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Sevgili Öğrencimiz; 
 

Nişantaşı Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yükseokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümüne hoş 

geldiniz. Bu kitapçık öğrenim hayatınız boyunca bir rehber olarak kullanabileceğiniz bilgileri bir 

arada sunmak amacıyla hazırlanmıştır. 
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NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU 

FİZYOTERAPİ ve REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ 

 
Bilim ve teknolojik gelişmelere paralel olarak, sağlık hizmetlerinin sunumu da önemli 

ölçüde değişmiştir. Bu değişimler, fizyoterapistlik eğitimini de şüphesiz etkilemekte ve biz eğitimcileri 

geleceğin fizyoterapistleri yetiştirmede daha büyük sorumluluklarla karşı karşıya getirmektedir. 

Mezunlarımızın, sağlıklı bireylerin sağlıklarının korunmasında ve hastaların ise daha kaliteli bakım 

alabilmelerinde bilimsel alt yapısı güçlü, uygulama becerileri daha gelişmiş, teknolojiyi daha 

etkin ve verimli kullanmaları gerekmektedir. 

Tarihçemiz: 
 

Bölümümüz 2020 yılında, Nişantaşı Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yükseokulu bünyesinde 

kurulmuştur. Nişantaşı Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Dr. Öğretim 

Üyesi Aynur Müdüroğlu Kırmızıbekmez hocamızın, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünün 

eğitim ve akademik gelişiminde katkıları büyüktür. Yüksekokulumuz Fizyoterapi ve 

Rehabilitasyon Bölümünde yürütülen eğitim/öğretim akademik faaliyetlerinde, insanı temel alan 

tüm sağlık konuları, hümanistik felsefesi bakış doğrultusunda bütüncül yaklaşım ilkeleri ile ele 

alınmıştır. Bu doğrultuda eğitim, öğretim ve araştırma öncelikleri bağlamında gereksinim 

duyulan alt yapı ve akademisyen kadrosu oluşturulmuştur. 

Bölümümüzün öğretim programları; Ulusal/uluslararası akreditasyon kuruluşlarının öngördüğü 

ölçütler doğrultusunda hazırlanmış olup, kuramsal dersler ve laboratuvar uygulamalarını 

desteklenmektedir. Öğrenciler uygulamalı dersler, gelişmiş laboratuvar imkanları ve kuramsal 

eğitim ile aldıkları bilgileri beceriye dönüştürebilmeleri ile profesyonel iş hayatına hazırlanma 

olanağı bulmaktadırlar. 

Okulumuzun sahip olduğu bilimsel ve sosyal donanım; öğrencilerimizin özgüvenli, kültürlerarası 

farklılığa saygılı, kişilerarası iletişimi güçlü, sağlık sektöründe fark yaratabilecek ve değişimi 

gerçekleştirebilecek özelliklerle mezun olmalarını sağlamaktadır. Dolayısıyla mezunlarımızın ulusal 

ve uluslararası sağlık sektöründe tercih edilebilmeleri ve mesleki kariyerlerini başarılı bir 

şekilde sürdürebilmeleri hedeflenmiştir. 



Vizyonumuz 

Hedefimiz; alanımızdaki bilimsel bilgi birikimine ulusal ve uluslararası araştırmalarla 

katkı sağlamak, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel başarılar kazandırmak, bilimsel 

gelişmeleri takipte kalarak öğrencilerimizin eğitimilerini güncel ve kanıt seviyeleri 

düzeyinde tutmak, bilimsel gelişmeleri toplumumuz yararına kullanmak ve 

öğrencilerimizi alanında saygın ve öncelikli tercih edilen mezunlar olarak yetiştirmektir. 

 
Misyonumuz 

Misyonumuz; öğrencilerimizin teknolojik yenilikleri mesleki ve kişisel hayatlarının bir 

parçası haline getirmelerini, kanıt düzeyi yüksek bilimsel bir eğitim almalarını, hayat 

boyu öğrenme prensiplerine sahip olmalarını, kendilerini geliştirmelerini, etik ilkelere 

bağlı, insan yaşamına saygı duyan, araştırmacı, çağdaş ve topluma katkı sağlamayı düstur 

edinmiş bireyler olmalarını sağlamaktır. 

 
Fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümünün temel amacı 

 

İnsanın tek/yegâne ve değerli olduğu bilinci ile insan sağlığını etkileyebilecek her türlü 

değişime duyarlı, sağlık ekibinin etkin bir üyesi olarak; sağlığın korunması ve 

geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi, bakım ve rehabilitasyonunda, bakım uygulayıcı, 

yönetici, eğitici araştırıcı rol ve sorumluluklarını etik ilkeler ışığında yerine getirebilecek 

nitelikte, bireye bütüncül bir yaklaşımla bakım verebilecek, yenilikçi, araştırmacı, 

eleştirel düşünebilen, sorunlara çözümler üretebilen, kendisini ifade edebilme yeteneği 

olan lider fizyoterapistler yetiştirmeyi hedeflemektedir. 



 
 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı 
Doktor Öğretim Üyesi 

Aynur Müdüroğlu Kırmızıbekmez 
aynur.muduroglu@nisantasi.edu.tr 
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Öğretim Şekli 
 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü lisans eğitimi 4 yıl tam zamanlı olarak verilmektedir. Eğitim dili 
Türkçe'dir. 

 
 
 

Kazanılan Derece 
 

4 yıllık fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümünü başarı ile tamamlayan öğrencilere 

Fizyoterapistlik Lisans Derecesi verilmektedir. 

 
Kazanılan Derecenin Kuralları 

 
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlayarak mezun 

olabilmek için öğrencilerin 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması alması gerekmektedir. 

Öğrencilerin mezun olabilmeleri için öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az CC 

notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. 

 
 

Kayıt Kabul Koşulları 
 

Programa kayıt yaptırabilmek için ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlarda sayısal puan türü ile 

burslu kız ve erkek öğrenciler kabul edilmektedir. Yabancı uyruklu öğrenciler YÖS Sınavı ile Kabul 

edilmektedir. Yurt içi veya dışında eşdeğer bir programda öğrenim gören bir öğrenci, üniversite 

tarafından kontenjan açıldığı takdirde yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrenci kabulü, 

başvuruda bulunan öğrencilerin başarı durumlarının değerlendirilmesi sonucu gerçekleşir. Ayrıca 

üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile belirlenmiş öğrenci değişim programları 

kapsamında yurtdışından gelen öğrenciler kayıt yaptırabilirler. Uluslararası öğrenciler, “ 

Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuru, Kabul ve Kayıt Yönergesi “ 

çerçevesinde kabul edilmektedir. 

 
 

Ders Devam Zorunluluğu 
 

Öğrenciler derslerin teorik ve uygulamalı/laboratuvar kısmının en az %70’ine, İMU 
programının tümüne devam etmek zorundadır. %30’dan fazla devamsızlığı olan öğrenci o ders 
veya derslerin sınavlarına alınmaz. Devamsızlık durumu NA notu olarak işlenir. 



Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme 
 

Sınavlar, ölçme ve değerlendirme “Nişantaşı Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Eğitim-Öğretim 

ve Sınav Yönergesi“ esas alınarak yürütülür. Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. 

Her dönem, öğrencilere en az bir ara sınav ve final sınavı yapılır. Öğrencilere ait başarı 

değerlendirmesinde dikkate alınacak olan kriterler (ara sınav, quiz, ödev, proje, laboratuvar / klinik 

uygulama sınavı ve final sınavı vb.) ve bunlara ait oranlar, dönem başında öğrencilere dağıtılan ya 

da web sitesinde yayınlanan müfredat programlarında belirtilir. Sınavlar, Üniversite tarafından ilan 

edilen tarihlerde, belirtilen yer ve zamanda yapılır. Öğrencilerin dönem sonu başarı notları; ara 

sınav(%40), final sınavı(%60) notları ile dönem içerisinde yürüttükleri çalışmalar ve derse devam 

kurallarına göre belirlenir. Bütünleme sınavı, final sınavına girme koşulunu sağladığı halde sınava 

girmeyen veya final sınavı sonunda başarısız (F) olan öğrenciler için düzenlenir. Not yükseltme ve 

başka bir nedenle bu sınava girilmez. 



Ders Planı 
 

 

 
 



 
 



 

 

 



Laboratuvarlar: 
 
 

Öğrencilerin, son sınıf bahar döneminde tüm anabilim dalı uygulamalarını kapsayacak teorik bilgileri 

beceriye dönüştürebilmeleri amacıyla İMU dersi bulunmaktadır. Öğrencilerin, bu derste 

uygulamaları süresince rapor oluşturma, seminer, vaka ödevi hazırlama ve olgu sunumu yapma 

sorumlulukları bulunmaktadır. 

 
Nişantaşı Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, 

çağdaş eğitim sistemine uygun, modernize ekipmanlar ile donatılmış laboratuvarlara sahiptir. 
 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencileri ayrıca NeoTech Kampüsümüzde yer alan 

tam donanımlı Anatomi, Fizyoloji ve Bilgisayar laboratuvarlarından da eğitim almaktadırlar. 

 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Laboratuvarı 
 

Fizyoloji Laboratuvarı Anatomi Laboratuvarı 



Klinik / Saha Uygulaması 
 

Öğrencilerin mesleki dersleri kapsamında kazandıkları teorik bilgilerini pekiştirmek, laboratuvar 

uygulamaları sırasında edindikleri becerilerini geliştirmek ve uygulamaya aktarabilmelerini 

sağlamak amacıyla yurt içi ve yurt dışı sağlık kurum ve kuruluşlarında öğretim elemanı veya rehber 

fizyoterapist sorumluluğunda yapılan uygulamalardır. 

 
 

Klinik / Saha Uygulama Dönemleri 
 

Klinik/ Saha uygulamaları, akademik takvim doğrultusunda uygulanır. 4. yılın 2. yarıyılında İMU 

dersi kapsamında yürütülür. Ayrıca Erasmus Öğrenci Değişimi Programı kapsamında, yurt 

dışında alınan eğitimler içerikleri doğrultusunda ders planında bulunan dersler ile eşleştirilebilir. 

 
 
 

Klinik/ Saha Uygulama Alanları 
 

Klinik/saha uygulamaları, bölüm kurulu tarafından uygun görülen; BHT Hastanelerinde klinik ve 

poliklinikleri, diğer kamu ve özel kuruluşlar ile yurt içi ve yurt dışındaki benzer kuruluşlarda 

yapılır. Bölüm kurulunca belirlenen klinik- saha uygulama yerleri ile ilgili yapılacak olan rotasyon 

çalışmaları, dersin ilgili öğretim üye/elemanınca planlanır. İMU uygulamalarında sorumlu 

öğretim elemanının planladığı klinik uygulama alanları, öğrencilerin istekleri de dikkate alınarak 

kurumun olanakları dâhilinde planlanır. 
 
 
 
 
 
 
 



Klinik / Saha Uygulama İçerikleri 
 

Klinik/ Saha uygulama içeriği, öğrencinin aldığı mesleki derslerin içerikleri ile uyumlu olacak şekilde 
dersin öğretim üye/elemanlarının önerileri doğrultusunda belirlenir ve bölüm başkanı tarafından 
onaylanır. 

 
 

Klinik / Saha Uygulamaları İle İlgili Zorunluluklar 
 

 Öğrenciler, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Lisans 
programı kapsamında ilgili mesleki dersin müfredat programında belirtilen dönem ve 
tarihlerde, belirlenen alanlarında klinik ya da saha uygulamalarını gerçekleştirir. Öğrenci, 
sorumlu öğretim üye/elemanlarının onayı olmadan uygulama zamanı ve yerinde değişiklik yapamaz. 
 Klinik / Saha uygulaması yapan her öğrenci, kendilerine açıklanan bilgiler doğrultusunda 
ilgili kurumun çalışma ve güvenlik kurallarına uymak ve kulland ığı mekân, malzeme, araç ve 
gereçleri özenle kullanmakla yükümlüdür. Bu yükümlülükleri yerine getirmemesi 
durumundan doğan her türlü sorumluluk öğrenciye ait olup, öğrenci hakkında Yükseköğretim 
Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca işlem yapılır. 

 

Mezunların Mesleki Profili-İstihdam Olanakları 
 

Dünyada ve ülkemizde, toplumun en çok gereksinim duyduğu ve çok çeşitli alanlarda istihdam 

edilme olanağı bulduğu fizyoterapistlik; koruyucu tedavi, bakım verici ve rehabilite edici sağlık 

hizmetlerinde çalışma olanağı bulmaktadır. Bu uygulamalarıyla da herkes için sağlık hedeflerinin 

ayrılmaz bir parçası olmuşlardır. Fizyoterapistlerin istihdamı birçok alanda mümkün 

olmaktadır. 

Fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümünden mezun olan öğrenciler, özel hastaneler ve kamu 

hastanelerinde, tıp merkezlerinde, rehabilitasyon merkezlerinde, egzersiz merkezlerinde, fizik 

tedavi ve rehabilitasyon hastanelerinde, özel kliniklerde, huzurevlerinde, özel eğitim 

merkezlerinde, spor kulüplerinde, yaşlı bakım evleri ve evde bakım hizmeti veren kuruluşlarda 

iş imkânı bulabilmektedirler. İsteyen fizyoterapistler kendi iş yerlerini açabilmektedir. 

Lisansüstü eğitimlerine devam ederek üniversite hastanelerinde çalışabilirler ve üniversitelerde 

akademisyen olabilirler. 



Bir Üst Dereceye Geçiş 
 

Mezunlar, mezuniyet sonrası Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına başvurabilirler 
 
 
 

Uluslararası iş birliklerimiz 
 
 
 
 

Erasmus anlaşmamız olan üniversiteler; 
 

Üniversite Ülke 
Alexandru Ioan Cuza University of Iasi Romanya 

 
 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğrencilerin Görev Aldıkları Komisyonlar 
 

 Akreditasyon ve Kalite Komisyonu: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünün 
eğitim kalitesi ve akreditasyon faaliyetleri ile ilgili çalışmaları yürüten komisyonda 
fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü öğretim üye/elemanları ile birlikte 3 ve 4. sınıf öğrenci 
temsilcileri yer almaktadır. 

 
 Müfredat Eğitim Komisyonu: : Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünün müfredatı ve 

eğitim faaliyetlerinin izlenmesi, yürütülmesi ve güncellenmesine ilişkin çalışmaları yürüten 
komisyonda fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü öğretim üye/elemanları ile birlikte 
2, 3 ve 4. sınıf öğrenci temsilcileri yer almaktadır. 

 
 Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu: Eğitim programının amaçlarına ulaşıldığını 

belirlemek üzere çalışan komisyonda fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü öğretim 
üye/elemanları ile birlikte 2, 3 ve 4. sınıf öğrenci temsilcileri yer almaktadır. 

 
 Sosyal ve Bilimsel Etkinlik Komisyonu: Öğrenci ve öğretim elemanlarına yönelik sosyal 

ve bilimsel etkinliklerin organizasyonu ile ilgili çalışmaları yürüten komisyonda fizyoterapi 
ve rehabilitasyon bölümü öğretim üye/elemanları ile birlikte 1, 2, 3 ve 4.   sınıf 
öğrenci temsilcileri yer almaktadır. 



Kütüphanemiz 
 

“Çeşitli bilgi kaynaklarına sahip olmanın yanında bilgiye erişimi temel ilke olarak benimseyen 

kütüphanemizin birçok uluslararası veri tabanlarına üyeliği bulunmaktadır.” Kütüphanemizin 

Üniversitemizin eğitim-öğretim kalitesini arttırmak, araştırma geliştirme çalışmalarını desteklemek, 

modern kütüphaneciliğin gerektirdiği hizmetleri verebilmek amacıyla kullanıcıların her tür ve 

ortamdaki bilgi ve belge ihtiyaçlarını en iyi kaynaktan hızlı bir şekilde karşılamak, ulusal ve uluslararası 

ölçekte bilgi birikimi, kullanımı ve transferine destek olmak, kullanıcılarımızın daha çok bilgiye 

kampüs içindeki ve dışındaki kendi fiziksel ortamlarından erişmelerini sağlamak amacıyla 

kurulmuştur. 

 
Kütüphanemizde kablosuz internet erişimine ek olarak öğrencilerin kullanımına açık çok sayıda 

masaüstü bilgisayar bulunmaktadır. Ayrıca sağlık alanında prestijli birçok elektronik veri tabanına 

üyeliklerimizle bilimsel çalışmalara katkıda bulunmaktayız. Kullanıcılarımız, kütüphane web 

sayfasından tüm hizmetlere güncel olarak ulaşabilir. Alanında uzman kütüphane personelleriyle 

doğrudan iletişim kurarak her türlü bilgi isteğine erişimde yardım alabilirler. Maslak 1453 NeoTech 

Kampüsümüz içerisinde yer alan kütüphanemiz hafta içi 8.30-17.30 saatleri arasında hizmet vermektedir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Öğrencilere Yönelik Diğer Hizmetler 
 

Üniversitemizde öğrencilerin sağlık, spor, sosyal yaşam, beslenme, konaklama ve ulaşım gibi 
gereksinimlerine yönelik hizmetler sunulmaktadır. Detaylı bilgiye 
https://www.nisantasi.edu.tr/sayfa/kampus-hayati adresinden ulaşabilirsiniz. 

https://www.nisantasi.edu.tr/sayfa/kampus-hayati
https://www.nisantasi.edu.tr/sayfa/kampus-hayati
https://www.nisantasi.edu.tr/sayfa/kampus-hayati
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