
FİZYOTERAPİ PROGRAMI 

A. Genel Tanıtım 

1  Programın Kısa Geçmişi 

Fizyoterapi programı 2013 yılında ön lisans düzeyinde eğitim vermeye başlamıştır. 

2 Verilen Derece  

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Fizyoterapi alanında 
(5. seviye) Ön lisans derecesine sahip olunur. 

3 Derecenin Düzeyi  

Yükseköğretim 5. Seviye – Ön lisans 

4 Kabul ve Kayıt Koşulları  

Fizyoterapi programına; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)  tarafından Ortaöğretim 
Başarı Puanı’na (OÖP) göre Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi (METEB) içindeki ve dışındaki Sağlık 
Meslek Liseleri’nden sınavsız geçişi tercih eden öğrenciler ile YGS-2 puan türü sonuçlarına göre 
ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile öğrenciler yerleştirilmektedir.  

5 Yeterlilik Koşulları ve Kuralları   

Fizyoterapi programını bitirip ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması 
gereken zorunlu ve mesleki seçmeli derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla 
tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir. 

6 Program Profili 

Fizyoterapistlik mesleği, sağlıkta, hareket bozukluğuna yol açan her türlü yaralanmada, hastalık, 
engellilik ve yaşlılıkta, ağrı ve fonksiyon bozukluklarında uzman hekim tanısı sonrası fizyoterapi ve 
rehabilitasyona özgü değerlendirme yöntemlerini kullanarak, yine Dünya’da fizyoterapistler 
tarafından geliştirilmiş olan tedavi yaklaşımlarını planlayıp uygulamaya yönelik bilgi ve beceriyi 
kazanan, sağlık ve yaşam kalitesinin artırılmasında önemli görevleri olan bir meslektir. 
 
Bölüm, sağlıklı veya engelli insan yaşamının aktif ve bağımsız olmasını sağlamak; yaşam kalitesini 
artırmak için bilimsel esaslara dayalı fiziksel, psikolojik, sosyal, çevresel ve toplumsal yaklaşımları 
içeren fizyoterapi ve rehabilitasyon çalışmalarını uygulayabilmek ve toplumun gelişimi ile 
üretkenliğinin artmasına katkıda bulunmak için geniş bir alanda hizmet verecek fizyoterapistler 
mezun etmeyi hedeflemektedir. 
 
Bu program, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında bilimsel bir bakış açısı ve mesleki etik prensipler 
doğrultusunda, sağlıklı kişilerin fiziksel sağlıklarını korumak ve geliştirmek, yanında doğuştan veya 
sonradan herhangi bir nedenle bozukluk, aktivite kısıtlanması ve katılım sorunları olan kişilerin 
işlevselliklerini ve aktivitelerini en üst düzeye çıkararak toplumsal katılımlarını sağlamak için gerekli 
bilgilerle değerlendirme, problem çözme ve klinik karar verme becerisine sahip, eleştirel, yorumlayıcı 
ve açıklayıcı bir bakış açısı ile bilimsel çalışmalar yapabilen, yaşam boyu öğrenme ve etkin 
disiplinler arası çalışma prensibi doğrultusunda alanda bilgi üretebilen, otonomisi olan 
fizyoterapistleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 

7 Program Yeterlilikleri  

 1 Fizyoterapi alanında, temel düzeyde teorik bilgiye sahiptir. 

 2 Fizyoterapi alanında temel düzeyde araç ve gereçlerinin kullanımı hakkında bilgiye 
sahiptir. 

 3 Alan terminolojisini etkin kullanabilir. 



 4 Fizyoterapi ile ilgili temel düzeydeki teorik ve uygulamalı bilgileri kullanır. 

 5 Alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme becerisine 
sahiptir. 

 6 Alanı ile ilgili teknolojileri kullanır. 

 7 Fizyoterapi alanında sahip olduğu temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak 
herhangi bir sorun karşısında öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi 
olarak görev alır. 

 8 Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir. 

 9 Fizyoterapi alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 
değerlendirir, öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir. 

 10 Fizyoterapi alanı ile ilgili konularda sahip olduğu teknolojik bilgi ve becerileri kullanarak 
ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak 
aktarır. 

 11 Bir yabancı dilde temel düzeyde iletişim kurabilir. 

 12 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklere katkı 
verir. 

 

8 Mezunların İstihdam Profilleri  

Kariyer Olanakları Bu programdan mezun olacak öğrencilerin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümü 
olan tüm kamu ve özel sağlık kuruluşlarında çalışabilme olanağı mevcut olup yeni doğandan yetişkin 
ve yaşlılara kadar tüm yaş gruplarına fizik tedavi uzmanı ve fizyoterapist denetiminde gerekli 
profesyonel fizik tedavi hizmeti verebilirler. Rehabilitasyon merkezlerinde, kaplıca-kür merkezlerinde, 
özel kliniklerde, spor kulüplerinde, huzurevlerinde sağlık turizmine yönelik otellerde hidroterapi 
ünitelerinde çalışabilirler. 

9 Üst Derece Programlarına Geçiş  

Mezun öğrenciler Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde üniversitelerin Fizyoterapi 
Rehabilitasyon Bölümü ve Fizyoterapi Rehabilitasyon Yüksekokullarında eğitim almaya devam 
edebilmektedirler. 

10 Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme  

Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için 
derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her 
ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara 
sınav notu olarak ödev, uygulama sınavı, laboratuvar sınavı, seminer anlatımı, kısa sınav vb. gibi 
ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40 ve yarıyıl sonu 
sınav katkısı %60 tır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Ders geçme not ortalaması 
en az 60’tır Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi 
başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir 
dersten başarılı olması için okul bitirme durumunda genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) en az 
2.00 olması gerekir.  

11 Mezuniyet Koşulları  

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) 
geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve 2. sınıfın sonunda 30 
işgünlük stajını başarıyla tamamlamak gerekmektedir.   

12 Çalışma şekli  



Tam Zamanlı 

13 Adres ve İletişim Bilgileri  

Program Başkanı:     
  

14 Program Olanakları 

Öğretim dili Türkçe olup, istek doğrultusunda İngilizce Hazırlık programı vardır. Uygulamalar ve staj 
devlet sektöründe, veya özel sektörde yapılmaktadır. Avrupa Meslek Yüksekokulu 2016-2017 eğitim 
öğretim yılı için eğitimini Zeytinburnu Yerleşkesi’nde sürdürecektir. 

15. Ders Planı 

 

 

 

  
  


