
 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Programına İlişkin Bilgiler 

Genel Bilgi  

Lisans eğitimi almış fizyoterapistlerin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında kanıta dayalı 
araştırma faaliyetlerinin arttırılması, meslekte özelleşmeye yönelik adımların atılması, Türkiye’deki fizyoterapi ve rehabilitasyon 
eğitiminin uluslararası kabul görür seviyede ilerlemesi amacıyla, Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında bilimsel ve teknolojik 
gelişimleri izleyen, etik değerleri benimseyen, bilgilerini klinik ve bilimsel çalışmalarla bütünleştirebilen, klinik mantık yürütebilen, 
edindiği bilgi ve becerileri karmaşık ve özel durumlara uygulayarak problem çözebilen, bilgileri eleştirisel şekilde ele alıp 
değerlendirebilen, kanıta dayalı uygulamaları benimseyen, grup içinde uyumlu çalışabilen, güncel araştırma ve bilimsel çalışma 
yöntemleri konusunda bilgi sahibi olan, araştırma planlayabilen, projelerde görev alabilen ve yaptığı çalışmaların sonuçlarını 
yorumlayabilen, akademik ve profesyonel çevrelerde görüşlerini etkili bir şekilde ifade edebilen ve etkin iletişimi sağlayabilen, 
oluşabilecek yeni durumlar için çözüm üretebilen ve toplumun değişen ve artan rehabilitasyon alanındaki durumlarına uyum 
gösterebilen ve uygun değişik yaklaşımları uygulayabilen, yaşam boyu öğrenmeye devam edebilen ve öğrenim ihtiyaçlarını 
tanımlayabilen nitelikli uzman fizyoterapistlerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. 

Kazanılan Derece 

Uzman Fizyoterapist (Yüksek Lisans) 

Kazanılan Derecenin Seviyesi 

Yüksek Lisans 

Kazanılan Derecenin Gerekleri ve Kuralları 

İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünün Lisansüstü Eğitim ve Öğretim yönetmeliği uygulanmaktadır. 

Kayıt Kabul Koşulları   

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümleri’nden lisans mezunları, daha önce disiplin cezası almış olması nedeniyle herhangi bir 
yüksek lisans programından ilişiğinin kesilmemiş olması, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 
Akademik Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’ndan başvurulan programın puan türünde en az 55 puan almış olmak gerekir. 
ALES sınavının geçerlilik süresi 3 yıldır). Erkek adaylar için Askerliğini yapmış veya tecil ettirmiş olması gereklidir. Enstitü 
tarafından açılacak yabancı dil sınavında veya YÖKDİL sınavında veya eşdeğer ve geçerliliği olan yabancı dil sınavlarında Senato 
tarafından belirlenmiş taban puanı almış olmak gereklidir.  

 

Önceki Öğrenmenin Tanınması 

İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünün Lisansüstü Eğitim ve Öğretim yönetmeliği uygulanmaktadır. 

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. 

Öğretim Şekli 

Örgün Eğitim 

Mezuniyet Koşulları 
Yüksek lisans derecesine sahip olabilmeleri için birbirini izleyen 4 yarı yıllık ders döneminde toplam 120 AKTS almaları, en az 21 
kredi ve seminer dahil 8 ders alma zorunluluğu vardır. Dersleri başarıyla tamamlayanlar tez danışman yönetiminde birbirini izleyen 
2 yarıyıl içinde bir tez çalışması yapıp, elde ettiği sonuçlan Enstitü tez yazım esaslarına uygun olarak yazmak ve Enstitü Yönetim 
Kurulunun belirlediği jüri önünde savunmak zorundadır. 

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 doktora programlarına başvurabilir.  


