapması beklenir. Bu faaliyetler şunları içerecektir:

Eğitim haftalarında:

• Klinik uygulama dersleri sırasında ve sonrasında öğrenilen uygulamaların pratiğe yansıtılması.

• Sunumların tek tek veya küçük gruplar halinde hazırlanması.

• Modül haftalarında diğer öğrencilerle muayene ve tedavi tekniklerinin uygulanması.

• Eğitim haftaları arasında:

• En az bir vaka çalışması içermek üzere bir çalışma günlüğü tutmak.

• Modül içeriğiyle ilgili teorik arka planın geliştirilmesine yardımcı olmak için tanımlanmış temel 
bilgilerin ve literatürün okunması (referans listesi öğrencinin el kitabında mevcuttur).

• Modül haftaları arasında diğer öğrencilerle muayene ve tedavi tekniklerinin uygulanması.

• İş yerinde öğrenilenlerin uygulanması ile klinik uygulamaların pratiğe yansıtılması. Öğrenciden modül 
haftaları arasında öncelikle nöromüsküloskeletal problemleri olan hastalarla klinik olarak çalışması 
beklenir.

Bir öğrenci kılavuzu öğrenciye program boyunca rehberlik edecek ve öğrenme etkinlikleri ve 
organizasyonel konular hakkında özel bilgiler sağlayacaktır.

Formal değerlendirme

Formal değerlendirme modüle entegre edilecektir. Aşağıdakiler gibi çeşitli formal değerlendirme türleri 
kullanılacaktır:

• Sorgulama ve tartışma

• Öğrencilerin yeni teknikler / beceriler açısından performanslarının gözlemlenmesi

• Küçük gruplarda akran değerlendirmesi

Seviye 1 modülleri boyunca aşağıdaki formal aktiviteler gerçekleştirilecektir

• 4. haftanın sonuna doğru 10 dakikalık bir pratik sınav. Hazırlık için teknik listesi öğrenci kılavuzunda 
mevcuttur.

• İkinci, üçüncü ve dördüncü haftalarda hastaların küçük gruplar halinde öğrenciler tarafından 
muayenesi ve tedavisi.

• Modül haftaları arasında, öğrenciler hasta tedavilerini belgelemelidir. Seçilen örnekler bir araya 
gelindiği sürede akranlarla değerlendirilecektir. Bu süreç öğretmen tarafından takip edilecektir.

Tüm formal faaliyetler hakkında geribildirim, etkinlik sırasında ve hemen sonrasında verilecektir. Yazılı 
genel geribildirim Seviye 1 modülünün sonunda öğretmen tarafından verilecektir.

Geri bildirim belgeleri öğrencinin kişisel kayıt defterinde tutulmalıdır.

Özetleyici değerlendirme

Bu modül sırasında özetleyici değerlendirme yapılmayacaktır.
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6.1.4 İndikatif modül içeriği / konuları

NMS fizyoterapi tedavisinin ayrılmaz bir parçası olarak subjektif muayene (C/O), fizik muayene (P/E), 
yansıma ve planlama ve tedavi (dokümantasyon dahil) ile ilgili Maitland konsepti ve manipülatif 
fizyoterapi becerileri kavramı ve temelleri.
Hareket bozukluklarının artrojenik, miyojenik ve nörojenik bileşenlerinin değerlendirme, yönetim ve 
tedavisi ve iletişim prensipleri. Vücudun hem üst hem de alt kadranları ele alınır. Biyopsikososyal bir 
rehabilitasyon çerçevesi tüm içeriğin temelini oluşturmaktadır.
Klinik mantık yürütme ilkeleri ve hasta merkezli yaklaşımda uygulanması.
Anatomi, biyomekanik, fizyoloji, nörofizyolojik ağrı mekanizmaları ve davranış bilimleri ile ilgili teorik 
altyapının temelleri.

6.1.5 Bu modül hakkında daha fazla bilgi

Modül, programı ve içeriğini, değerlendirme kriterlerini ve geri bildirim ayrıntılarını belirten bir öğretmen 
ve bir öğrenci klavuzu tarafından desteklenecektir. Öğrenci kılavuzu yalnızca kayıtlı öğrenciler için 
mevcut olacaktır.
Online ve yazılı öğrenme kaynakları öğrenciler tarafından kullanılabilecektir.

Öğrenme Kaynakları
Modül öğretmeni, öğretmen asistanı, öğretmen tarafından dağıtılan çıktılar, modül öğretmeni 
tarafından sağlanan vaka örnekleri (kağıt üzerinde veya video), gerçek hastalar, E-öğrenme olanakları.

Temel Kaynak Kitap
IMTA modülü el kitabı Seviye 1.

Önerilen Kaynaklar
Banks K., Hengeveld E. (2009) Maitland’s Clinical Companion: An Essential Guide for Students, 1sted. 
Churchill Livingstone
Hengeveld E., Bank K., Maitland G.D. (2014) Maitland’s Vertebral Manipulation: Management of 
Neuromusculoskeletal Disorders – Volume one, 8thed. Elsevier, Edinburgh
Hengeveld E., Banks, K. (2005) Maitland’s Peripheral Manipulation: Management of 
Neuromusculoskeletal Disorders – Volume two, 5thed. Elsevier, Edinburgh
Jull G., Moore A., Falla D., Lewis J., McCarthy C., Sterling M. (eds.) (2015)Grieve’s Modern Musculoskeletal 
Physiotherapy. Elsevier, Edinburgh

Diğer kaynaklar
• Online kaynaklar ve yazılı öğrenme kaynakları IMTA’nın web sitesinden edinilebilir

• Elektronik veritabanları - Örneğin Google Akademik

• Akran Öğrenciler

• Bireysel çalışma günlüğü



6.2 Seviye 2a - Konseptin Özümsenmesi ve Becerilerin Geliştirilmesi

Modül Başlığı Seviye 2a - Konseptin özümsenmesi ve Becerilerin Geliştirilmesi

Öğrenim Düzeyi AB akademik düzey 7

Kredi Puanı (ECTS) 6 ECTS Eşdeğeri

İndikatif Özetleyici 
Değerlendirme Bileşenleri ve 
Yüzde Ağırlıkları

Vaka tabanlı pratik beceri sınavı% 100

Ön Koşul IMTA Seviye 1 – manuel tedavinin temelleri Tamamlamış olmak

Aktarım Paterni

Kendi kendine öğrenme oturumları da dahil olmak üzere, genellikle 
5’er günlük 2 haftadan oluşan yüz yüze eğitim
Yüz yüze eğitim haftaları arasında kendi kendine öğrenme ve 
öğretmen yönetiminde öğrenme

Modül Dili

Mümkünse modül, eğitimin gerçekleştiği ülkenin dilinde 
yapılacaktır.
Aynısı modül materyali ve dokümanları için de geçerlidir
Bu mümkün değilse modül dili İngilizce olacaktır.

Yüzyüze Eğitim Süresi

Toplam: 60’ar dakikalık 80 saat
- 2 x 35= 70 saat yüzyüze eğitim süresi
- Modül haftalarında 10 saat boyunca öğretmen yönetiminde 
öğrenme / revizyon

Bireysel Çalışma Süresi 100 saat

6.2.1 Modül Hedefleri

Bu modül öğrencinin Maitland® Konseptini ve manipülatif fizyoterapiyi daha derin bir şekilde 
anlamasını ve uygulamasını sağlar. Analitik ve reflektif hasta yönetiminin geliştirilmesini teşvik eder. 
Öğrencinin ilgili destekleyici teorik bilgiyi anlamasını ve klinik mantık yürütme becerilerini geliştirmesini 
kolaylaştırır.
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6.2.2 Modül Öğrenme Kazanımları

Modülün sonunda öğrenci şunları yapabilir:
Maitland® Konseptini ve manipülatif fizyoterapiyi destekleyen kavramları ve bunların hasta merkezli bir 
çerçevede uygulanmasını eleştirel olarak değerlendirir ve tartışır.
Muayene ve tedavi tekniklerinin (derece I – IV) rolünü ve uygulamasını eleştirel olarak değerlendirir.
Muayene ve tedavi tekniklerini ve stratejilerini, ileri klinik mantık yürütme becerilerine dayanarak, 
bireysel hastaların ihtiyaçlarına göre değiştirir ve analiz eder.
İlgili teori ve klinik mantık yürütme süreçlerini, mevcut bilimsel kanıtları tanımlar, değerlendirir ve hasta 
merkezli NMS işlev bozukluğu yönetimine entegre eder.

6.2.3 İndikatif öğrenme, öğretme ve değerlendirme faaliyetleri

Öğretmenler öğrenciye uygun öğrenme aktiviteleri, destek ve rehberlik sağlayacaktır. Öğrenciden, yüz 
yüze eğitim haftaları arasında yönlendirilmiş ve kendi kendine öğrenme dönemleri gerçekleştirmesi 
istenecektir.

Öğretmen etkinlikleri

Öğretmen yönetimindeki öğrenme aşağıdakileri içerir:
Sunumlar
Denetim altında beceri demonstrasyonu ve pratik uygulama
Hasta değerlendirme ve tedavisinin gösterilmesi
Hasta yönetiminin pratik uygulamasını desteklemek için klinik örnekler, tavsiye ve geri bildirim sağlar
Grup tartışmalarını, grup sunumlarını ve grup çalışmalarını kolaylaştırır
Öğrencilerin hasta değerlendirmesi ve tedavisi
Kendi kendine öğrenme oturumları sırasında öğrenciyi destekler
Akran değerlendirme faaliyetlerini kolaylaştırır
Öğrenci odaklı görevleri belirler

Kendi kendine öğrenme

Öğrenciden, öğrenme ve gelişimlerini derinleştirmek ve tamamlamak için bağımsız ve yönlendirilmiş 
öğrenme yapması beklenir. Bu faaliyetler şunları içerecektir:

Eğitim haftalarında:

• Klinik uygulama dersleri sırasında ve sonrasında öğrenilen uygulamaların pratiğe yansıtılması.

• Sunumların tek tek veya küçük gruplar halinde hazırlanması.

• Modül haftalarında diğer öğrencilerle muayene ve tedavi tekniklerinin uygulanması.



Eğitim haftaları arasında:

• En az bir vaka çalışması içermek üzere bir çalışma günlüğü tutmak.

• Modül içeriğiyle ilgili teorik arka planın geliştirilmesine yardımcı olmak için tanımlanmış temel 
bilgilerin ve literatürün okunması (referans listesi öğrencinin el kitabında mevcuttur).

• Modül haftaları arasında diğer öğrencilerle muayene ve tedavi tekniklerinin uygulanması.

• İş yerinde öğrenilenlerin uygulanması ile klinik uygulamaların pratiğe yansıtılması. Öğrenciden modül 
haftaları arasında öncelikle nöromüsküloskeletal problemleri olan hastalarla klinik olarak çalışması 
beklenir.

Bir öğrenci kılavuzu öğrenciye program boyunca rehberlik edecek ve öğrenme etkinlikleri ve 
organizasyonel konular hakkında özel bilgiler sağlayacaktır.

Formal değerlendirme

Formal değerlendirme modüle entegre edilecektir. Aşağıdakiler gibi çeşitli formal değerlendirme türleri 
kullanılacaktır:
Görevleri belirleme, sorgulama ve tartışma
Öğrencinin yeni teknikler / beceriler kazanımındaki performansının gözlemlenmesi
Küçük gruplarda akran değerlendirmesi
Hasta değerlendirme ve tedavisinin gösterilmesi sırasında özel görevler
Hasta muayene ve tedavi oturumları hakkında değerlendirme ve geri bildirim

Tüm formal faaliyetler hakkında geribildirim, faaliyetin hemen sonrasında verilecektir.

Özetleyici değerlendirme

Maitland® Konseptine dayanan ileri nöromüsküloskeletal Fizyoterapide IMTA’nın Yeterlilik Sertifikasına 
ulaşmak isteyen öğrenciler için Seviye 2a sırasında özetleyici değerlendirmenin başarıyla tamamlanması 
zorunludur. Özetleyici değerlendirmeye katılmamayı seçen öğrencilere Seviye 2a için IMTA Katılım 
Sertifikası verilecektir.

Özetleyici değerlendirme şunları içerir:

• Seviye 2a’nın 2. haftasında vaka bazlı pratik beceri değerlendirmesi yapılacaktır. Değerlendirilecek 
tekniklerin listesi öğrenci el kitabında bulunabilir. Sözlü geribildirim sınavdan hemen sonra öğretmen 
tarafından verilecektir.

• İki hastanın üç aşamada klinik değerlendirmesi ve tedavisi de değerlendirilecektir. Sözlü geri bildirim 
öğretmen tarafından derhal sağlanacaktır.

Yazılı genel geri bildirim Seviye 2a modülünün sonunda öğretmen tarafından sağlanacaktır.
Tüm geri bildirim belgeleri öğrencinin kişisel kayıt defterinde tutulmalıdır.
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6.2.4 İndikatif modül içeriği / konuları

Seviye 1 - manuel terapinin temelleri içeriğinin konsolidasyonu ve genişletilmesi; özellikle diferansiasyon 
süreçlerine, kompresyon ve kombine hareketler kullanımına, nörodinamik bozuklukların ve seçilmiş 
klinik modellerin değerlendirilmesi ve tedavisine özel önem verilerek.
Sübjektif muayene (C / O), fizik muayene (P / E), tedavinin planlanması ve uygulanması, dokümantasyon, 
genel fizyoterapi yönetimine entegrasyon ve kendi kendini yönetme konularında kapsamlı Manipulatif 
Fizyoterapi becerileri yelpazesi. Grade I – IV Mobilizasyon.
Nörodinamik ve nöropatodinamiğin seçilmiş teorik arka planı, seçilmiş klinik paternler, omurganın 
kombine hareketleri ve biyomekaniği ve uygulamalı davranış bilimleri.
Hasta merkezli yaklaşımda klinik mantık yürütme ve gözden geçirme.

6.2.5 Bu modül hakkında daha fazla bilgi

Modül, programı ve içeriği, değerlendirme kriterlerini, ağırlıklandırmayı ve geri bildirim ayrıntılarını 
belirten bir öğretmen ve bir öğrenci el kitabı tarafından desteklenecektir. Öğrenci kılavuzu yalnızca 
kayıtlı öğrenciler için mevcut olacaktır.
Online ve kâğıt tabanlı öğrenme kaynakları öğrenciler tarafından kullanılabilecektir.

Öğrenme Kaynakları

Modül öğretmeni, öğretmen asistanı, öğretmen tarafından dağıtılan çıktılar, vaka örnekleri (kağıt 
üzerinde veya video), gerçek hastalar, diğer öğrenciler, E-öğrenme olanakları.

Temel Kaynak Kitap

Westerhuis P., Wiesner R. (2015) Clinical Patterns in Manual Therapy. Thieme, Stuttgart
Her modül sırasında güncel anahtar makale listesi verilir.

Önerilen Kaynaklar

Banks K., Hengeveld E. (2009) Maitland’s Clinical Companion: An Essential Guide for Students, 1sted. 
Churchill Livingstone
Butler D. (2000)The sensitive nervous system. NOI Publications, Adelaide
Hengeveld E., Banks K. (2005) Maitland’s Peripheral Manipulation: Management of 
Neuromusculoskeletal Disorders – Volume two, 5thed. Elsevier, Edinburgh
Hengeveld E., Bank K., Maitland G.D. (2014) Maitland’s Vertebral Manipulation: Management of 
Neuromusculoskeletal Disorders - Volume one, 8thed. Elsevier, Edinburgh
Jull G., Moore A., Falla D., Lewis J., McCarthy C., Sterling M.(eds.) (2015) Grieve’s Modern Musculoskeletal 
Physiotherapy. Elsevier, Ediburgh
Shacklock M. (2005) Clinical Neurodynamics. A new system of musculoskeletal treatment. Elsevier, 
Edinburgh
Westerhuis P., Wiesner R. (2015) Clinical Patterns in Manual Therapy. Thieme, Stuttgart
Düzenli olarak güncellenen bir referans listesi, IMTA’nın öğretmen El Kitabında ve öğrencinin el kitabında 
mevcuttur.

Diğer kaynaklar

• Online kaynaklar ve yazılı öğrenme kaynakları IMTA’nın web sitesinden edinilebilir
• Elektronik veritabanları - Örneğin Google Akademik
• Akran Öğrenciler
• Bireysel çalışma günlüğü



6.3. Seviye 2b – İleri Düzey Yetenekler ve Muhakeme

Modül Başlığı Seviye 2b – ileri düzey yetenekler ve muhakeme

Öğrenim Düzeyi AB akademik düzey 7

Kredi Puanı (ECTS) 6 ECTS Eşdeğeri

İndikatif Özetleyici 
Değerlendirme Bileşenleri ve 
Yüzde Ağırlıkları

Bu modülde Özetleyici değerlendirme yoktur.

Ön Koşul IMTA Seviye 2a - Konseptin özümsenmesi ve Becerilerin 
Geliştirilmesi değerlendirmelerinin başarıyla tamamlanmış olması

Aktarım Paterni

Kendi kendine öğrenme oturumları da dahil olmak üzere, genellikle 
5’er günlük 2 haftadan oluşan yüz yüze eğitim
Yüz yüze eğitim haftaları arasında kendi kendine öğrenme ve 
öğretmen yönetiminde öğrenme

Modül Dili

Mümkünse modül, eğitimin gerçekleştiği ülkenin dilinde 
yapılacaktır.
Aynısı modül materyali ve dokümanları için de geçerlidir
Bu mümkün değilse modül dili İngilizce olacaktır.

Yüzyüze Eğitim Süresi

Toplam: 60’ar dakikalık 80 saat
- 2 x 35= 70 saat yüzyüze eğitim süresi
- Modül haftalarında 10 saat boyunca öğretmen yönetiminde 
öğrenme / revizyon

Bireysel Çalışma Süresi 100 saat

6.3.1 Modül Amaçları

Bu modül, öğrencilerin Nöromuskuloskeletal (NMS) bozukluğun yönetiminin uygulama ve anlamalarının 
üzerine inşa etmelerini sağlar. Reflektif ve eveluatif uygulamanın daha da gelişmesini sağlar. Teori ve 
bulgunun anlaşılmasını da kapsayan spinal bozukluk, yüksek hız baskıları (HVT, Grade V’ler) ve ağrı 
yönetiminin mevcut kritik değerlendirmesini kolaylaştırır ve araştırır. Bir dizi manipülatif tekniğin 
uygulanmasını ve entegre edilmesinin yanında instabilitenin yönetimini ve doğru değerlendirilmesini 
kolaylaştırır. Öğrenme, bulgu bazlı uygulama ile sağlanır.
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6.3.2 Modül öğrenme çıktıları

Bu modülün sonunda öğrenci;

• NMS için disiplinler arası hasta merkezli yönetim bağlamında manipülatif fizyoterapinin kullanımını 
kritik olarak değerlendirip tartışabilecek,

• Grade V tekniklerinin şartları ve göstergeleri yanında spinal instabilitenin yönetimini ve teorisini 
tanımlayıp tartışabilecek,

• Uygun muayene ve tedavi tekniklerini mevcut araştırma bulguları ile birleştirerek kritik olarak 
değerlendirip tartışabilecek,

• Spinal manipülatif (grade V) tekniklerinin uygun ve güvenli performansını/set-up gösterebilecek ve 
kritik olarak rollerini ve uygulamalarını tartışabilecek,

• Uygun instabilite testlerini gösterebilecek ve kritik olarak rollerini ve uygulamalarını tartışabilecek,

• Kritik olarak literatürü ve mevcut bulguları ağrı teorisi, yönetimi ve tedavisi bağlamında anlayıp 
tartışabilecek.

6.3.3 İndikatif öğrenme, öğretme ve değerlendirme aktiviteleri

Öğretmenler öğrenciye uygun öğrenme aktiviteleri, destek ve rehberlik sağlayacaklar. Öğrencinin temas 
haftaları arasındaki öğretmen yönlendirmeli ve kendi yönlendirmeli periyotlara uyması gerekecek.

Öğretmen aktiviteleri

• Öğretmen tarafından yönetilen öğrenme aşağıdaki gibi aktiviteleri kapsayacak:

• Sunumlar

• Süpervizyonla uygulama ve yetenek gösterimi

• Hasta değerlendirmesi ve tedavisi gösterimi

• Hasta yönetiminin pratik uygulamasını anlatmak için klinik örnekler

• Tavsiye ve geri bildirim sağlama

• Grup tartışmasını, grup sunumunu ve grup çalışmasını kolaylaştırma

• Öğrenciler tarafından hasta değerlendirmesi ve tedavisi

• Kendi kendine öğrenme oturumları sırasında destek

• Akran değerlendirmesi faaliyetlerini kolaylaştırma

• Uygun öğrenci yönetimli görevler belirleme



Kendi kendine öğrenme

Öğrencilerin öğrenme ve gelişimlerini tamamlama ve derinleştirme için bağımsız ve yönlendirmeli 
öğrenme icra etmesi beklenir. Bu faaliyetler aşağıdakileri kapsar:

Öğretim haftaları sırasında:

• Gözetimli (süpervize edilen) klinik uygulamalar sırasında ve sonrasında pratiğe yansıtma.

• Küçük gruplar halinde ya da ferdi olarak sunumlar hazırlama.

• Modül haftaları boyunca akranlarla birlikte muayene ve tedavi tekniklerini uygulama.

 

Öğretim haftaları arasında:

• En az iki örnek olayı kapsayacak şekilde kayıt defteri / çalışma günlüğü tutma. 

• Modül içeriğine (referans listesi öğrenci kılavuzunda) uygun teptik altyapıya sahip olabilmek için 
uygun altyapı ve literatür bilgisini okumak ve belirleme.

• Modül haftaları sırasında ve arasında akranları ile birlikte muayene ve tedavi tekniklerini uygulama.

• İş ortamında öğrenilenin uygulamasıyla yansımalı klinik pratik. Öğrencilerin modül haftaları arasında 
öncelikli olarak NMS problemi olan hastalarla klinik çalışması yapması beklenir.

Bir Öğrenci Klavuzu, program boyunca öğrencilere rehberlik edecek ve organizasyonel konular ve 
öğrenme aktiviteleri ile ilgili spesifik bilgi sağlar.

Formal Değerlendirme 

Formal değerlendirme modül boyunca entegre edilecek.

Aşağıdaki örnekler gibi formal değerlendirme çeşitlerinin bir yelpazesi kullanılacak:

Görevleri, soruları, konuşmayı ve tartışmayı belirlemek

Öğrencinin yeni teknikler / yetenekler konusundaki performansını gözlemleme

Küçük gruplarda akran değerlendirmesi

Spesifik gözlem görevleri ve hasta değerlendirmesinin & tedavisinin gösterimi sırasında bir dizi 
sorunun doldurulmasına dayanan rapor 

Hasta muayene ve tedavi oturumları üzerine geri besleme ve değerlendirme

Modülün sonuna doğru aşağıdakileri kapsayan resmî bir değerlendirme yapılır:

Çoktan seçmeli anket

Pratik yetenekler değerlendirmesi 

Seviye 2b’nin sonunda öğretmen tarafından yazılı olarak  genel geri besleme sağlanır.

Tüm formal faaliyetlerle ilgili geri besleme modül tamamlanınca hemen verilir.

Tüm geri besleme dokümantasyonu öğrenci kütüğünde (kayıt defteri) saklanır.

Özet Değerlendirme

Bu modül sırasında özet değerlendirme yoktur.
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6.3.4 İndikatif modül içeriği / konuları

• Davranış bilimleri ve nörodinamik gibi bir önceki modül içeriğinin derinleştirilmesi ve 
bütünleştirilmesi, ağrı yönetimi kapsamındaki teori ve pratik özellikle merkezi ve sempatik sınır 
sistemi ağrı mekanizmalarının yönetimi.

• Omurga hareket bozukluklarının artojenik, miyojenik ve nörojenik bileşenlerinin yönetiminde ve 
değerlendirmesinde ileri düzey yetenekler.

• Servikal ve lomber instabilitenin yönetiminde ve değerlendirmesinde uygun teorik altyapı.

• Uygun vasküler değerlendirme ve bozukluğunu da kapsayan Grade V tekniklerinin uygulaması ve 
teorisinin tanıtımı.

• İleri Düzey Klinik Muhakeme ve hasta merkezli yönetime uygulanması.

• Özellikle bel ve servikal spinal instabilite, nörofizyolojik ağrı mekanizmaları gibi seçilmiş klinik 
paternlerin uygun teorik altyapısı.

6.3.5 Bu modül hakkında daha fazla bilgi

Modül, programı ve içeriği, değerlendirme ölçütlerini, ağırlıklandırma ve geri bildirim ayrıntılarını belirten 
hem bir öğretmen hem de bir öğrenci el kitabı tarafından desteklenecektir. Öğrenci el kitabı sadece 
kayıtlı öğrenciler tarafından kullanılabilir.

Çevrimiçi ve kâğıt tabanlı öğrenme kaynakları öğrenciler tarafından kullanılabilecektir. 

Öğrenme Kaynakları
Modül öğretmeni, öğretmen asistanı, öğretmen tarafından dağıtılan okuma kitabı; öğretmenler ve 
öğrenciler tarafından sunulan vaka örnekleri; hasta ziyareti; öğrencilerin kendini yansıtma ve akranları, 
Dergiler, ders kitapları ve e-kaynaklar.

Temel Okuma
Westerhuis P., Wiesner R. (2015) Clinical Patterns in Manual Therapy. Thieme, Stuttgart Her modül 
sırasında güncel bir anahtar makale listesi verilir.

Önerilen Kaynaklar
Boyling J.D., Jull G.A. (2004) Grieve’s Modern Manual Therapy. The vertebral column, 3rded. Elsevier, 
Churchill Livingstone, Edinburgh

Hengeveld E., Banks K. (2005) Maitland’s Peripheral Manipulation: Management of 
Neuromusculoskeletal Disorders – Volume two, 5thed. Elsevier, Edinburgh

Hengeveld E., Bank K., Maitland G.D. (2014) Maitland’s Vertebral Manipulation: Management of 
Neuromusculoskeletal Disorders – Volume one, 8thed. Elsevier, Edinburgh

Jones M., Rivett D.A. (2003) Clinical Reasoning for Manual Therapists. Butterworth & Heinemann

Jull G., Moore A., Falla D., Lewis J., McCarthy C., Sterling M. (eds.) (2015) Grieve’s Modern Musculoskeletal 
Physiotherapy. Elsevier, Edinburgh

Westerhuis P., Wiesner R. (2015) Clinical Patterns in Manual Therapy. Thieme, Stuttgart

Düzenli olarak güncellenen bir referans listesi IMTA’nın öğretmen el kitabında ve öğrencinin el kitabında 
mevcuttur.

Diğer Kaynaklar

• Çevrimiçi kaynaklar ve kâğıt tabanlı öğrenme kaynaklarına IMTA’nın web sitesinden erişilebilecek
• Google, Google Akademik, Pubmed, Cochrane işbirliği, PEDro, CINAHL gibi elektronik veritabanları
• Akranlar
• Seyir defteri / Bireysel çalışma günlüğü



6.4 Seviye 3 – Entegre Yaklaşımlar

Modül Başlığı Seviye 3 – entegre yaklaşımlar

Öğrenim Seviyesi EU akademik seviye 7

Kredi Puanları (ECTS) 8 ECTS eşdepğer

Gösterge Özetleyici 
Değerlendirme Bu Seviyede özetleyici değerlendirme yok

Bileşenler ve Yüzde 
Ağırlıklandırmaları

Seviye 3 tamamlandıktan sonra, öğrenciler IMTA'nın akreditasyon 
sınavına katılabilirler

Ön Koşul IMTA Seviye 2b'nin başarıyla tamamlanması - gelişmiş beceriler ve 
muhakeme

Teslimat Şekli

Kendine yönelik öğrenme oturumları da dahil olmak üzere 
genellikle 3 haftalık 5 günlük temas süresi  
Öz-yönelimli öğrenme ve öğretmen-yönelimli öğrenme arasında 
iletişim haftaları

Modül Dili
Mümkünse modül, modülün bulunduğu ülkenin dilinde tutulacaktır. 
   Aynı şey modül materyali ve dokümantasyonu için de geçerlidir. 
   Bu mümkün değilse modül dili İngilizce olacaktır

Eğitim süresi
Toplam: 60 dakikalık 120 saat 
3 x 35 = 105 saat birebir kurs süresi 
Modül haftalarında 15 saatlik öğretmen yönetimli öğrenme / revizyon

Bireysel Çalışma Zamanı 120 saat

6.4.1 Modül Hedefleri

Bu modül, öğrencinin NMS disfonksiyonunun yönetimine yönelik bir dizi tamamlayıcı kavramsal 
yaklaşımın kavramsal bir anlayışını geliştirmesini sağlar. Kavramsal yaklaşımların entegrasyonunu 
kullanan karmaşık vaka sunumlarının yönetimini kanıt temelli bir çerçeve içinde araştırır. Karmaşık 
vaka sunumları hakkında eleştirel bir farkındalıkla öğrencinin analizini, değerlendirmesini ve sentezini 
kolaylaştırır. Modül, öğrencinin klinik deneyimini kullanmayı ve bilgi ve uygulama geliştirmeye yönelik 
kendi kendini yöneten bir yaklaşımı kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.
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6.4.2 Modül öğrenim çıktıları

Bu modülün sonunda öğrenci şunları yapabilir:

Karmaşık NMS disfonksiyonunun yönetimi için uygun bir dizi ilgili kavram yaklaşımını tartışabilir, eleştirel 
olarak değerlendirebilir ve entegre edebilir.
Karmaşık NMS sunumları için etkili ve ilgili problem çözmeyi kolaylaştırmak için gelişmiş ve yenilikçi 
klinik akıl yürütme gösterebilir.
Karmaşık hasta sunumlarının yönetiminde iletişim, muayene ve tedavi tekniklerini eleştirel olarak 
değerlendirebilir, gerekçelendirebilir ve üzerine düşünebilir.
Karmaşık hasta sunumlarının yönetim kararlarını desteklemek için ilgili literatürü eleştirel olarak 
değerlendirebilir, sentezleyebilir ve uygulayabilir.
Yenilikçi, hassas ve uygun hasta yönetimi becerilerini gösterin.

6.4.2 Belirleyici öğrenme, öğretme ve değerlendirme faaliyetleri

Öğretmenler öğrenciye uygun öğrenme aktiviteleri, destek ve rehberlik sağlayacaktır. 

Öğrenciden, temas haftaları arasında yönlendirmeli ve kendi kendine yönlendirilmiş öğrenme dönemleri 
gerçekleştirmesi istenecektir.

Öğretmen etkinlikleri

Öğretmen liderliğindeki öğrenme aşağıdakileri içerir:

• Sunumlar
• Gözetim altında beceri gösterimi ve uygulama 
• Hasta değerlendirme ve tedavisinin gösterilmesi
• Hasta yönetiminin pratik uygulamasını desteklemek için klinik örnekler 
• Tavsiye ve geri bildirim sağlama
• Grup tartışmalarını, grup sunumlarını ve grup çalışmasını yönlendirme 
• Öğrenciler tarafından hasta değerlendirmesi ve tedavisi 
• Öz-yönelimli öğrenme oturumları sırasında destek 
• Akran değerlendirme faaliyetlerini kolaylaştırmak
• İlgili öğrenci odaklı görevleri belirleme

Öz-yönelimli öğrenme

Öğrencilerden, öğrenimlerini ve gelişimlerini derinleştirmek ve tamamlamak için bağımsız çalışma / 
kendi kendine öğrenme yapmaları beklenir. Bu faaliyetler şunları içerecektir:

Öğretim haftalarında:

• Klinik denetimli uygulama oturumları sırasında ve sonrasında uygulama üzerine düşünme. 
• Sunumların tek tek veya küçük gruplar halinde hazırlanması.
• Modül haftalarında akranlarla muayene ve tedavi tekniklerinin uygulanması.

Öğretim haftaları arasında:

• Bir seyir defteri / yansıtıcı çalışma günlüğü tutmak.
• Nihai özetleyici değerlendirme için sunulacak karmaşık vaka çalışmasının seçilmesi.
• Modül içeriğiyle ilgili teorik arka planın geliştirilmesine yardımcı olmak için ilgili arka plan bilgilerini 

ve literatürü okumak ve tanımlamak (öğrencinin el kitabındaki referans listesi).
• İş yerinde öğrenilenlerin uygulanması ile yansıtıcı klinik uygulama.
• Bir öğrencinin kılavuzu, öğrenciyi program boyunca yönlendirir ve öğrenme etkinlikleri ve 

organizasyon konuları hakkında özel bilgiler sağlar.



Biçimlendirici değerlendirme

Biçimlendirici değerlendirme modüle entegre edilecektir. 

Aşağıdakiler gibi çeşitli biçimlendirici değerlendirme türleri kullanılacaktır:

• Modül sırasında geliştirilen yenilikçi tekniklerin ve yönetim stratejilerinin gösterilmesi üzerine 
değerlendirme ve geri bildirim.
• Hasta muayenesi ve tedavisi hakkında değerlendirme ve geri bildirim. 
• Soru sorma, tartışma ve münazara.
• Öğrencinin teknik / beceri performansını gözlemlemesi. 
• Küçük gruplarda akran değerlendirmesi. 

Seviye 3 modülleri boyunca aşağıdaki biçimlendirici faaliyetler gerçekleştirilecektir:

• Öğrencilerin kendi klinik uygulamalarından seçilen bir hastanın sözlü sunumu.
Sunum: işlev bozukluğunu destekleyen bir karmaşıklık alanını keşfedecek; ileri klinik akıl yürütme 
gösterecek; ilgili literatürün eleştirel sentezi ile desteklenmelidir; ve tedavi tekniğinin ilgili ve yenilikçi bir 
incelemesinin gösterilmesini içerecektir.
 Tüm biçimlendirici faaliyetlerle ilgili geri bildirim, tamamlandıktan hemen sonra verilecektir. 
 Tüm geribildirim belgeleri öğrencinin kişisel kayıt defterinde tutulmalıdır.

Özetleyici değerlendirme

 Bu modül sırasında hiçbir özetleyici değerlendirme yapılmayacaktır.

6.4.3 İndikatif modül içeriği / konuları:

• Kronik ağrı teorisi ve yönetimi: Biyopsikososyal, davranış değişikliği, bilişsel davranışçı yaklaşımlar vb. 
multidisipliner çalışma.

• Dinamik kontrol ve kas dengesizliği teorileri, hareket analizi: Omuz instabilitesi teorisi, muayene ve 
yönetimi. Üst kadran sinir sıkışması. Sakroiliak, pelvik ve kalça disfonksiyonları dahil alt kadran motor 
kontrol problemleri.

• Servikal instabilite ve manipülasyon incelemesi: Kraniomandibular disfonksiyonlar, kranyum ve kranial 
sinir anatomisi, muayenesi ve yönetimi. Servikal baş ağrısı teorisi, muayenesi ve yönetimi.
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6.4.4 Bu modül hakkında daha fazla bilgi

Modül, programı ve içeriği, değerlendirme ölçütlerini, ağırlıklandırma ve geri bildirim ayrıntılarını belirten 
hem bir öğretmen hem de bir öğrenci el kitabı tarafından desteklenecektir. Öğrencinin kılavuzu yalnızca 
kayıtlı öğrenciler tarafından kullanılabilir.

Çevrimiçi ve kâğıt tabanlı öğrenme kaynakları öğrenciler tarafından kullanılabilecektir.

Öğrenim Kaynakları

Modül, programı ve içeriği, değerlendirme kriterlerini, ağırlıklandırma ve geri bildirim ayrıntılarını 
belirten bir öğrenci el kitabı tarafından desteklenecektir. Öğrencinin kılavuzu yalnızca kayıtlı öğrenciler 
tarafından kullanılabilir. 
 
Temel Okuma

Her modül sırasında güncel anahtar makale listesi verilmiştir.

Önerilen Kaynaklar

Boyling J.D., Jull G.A. (2004) Grieve’s Modern Manual Therapy. The vertebral column, 3rded. Elsevier, 
Churchill Livingstone, Edinburgh

Butler D.S., Moseley L.G. (2003) Explain Pain. NOI Group Publications, Adelaide

Jull G., Moore A., Falla D., Lewis J., McCarthy C., Sterling M. (eds.) (2015) Grieve’s Modern Musculoskeletal 
Physiotherapy. Elsevier, Edinburgh

Kendall F., McCreary E., Provance P. (2005) Muscles: Testing and Function with Posture and Pain. 5th ed. 
Lippincott Williams & Wilkins

Sahrmann S.A. (2002) Diagnosis & Treatment of Movement Impairment Syndromes. Mosby, St Louis

Von Piekartz H.J.M. (2007) Craniofacial Pain: Neuromusculoskeletal Assessment, Treatment and 
Management. Butterworth Heinemann

Waddell G. (2004) The Back Pain Revolution, 2nd ed. Elsevier-Churchill Livingstone, Edinburgh 
Westerhuis P., Wiesner R. (2015) Clinical Patterns in Manual Therapy. Thieme, Stuttgart
A regularly updated reference list is available in IMTA’s teacher’s manual as well as in the learner’s 
manual.

Diğer Kaynaklar

• Çevrimiçi kaynaklar ve kâğıt tabanlı öğrenme kaynaklarına IMTA’nın web sitesinden erişilebilecek
• Google, Google Akademik, Pubmed, Cochrane işbirliği, PEDro, CINAHL gibi elektronik veritabanları
• Akranlar
• Seyir defteri / Bireysel çalışma günlüğü



6.5  IMTA Akreditasyon Sınavı

Modül Başlığı IMTA Akreditasyon Sınavı

Öğrenim Seviyesi EU akademik seviye 7

Kredi Puanları (ECTS) 1 ECTS denk

Gösterge Özetleyici 
Değerlendirme Bileşenler ve 
Yüzde Ağırlıklandırmaları

40 MCQs–10% 
Belirli bir makalenin özeti, sunumu ve tartışılması –20% 
İlgili pratik becerilerin gösterilmesi de dahil olmak üzere karmaşık 
bir vaka sunumunun tartışılması –40% 
Muayene ve tedavi tekniklerinin pratik değerlendirilmesi –30%"

Ön Koşul
Başarılı tamamlama IMTA Seviye 2a 
Katılım Sertifikası Seviye 2b 
3. seviye katılım sertifikası

Teslimat Şekli
1 gün, Seviye 3'ten ayrı 
IMTA'nın Akreditasyon Sınavı için inceleme kurallarına ve 
düzenlemelerine bakın www.imta.ch

Modül Dili Mümkünse sınav, sınavın yapıldığı ülkenin dilinde yapılacaktır. 
Bu mümkün değilse sınav İngilizce yapılacaktır.

Eğitim süresi 60 dakikalık 8 saat 

Bireysel Çalışma Zamanı Minimum 22 saat

6.5.1 Modül hedefleri

Öğrenciler, IMTA’nın akreditasyon sınavını başarıyla geçerek, IMTA’nın 11 haftalık programının 
öğrenme çıktılarına ulaştıklarını gösterir. Maitland® Konseptine dayanan ileri nöromüsküler-iskelet 
Fizyoterapisinde IMTA’nın Yeterlilik Sertifikası verilecektir. Bu Yeterlilik Sertifikası, öğreniciyi IMTA’nın 
sertifikalı terapistler kaydına kabul edilmek üzere kabul eder. Ayrıntılı bilgi IMTA Web sitesinde 
bulunabilir.

IMTA’nın Maitland® Konseptine dayanan ileri nöromüsküler-iskelet Fizyoterapisinde Yeterlilik Sertifikası, 
IMTA’nın işbirlikçi ortakları tarafından tanınır. Bu yüksek öğrenim veya meslek dernekleri enstitüleri 
IMTA’yı Yüksek Lisans veya OMT programlarında akredite eder.
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6.5.2 Modül içeriği / değerlendirme faaliyetleri

Değerlendirme 4 bölümden oluşmaktadır

1. Teorik Sınav
2. Bir makalenin özeti, sözlü sunumu ve tartışılması
3. Klinik vaka senaryosuna dayalı klinik muhakeme, tedavi seçimi ve performans
4. Teorik Sınav

1. Teorik Sınav

Prosedür

Sınav Seviye 3 içeriği ile ilgili 40 Çoktan Seçmeli Sorudan oluşmaktadır. 
Zaman dilimi: 60 dakika.

2. Bir makalenin özeti, sözlü sunumu ve tartışılması

Prosedür

Öğrenciler rastgele seçilmiş makalelerden bir makale seçer.

Zaman dilimi: 120 dakika - okuma, özetleme ve sözlü sunum hazırlama. Sunum süresi: 10 dakika
Öğrenciler özetlerini sınav görevlilerine ve diğer 4-5 öğrenciye sunarlar. Daha sonra denetçi sunulan 
makaleyle ilgili iki soru sorar. 

3. Bir klinik duruma göre klinik akıl yürütme, tedavi seçimi ve performans

Prosedür

İki öğrencinin her biri, öğrenciler tarafından bilinen bir takım klinik vakalardan rastgele bir klinik vaka 
açıklaması seçer. Tüm öğrencilere değerlendirmeden 6 hafta önce yaklaşık 12 vaka açıklaması verilir.

Zaman dilimi: 30 dakikalık hazırlık, 20 dakikalık sunum ve tartışma.

Bir öğrenci vakasını sınav görevlilerine sunar, olası yönetim senaryolarını tartışır ve diğer katılımcı 
üzerinde iki ilgili teknik uygular. Tartışma sağlam klinik akıl yürütme süreçlerini yansıtmalı ve aşağıdaki 
maddeleri içermelidir: tedavi tekniklerinin seçimi, tedavinin ilerlemesi ve hasta eğitimi ve prognozu 
içeren hasta yönetimi.

4. Teknikler

Prosedür

Her öğrenci rasgele iki tekniğin yazıldığı bir kart seçer. Daha sonra teknikleri birbirlerine uygularlar.

Olası tekniklerin bir listesi, değerlendirmeden 6 hafta önce öğrencilere gönderilir.

Puanlama Kriterleri

IMTA’nın klinik yeterlilik sertifikasını alabilmek için tüm bölümler geçilmelidir.Sınavın her bölümünde 
en az% 60’a ulaşılmalıdır. Her iki denetçi de bağımsız olarak derecelendirir. Bölümün nihai puanı her iki 
puanın ortalamasından oluşur. Puanlar yukarı veya aşağı yuvarlanır (örnek: 4.5 = derece 5; 4.4 = derece 4).

1. Teori: maksimum 10 puan. Bu nedenle, her çoktan seçmeli sorunun değeri ¼’luk bir değere sahiptir. 
Bu bölüm en az 6 puan elde edilirse geçer (yani 40 sorunun 24’ü doğrudur).

2. Bir makalenin özeti, sunumu ve tartışması: maksimum 20 puan. Bu bölüm en az 12 puana ulaşılırsa 
geçilir.

3. Klinik vaka: maksimum 40 puan. Bu bölüm minimum 24 puana ulaşılırsa geçilir.
4. Teknikler: maksimum 30 puan. En az 18 puana ulaşılırsa bu kısım geçilir.



Final Puanı

Son puan yüzde olarak ilan edilir. Nihai genel not 4 bölümün toplamından oluşur. En fazla 100 puan 
vardır. Aşağıdaki tablo uluslararası bir karşılaştırma işlevi görmektedir.

ECTS Yüzdelik Açıklama

A 100 – 96 E Sıradışı performans 
Gereksinimleri olağanüstü aşan bir performans

B 95 – 91 VG Çok iyi performans 
Gereksinimlerin çok üstünde bir performans

C

90 – 86 G+
İyi performans 

Gereksinimlerin bariz üzerinde performans85 – 81 G

80 – 76 G-

D

75 – 71 M+
Tatmin edici

Her bakımdan gereksinimleri karşılayan ortalama bir performans70– 66 M

65 – 61 M-

E
60 – 56 W Yeterli 

Ortalamanın altında bir performans yine de asgari şartlara ulaşır.

55–50 W- Yalnızca minimum gereksinimlere ulaşan ortalamanın altında bir performans

F 49 – 30 F

Başarısız 
Minimum gereksinimlere ulaşamayan bir performans. 
Gereksinimlere ulaşılmadan önce geliştirme gereklidir. 

Sınav bölümlerinin tekrarı gereklidir.

FX 29 - 0 F

Başarısız 
Minimum gereksinimlere ulaşamayan bir performans. 

Gereksinimlere ulaşılmadan önce önemli ölçüde geliştirme yapılması 
gerekmektedir. 

Bütün sınavın tekrarı gerekli.

Sınav gözetmeninin faaliyetleri

Sınav gözetmeninin faaliyetleri şunları içerir;

• Çeşitli sınav prosedürleri sırasında öğrencilerin yönlendirilmesi
• Sınav görevlerinin dağılımı ve kısa açıklama
• Sınav ve puanlama
• Geri bildirim ve notlar verme
• Sınav sonuçlarının kayıt için IMTA iş merkezine sunulması
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6.5.3 Bu modül hakkında daha fazla bilgi

Öğrenciler sınav gününden 6 hafta önce özel bilgiler alacaklardır.
IMTA’nın akreditasyon sınavını başarıyla tamamladıktan sonra öğrenciler, IMTA’nın sertifikalı terapistler 
kaydında listelenecektir.
Daha fazla bilgi için lütfen IMTA iş merkezine başvurun.

Öğrenim Kaynakları

Öğrencilerin kendilerini IMTA’nın akreditasyon sınavına hazırlamak için kendi kendine öğrenmeleri 
beklenir. Öğrenme kaynakları şunları içerir:

• Ders kitapçığı, kişisel notlar, klinik akıl yürütme ve yansıma formları, Seviye 2a / b kitap, ders notları  
gibi önceki IMTA modüllerinden öğretim materyali.

• Çevrimiçi kaynaklar, öğrenciler için IMTA’nın web sitesi aracılığıyla edinilebilir; DVD’ler
• Google Akademik, Pubmed, Cochrane işbirliği, PEDro, CINAHL, Günlük defteri / Bireysel çalışma 

günlüğü gibi elektronik veritabanları.ry.

Temel Okuma

Sınavdan 6 hafta önce gönderilen sınav materyalleri 

Tavsiye Kaynak

Bank K., Hengeveld E. (2009) Maitland’s Clinical Companion: An Essential Guide for Students. Churchill-
Livingstone

Hengeveld E., Banks K.(2013) Maitland’s Vertebral Manipulation: Management of Neuromusculoskeletal 
Disorder– Volume 1 8th ed. Churchill-Livingstone

Hengeveld E., Banks K.(2014) Maitland’s Peripheral Manipulation: Management of Neuromusculoskeletal 
Disorder - Volume 2. 5thed. Churchill-Livingstone

Westerhuis P., Wiesner R. (2015) Clinical Patterns in Manual Therapy. Thieme, Stuttgart

6.6 IMTA güncellemesi Seviye 1 ve 2a

Modül Başlığı IMTA update Level 1 and 2a

Öğrenim Seviyesi EU akademik seviyesi 6/7

Kredi Puanları (ECTS) 2 ECTS denk

Gösterge Özetleyici 
DeğerlendirmeBileşenler ve 
Yüzde Ağırlıklandırmaları

Bu modül sırasında özetleyici bir değerlendirme yoktur

Ön Koşul IMTA Seviye 1 Tamamlama

Teslimat Şekli 3 gün

Modül Dili Mümkünse sınav, sınavın yapıldığı ülkenin dilinde yapılacaktır.
Bu mümkün değilse modül dili İngilizce olacaktır

Eğitim süresi 60 dakikalık 24 saat

Bireysel Çalışma Zamanı Minimum 26 saat



6.5.4 Modül hedefleri

Bu modül, öğrencilerin IMTA programına devam etmeleri için hazırlamak amacıyla, öğrencilerin önceki 
IMTA modülleri ile ilgili bilgi ve becerilerini tekrarlayıp yenilemelerini sağlar.

6.5.5 Modül öğrenme çıktıları

Bu modülün sonunda öğrenci şunları yapabilir:

Maitland® Konseptini ve manipülatif fizyoterapiyi destekleyen kavramları ve bunların hasta merkezli bir 
çerçevede uygulanmasını eleştirel olarak değerlendirir ve tartışır.

Muayene ve tedavi tekniklerinin (derece I – IV) rolünü ve uygulamasını eleştirel olarak değerlendirir.

Muayene ve tedavi tekniklerini ve stratejilerini, ileri klinik akıl yürütme becerilerine dayanarak, bireysel 
hastaların ihtiyaçlarına göre değiştirir ve analiz eder.

İlgili teori ve klinik akıl yürütme süreçlerini, mevcut bilimsel kanıtları tanımlamar, değerlendirir ve hasta 
merkezli NMS işlev bozukluğu yönetimine entegre eder.

6.5.6 Belirleyici öğrenme, öğretme ve değerlendirme faaliyetleri

Öğretmenler öğrenciye uygun öğrenme aktiviteleri, destek ve rehberlik sağlayacaktır.

Öğrenciden modül öncesinde yönlendirmeli ve kendi kendine yönlendirmeli öğrenme dönemleri 
gerçekleştirmesi istenecektir.

Öğretmen etkinlikleri

Öğretmen liderliğindeki öğrenme aşağıdakileri içerir:
Sunumlar
Denetim altında beceri gösterimi ve uygulama
Hasta değerlendirme ve tedavisinin gösterilmesi
Hasta yönetiminin pratik uygulamalarını desteklemek için klinik örnekler
Tavsiye ve geri bildirim sağlama
Grup tartışmalarını, grup sunumlarını ve grup çalışmasını kolaylaştırma
Öz-yönelimli öğrenme oturumları sırasında destek
Akran değerlendirme faaliyetlerini kolaylaştırmak
Bağlantılı, öğrenci odaklı görevleri belirleme 

Öz-yönelimli öğrenme

Modülden önce öğrenciden bireysel revizyon ihtiyacı ile ilgili bir anket doldurması beklenir.
Bu modülün gerçek programını yönlendirecektir.
Anket modül öğretmenine önceden gönderilecektir.
Öz-yönelimli öğrenme etkinlikleri şunları içerecektir:
Ön okuma                                                                                                                                                        
Sunumların tek tek veya küçük gruplar halinde hazırlanması
Modül sırasında akranlarla muayene ve tedavi tekniklerinin uygulanması 
Bir seyir defteri / yansıtıcı çalışma günlüğü tutma
Modül içeriğiyle ilgili teorik altyapının geliştirilmesine yardımcı olmak için ilgili arka plan bilgilerini ve 
literatürü okuma                                                       
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Biçimlendirici değerlendirme

Biçimlendirici değerlendirme modüle entegre edilecektir. 
Aşağıdakiler gibi çeşitli biçimlendirici değerlendirme türleri kullanılacaktır:
  Tekniklerin ve yönetim stratejilerinin gösterilmesi üzerine değerlendirme ve geri bildirim.
  Soru sorma, tartışma ve münazara.
  Öğrencinin teknik / beceri performansını gözlemlemesi.
  Küçük gruplarda akran değerlendirmesi.

Özetleyici değerlendirme

Bu modül sırasında hiçbir özetleyici değerlendirme yapılmayacaktır.

 

6.5.6 Indikatif  modülü içeriği / konuları:

Seviye 1 ve Seviye 2a modül tanımına bakın
İçerik öğrencilerin ihtiyaçlarına göre değişecektir.

6.5.7 Bu modül hakkında daha fazla bilgi

Modül, Seviye 1 ve Seviye 2a’daki öğretmenlerin ve öğrencilerin materyalleri tarafından desteklenecektir.
Çevrimiçi ve kâğıt tabanlı öğrenme kaynakları öğrenciler tarafından kullanılabilecektir.

Öğrenim Kaynakları

6.5.6.1 Modül öğretmen ve öğretmen yardımcısı
6.5.6.2 Öğretmen tarafından dağıtılan bildiriler 
6.5.6.3 Öğretmenler ve öğrenciler tarafından sunulan vaka örnekleri
6.5.6.4 Öğrencilerin kendini yansıtma ve önceki akran geribildirimi
6.5.6.5 Dergiler
6.5.6.6 Metin-kitaplar
6.5.6.7 E-kaynaklar

Temel Okuma

IMTA el kitabı seviye 1
Westerhuis P., Wiesner R. (2015) Clinical Patterns in Manual Therapy. Thieme, Stuttgart

Tavsiye Kaynak

Hengeveld E., Banks K. (2013) Maitland’s Vertebral Manipulation: Management of Neuromusculoskeletal 
Disorder– Volume 1 8th ed. Churchill-Livingstone

Hengeveld E., Banks K. (2014) Maitland’s Peripheral Manipulation: Management of Neuromusculoskeletal 
Disorders– Volume 2 5th ed. Churchill-Livingstone

Banks K., Hengeveld E. (2009) Maitland’s Clinical Companion: An Essential Guide for Students. Churchill-
Livingstone

Diğer Kaynaklar

6.5.6.1 Çevrimiçi kaynaklar ve kâğıt temelli öğrenme kaynakları öğrenciler için IMTA’nın web sitesi 
aracılığıyla erişilebilir
6.5.6.2 Elektronik veritabanları, örneğin Google Akademik ve Pubmed
6.5.6.3 Akranlar
6.5.6.4 Seyir defteri / Bireysel çalışma günlüğü

Not bu müfredat belgesi düzenli olarak güncellenecektir. 




