
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEK 

LİSANS/DOKTORA PROGRAM 

YETERLİLİKLERİ 

Program Profili: 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programı  alanında 

eğitimini tamamlayan Fizyoterapistler  güncel bilimsel çalışmaları takip etme, 

irdeleme, yorum yapabilme, bağımsız olarak araştırma yapabilme,  hem klinik hem 

de bilimsel çalışmalarında etik değerlerine bağlı kalma yeteneği kazanırlar. 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programı  genel ve 

özel fizyoterapi ve rehabilitasyon alanına yönelik dersleri kapsamaktadır. Eğitim 

planında zorunlu derslere ek olarak, fizyoterapistlere kendi ilgi alanlarına göre 

seçebilecekleri seçmeli dersler sunulur. Bu seçmeli ders alanları, genel fizyoterapi ve 

rehabilitasyon, ortopedik rehabilitasyon, nörolojik rehabilitasyon, kardiyopulmoner 

rehabilitasyon, geriatrik rehabilitasyon, pediatrik rehabilitasyon, sporcu sağlığı, 

onkolojik rehabilitasyon, protez-ortez ve rehabilitasyonu, koruyucu rehabilitasyon  

gibi farklı alanları kapsar. 

Sonuç olarak bilimsel temellere dayalı fiziksel, psikolojik, sosyal, çevresel ve 

toplumsal yaklaşımı içeren rehabilitasyon çalışmalarını uygulamada uzmanlaşmış 

fizyoterapistler yetiştirmek Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans ve 

Doktora Programının ilkesidir. 

Öğrenci kabul koşulları: 

- Sağlık Bilimleri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim yönetmeliğine 

uygun olmak. Yüksek Lisans Eğitimi İçin: 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü lisans programını tamamlamış olmak. 

Doktora Eğitimi İçin, 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü lisans programını tamamlamış olmak. 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.  

Kabul ve Kayıt Koşulları 

-Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programına hangi lisans programlarından meun 

olanların başvurabileceği, Enstitü Anabilim Dalı Başkanlıklarının görüşleri 

doğrultusunda Enstitü Yönetim Kurulu önerisi ile Senato tarafından belirlenerek 

başvuru koşulları altında ilan edilir. 

-Tezli Yüksek Lisans için başvurduğu programın puan türünde 55 standart puan , Doktora için 

başvurduğu programın puan türünde 60 standart puandan az olamamak üzere Enstitü Yönetim 

Kurulu önerisi ile senato tarafından belirlenecek ALES  standart puanına sahip olmak. 

-Merkezi yabancı dil sınavından ya sa ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliliği kabul  

edilen  uluslararası yabancı dil sınavından Enstitü Yönetim Kurulu önerisi  ile  Senato  tarafından 

belirlenecek yabancı dil asgari taban puanına sahip olmak. 

-Tezli Yüksek Lisans ve Doktora başvurusu için gerekli ALES ve geçerli yabancı dil 

sınavlarına ilişkin Senato tarafından belirlenen asgari puanlar ve mezuniyete ilişkin 

koşullar ile programa ilişkin Anabilim Dalı Kurul Kararı önerisi doğrultusunda  



-Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen diğer başvuru koşulları akademik 

takvimde belirtilen dönemlerde ilan edilir. 

-Bilimsel Değerlendirme ve mülakatta başarılı olmak. 

Önceki öğrenmelerin tanımlanması: 

Formal ve in-formal eğitimler olarak 4 yıllık lisans ve/veya tezli yüksek lisans 

programını tamamlamış olmak şartı aranmaktadır. 

Yüksek Lisans Eğitimi İçin: 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon  Bölümü lisans programını tamamlamış olmak. 

Doktora Eğitimi İçin, 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon  alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.  

Üst derece programlarına geçiş: 

Tezli yüksek lisans mezunlarına doktora eğitimi verilmektedir. 

Ölçme ve değerlendirme: 

Genel olarak yıl içi değerlendirmelerin (vize%30, ödev%20.) yıl sonu 

değerlendirmelerinin (final%50) hesaplanarak, program boyunca alınan dersleri 

başarı ile tamamlamak, hazırlanacak yüksek lisans tezinin akademik jüri tarafından 

başarılı bulunması, doktora yeterlilik ve doktora tezinin akademik jüri tarafından 

başarılı bulunması şartı aranmaktadır. 

Mezuniyet koşulları: 

-Program boyunca alınan dersleri başarı ile tamamlamak. 

-Yüksek lisans eğitimi için, hazırlanan yüksek lisans tezinin akademik jüri tarafından 

başarılı bulunması şartı aranmaktadır. 

-Doktora eğitimi için, doktora yeterlilik ve hazırlanacak tezin akademik jüri tarafından 

başarılı bulunması şartı aranmaktadır. 

İstihdam olanakları 

Tezli yüksek lisans başarı ile tamamlayan öğrenciler uzman fizyoterapist ve doktora 

programını tamamlayan fizyoterapistler doktor fizyoterapist   unvanı kazanır. Özel 

sektörde ve devlet kadrolarında, istihdam sağlanır. Ayrıca, lisansüstü eğitimini 

tamamlayan öğrenciler akademik kariyer yapma imkanına sahip olmaktadırlar. 
 


