
SAĞLIK BİLİMLER FAKÜLTESİ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Lisans Programına İlişkin Bilgiler 

Genel Bilgi  

Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 2010 yılında kurulmuştur. 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.  4 
yıllık lisans eğitimi veren Bölüm mezunlarına ‘Fizyoterapist’ unvanı verilmektedir.  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 dünyada fizyoterapistler tarafından 
geliştirilmiş olan tedavi yaklaşımlarını planlayıp uygulamaya yönelik bilgi ve beceriyi kazanan, sağlık ve yaşam kalitesinin artırılmasında 
önemli görevleri olan bir meslektir. Bölümümüzde , Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 2014 yılında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 
alanında Yüksek Lisans ve 2015 yılında ise Doktora programları başlatılmıştır. 

 

Kazanılan Derece 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Lisans Derecesi 

Avrupa Yükseköğretim Alanı için Yeterlilikler Çerçevesi (QF-EHEA): 1.Düzey  

Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Yaşam Boyu Öğrenme (EQF-LLL) : 6.Düzey  

Kazanılan Derecenin Seviyesi 

Bu program, lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır. 

Kazanılan Derecenin Gerekleri ve Kuralları 

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için öğrenciler 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı 
not ortalaması elde etmek zorundadırlar. Öğrencilerin mezun olabilmeleri için öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en 
az CC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. 

Kayıt Kabul Koşulları   

Programa kayıt yaptırabilmek için ÖSYM tarafından düzenlenen ilgili sınavda, MF-3 puan türünde yeterli puanı almış olmak 
gerekmektedir. Yurt içi veya dışında eşdeğer bir programda öğrenim gören bir öğrenci, üniversite tarafından kontenjan açıldığı 
takdirde yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrenci kabulü, başvuruda bulunan öğrencilerin başarı durumlarının değerlendirilmesi 
sonucu gerçekleşir. Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında 
yurtdışından gelen öğrenciler kayıt yaptırabilirler. Öğrencilerin programa kayıtlanabilmesi için İngilizce Dil Yeterliliklerini 
belgelemeleri gerekmektedir. Uluslararası öğrenciler, “ Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuru, Kabul ve Kayıt Yönergesi 
“ çerçevesinde bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre 
kabul edilmektedir. 

 

 

Önceki Öğrenmenin Tanınması 

Türkiye Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim 
Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana dal, 
Yan dal ile kurumlar arası kredi transferi yapılması esaslarına ilişkin yönetmelik" kapsamında gerçekleştirilmektedir.  



 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme 

Sınavlar, ölçme ve değerlendirme “Sağlık Bilimleri Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi“ esas alınarak yürütülür. Öğrenciler, 
daha önce aldıkları sınavların ya da yaptıkları çalışmaların dışında bir final sınavına tabi tutulurlar. Her dönem, öğrencilere en az bir 
ara sınav yapılır. Öğrencilere ait başarı değerlendirmesinde dikkate alınacak olan kriterler (ara sınav, ödev, uygulama ve final sınavı 
vb.) ve bunlara ait oranlar, dönem başında öğrencilere dağıtılan ya da web sitesinde yayınlanan müfredat programlarında belirtilir. 
Final sınavları, Üniversite tarafından ilan edilen tarihlerde, belirtilen yer ve zamanda yapılır. Öğrencilerin dönem sonu başarı notları; 
ara sınav, final sınavı notları ile dönem içerisinde yürüttükleri çalışmalar ve derse devam kurallarına göre dersten sorumlu olan 
öğretim üyesi/görevlisi tarafından verilir. Bütünleme sınavı, final sınavına girme koşulunu sağladığı halde sınava girmeyen veya final 
sınavı sonunda başarısız (F) olan öğrenciler için düzenlenir. Not yükseltme ve başka bir nedenle bu sınava girilmez. 

Öğretim Şekli 

Tam zamanlı lisans öğretimidir. 

Mezuniyet Koşulları 

Toplam en az 240 AKTS karşılığı olan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına 
sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur. 

 

Mezunların Mesleki Profili-İstihdam Olanakları 

Bu bölümden mezun olan fizyoterapistler, doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedende ve buna bağlı olarak psiko-

sosyal yapıda oluşan sakatlığı gidermek veya minimum seviyeye indirmek için kesin tanısı ve tedavisi hekim tarafından belirlenen 
hastaya fizik tedavi ve rehabilitasyon programını bizzat uygulayan kişilerdir. Bu amaçla fizyoterapistler kas, hareket ve elektrik 
testleriyle hastaların değerlendirmesini yaparlar, elde edilen sonuçlara göre tıbbi bilimsel hareketler, güç geliştirme, düz, alçak, orta, 
yüksek frekanslı akımlar; ısı, ışık, parafin, mekanik araçlar ile değişik masaj ve su tedavisi yöntemlerini uygular. Ayrıca fonksiyon 
yetersizliği giderilemeyen veya tümüyle yok olan uzuvların desteklenmesi için uygulanan yardımcı cihaz ve protezlerin kullanma 
eğitimini yapabilirler. Tam fonksiyon kazanamayıp, normal yaşantılarına dönemeyen hastalara uygun yöntemleri öğreterek günlük  
yaşam aktivitelerini kolaylaştırmak, eski mesleğine veya yeni yapabileceği bir mesleğe yöneltmek ve yeni yaşam koşullarına uyum 
sağlamasına yardımcı olmak da görevleri arasındadır. Mezunların mesleklerini icra edebilecekleri kurumlar arasında kamu ve özel 
hastaneler, poliklinikler, sağlık ocakları, spor kulüpleri, sağlık ve spor merkezleri, okullar, özel dal merkezleri, özel eğitim merkezleri, 
huzurevi ve bakım evleri, belediyeler, evde bakım merkezleri, hastalıklara özel vakıf ve dernekler yer almaktadır.  

Fizyoterapistler, mezuniyet sonrası yurtiçi ve yurtdışı yüksek lisans, doktora programlarına katılarak akademik çalışma yapma 
olanaklarına da sahiptir. 

Bir üst Dereceye Geçiş 

Yüksek Lisans:  

Avrupa Yükseköğretim Alanı için Yeterlilikler Çerçevesi (QF-EHEA): 2.Düzey  

Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Yaşam Boyu Öğrenme (EQF-LLL) : 7.Düzey 

Doktora:  

Avrupa Yükseköğretim Alanı için Yeterlilikler Çerçevesi (QF-EHEA): 3.Düzey  

Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Yaşam Boyu Öğrenme (EQF-LLL) : 8.Düzey 

Mezunlar, mezuniyet sonrası yüksek lisans ve doktora çalışmalarına devam edebilirler. 


