
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümüne İlişkin Bilgiler 

Genel Bilgi  
Birey, aile, grup ve toplumun sağlığını etkileyebilecek her türlü gelişim ve değişimlere duyarlı, bunları verdiği hizmete yansıtabilen, 

bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahip, sağlık alanındaki bilimsel 

bilgiye ulaşabilen, güncel literatürü izleyen, değerlendiren ve uygulayabilen, toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre 

için diğer meslek grupları ile işbirliği içinde proje ve etkinlikler düzenleyebilen, sağlığın korunması ve geliştirilmesinde mesleki 

bilgi, beceri ve deneyimlerini her seviyede kullanabilen, sağlıklı, hasta ve engelli bireylerin Fizyoterapi Rehabilitasyon 

gereksinimlerini saptayabilen, bu gereksinimleri mesleki standartlar düzeyinde karşılayabilmek için gerekli Fizyoterapi ve ilişkili 

rehabilitasyon programını planlayabilen, uygulayabilen ve değerlendirebilen, sağlık ekibinin etkin ve etkili bir üyesi olarak rol ve 

işlevlerini yerine getirebilen, Fizyoterapi Rehabilitasyon eğitim, yönetim ve araştırmalarında rol alabilen, tüm bunları yerine 

getirirken mesleki etik ilkeleri göz önünde bulundurabilen, yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen nitelikte profesyonel 

fizyoterapistler yetiştirmektir. 

Kazanılan Derece 

Fizyoterapist (Lisans) 

Kazanılan Derecenin Seviyesi 

Lisans 

Kazanılan Derecenin Gerekleri ve Kuralları 

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Ulusal Lisans Yerleştirme 
Sınavında (LYS) yeterli puan almış olmak gerekmektedir. Programa MF 3 puan türüne ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen 
esaslara göre öğrenci kabul edilen öğrencilerin programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları başarı ile tamamlayan 
ve toplam en az 240 AKTS kredisi almış olması gerekir. 

Kayıt Kabul Koşulları   

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Ulusal Lisans Yerleştirme 
Sınavında (LYS) yeterli puan almış olmak gerekmektedir. Programa MF 3 puan türüne ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen 
esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul 
edilir.  

Önceki Öğrenmenin Tanınması 

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış 
oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim 
elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.  

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme 

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, 
uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte 
değerlendirilmesiyle elde edilir. Tüm dersler için geçerli olmak üzere, genel sınavdan en az 60 puan alamayan öğrenci o dersten 
başarısız sayılır.  

Öğretim Şekli 

Örgün Eğitim 



 

 

Mezuniyet Koşulları 

Programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları başarı ile tamamlayan ve toplam en az 240 AKTS kredisi almış olan 
öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.  

Mezunların Mesleki Profili-İstihdam Olanakları 

Mezunlar, kamu kuruluşları, özel sektör, araştırma enstitüleri veya üniversitelerde görev yapabilirler. 

Bir Üst Dereceye Geçiş 

Kuralları YÖK ve ilgili yüksek öğretim kurumu tarafından belirlenen yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik 
programlarına başvurabilir.  


