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T.C. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ 

MESLEK YÜKSEKOKULU 

FİZYOTERAPİ  PROGRAMI BİLGİ PAKETİ 

Kuruluş 

Nişantaşı Meslek Yüksekokulu, Engin Fikirler Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından kurulmuş bir vakıf 

yükseköğretim kurumudur.  09/09/2009 tarih ve 24480 sayılı kuruluş kararının 17/09/2009 tarih ve 27352 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla kamu tüzel kişiliğini kazanmış ve 2010 – 2011 akademik yılında eğitim 

öğretime başlamıştır. Nişantaşı Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi programı, birinci öğretimdeki eğitimlerine, 

20102 – 2013 akademik yılında başlamıştır.  

ISCED Bölüm Kodu 

725 FİZYOTERAPİ 

Nişantaşı Meslek Yüksekokulu Program Kodu 

FIZ 24- FİZYOTERAPİ 

Kazanılan Yeterlilik 

Programda dört yarıyıl itibariyle mevcut bulunan 120 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 

4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere ön lisans diploması verilir. 

Yeterlilik Düzeyi 

Ön Lisans 

Önceki Öğrenimin Tanınması 

Türk yükseköğretim sisteminde önceki öğrenmenin tanınması süreci, başlangıç aşamasındadır. Bu doğrultuda 

Nişantaşı Meslek Yüksekokulu programlarında önceki öğrenmenin tanınması süreci tam olarak başlatılamamıştır. 

Bununla birlikte ders planlarında yer alan Bilgi ve İletişim Teknolojisi, Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II dersleri 

için eğitim öğretim dönemi başında muafiyet sınavları yapılmaktadır. Bu derslerde beklenen öğrenme çıktılarına 

sahip olduğunu düşünen öğrenci, muafiyet sınavlarına girebilmektedir. Muafiyet sınavına girip de başarılı olan 

öğrenciler; Bilgi ve İletişim Teknolojisi, Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II derslerinden muaf olacaklardır.  

Kabul ve Kayıt Şartları 

Meslek yüksekokulumuz programlarına kayıt yaptırabilmesi için öğrencinin meslek liselerinin ilgili 

bölümlerinden sınavsız geçiş hakkının olması veya YGS’de ilgili puan türünden yeterli puanı almış olması gerekir. 

YGS Puan Türü Program Adı Sınavsız Geçiş Yapabilecek Ortaöğretim Programları 

YGS2 FİZYOTERAPİ 

Hemşirelik 

Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri 

 

Program Profili 

Yaşanan teknolojik gelişmeler nedeni ile sağlık hizmeti sunumunda geleneksel ve modern teknikleri uygulayabilen 

ara personelin ihtiyacı zorunlu hale gelmiştir Fizyoterapi programının amacı, fizik tedavi uygulama alanında 

eksikliği duyulan yardımcı sağlık personeli olarak çalışabilecek “Fizyoterapi Teknikerleri” yetiştirmektir. 

Hazırlanan program süresi iki yıldır. Eğitim programı kas iskelet sistemi problemlerinde fizik tedavi ve 
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rehabilitasyon uygulamaları hakkında genel ve pratik bilgileri içermektedir. Öğrenciler fizik tedavi modaliteleri, 

ölçüm yöntemleri, kinezyoloji, egzersiz programlarının doğru uygulanabilmesi gibi temel kavramlar konusunda 

bilgilendirilmektedirler. 

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları 

Fizyoterapi alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda yer alan zorunlu ve seçmeli 

derslerin ( toplam 120 AKTS Karşılığı) bütününü başarıyla tamamlamış olması gerekir. Ayrıca öğrencinin ağırlıklı 

genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması gerekir. Bununla birlikte öğrencinin 30 işgünü süren 

stajını da tamamlaması şarttır.   

Program Çıktıları 

Bu programdan mezun olan öğrencilere “ Fizyoterapi” önlisans diploması verilecektir. Mezun olan bu 

öğrenciler,  fizyoterapi programı çerçevesindeki uygulamalarda fizyoterapist gözetiminde fizik tedavi ve egzersiz 

uygulamalarına yardımcı olmak üzere görev alacaklardır. Mezunlar, üniversite, devlet ve özel sağlık kuruluşlarının 

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde çalışabileceklerdir.  

Program Öğrenme Çıktıları 

1 Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak Fizyoterapi alanındaki güncel bilgileri 

içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki 

kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olabilir. 

2 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve 

değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri 

geliştirebilmek. 

3 Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, plan ve proje gerçekleştirme 

becerisine sahip olmak. 

4 Fizyoterapi alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve 

kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak 

aktarabilir. 

5 Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip 

üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 

6 Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme 

öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilmek. 

7 Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilmek. 

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak. 

9 Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü 

iletişim yoluyla aktarabilmek. 

10 Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan 

kişilerle paylaşabilmek. 

11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, alanındaki bilgileri 

izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 

12 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel düzeyinde bilgisayar yazılımı 

ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek 

13 Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, 

kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 

14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve 

güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak. 

15 Fizyoterapi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının 

duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket edebilir. 
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Lisans Bölümlerine Geçiş 

Meslek yüksekokuldaki eğitimlerini başarıyla tamamlayan fizyoterapi programı mezunları, Dikey Geçiş Sınavı’na 

girerek aşağıda belirtilen lisans programlarına geçiş yapabilmektedirler.  

 

Meslek Yüksekokul Programı Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları 

Fizyoterapi 
Hemşirelik 

Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri 
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FİZYOTERAPİ PROGRAMI 

DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ 
1. SINIF GÜZ YARIYILI 

Ders Kodu DERS ADI T U 
Ders 

Saati 
Kredi AKTS 

OATA151 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi  4 0 4 4 4 

OYDL151 Yabancı Dil Kurulu I 8 1 9 9 12 

OSAG151 Tıbbi Terminoloji 2 0 2 2 5 

OSAG153 Anatomi  2 0 2 2 5 

OSAG155 Tıbbi Etik ve Hasta Hakları 2 0 2 2 4 

 TOPLAM   19 19 30 

1. SINIF BAHAR YARIYILI 

Ders Kodu DERS ADI T U 
Ders 

Saati 
Kredi AKTS 

OTRD152 Türk Dili 4 0 4 4 4 

OYDL152 Yabancı Dil Kurulu II 8 1 9 9 12 

OSAG152 Fizyoloji  2 0 2 2 4 

OSAG154 İlk ve Acil Yardım 2 0 2 2 4 

OFZY152 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yöntemleri I 2 0 2 2 4 

OSAG156 Sağlıkta Temel Beceriler 1 1 2 2 2 

 TOPLAM   21 21 30 

2. SINIF GÜZ YARIYILI 

Ders Kodu DERS ADI T U 
Ders 

Saati 
Kredi AKTS 

OFZY251 Fizik Tedavide Mesleki Uygulamalar I 2 2 4 3 5 

OFZY253 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yöntemleri II 2 0 2 2 4 

OFZY255 Masaj Teknikleri 2 0 2 2 4 

OFZY257 Elektroterapi 2 0 2 2 4 

OFZY259 Spor ve Egzersiz Fizyolojisi 2 0 2 2 3 

OFZY261 İşitme ve Konuşma Terapisi 2 0 2 2 3 

OYDL253 Sağlık İngilizcesi 1 1 2 2 3 

 Staj/Bitirme Projesi     4 

 TOPLAM   16 15 30 

2. SINIF BAHAR YARIYILI 

Ders Kodu DERS ADI T U 
Ders 

Saati 
Kredi AKTS 

OFZY252 Fizik Tedavide Mesleki Uygulamlar II 2 2 4 3 5 

OFZY254 Fizik Tedavide Temel Ölçme ve Değerlendirme 2 0 2 2 3 

OFZY256 Psikososyal Rehabilitasyon 2 0 2 2 3 

OFZY258 Çocuk Hastalarda Rehabilitasyon 2 0 2 2 3 

OFZY260 

 
Hidroterapi 2 0 2 2 4 

OFZY262 

 
Klinik Kinezyoloji 2 

 

0 

 
2 2 3 

OFZY264 Fizyoterapide Protez ve Ortez Kullanımı 2 0 2 2 3 

OISG264 İşçi Sağlığı ve Güvenliği 2 0 2 2 2 

 Staj/Bitirme Projesi     4 

 TOPLAM   18 17 30 
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Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersi İçerikleri 

Ders Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi  Kod OATA151 

Course 
History of Turkish Revolutıon and 

Atatürk’s Principles  
Code OATA151  

Krediler Teori: 4 Uygulama: 0 Kredi: 4 AKTS: 4 

İçerik 

Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp tarihi konusunda bilgi sahibi olup 

Cumhuriyetin temel değerlerini benimserler. Türk inkılâbının anlamını ve önemini 

öğrenirler. Türkiye’de modernleşme sürecinin siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel 

yönlerini analiz ederler. Türkiye Cumhuriyetinin nasıl ve hangi mekanizmalarla tarih 

sahnesindeki yerini aldığı ve 1946 yılında çoğulcu parlamenter sisteme geçişe kadar 

Erken Cumhuriyet Döneminde nasıl bir ulus-devlet ve toplum tasavvur edildiğini 

öğrenerek günümüz ile mukayese ederler. 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır. 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 
 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta 
Osmanlı Devleti’nin Çöküş Nedenleri, Osmanlı Devletini Kurtarma Çabaları (Islahat 

Hareketleri/ Fikir Akımları) 

2.Hafta İkinci Meşrutiyet Döneminin Savaşları, Birinci Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti 

3.Hafta 
Birinci Dünya Savaşı’nda Çanakkale Cephesi, Mondros Ateşkes Antlaşması ve Tepkiler, 

Milli Kurtuluş Savaşı, Mustafa Kemal Paşa’nın Hayatına Genel Bir Bakış 

4.Hafta 
Hazırlık Dönemi (Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrasında Genel Durum ve Kurulan 

Cemiyetler), Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a Çıkışı ve Teşkilatlandırma Faaliyetleri. 

5.Hafta 
Amasya Genelgesi ve Kongreler Dönemi, Meclis-i Mebusan’ın İstanbul’da Toplanması 

ve Misak-ı Milli’yi Kabul Etmesi. T.B.M.M.’nin Açılması 

6.Hafta 
Kurtuluş Savaşı Dönemi, Batı Cephesinde Türk Ordusunun Yunanlılarla Yaptığı 

Savaşlar, Sakarya Meydan Savaşı ve Sonuçları, Büyük Taarruz ve Zafer 

7.Hafta 
İlk Anayasa ve Anayasal Değişiklikler (20 Ocak 1921), Cumhuriyet Devrinde İlk Siyasi 

Partiler, Hukuk İnkılâbı, Eğitim ve Kültür Alanındaki İnkılâplar. 

8.Hafta Ara Sınav 

9.Hafta 
Toplumsal Alandaki Çalışmalar (Tekkelerin Kapatılması, Kıyafet İnkılâbı, Soyadı 

Kanunun Kabulü) ,  Ekonomik Alandaki Atılım ve Gelişmeler 

10.Hafta 
Atatürk Dönemi  Türk Dış Politikasına Genel Bir Bakış, (Lozan Barışından Sonra 1923-

1932 Döneminde Türkiye’nin Dış Politikaları) 

11.Hafta 

1932-1939 Döneminde Türkiye’nin  Dış Politikasındaki Gelişmeler. 

(Türkiye’nin Milletler Cemiyetine Girmesi, Balkan Antantı, Montreux Sözleşmesi, 

Sadabat Paktı, Hatay Sorunu) 

12.Hafta 
İkinci Dünya Savaşı ve Türkiye (İkinci Dünya Savaşından Sonra Türkiye’nin Dış 

Politikası ve Demokrasiye Geçiş), 

13.Hafta 
Türk İnkılabının Temel İlkeleri, Türk İnkılâbının Nitelikleri ve Hedefleri, Siyasal 

Alandaki İnkılâplar 

14.Hafta 
Osmanlı Devleti’nin Çöküş Nedenleri, Osmanlı Devletini Kurtarma Çabaları (Islahat 

Hareketleri/ Fikir Akımları) 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 
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DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 

Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak Fizyoterapi 

alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve 

diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı 

bilgilere sahip olabilir. 

     

2 

Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 
Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, 

plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 
     

4 

Fizyoterapi alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri 

kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara 

ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir. 

     

5 
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 

sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 
     

6 

Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilmek. 

     

7 
Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 

mesleğe yönlendirebilmek. 
     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      

9 
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 
     

10 
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm 

önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 
     

11 
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 
     

12 

Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanabilmek 

     

13 
Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 

aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 
     

14 

Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile 

çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip 

olmak. 

     

15 

Fizyoterapi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, 

uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, 

bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket edebilir. 
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İngilizce Yazma Becerileri 1 Dersi İçerikleri 

Ders İngilizce Yazma Becerileri 1 Kod OYDL151 

Course English Writing Skills 1  Code OYDL151 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik 

Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, 

lisans sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel oluşturacak 

seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve 

yazma becerileridir. 

İngilizce İçerik 

They can follow professional English lessons students will see in the next year, after the 

license; and they will need in their professional life; English on the basis that the level 

of English grammar, vocabulary, reading comprehension, oral expression and writing 

skills are. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 
1,2,15,16 

Haftalık Ders Konuları-Ders kitabında ki okuma parçaları işlenmektedir. İşlenen ünite ve konu 

başlıkları aşağıda verişmiştir. 

1.Hafta Writing Bank- Writing a poem 

2.Hafta Writing Bank- How to ask /give phone numbers & repetitions 

3.Hafta Writing Bank-An email –using but and and 

4.Hafta Writing Bank-A product review –writing short sentences about a product 

5.Hafta Writing Bank-An online profile update –using capital letters and full stop 

6.Hafta Writing Bank-A letter –using common letter phrases 

7.Hafta Writing Bank-A day in the life of…-using then and after that 

8.Hafta Vizeler- Mid term exams 

9.Hafta Writing Bank-An email invitation –using common email phrases 

10.Hafta Writing Bank-A short Biography of a famous person-joining clauses with when 

11.Hafta                         Writing Bank-A blog-using commas and apostrophes 

12.Hafta Writing Bank-Text Messages- making holiday plans 

13.Hafta Writing Bank –Using international text expressions  

14.Hafta Genel Tekrar- General Revision 

Final Sınavları –Final exams 
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DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

İngilizce Yazma Becerileri 1 Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 

Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı Fizyoterapi 

alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve 

diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı 

bilgilere sahip olabilir. 

     

2 

Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 
Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, 

plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 
     

4 

Fizyoterapi alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri 

kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara 

ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir. 

 

     

5 
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 

sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 
     

6 

Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilmek. 

     

7 
Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 

mesleğe yönlendirebilmek. 
     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      

9 
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 
     

10 
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm 

önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 
     

11 
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 
    X 

12 

Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanabilmek 

     

13 
Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 

aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 
     

14 

Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile 

çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip 

olmak. 

     

15 

Fizyoterapi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, 

uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, 

bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket edebilir. 
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İngilizce Okuma ve Anlama Becerileri 1 Dersi İçerikleri 

Ders İngilizce Okuma ve Anlama Becerileri 1 Kod OYDL153 

Course Reading ve Comprehension Skills 1 Code OYDL153 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, 

lisans sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel oluşturacak 

seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve 

yazma becerileridir. 

İngilizce İçerik They can follow professional English lessons students will see in the next year, after the 

license; and they will need in their professional life; English on the basis that the level 

of English grammar, vocabulary, reading comprehension, oral expression and writing 

skills are. 

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır. 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15,16 

Haftalık Ders Konuları-Ders kitabında ki okuma parçaları işlenmektedir. 

1.Hafta 
1.3 What’s your favourite film?  

2.3 Friends Connect , 

2.Hafta 
4.2 The Info-Bike  

5.2 Rebecca’s Blog 

3.Hafta 
6.2 Housework 

7.2 Amazing Abilities 

4.Hafta 
8.3 How was your weekend? 

9.2 Curt Degerman 

5.Hafta 10.3 Gifts around the world 

6.Hafta 2.1 Just an Ordinary Day 

7.Hafta 
3.3 Mobile Order! 

4.1 Eating around the world 

8.Hafta Ara sınav / Mid Term Exam 

9.Hafta 5.1 Unusual Homes For Sale 

10.Hafta 6.2 City Break Reviews 

11.Hafta 
7.2 An email Home 

8.2 Street Fashion 

12.Hafta 
9.3 Art or Vandalism 

10.2 An Adventure 

13.Hafta 11.2 Teachers together 

14.Hafta 12.3 Charity Champions 

Final Sınavları –Final exams 
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DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

İngilizce Okuma ve Anlama Becerileri 1 Dersi - Program Öğrenme Çıktıları 

İlişkisi 
Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 

Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak Fizyoterapi 

alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve 

diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı 

bilgilere sahip olabilir. 

     

2 

Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 
Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, 

plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 
     

4 

Fizyoterapi alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri 

kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara 

ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir. 

 

     

5 
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 

sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 
     

6 

Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilmek. 

     

7 
Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 

mesleğe yönlendirebilmek. 
     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      

9 
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 
     

10 
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm 

önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 
     

11 
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 
    X 

12 

Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanabilmek 

     

13 
Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 

aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 
     

14 

Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile 

çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip 

olmak. 

     

15 

Fizyoterapi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, 

uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, 

bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket edebilir. 
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İngilizce Dil Bilgisi 1 Dersi İçerikleri 

Ders İngilizce Dil Bilgisi 1 Kod OYDL155 

Course Grammar 1 Code OYDL155 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3  AKTS: 4 

İçerik Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, 

lisans sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel oluşturacak 

seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve 

yazma becerileridir. 

İngilizce İçerik They can follow professional English lessons students will see in the next year, after the 

license; and they will need in their professional life; English on the basis that the level 

of English grammar, vocabulary, reading comprehension, oral expression and writing 

skills are. 

Ön Koşul YOK  

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40  Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

 

 

Eğitim Öğretim 

Metotları 

1,2,15,16 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta To Be , Possessive Adjectives ,Position of Adjectives 

2.Hafta There is/are, Present Simple Tense ,Wh- Questions 

3.Hafta Adverbs of Frequency,Like+ing/Want+infinitive, In-On-At 

4.Hafta Past Simple of To Be,Past Simple Tense positive form ,Irregular Verbs 

5.Hafta Going to (+,-,? Forms) , Why&Because 

6.Hafta Possessive ‘s , Noun Plurals 

7.Hafta Can/Can’t ,Countable/Uncountable Nouns ,Much/Many/a/an/a lot of/any/ some 

8.Hafta Ara sınav / Mid Term Exam 

9.Hafta Object Pronouns, Modifiers (very,really,quite) ,Have got 

10.Hafta Past Simple Negatives and Questions ,Regular Verbs 

11.Hafta Articles, Possessive Pronouns, Pronouns; one/ones 

12.Hafta Present Continuous Tense in comparison with Present Simple 

13.Hafta Comparative and Superlative Adjectives  

14.Hafta Have to/Has to (Positive,Negative and Question Forms) 

General Revision 

Final Sınavları –Final exams 
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DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

İngilizce Dil Bilgisi 1 Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 

Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak Fizyoterapi 

alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve 

diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı 

bilgilere sahip olabilir. 

     

2 

Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 
Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, 

plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 
     

4 

Fizyoterapi alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri 

kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara 

ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir. 

 

     

5 
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 

sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 
     

6 

Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilmek. 

     

7 
Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 

mesleğe yönlendirebilmek. 
     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      

9 
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 
     

10 
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm 

önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 
     

11 
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 
    X 

12 

Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanabilmek 

     

13 
Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 

aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 
     

14 
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile 

çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak. 
     

15 

Fizyoterapi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması 

ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve 

etik değerlere uygun hareket edebilir. 
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Tıbbi Terminoloji Dersi İçerikleri 

Ders Tıbbi Terminoloji Kod OSAG151 

Course Medical Terminology Code OSAG151 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 0 Kredi: 2 AKTS: 5 

İçerik 
Bu ders kapsamında, temel tıbbi kavramların, tanımların anlamları ve okunuşları 

konuları ele alınacaktır. 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır. 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 
 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Terminolojiye giriş, tanımlar 

2.Hafta Tıbbi terimleri meydana getiren öğeler  

3.Hafta Tıbbi terimleri meydana getiren öğeler 

4.Hafta İskelet sistemi terminolojisi 

5.Hafta Solunum sistemi terminolojisi 

6.Hafta Solunum sistemi terminolojisi 

7.Hafta Kardiyovasküler sistem terminolojisi 

8.Hafta Ara sınav 

9.Hafta Kardiyovasküler sistem terminolojisi 

10.Hafta Kulak burun boğaz sistem terminolojisi 

11.Hafta Göz sistemi terminolojisi 

12.Hafta Ürogenital sistem terminolojisi 

13.Hafta Nöroloji sistemi terminolojisi 

14.Hafta Radyolojik tanı yöntemleri ve terminolojisi 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 
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DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Tıbbi Terminoloji Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 

Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak Fizyoterapi 

alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve 

diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı 

bilgilere sahip olabilir. 

     

2 

Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 
Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, 

plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 
     

4 

Fizyoterapi alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri 

kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara 

ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir. 

     

5 
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 

sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 
     

6 

Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilmek. 

     

7 
Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 

mesleğe yönlendirebilmek. 
     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      

9 
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 
     

10 
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm 

önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 
     

11 
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 
     

12 

Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanabilmek 

     

13 
Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 

aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 
     

14 
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile 

çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak. 
     

15 

Fizyoterapi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması 

ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve 

etik değerlere uygun hareket edebilir. 
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Anatomi Dersi İçerikleri 

Ders Anatomi Kod OSAG153 

Course Anatomy Code OSAG153 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 0 Kredi: 2 AKTS: 5 

İçerik 

Bu ders ile öğrencilere vücudun ana yapısı, sistemleri oluşturan yapı, organların 

özellikleri ve vücut içerisindeki yerleşim yerleri ile ilgili bilgi kazandırılması 

amaçlanmaktadır. 

Bu ders kapsamında işletim sistemini kurmak, donanım sürücülerini kurmak ve 

ayarlarını yapmak, ileri seviye kurulum yapmak, uygulama yazılımlarını kurmak gibi 

konuları ele alınacaktır. 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır. 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 
 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Anatomi ile ilgili temel terim ve kavramlar 

2.Hafta Hücrenin yapısı ve çeşitleri 

3.Hafta İskelet sistemi 

4.Hafta Kas sistemi 

5.Hafta Kan ve sıvı-elektrolitler 

6.Hafta Üst ve alt solunum yolu anatomik yapıları 

7.Hafta Toraks ve memenin yapısı 

8.Hafta Ara sınav 

9.Hafta Merkezi Sinir sisteminin anatomik yapıları 

10.Hafta Periferik sinir sisteminin anatomik yapıları 

11.Hafta Duyu organları 

12.Hafta Hipofiz bezi ve diğer endokrin sistem yapıları 

13.Hafta Sindirim yolu organları ve Sindirime yardımcı organ ve bezlerin yapıları 

14.Hafta Ürogenital sistemi ve kadın ve erkek üreme sistemini yapıları 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 
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DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Anatomi Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 

Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak Fizyoterapi 

alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve 

diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı 

bilgilere sahip olabilir. 

     

2 

Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 
Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, 

plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 
     

4 

Fizyoterapi alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri 

kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara 

ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir. 

     

5 
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 

sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 
     

6 

Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilmek. 

     

7 
Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 

mesleğe yönlendirebilmek. 
     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      

9 
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 
     

10 
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm 

önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 
     

11 
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 
     

12 

Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanabilmek 

     

13 
Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 

aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 
     

14 

Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile 

çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip 

olmak. 

     

15 

Fizyoterapi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, 

uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, 

bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket edebilir. 
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Tıbbi Etik ve Hasta Hakları Dersi İçerikleri 

Ders Tıbbi Etik ve Hasta Hakları Kod OSAG155 

Course Medical Ethics and Patient Rights Code OSAG155 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 0 Kredi: 2 AKTS: 4 

İçerik 
Bu ders kapsamında, etik ve ahlak kavramları, etik dalları, etik dışı davranış şekilleri ele 

alınacaktır. 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır. 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 
 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Meslek Kavramı 

2.Hafta Etik ve Ahlak Kavramı 

3.Hafta Etik Sistemleri, Ahlak Faktörleri 

4.Hafta Temel Etik Değerler ve İlkeler 

5.Hafta Çalışma ve Meslek Etiği 

6.Hafta Etik ve Bilim Dalları İlişkisi 

7.Hafta Yaklaşım ve Kuramlar 

8.Hafta Ara sınav 

9.Hafta Yaklaşım ve Kuramlar 

10.Hafta Sosyal Sorumluluk Kavramı 

11.Hafta Etik Kod ve Davranış Kodları 

12.Hafta Tıp Etiği İlkeleri 

13.Hafta Örnek Vaka İncelemeleri 

14.Hafta Mesleki Yozlaşma 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 
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DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Tıbbi Etik ve Hasta Hakları Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 

Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak Fizyoterapi 

alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve 

diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı 

bilgilere sahip olabilir. 

     

2 

Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 
Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, 

plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 
     

4 

Fizyoterapi alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri 

kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara 

ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir. 

     

5 
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 

sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 
     

6 

Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilmek. 

     

7 
Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 

mesleğe yönlendirebilmek. 
     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      

9 
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 
     

10 
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm 

önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 
     

11 
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 
     

12 

Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanabilmek 

     

13 
Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 

aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 
     

14 

Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile 

çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip 

olmak. 

     

15 

Fizyoterapi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, 

uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, 

bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket edebilir. 
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Türk Dili Dersi İçerikleri 

Ders Türk Dili Kod OTRD152 

Course Turkish Language Code OTRD152 

Krediler Teori: 4 Uygulama: 0 Kredi: 4 AKTS: 4 

İçerik 

Türk dilinin şekil bilgisi, cümlenin ögeleri ve cümle çeşitleri, anlatım bozuklukları, imlâ-

noktalama işaretleri; sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi 

çalışmaları ve uygulamaları. 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır. 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 
 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Cümle türler, yapısına göre cümlelerin özellikleri 

2.Hafta Yazım kuralları 

3.Hafta Birleşik sözcüklerin yazımı 

4.Hafta Noktalama işaretleri ve özellikleri 

5.Hafta Anlatım bozuklukları 

6.Hafta Yapı bakımından anlatım bozuklukları 

7.Hafta Kompozisyon bilgisi 

8.Hafta Ara sınav 

9.Hafta Anlatım biçimleri 

10.Hafta Düşünceyi geliştirme yolları 

11.Hafta Yazılı anlatım türleri 

12.Hafta Sözlü anlatım türleri 

13.Hafta Sözlü anlatım türleri 

14.Hafta Bilimsel yazı yazma teknikleri; atasözleri ve deyimlerin önemi, anlamları 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 
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DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Türk Dili Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 

Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak Fizyoterapi 

alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve 

diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı 

bilgilere sahip olabilir. 

     

2 

Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 
Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, 

plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 
     

4 

Fizyoterapi alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri 

kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara 

ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir. 

     

5 
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 

sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 
     

6 

Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilmek. 

     

7 
Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 

mesleğe yönlendirebilmek. 
     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      

9 
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 
     

10 
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm 

önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 
     

11 
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 
     

12 

Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanabilmek 

     

13 
Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 

aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 
     

14 

Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile 

çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip 

olmak. 

     

15 

Fizyoterapi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, 

uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, 

bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket edebilir. 
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İngilizce Yazma Becerileri 2 Dersi İçerikleri 

Ders İngilizce Yazma Becerileri 2 Kod OYDL152 

Course English Writing Skills 2 Code OYDL152 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik 

Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, 

lisans sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel oluşturacak 

seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve 

yazma becerileridir. 

İngilizce İçerik 

They can follow professional English lessons students will see in the next year, after the 

license; and they will need in their professional life; English on the basis that the level 

of English grammar, vocabulary, reading comprehension, oral expression and writing 

skills are. 

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır. 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 
1,2,15,16 

Haftalık Ders Konuları-Ders kitabında ki okuma parçaları işlenmektedir. İşlenen ünite ve konu 

başlıkları aşağıda verişmiştir. 

1.Hafta Writing Bank 1 –A form; how to use capital letters 

2.Hafta Writing Bank 2 – A diary entry; joining sentences with and, then, after that 

3.Hafta Writing Bank 3- Short messages ; using full stops and question marks 

4.Hafta Writing Bank 4- A personal profile on a website ; using pronouns 

5.Hafta Writing Bank 5 –An email to a friend; how to join sentences with and /but 

6.Hafta Writing Bank 6- A travel review; joining sentences with because /so 

7.Hafta 
Writing Bank 7- Short messages on cards and notes; using dashes and exclamation 

marks 

8.Hafta Vizeler- Mid term exams 

9.Hafta Writing Bank 8-A postcard; how to make your wrting more interesting 

10.Hafta Writing Bank 9 –A biography; how to use paragraphs  

11.Hafta Writing Bank 10- An internet blog; joining sentences with first, later, in the end 

12.Hafta Writing Bank 11 –An internet message board; using pronouns meaningfully 

13.Hafta Writing Bank 12-A short informal letter; how to use apostrophes 

14.Hafta Genel Tekrar- General Revision 

Final Sınavları –Final exams 
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DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

İngilizce Okuma ve Anlama Becerileri 2 Dersi - Program Öğrenme Çıktıları 

İlişkisi 
Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 

Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak Fizyoterapi 

alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve 

diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı 

bilgilere sahip olabilir. 

     

2 

Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 
Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, 

plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 
     

4 

Fizyoterapi alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri 

kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara 

ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir. 

     

5 
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 

sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 
     

6 

Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilmek. 

     

7 
Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 

mesleğe yönlendirebilmek. 
     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      

9 
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 
     

10 
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm 

önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 
     

11 
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 
    X 

12 

Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanabilmek 

     

13 
Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 

aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 
     

14 

Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile 

çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip 

olmak. 

     

15 

Fizyoterapi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, 

uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, 

bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket edebilir. 

     

  



23 

 

İngilizce Okuma ve Anlama Becerileri 2 Dersi İçerikleri 

Ders İngilizce Okuma ve Anlama Becerileri 2 Kod OYDL154 

Course Reading & Comprehension Skills 2 Code OYDL154 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik 

Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, 

lisans sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel oluşturacak 

seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve 

yazma becerileridir. 

İngilizce İçerik 

They can follow professional English lessons students will see in the next year, after the 

license; and they will need in their professional life; English on the basis that the level 

of English grammar, vocabulary, reading comprehension, oral expression and writing 

skills are. 

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır. 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 
1,2,15,16 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Unit 1 Your Life-Reading about daily life 

2.Hafta Unit 2 Routines-Reading activities about routine works 

3.Hafta Unit 3 Activities-Free time activities 

4.Hafta Unit 4 Food- Readings about local an international cousines 

5.Hafta Unit 5 Home- Desrciption of houses and furnitures 

6.Hafta Unit 6 City Life- Readings about modern lives in cities 

7.Hafta Unit 7 People-Simple stories about people 

8.Hafta Vizeler- Mid term exams 

9.Hafta Unit 8 Seasons- Extreme weather conditions 

10.Hafta Unit 9 Culture- Passages about Internet and Graffiti  

11.Hafta Unit 10 Journeys- Describing a trip 

12.Hafta Unit 11 Learning- Teachers together , Lifelong learning 

13.Hafta Unit 12 Ambitions- Charity Champions ,No more continents?  

14.Hafta Genel Tekrar- General Revision 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 
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DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

İngilizce Okuma ve Anlama Becerileri 2 Dersi - Program Öğrenme Çıktıları 

İlişkisi 
Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 

Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak Fizyoterapi 

alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve 

diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı 

bilgilere sahip olabilir. 

     

2 

Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 
Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, 

plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 
     

4 

Fizyoterapi alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri 

kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara 

ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir. 

     

5 
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 

sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 
     

6 

Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilmek. 

     

7 
Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 

mesleğe yönlendirebilmek. 
     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      

9 
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 
     

10 
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm 

önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 
     

11 
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 
    X 

12 

Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanabilmek 

     

13 
Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 

aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 
     

14 

Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile 

çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip 

olmak. 

     

15 

Fizyoterapi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, 

uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, 

bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket edebilir. 
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İngilizce Dil Bilgisi 2 Dersi İçerikleri 

Ders İngilizce Dil Bilgisi 2 Kod OYDL156 

Course Reading & Comprehension Skills 2 Code OYDL156 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 1 Kredi: 3 AKTS: 4 

İçerik 

Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, 

lisans sonrası; ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları; İngilizceye temel oluşturacak 

seviyede İngilizce dilbilgisi, kelime dağarcığı, okuduğunu anlama, sözlü anlatım ve 

yazma becerileridir. 

İngilizce İçerik 

They can follow professional English lessons students will see in the next year, after the 

license; and they will need in their professional life; English on the basis that the level 

of English grammar, vocabulary, reading comprehension, oral expression and writing 

skills are. 

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır. 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 
1,2,15,16 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta 
Past Simple of To Be,Past Simple Tense positive,negative and question forms,Irregular 

Verbs 

2.Hafta Future plans with ‘Going to’ Positive, Negative and Question form,Why and Because 

3.Hafta To be: Positive, Negative and Question, Possessive ‘s, Possessive Adjectives,A/An 

4.Hafta Present Simple Tense, Noun Plurals ,This/That/These/Those 

5.Hafta Adverbs of Frequency, Modal Verbs;Can/Can’t 

6.Hafta There is /There are, Modifiers ;very, really, quite ,Have Got/Has Got  

7.Hafta Past Simple of To Be all forms, Regular Verbs  

8.Hafta Vizeler- Mid term exams 

9.Hafta Articles, Possessive Pronouns, Pronouns; one/ones 

10.Hafta Present Continuous, Position of adjectives, Present Simple and Present Continuous 

11.Hafta Comparison of adjectives, Superlative adjectives, Like/love/hate/prefer 

12.Hafta -ing form as noun ,Present Perfect with been: I/we/you/they, Present Perfect: he/she/it 

13.Hafta Can/can’t, have to/don’t have to, Review of wh- questions, The imperative 

14.Hafta 
Be going to ,Infinitive of purpose ,Like and would like 

General Revision 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 
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DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

İngilizce Dil Bilgisi 2 Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 

Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak Fizyoterapi 

alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve 

diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı 

bilgilere sahip olabilir. 

     

2 

Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 
Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, 

plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 
     

4 

Fizyoterapi alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri 

kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara 

ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir. 

     

5 
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 

sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 
     

6 

Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilmek. 

     

7 
Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 

mesleğe yönlendirebilmek. 
     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      

9 
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 
     

10 
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm 

önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 
     

11 
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 
    X 

12 

Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanabilmek 

     

13 
Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 

aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 
     

14 

Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile 

çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip 

olmak. 

     

15 

Fizyoterapi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, 

uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, 

bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket edebilir. 
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Fizyoloji Dersi İçerikleri 

Ders Fizyoloji Kod OSAG152 

Course Physiology Code OSAG152 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 0 Kredi: 2 AKTS: 4 

İçerik 

Bu ders ile öğrencilere insan vücudundaki hücre, doku ve sistemlerin işleyiş 

mekanizması hakkında bilgi kazandırılması amaçlanmaktadır. 

Bu ders kapsamında; insan vücudundaki hücre, doku ve sistemlerin işleyiş mekanizması 

ile ilgili konular ele alınacaktır. 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır. 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 
 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Fizyolojide temel kavram ve terimleri 

2.Hafta Hücrenin görevlerini 

3.Hafta Solunum mekaniğini 

4.Hafta Kanda oksijen ve karbondioksitin taşınması ve fonksiyonları 

5.Hafta Kanda oksijen ve karbondioksitin taşınması ve fonksiyonları 

6.Hafta Kalbin fonksiyonları 

7.Hafta Kan ve lenf dolaşımı 

8.Hafta Ara Sınav 

9.Hafta Kan ve sıvı- elektrolitler 

10.Hafta Santral sinir sistemi 

11.Hafta Periferik sistemi 

12.Hafta Endokrin sistem 

13.Hafta Boşaltım sistemi, Sindirim sistemi 

14.Hafta Duyu organları 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 
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DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Fizyoloji Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 

Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak Fizyoterapi 

alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve 

diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı 

bilgilere sahip olabilir. 

     

2 

Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 
Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, 

plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 
     

4 

Fizyoterapi alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri 

kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara 

ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir. 

     

5 
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 

sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 
     

6 

Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilmek. 

     

7 
Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 

mesleğe yönlendirebilmek. 
     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      

9 
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 
     

10 
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm 

önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 
     

11 
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 
     

12 

Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanabilmek 

     

13 
Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 

aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 
     

14 

Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile 

çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip 

olmak. 

     

15 

Fizyoterapi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, 

uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, 

bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket edebilir. 
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İlk ve Acil Yardım Dersi İçerikleri 

Ders İlk ve Acil Yardım Kod OSAG154 

Course Emergency and First Aid Code OSAG154 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 0 Kredi: 2 AKTS: 4 

İçerik 

Kişilerin yaşamını veya sağlığını tehlikeye düşüren kaza, hastalık vb. durumunda, sağlık 

ekibinin yardımı sağlanana kadar, yaşamın kurtarılması ya da durumun kötüye gitmesini 

önlemek amacıyla olay yerinde ilaçsız yapılan uygulamaları öğrenmektir. 

İlk yardıma giriş ve genel özellikleri, Temel yaşam fonksiyonlarının değerlendirilmesi, 

Solunum ve dolaşım sistemi, Yaralanmalarda ilk yardım, Kanamalarda ilk yardım, Şok 

ve ilk yardım, Yanıklar ve ilk yardım, Zehirlenmeler ve ilk yardım, Kırık-çıkık ve 

burkulmalarda ilk yardım, Temel yaşam desteği. 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır. 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 
 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta İlkyardıma giriş ve genel özellikleri 

2.Hafta Temel yaşam fonksiyonlarının değerlendirilmesi 

3.Hafta Solunum ve dolaşım sistemi 

4.Hafta Yaralanmalarda ilkyardım. 

5.Hafta Kanamalarda ilkyardım. 

6.Hafta Şok ve ilkyardım. 

7.Hafta Yanıklar ve ilkyardım 

8.Hafta Ara Sınav 

9.Hafta Zehirlenmeler ve ilkyardım 

10.Hafta Kırık-çıkık ve burkulmalarda ilkyardım 

11.Hafta Temel yaşam desteği 

12.Hafta Temel yaşam desteği 

13.Hafta Geriatrik aciller 

14.Hafta Pediatrik aciller 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 
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DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

İlk ve Acil Yardım Dersi - Program Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 

Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak Fizyoterapi 

alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve 

diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı 

bilgilere sahip olabilir. 

     

2 

Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 
Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, 

plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 
     

4 

Fizyoterapi alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri 

kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara 

ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir. 

     

5 
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 

sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 
     

6 

Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilmek. 

     

7 
Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 

mesleğe yönlendirebilmek. 
     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      

9 
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 
     

10 
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm 

önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 
     

11 
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 
     

12 

Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanabilmek 

     

13 
Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 

aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 
     

14 

Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile 

çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip 

olmak. 

     

15 

Fizyoterapi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, 

uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, 

bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket edebilir. 
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Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yöntemleri I Dersi İçerikleri 

Ders 
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 

Yöntemleri I 
Kod OFZY152 

Course 
Physical Therapy and Rehabilitation 

Methods I 
Code OFZY152 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 0 Kredi: 2 AKTS: 4 

İçerik 

Fizik tedavi ve rehabilitasyonla ilgili genel bilgilerin ve fizyoterapi prosedürünün 

anlatılması. Fizyoterapi ile ilgili uygulamaları öğretilmesi. 

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yöntemleri ile ilgili genel tanımlar, fizyoterapiye giriş 

ve prosedürü, fizyoterapistin çalışma alanları, fizyoterapide etik prensipler, 

fizyoterapistin görev ve sorumlulukları, fizyoterapi uygulamaları, ağrı, sıcak ve soğuk, 

infarujve hot pack, parafin, derin ısıtıcılar, ultrason, kaplıca tedavisi, elektrik akımları, 

tens, enterfarrensiyel akım, galvanik ve faradik akım hakkında bilgiler verilecektir. 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır. 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 
 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Fizyoterapiye giriş ve prosedürü 

2.Hafta Ağrı 

3.Hafta Sıcak ve soğuk 

4.Hafta Yüzeysel sıcaklar 

5.Hafta İnfaruj ve Hot Pack 

6.Hafta Parafin 

7.Hafta Derin Isıtıcılar 

8.Hafta Ara Sınav 

9.Hafta Kısa dalga diatermi 

10.Hafta Ultrason 

11.Hafta Kaplıca tedavisi 

12.Hafta Elektrik akımları 

13.Hafta Tens, Enterfarrensiyel akım 

14.Hafta Galvanik ve faradik akım 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 
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DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yöntemleri I Dersi-Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 

Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak Fizyoterapi 

alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve 

diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı 

bilgilere sahip olabilir. 

     

2 

Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 
Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, 

plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 
     

4 

Fizyoterapi alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri 

kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara 

ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir. 

     

5 
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 

sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 
     

6 

Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilmek. 

     

7 
Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 

mesleğe yönlendirebilmek. 
     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      

9 
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 
     

10 
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm 

önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 
     

11 
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 
     

12 

Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanabilmek 

     

13 
Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 

aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 
     

14 

Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile 

çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip 

olmak. 

     

15 

Fizyoterapi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, 

uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, 

bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket edebilir. 
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Sağlıkta Temel Beceriler Dersi İçerikleri 

Ders Sağlıkta Temel Beceriler Kod OSAG156 

Course Basic Skills in Health Code OSAG156 

Krediler Teori: 1 Uygulama: 1 Kredi: 2 AKTS: 2 

İçerik 

Hasta kabulü, medikal ve cerrahi asepsi, kişisel hijyen uygulamaları, yaşam bulguları, 

vücut mekaniği, oral ve parenteral ilaç uygulamaları, kan transfüzyonu, yara bakımı, pre-

op ve post-op bakım, sıcak-soğuk uygulamalar, boşaltım sistemi uygulamaları, sindirim 

sistemi uygulamaları, terminal dönem hasta bakımını içermektedir. 

İngilizce İçerik 

Patient acceptance, medical and surgical asepsis, personal hygiene applications, life 

findings, body mechanics, oral and parenteral drug applications, blood transfusion, 

wound care, pre-op and post-op care, hot-cold applications, excretion system 

applications, digestive system applications include terminal period patient care. 

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır. 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 
1,2,15 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Hasta kabulü 

2.Hafta Kişisel hijyen uygulamaları 

3.Hafta Medikal ve cerrahi asepsi 

4.Hafta Yaşam bulguları 

5.Hafta İlaç uygulamaları (Oral ilaç uygulamaları) 

6.Hafta İlaç uygulamaları (IM/SC/IV ilaç uygulamaları) 

7.Hafta İlaç uygulamaları (Lokal ilaç uygulamaları) 

8.Hafta Ara Sınav 

9.Hafta Kan transfüzyonu 

10.Hafta Yara bakımı / Preop-postop bakım 

11.Hafta Sıcak-soğuk uygulamaları 

12.Hafta Beslenme gereksinimi uygulamaları / NGS uygulaması 

13.Hafta Boşaltım sistemi uygulamaları 

14.Hafta Solunum sistemi uygulamaları 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 
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DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Sağlıkta Temel Beceriler Dersi-Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 

Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak Fizyoterapi 

alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve 

diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı 

bilgilere sahip olabilir. 

     

2 

Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 
Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, 

plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 
     

4 

Fizyoterapi alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri 

kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara 

ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir. 

     

5 
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 

sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 
     

6 

Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilmek. 

     

7 
Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 

mesleğe yönlendirebilmek. 
     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      

9 
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 
     

10 
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm 

önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 
     

11 
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 
     

12 

Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanabilmek 

     

13 
Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 

aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 
     

14 

Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile 

çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip 

olmak. 

     

15 

Fizyoterapi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, 

uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, 

bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket edebilir. 
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Fizik Tedavide Mesleki Uygulamalar I Dersi İçerikleri 

Ders Fizik Tedavide Mesleki Uygulamalar I Kod OFZY251 

Course 
Professional Practices in Physical Therapy 

I 
Code OFZY251 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 2 Kredi: 3 AKTS: 5 

İçerik 

Fizyoterapi prosedürü, IR, Hotpack, Parafin ve Ultrason uygulamaları. Girdap banyoları, 

traksiyon uygulamaları. KDD uygulaması ve soğuk uygulamalar. Elektrostimülasyona 

giriş 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır. 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 
 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Uygulamalara giriş 

2.Hafta Fizyoterapi prosedürü 

3.Hafta IR ve Hotpack uygulamaları 

4.Hafta Parafin uygulamaları 

5.Hafta Girdap banyoları ve ultrason uygulamaları 

6.Hafta Traksiyon uygulamaları 

7.Hafta Uygulama tekrarı 

8.Hafta Ara Sınav 

9.Hafta Ultrason uygulaması 

10.Hafta Ultrason uygulaması 

11.Hafta KDD uygulanması 

12.Hafta Soğuk uygulamalar 

13.Hafta Elektrostimülasyona giriş 

14.Hafta Tekrar 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 
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DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Fizik Tedavide Mesleki Uygulamalar I Dersi-Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 

Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak Fizyoterapi 

alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve 

diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı 

bilgilere sahip olabilir. 

     

2 

Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 
Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, 

plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 
     

4 

Fizyoterapi alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri 

kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara 

ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir. 

     

5 
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 

sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 
     

6 

Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilmek. 

     

7 
Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 

mesleğe yönlendirebilmek. 
     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      

9 
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 
     

10 
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm 

önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 
     

11 
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 
     

12 

Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanabilmek 

     

13 
Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 

aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 
     

14 

Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile 

çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip 

olmak. 

     

15 

Fizyoterapi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, 

uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, 

bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket edebilir. 
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Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yöntemleri II Dersi İçerikleri 

Ders 
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 

Yöntemleri II 
Kod OFZY253 

Course 
Physical Therapy and Rehabilitation 

Methods II 
Code OFZY253 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 0 Kredi: 2 AKTS: 4 

İçerik 

Fizyoterapi uygulamalarında uygulanan yöntemlerin değerlendirilmesidir. 

Fizyoterapistlerin hasta takibinde hekim, hasta ve hasta yakını ilişkilerinde dikkat etmesi 

gereken kuralları etik ve ahlak; Tarihçe medikal etik ve prensipleri; Fizyoterapistlerin 

hasta takibinde hasta ilişkilerinde dikkat etmesi gereken kurallar; Rehabilitasyonda etik 

kurallar ve ilkeleri; Hastaya verilmesi gereken bilgiler; Özürlü gruplarında etik kurallar. 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır. 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 
 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Fizyoterapi-Rehabilitasyonda genel tanımlar ve Fizyoterapistin çalışma alanları 

2.Hafta Uygulama merkezleri,Ülkemizde ve Yurtdışında Fizyoterapi uygulamaları 

3.Hafta Fizyoterapide etik prensipler,Fizyoterapistin görev ve sorumlulukları,ekip çalışması 

4.Hafta Fizyoterapistin sağlık personeli ve hasta ile ilişkileri 

5.Hafta Hidroterapi tanımı,uygulama yöntemleri,etkileri 

6.Hafta Termal ajanlar- Sıcak ve Soğuk yöntemleri ve hastalıklarda kullanılması 

7.Hafta Termal ajanlar- Sıcak ve Soğuk yöntemleri ve hastalıklarda kullanılması 

8.Hafta Ara Sınav 

9.Hafta Hidroterapide değerlendirme testleri ve değişik uygulama yöntemleri 

10.Hafta Aquaterapi ve Aquajogging uygulamaları 

11.Hafta Nemli sıcaklık modaliteleri, Uygulama teknikleri 

12.Hafta Parafin,Sauna ,Buhar banyoları fizyolojik etkileri 

13.Hafta Hidroterapi yöntemi seçimi ve uygulama farklılıkları 

14.Hafta Traksiyon,etkileri, endikasyon ve kontraendikasyonları 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 
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DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yöntemleri II Dersi-Öğrenme Çıktıları 

İlişkisi 
Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 

Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak Fizyoterapi 

alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve 

diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı 

bilgilere sahip olabilir. 

     

2 

Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 
Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, 

plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 
     

4 

Fizyoterapi alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri 

kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara 

ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir. 

     

5 
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 

sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 
     

6 

Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilmek. 

     

7 
Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 

mesleğe yönlendirebilmek. 
     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      

9 
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 
     

10 
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm 

önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 
     

11 
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 
     

12 

Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanabilmek 

     

13 
Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 

aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 
     

14 

Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile 

çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip 

olmak. 

     

15 

Fizyoterapi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, 

uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, 

bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket edebilir. 
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Masaj Teknikleri Dersi İçerikleri 

Ders Masaj Teknikleri Kod OFZY255 

Course Massage Techniques Code OFZY255 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 0 Kredi: 2 AKTS: 4 

İçerik 
Klasik masaj, el-ayak uygulamaları ve yüz uygulaması. Karın, sırt bölgesi masaj ve 

konnektif doku masajı teknikleri. 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır. 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 
 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Klasik masaj giriş 

2.Hafta Klasik masaj-alt ekstremite 

3.Hafta Klasik masaj üst ekstremite 

4.Hafta El-ayak uygulamaları 

5.Hafta Yüz uygulaması-klasik masaj 

6.Hafta Karın Bölgesi Klasik masaj giriş 

7.Hafta Karın Bölgesi Klasik masaj 

8.Hafta Ara Sınav 

9.Hafta Sırt bölgesi-klasik masaj 

10.Hafta Konnektif doku temel bölge 

11.Hafta Alt torakal konnektif doku masajı 

12.Hafta İnterskapular ve üstekstremite konnektif doku masajı 

13.Hafta Alt ekstremite ve karın bölgesi konnektif doku masajı 

14.Hafta Yüz ve sırt bölgesi Konnektif doku masajı 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 
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DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Masaj Teknikleri Dersi-Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 

Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak Fizyoterapi 

alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve 

diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı 

bilgilere sahip olabilir. 

     

2 

Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 
Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, 

plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 
     

4 

Fizyoterapi alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri 

kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara 

ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir. 

     

5 
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 

sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 
     

6 

Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilmek. 

     

7 
Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 

mesleğe yönlendirebilmek. 
     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      

9 
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 
     

10 
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm 

önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 
     

11 
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 
     

12 

Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanabilmek 

     

13 
Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 

aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 
     

14 

Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile 

çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip 

olmak. 

     

15 

Fizyoterapi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, 

uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, 

bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket edebilir. 
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Elektroterapi Dersi İçerikleri 

Ders Elektroterapi Kod OFZY257 

Course Electrotherapy Code OFZY257 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 0 Kredi: 2 AKTS: 4 

İçerik 

Yüksek frekanslı akımlar, biofeedback, TENS, Manyetik Stimülasyon ve Yüksek Voltaj 

Galvanik Stimülasyonun vücutta fizyoterapi ve rehabilitasyon amaçlı kullanımına 

yönelik etkileri, özellikleri kullanım biçimleri ve çeşitli hastalıklardaki tedavisine 

yönelik gerekli teorik bilginin ve uygulama becerisinin kazandırılması. 

Elektroterapiye giriş ve genel bilgiler, akımların elde edilişi ve etkileri, elektrodiagnoz, 

galvanik, faradik, sinüzoidal, galvanofaradik ve orta frekanslı akımlar, alçak ve ortak 

frekanslı akım kombinasyonları, NMES, FES, TENS, magnetoterapi ve elektromekanik 

uygulamalar ders içeriğinde yer almaktadır. 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır. 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 
 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Temel tanım ve kavramlar 

2.Hafta Yüksek frekanslı akımlar 

3.Hafta Biofeedback 

4.Hafta TENS 

5.Hafta Manyetik Stimülasyon 

6.Hafta Yüksek Voltaj Galvanik Stimülasyon   

7.Hafta 
Manyetik Stimülasyon ve Yüksek Voltaj Galvanik Stimülasyonun vücutta fizyoterapi ve 

rehabilitasyon amaçlı kullanımına yönelik etkileri,   

8.Hafta Ara Sınav 

9.Hafta Terapilerin özellikleri 

10.Hafta Terapilerin kullanım biçimleri 

11.Hafta Elektrodiagnoz 

12.Hafta Elektrodiagnoz 

13.Hafta Uygulama becerisinin kazandırılması 

14.Hafta Uygulama becerisinin kazandırılması 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 
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DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Elektroterapi Dersi-Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 

Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak Fizyoterapi 

alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve 

diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı 

bilgilere sahip olabilir. 

     

2 

Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 
Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, 

plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 
     

4 

Fizyoterapi alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri 

kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara 

ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir. 

     

5 
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 

sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 
     

6 

Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilmek. 

     

7 
Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 

mesleğe yönlendirebilmek. 
     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      

9 
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 
     

10 
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm 

önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 
     

11 
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 
     

12 

Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanabilmek 

     

13 
Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 

aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 
     

14 

Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile 

çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip 

olmak. 

     

15 

Fizyoterapi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, 

uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, 

bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket edebilir. 
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Spor ve Egzersiz Fizyolojisi Dersi İçerikleri 

Ders Spor ve Egzersiz Fizyolojisi Kod OFZY259 

Course Sport and Exercise Physiology Code OFZY259 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 0 Kredi: 2 AKTS: 3 

İçerik 

Temel tanım ve kavramlar; Kas sistemi ve egzersiz; Kan fizyolojisi; Dolaşım sistemi ve 

egzersiz; Solunum sistemi ve egzersiz; Sindirim sistemi ve egzersiz; Hormonlar ve 

egzersiz; Solunum kontrolü; Egzersizde termoregülasyon mekanizmaları; Maksimal 

aerobik gücü etkileyen faktörler; Sualtı fizyolojisi; Yüksek irtifa fizyolojisi konuları 

hakkında temel bilgilerin verilmesi. 

Aerobik ve anaerobik çalışmanın organizmaya etkileri. Farklı ortam, yaş, cinsiyet ve 

hasta gruplarında egzersize uyum. Beslenmenin performans üzerindeki etkileri; 

ergojenik yardımın fizyolojik mekanizmaları; insan vücut tipleri ve vücut yapısının 

egzersizle gösterdiği antropometrik değişiklikler ve bu değişikliklerin değerlendirilmesi 

ve ölçüm teknikleri. Farklı ortamlarda egzersizin organizmaya etkileri. Egzersiz 

fizyolojisi alanındaki güncel çalışmalar. 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır. 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 
 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Enerji, iş, güç kavramları ve enerji kaynakları 

2.Hafta Antrenman ile anaerobik sistemde oluşan değişiklikler ve ölçülmesi 

3.Hafta Antrenman ile anaerobik sistemde oluşan değişiklikler ve ölçülmesi 

4.Hafta Kas kuvveti ve kas dayanıklılığı kavramları ve ölçüm yöntemleri 

5.Hafta Ergojenik yardım ve fizyolojik temelleri 

6.Hafta Orta ve yüksek irtifada egzersizin etkileri 

7.Hafta Dalma fizyolojisi ve dalmanın etkileri. 

8.Hafta Ara sınav 

9.Hafta 
Vücut kompozisyonu ölçümleri ; Vücut yağ yüzdesi, esneklik, uzunluk, çevre, çap 

ölçümleri ve somatotipin belirlenmesi 

10.Hafta Obesite, kilo kontrolü ve egzersiz ilişkisi 

11.Hafta Çocuklarda egzersiz ve egzersize uyum 

12.Hafta Egzersiz sağlık kavramı, sağlıklı yaşlanma ve sağlık için egzersiz uygulamaları. 

13.Hafta 
Egzersiz Fizyolojisinde klinik uygulamalar; kanser, kardiyovasküler ve pulmoner 

rehabilitasyon. 

14.Hafta 
Egzersiz Fizyolojisinde güncel konular; Oksidan stres, immün sistem egzersiz ilişkisi; 

gen bilimi çalışmaları ve performans ilişkisi. 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 
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DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Spor ve Egzersiz Fizyolojisi Dersi-Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 

Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak Fizyoterapi 

alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve 

diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı 

bilgilere sahip olabilir. 

     

2 

Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 
Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, 

plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 
     

4 

Fizyoterapi alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri 

kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara 

ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir. 

     

5 
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 

sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 
     

6 

Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilmek. 

     

7 
Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 

mesleğe yönlendirebilmek. 
     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      

9 
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 
     

10 
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm 

önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 
     

11 
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 
     

12 

Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanabilmek 

     

13 
Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 

aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 
     

14 

Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile 

çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip 

olmak. 

     

15 

Fizyoterapi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, 

uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, 

bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket edebilir. 
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İşitme ve Konuşma Terapisi Dersi İçerikleri 

Ders İşitme ve Konuşma Terapisi Kod OFZY261 

Course Hearing and Speech Therapy Code OFZY261 

Krediler Teori: 2 Uygulama: 0 Kredi: 2 AKTS: 3 

İçerik 

İşitme ve konuşma ile ilgili temel konuların anlatılması. İşitme anatomisi ve 

fizyolojisinin öğretilmesi. 

Ses, işitme anatomisi ve fizyolojisi, dil ve lisan, ses bozuklukları, vestibüler sistem ve 

rehabilitasyonu. 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır. 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 
 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Ses 

2.Hafta İşitme anatomisi 

3.Hafta İşitme fizyolojisi 

4.Hafta Odyolojik temeller 

5.Hafta Amplifikasyon 

6.Hafta Dil ve Lisan   

7.Hafta Artikülasyon 

8.Hafta Ara sınav 

9.Hafta Ses Bozuklukları 

10.Hafta Vestibüler Sistem Anatomis 

11.Hafta Vestibüler Sistem Patolojileri 

12.Hafta İşitme Rehabilitasyonu   

13.Hafta Konuşma Rehabilitasyonu   

14.Hafta Vestibüler Rehabilitasyon 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 
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DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

İşitme ve Konuşma Terapisi Dersi-Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 

Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak Fizyoterapi 

alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve 

diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı 

bilgilere sahip olabilir. 

     

2 

Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 
Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, 

plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 
     

4 

Fizyoterapi alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri 

kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara 

ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir. 

     

5 
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 

sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 
     

6 

Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilmek. 

     

7 
Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 

mesleğe yönlendirebilmek. 
     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      

9 
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 
     

10 
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm 

önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 
     

11 
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 
     

12 

Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanabilmek 

     

13 
Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 

aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 
     

14 

Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile 

çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip 

olmak. 

     

15 

Fizyoterapi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, 

uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, 

bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket edebilir. 
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Sağlık İngilizcesi Dersi İçerikleri 

Ders Sağlık İngilizcesi Kod OYDL253 

Course Health English Code OYDL253 

Krediler Teori:1 Uygulama: 1 Kredi: 2 AKTS: 3 

İçerik 

Fizyoterapi ile ilgili temel kavramların İngilizce karşılıklarının öğretilmesi. 

Genel olarak Gramer konularının anlatılması, Fizyoterapi ile ilgili temel kavramlar ve 

Türkçe karşılıkları hakkında bilgi verilmesi, Yayınlanmış orta ve üst seviyedeki 

metinlerin okunup anlaşılması, Tercüme teknikleri kullanılarak orta ve üst düzeyde 

parçaların çevrilmesidir. 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır. 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 
 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Gramer konularına genel bakış, comparisons, conditionals, imperatives 

2.Hafta Gramer konularına genel bakış, passive voice, realtive clauses, reported speech 

3.Hafta Fizyoterapi ile ilgili temel kavramlar ve Türkçe karşılıkları 

4.Hafta Fizyoterapi ile ilgili temel kavramlar ve Türkçe karşılıkları 

5.Hafta 
Fizyoterapi alanında Ağız ve Diş Sağlığı alanında kullanılan materyallerin İngilizce 

kullanımk ılavuzlarının okunması ve anlaşılması 

6.Hafta 
Fizyoterapi alanında Ağız ve Diş Sağlığı alanında kullanılan materyallerin İngilizce 

kullanım kılavuzlarının okunması ve anlaşılması 

7.Hafta 
Fizyoterapi alanında Ağız ve Diş Sağlığı alanında kullanılan materyallerin İngilizce 

kullanım kılavuzlarının okunması ve anlaşılması 

8.Hafta Ara sınav 

9.Hafta Yayınlanmış orta ve üst seviyedeki metinlerin okunabilmesi ve anlaşılması 

10.Hafta Yayınlanmış orta ve üst seviyedeki metinlerin okunabilmesi ve anlaşılması 

11.Hafta Yayınlanmış orta ve üst seviyedeki metinlerin okunabilmesi ve anlaşılması 

12.Hafta Tercüme tekniklerini kullanarak orta ve üst düzeyde parçaların çevrilmesi 

13.Hafta Tercüme tekniklerini kullanarak orta ve üst düzeyde parçaların çevrilmesi 

14.Hafta Tercüme tekniklerini kullanarak orta ve üst düzeyde parçaların çevrilmesi 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 
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DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Sağlık İngilizcesi Dersi-Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 

Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak Fizyoterapi 

alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve 

diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı 

bilgilere sahip olabilir. 

     

2 

Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 
Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, 

plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 
     

4 

Fizyoterapi alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri 

kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara 

ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir. 

     

5 
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 

sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 
     

6 

Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilmek. 

     

7 
Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 

mesleğe yönlendirebilmek. 
     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      

9 
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 
     

10 
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm 

önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 
     

11 
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 
     

12 

Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanabilmek 

     

13 
Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 

aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 
     

14 

Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile 

çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip 

olmak. 

     

15 

Fizyoterapi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, 

uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, 

bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket edebilir. 
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Fizik Tedavide Mesleki Uygulamalar II Dersi İçerikleri 

Ders Fizik Tedavide Mesleki Uygulamalar II Kod OFZY252 

Course 
Professional Practices in Physical Therapy 

II 
Code OFZY252 

Krediler Teori:2 Uygulama: 2 Kredi: 3 AKTS: 5 

İçerik 

Fizyoterapi uygulamalarında dikkat edilecek hususlar. TENS, Galvanik akım, Faradik 

akım, Diadinamik akım, NMES, Enterfarrensiyel akım, Rus akım, yüksek voltajlı kesikli 

palvanik akım uygulamaları ve parametreler. 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır. 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 
 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta TENS uygulamaları 

2.Hafta TENS uygulamaları 

3.Hafta Galvanik akım uygulamaları 

4.Hafta Faradik akım uygulamaları 

5.Hafta Diadinamik akım uygulamaları 

6.Hafta NMES uygulamaları 

7.Hafta Enterfarrensiyel akım uygulamaları 

8.Hafta Ara sınav 

9.Hafta Rus akım uygulamaları 

10.Hafta Yüksek voltajlı kesikli palvanik akım uygulamaları 

11.Hafta Parametreler 

12.Hafta Fizyoterapi uygulamalarında dikkat edilecek hususlar 

13.Hafta Uygulamalar  

14.Hafta Tekrar 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 
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DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Fizik Tedavide Mesleki Uygulamalar II Dersi -Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 

Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak Fizyoterapi 

alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve 

diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı 

bilgilere sahip olabilir. 

     

2 

Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 
Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, 

plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 
     

4 

Fizyoterapi alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri 

kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara 

ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir. 

     

5 
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 

sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 
     

6 

Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilmek. 

     

7 
Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 

mesleğe yönlendirebilmek. 
     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      

9 
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 
     

10 
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm 

önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 
     

11 
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 
     

12 

Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanabilmek 

     

13 
Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 

aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 
     

14 

Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile 

çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip 

olmak. 

     

15 

Fizyoterapi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, 

uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, 

bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket edebilir. 
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Fizik Tedavide Temel Ölçme ve Değerlendirme Dersi İçerikleri 

Ders 
Fizik Tedavide Temel Ölçme ve 

Değerlendirme 
Kod OFZY254 

Course 
Basic Measurement and Evaluation in 

Physical Therapy 
Code OFZY254 

Krediler Teori:2 Uygulama: 0 Kredi: 2 AKTS: 3 

İçerik 

Postür analizi, antropometrik ölçmeler, çevre uzunluk-çap ve yağ dokusu ölçmeleri, 

kısalık testleri, esnekliğin değerlendirilmesi, normal eklem hareketlerinin 

değerlendirilmesi, ganyometrik ölçmeler, kas testi yapılabilecektir. 

Fizyoterapide uygulanan temel ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin 

değerlendirilmesidir. 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır. 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 
 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Temel ölçme ve değerlendirme 

2.Hafta Hareketin temel prensipleri 

3.Hafta Goniometrik ölçümler 

4.Hafta Postür analizi 

5.Hafta Anterior analiz 

6.Hafta Posterior ve lateral analiz 

7.Hafta Kas testi genel prensipleri 

8.Hafta Ara Sınav 

9.Hafta Üst ekstremite kas testleri 

10.Hafta Alt ekstremite kas testleri 

11.Hafta Gövde kasları testleri 

12.Hafta Antropometrik ölçümler 

13.Hafta Kısalik ve esneklik testleri 

14.Hafta  Skolyoz değerlendirmesi 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 
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DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Fizik Tedavide Temel Ölçme ve Değerlendirme Dersi-Öğrenme Çıktıları 

İlişkisi 
Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 

Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak Fizyoterapi 

alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve 

diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı 

bilgilere sahip olabilir. 

     

2 

Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 
Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, 

plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 
     

4 

Fizyoterapi alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri 

kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara 

ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir. 

     

5 
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 

sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 
     

6 

Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilmek. 

     

7 
Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 

mesleğe yönlendirebilmek. 
     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      

9 
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 
     

10 
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm 

önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 
     

11 
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 
     

12 

Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanabilmek 

     

13 
Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 

aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 
     

14 

Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile 

çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip 

olmak. 

     

15 

Fizyoterapi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, 

uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, 

bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket edebilir. 

     

 

  



53 

 

Psikososyal Rehabilitasyon Dersi İçerikleri 

Ders Psikososyal Rehabilitasyon Kod OFZY256 

Course Psychosocial Rehabilitation Code OFZY256 

Krediler Teori:2 Uygulama: 0 Kredi: 2 AKTS: 3 

İçerik 

Psikososyal rehabilitasyona giriş, çeşitli süreçlerden sonra psikososyal rehabilitasyon, 

stres ve deprasyon eğitimi ve bunlarla başa çıkma yollarının öğretilmesi. Çeşitli hasta 

gruplarına yönelik psikososyal rehabilitasyonun nasıl olacağının öğretilmesi. 

Dersle ilgili temel tanım ve kavramlar; Psikososyal rehabilitasyona giriş; kaza sonrası 

psikososyal rehabilitasyon; Stres; Post travmatik stres sendromu; Depresyon; Depresyon 

ve başa çıkma yolları; Görme engellilerde psikososyal rehabilitasyon; İşitme engellilerde 

psikososyal rehabilitasyon; Fiziksel engellilerde psikososyal rehabilitasyon; Özürlü 

çocuklarda psikososyal rehabilitasyon; Kronik hastalıklarda psikososyal rehabilitasyon. 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır. 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 
 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Dersle ilgili temel tanım ve kavramlar 

2.Hafta Psikososyal rehabilitasyona giriş 

3.Hafta Kaza sonrası psikososyal rehabilitasyon   

4.Hafta Stres 

5.Hafta Post travmatik stres sendromu   

6.Hafta Depresyon 

7.Hafta Depresyon ve başa çıkma yolları   

8.Hafta Ara Sınav 

9.Hafta Görme engellilerde psikososyal rehabilitasyon 

10.Hafta İşitme engellilerde psikososyal rehabilitasyon   

11.Hafta Fiziksel engellilerde psikososyal rehabilitasyon   

12.Hafta Özürlü çocuklarda psikososyal rehabilitasyon   

13.Hafta Kronik hastalıklarda psikososyal rehabilitasyon   

14.Hafta Kronik hastalıklarda psikososyal rehabilitasyon   

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 
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DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Psikososyal Rehabilitasyon Dersi-Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 

Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak Fizyoterapi 

alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve 

diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı 

bilgilere sahip olabilir. 

     

2 

Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 
Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, 

plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 
     

4 

Fizyoterapi alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri 

kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara 

ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir. 

     

5 
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 

sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 
     

6 

Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilmek. 

     

7 
Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 

mesleğe yönlendirebilmek. 
     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      

9 
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 
     

10 
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm 

önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 
     

11 
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 
     

12 

Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanabilmek 

     

13 
Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 

aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 
     

14 

Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile 

çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip 

olmak. 

     

15 

Fizyoterapi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, 

uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, 

bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket edebilir. 
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Çocuk Hastalarda Rehabilitasyon Dersi İçerikleri 

Ders Çocuk Hastalarda Rehabilitasyon Kod OFZY258 

Course Rehabilitation in Pediatric Patients Code OFZY258 

Krediler Teori:2 Uygulama: 0 Kredi: 2 AKTS: 3 

İçerik 

Çocuk hastalarda rehabilitasyon ve psikoloji hakkında temel konuların öğretilmesi. 

Çocuklarda terapötik egzersizler, Serebralpalside fizik tedavi, 

Serebralpalsiderehabilitasyon, Spinabifida da rehabilitasyon, Çocuklarda romatizmal 

hastalıklarda rehabilitasyon, Çocuk hastada psikoloji. 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır. 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 
 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Büyüme ve gelişme 

2.Hafta Çocuklarda terapötik egzersizler 

3.Hafta Serebralpalside fizik tedavi 

4.Hafta Serebralpalsiderehabilitasyon 

5.Hafta Spinabifida da fizik tedavi 

6.Hafta Spinabifida da rehabilitasyon 

7.Hafta Travmatik beyin yaralanmalı çocukta fizik tedavi 

8.Hafta Ara Sınav 

9.Hafta Miyopatili çocukta fizik tedavi ve rehabilitasyon 

10.Hafta Çocuklarda pulmonerrehabilitasyon 

11.Hafta Çocuklarda ortopedik rehabilitasyon 

12.Hafta Çocuklarda romatizmal hastalıklarda rehabilitasyon 

13.Hafta Çocuklarda ortezler ve yardımcı cihazlar 

14.Hafta Çocuk hastada psikoloji 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 
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DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Çocuk Hastalarda Rehabilitasyon Dersi-Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 

Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak Fizyoterapi 

alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve 

diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı 

bilgilere sahip olabilir. 

     

2 

Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 
Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, 

plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 
     

4 

Fizyoterapi alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri 

kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara 

ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir. 

     

5 
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 

sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 
     

6 

Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilmek. 

     

7 
Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 

mesleğe yönlendirebilmek. 
     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      

9 
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 
     

10 
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm 

önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 
     

11 
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 
     

12 

Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanabilmek 

     

13 
Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 

aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 
     

14 

Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile 

çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip 

olmak. 

     

15 

Fizyoterapi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, 

uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, 

bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket edebilir. 
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Hidroterapi Dersi İçerikleri 

Ders Hidroterapi Kod OFZY260 

Course Hydrotheraphy Code OFZY260 

Krediler Teori:2 Uygulama: 0 Kredi: 2 AKTS: 4 

İçerik 

Hidroterapi hakkında temel konuların öğretilmesi. 

Temel tanım ve kavramlar; Hidroterapi ajanları; Suyun kati, sıvı, gaz hallerinde vücuda 

hot park, parafin, buhar banyoları, sauna tedavisi; Soğuk uygulamalar; Havuz tedavisi; 

Girdap/ kelebek banyoları; Su içi egzersizleri; Su içi egzersizlerinin fizyolojik etkileri; 

Su içi egzersizlerinin kullanma teknikleri; Kaplıca tedavisi 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır. 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 
 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Temel tanım ve kavramlar 

2.Hafta Hidroterapi ajanları 

3.Hafta Hidroterapi ajanları 

4.Hafta Suyun kati, sıvı, gaz hallerinde vücuda hot park,parafin, buhar banyoları, sauna tedavisi 

5.Hafta Suyun kati, sıvı, gaz hallerinde vücuda hot park,parafin, buhar banyoları, sauna tedavisi 

6.Hafta Soğuk uygulamalar 

7.Hafta Havuz tedavisi 

8.Hafta Ara Sınav 

9.Hafta Girdap/ kelebek banyoları 

10.Hafta Su içi egzersizleri 

11.Hafta Su içi egzersizlerinin fizyolojik etkileri 

12.Hafta Su içi egzersizlerinin kullanma teknikleri 

13.Hafta Kaplıca tedavisi 

14.Hafta Kaplıca tedavisi 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 
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DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Hidroterapi Dersi-Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 

Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak Fizyoterapi 

alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve 

diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı 

bilgilere sahip olabilir. 

     

2 

Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 
Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, 

plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 
     

4 

Fizyoterapi alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri 

kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara 

ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir. 

     

5 
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 

sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 
     

6 

Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilmek. 

     

7 
Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 

mesleğe yönlendirebilmek. 
     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      

9 
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 
     

10 
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm 

önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 
     

11 
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 
     

12 

Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanabilmek 

     

13 
Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 

aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 
     

14 

Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile 

çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip 

olmak. 

     

15 

Fizyoterapi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, 

uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, 

bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket edebilir. 
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Klinik Kinezyoloji Dersi İçerikleri 

Ders Klinik Kinezyoloji Kod OFZY262 

Course Clinical Kinesiology Code OFZY262 

Krediler Teori:2 Uygulama: 0 Kredi: 2 AKTS: 3 

İçerik 

Biomekani ve kinezyoloji hakkında temel konuların öğretilmesi. 

Biomekani ve kinezyolojinin tanımı yapılacaktır, yaygın olarak kullanılan çeşitli terim 

ve kavramlar açıklanacaktır. Denge konularında kullanılan biomekanik prensipler 

açıklanacak ve örneklendirilecektir. Hareket ve hareket tipleri, mekanik prensipler, 

kemiğin normal özellikleri ve kemiğin normal/patolojik streslere fonksiyonel 

adaptasyonu, kemik hastalıkları; kollajendoku , kas ve kıkırdağın yapısı, mekanik 

özellikleri ve patokinetiği, synovial eklemlerin özellikleri, eklemlerde düzlemlere göre 

oluşan hareketler, eklemde sallanma ve kayma hareketi, denge, oryantasyon düzlemleri 

ve koordinatlar, omuz, dirsek, el-elbileği mekaniği ve patomekaniği öğretilecektir. 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır. 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 
 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Ders tanıtımı ve eğitimi 

2.Hafta Kinezyoloji temel kavramlar,hareket kanunları 

3.Hafta Kemik,kıkırdak,kas,tendon,ligament dokusu mekanikleri ve patomekanikleri 

4.Hafta Kemik,kıkırdak,kas,tendon,ligament dokusu mekanikleri ve patomekanikleri 

5.Hafta Eklemlerin oluşumu,sınıflaması 

6.Hafta Yapısal fonksiyonel analiz (hareket düzlemleri, eklem yapıları ve fonksiyonları) 

7.Hafta 
Hareketin nöral kontrolü(santral ve periferik sinir sistemi,piramidal ve 

ekstrepiramidalsistem,EMG) 

8.Hafta Ara Sınav 

9.Hafta 
Hareketin nöral kontrolü(santral ve periferik sinir sistemi,piramidal ve 

ekstrepiramidalsistem,EMG) 

10.Hafta Enerji mekanizmaları ve dönüşümleri 

11.Hafta Denge ve postür,postürün kontrolü 

12.Hafta Omuz bölgesinin mekaniği ve patomekaniği 

13.Hafta Dirsek bölgesinin mekaniği ve patomekaniği 

14.Hafta El bileği ve el mekaniği ve patomekaniği 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 

  



60 

 

DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Klinik Kinezyoloji Dersi -Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 

Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak Fizyoterapi 

alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve 

diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı 

bilgilere sahip olabilir. 

     

2 

Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 
Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, 

plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 
     

4 

Fizyoterapi alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri 

kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara 

ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir. 

     

5 
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 

sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 
     

6 

Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilmek. 

     

7 
Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 

mesleğe yönlendirebilmek. 
     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      

9 
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 
     

10 
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm 

önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 
     

11 
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 
     

12 

Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanabilmek 

     

13 
Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 

aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 
     

14 

Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile 

çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip 

olmak. 

     

15 

Fizyoterapi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, 

uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, 

bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket edebilir. 
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Fizyoterapide Protez ve Ortez Kullanımı Dersi İçerikleri 

Ders Fizyoterapide Protez ve Ortez Kullanımı Kod OFZY264 

Course 
Use of Prosthetics and Orthotics in 

Physical Therapy 
Code OFZY264 

Krediler Teori:2 Uygulama: 0 Kredi: 2 AKTS: 3 

İçerik 

Fonksiyonunu kaybetmiş vücut segmentlerinin hareketini sağlamak ve deformiteleri 

düzeltmek amacıyla uygulanan ortezlerin genel yapım ve kullanımını değerlendirmektir. 

Ortezlerin biomekanik prensipleri; ortez uygulaması öncesi ve sonrasındaki 

değerlendirmeler; üst, alt ekstremite ve spinal bölge gibi çeşitli segmentler için ortez 

kullanımı; çeşitli yaralanmalar, kas-iskelet ve sinir sistemi hastalıkları; ortez kontrolü ve 

ortotik rehabilitasyon.Amputasyon nedenleri, amputasyon seviyeleri, konjenital 

amputasyonlar, parsiyel el ve ayak protezleri, üst ve alt ekstremite amputasyon 

seviyelerine göre kullanılan protezler, protezlerde statik ve dinamik ayarlar ve güdük - 

soket uyumu, kontrol mekanizmaları, myoelektrik protezler ve ampute rehabilitasyonu. 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır. 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 
 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta Ders tanıtımı ve eğitimi 

2.Hafta 
Ortezlerin biomekanik prensipleri, Ortez uygulaması öncesi ve sonrasındaki 

değerlendirmeler 

3.Hafta Ön ayak hastalıkları 

4.Hafta Üst, alt ekstremite ve spinal bölge gibi çeşitli segmentler için ortez kullanımı 

5.Hafta Çeşitli yaralanmalar, kas-iskelet ve sinir sistemi hastalıkları, hastalıklara göre ortezler 

6.Hafta Ortez kontrolü ve ortotik rehabilitasyon 

7.Hafta Amputasyon nedenleri, amputasyon seviyeleri, konjenital amputasyonlar 

8.Hafta Ara Sınav 

9.Hafta Parsiyel el ve ayak protezleri, gövde ortezleri 

10.Hafta Üst ve alt ekstremite amputasyon seviyelerine göre kullanılan protezler 

11.Hafta Protezlerde statik ve dinamik ayarlar ve güdük - soket uyumu 

12.Hafta Kontrol mekanizmaları, kısa ve uzun yürüme cihazları 

13.Hafta Myoelektrik protezler 

14.Hafta Ampute rehabilitasyonu 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 
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DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

Fizyoterapide Protez ve Ortez Kullanımı Dersi-Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 

Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak Fizyoterapi 

alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve 

diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı 

bilgilere sahip olabilir. 

     

2 

Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 
Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, 

plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 
     

4 

Fizyoterapi alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri 

kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara 

ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir. 

     

5 
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 

sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 
     

6 

Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilmek. 

     

7 
Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 

mesleğe yönlendirebilmek. 
     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      

9 
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 
     

10 
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm 

önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 
     

11 
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 
     

12 

Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanabilmek 

     

13 
Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 

aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 
     

14 

Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile 

çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip 

olmak. 

     

15 

Fizyoterapi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, 

uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, 

bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket edebilir. 
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İşçi Sağlığı ve GüvenliğiDersi İçerikleri 

Ders İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kod OISG264 

Course Worker Health and Occupational Safety Code OISG264 

Krediler Teori:2 Uygulama: 0 Kredi: 2 AKTS: 2 

İçerik 

İş güvenliği ekipmanlarının tanınması ve kullanımı hakkında bilgi sahibi olmak. İş 

güvenliği alanında, genel ahlaki ve mesleki etik değerleri benimsetmek. 

Sağlık gözetimi kavramı ve uygulanması, meslek hastalığı kavramı, meslek hastalığı 

çeşitleri ve nedenleri, meslek hastalığı tanı yöntemleri, meslek hastalıklarından 

korunma, meslek hastalığı istatistikleri, iş hijyeni tanımı, iş hijyeni konusunda iş 

güvenliği uzmanının sorumlulukları, ölçüm ve kontrol yöntemleri konularını ele alınır. 

İngilizce İçerik  

Ön Koşul YOK – Bu ders için ön koşul olmaması sebebiyle YOK ibaresi yazılmıştır. 

Ölçme 

Değerlendirme ve 

Puanlama 

Yıl içinin ortalamaya katkısı: %40 Finalin Ortalamaya Katkısı: %60 

Yıl içi notu %100: (1 Arasınav %40 + 1 Final Sınavı %60)   

Eğitim Öğretim 

Metotları 
 

Haftalık Ders Konuları 

1.Hafta İş ve işçi sağlığı ile ilgili temel kavramlar 

2.Hafta İş kazaları, temel nedenleri ve sınıflandırılmaları 

3.Hafta Kaza sonrası düzenlenecek belgeler ve kaza bildirimi 

4.Hafta Sağlık gözetimi kavramı  

5.Hafta Sağlık gözetimi uygulanması 

6.Hafta Meslek hastalığı kavramı 

7.Hafta Meslek hastalığı çeşitleri 

8.Hafta Ara Sınav 

9.Hafta Meslek hastalığı korunma yöntemleri 

10.Hafta 
İş kazaları ile ilgili istatistikleri ve işyerinde kazaların ortaya çıkmasında rol oynayan 

etmenleri analiz eder. 

11.Hafta 
İş kazaları ile ilgili istatistikleri ve işyerinde kazaların ortaya çıkmasında rol oynayan 

etmenleri analiz eder. 

12.Hafta İş kazalarını önleme ile ilgili yöntemleri tanımlama 

13.Hafta İş kazalarını önleme ile ilgili yöntemleri tanımlama 

14.Hafta Uygulama 

Final Dönemi ve Genel Değerlendirme 
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DERSLER İLE ÖĞRENME ÇIKTILARININ İLİŞKİSİ 

İşçi Sağlığı ve Güvenliği Dersi-Öğrenme Çıktıları İlişkisi Değerlendirme 

Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5 

1 

Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak Fizyoterapi 

alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve 

diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı 

bilgilere sahip olabilir. 

     

2 

Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri 

yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz 

edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek. 

     

3 
Alanı ile ilgili mesleki ortam ve araçları kullanarak tasarım yapabilmek, 

plan ve proje gerçekleştirme becerisine sahip olmak. 
     

4 

Fizyoterapi alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri 

kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara 

ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir. 

     

5 
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık 

sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek. 
     

6 

Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir 

yaklaşımla değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve 

karşılayabilmek. 

     

7 
Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir 

mesleğe yönlendirebilmek. 
     

8 Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak.      

9 
Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde 

düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek. 
     

10 
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm 

önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek. 
     

11 
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak, 

alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek. 
     

12 

Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel 

düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini 

kullanabilmek 

     

13 
Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması 

aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak. 
     

14 

Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile 

çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip 

olmak. 

     

15 

Fizyoterapi alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, 

uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, 

bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket edebilir. 
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Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme 

Dönem başında ilgili derse kayıt yaptıran öğrencilerin dönem sonu sınavına girebilmesi için teorik derslerin en az 

% 70`ine, uygulamalı derslerin ise en az % 80’ine devam etmiş olmaları gerekir. Öğrenciler, her ders için en az 

bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın (ara sınav notu olarak ödev, 

laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40, 

yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. 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 olabilmesi için o dersi aldığı 

dönem not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir. 

Mezuniyet Şartları 

Öğrencilerin programı başarıyla tamamlamaları için, programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS 

karşılığı) geçmesi, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi ve stajını başarıyla tamamlamış 

olması gerekmektedir. 

Fiziki Olanaklar 

Sınıfların her birinde eğitimin verimli bir ortamda sürdürülmesini sağlamak üzere projeksiyon cihazı, bilgisayar, 

akıllı tahta uygulaması ve internet bağlantısı mevcuttur. Bununla birlikte 33, 42, 50, 54, 60, 65, 75, 80, 84, 110, 

120 ve 140 kişilik olmak üzere farklı kapasitelere sahip dersliklerimiz mevcuttur. Esnek bir derslik yapısına sahip 

olunması, derslerin etkin bir şekilde işlenmesi konusunda önemli faydalar sağlayabilecektir. Ayrıca zorunlu ve 

teorik derslerin verilmesi sürecinde gerek duyulacak bilgisayar laboratuvarı, ilgili yazılımlar ve yabancı dil 

laboratuvarı tüm teknolojik imkânları ile öğrencilere hizmet verecek şekildedir.  

 

 


