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Üsküdar Üniversitesi  

Sağlık Bilimleri Fakültesi  

Fizyoterapi Rehabilitasyon Bölümü  

Özgörevleri, Özülküleri, Paydaş Analizi, Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerin 

Belirlenmesi, Yükseköğretim Sektörü ve Diğer Sektörlerin Analizi  

Fizyoterapi Rehabilitasyon Bölümü, Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 

bünyesinde yer almaktadır. 2015 yılında açılmış ve eğitim-öğretim hayatına başlamıştır. 

Aşağıda bölümümüze ait bilgiler Temmuz 2018 itibariyle verilmiştir.   

Fizyoterapi Rehabilitasyon Bölümümüzün Özgörevleri (Misyonumuz) 

1. Evrensel ve kültürel değerler ışığında, insan haklarına saygılı, yaşam boyu öğrenme, 

öğretme ve iletişim becerilerine sahip, mesleki ve bilimsel alanda yetkin fizyoterapist 

ve fizyoterapi rehabilitasyonun değişik alanlarında hizmet verecek sağlık 

profesyonelleri ve eğitimciler yetiştirmek, 

2. Mesleki özerkliğin kazanılması için çalışmalar yapmak, 

3. Çoklu disiplinli çalışmalar yürütmek, 

4. Lisansüstü eğitim ve araştırmalar yapmak, 

5. Fizyoterapi rehabilitasyon hizmetini ve teknolojiyi toplum yararına sunmaktır. 

Fizyoterapi Rehabilitasyon Bölümümüzün Özülküleri (Vizyonumuz) 

1. Toplum sağlığı ve refahının geliştirilmesinde fizyoterapi ve rehabilitasyon alanını daha 

etkin hale getirmek, 

2. Eğitim öncelikli hizmet ve politikalar üreterek, uluslararası bilimsel platformda izlenen 

ve kaynak gösterilen, mesleki otonomiye sahip, alanında saygın ve önder bir bölüm 

konumuna gelmek. 
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Paydaş Analizi  

Paydaşlar, üniversitemiz ve bölümümüz faaliyetlerinden doğrudan veya dolaylı olarak 

etkilenen veya gerçekleştirdikleri faaliyetlerle bölümümüz etkileyen kişi, grup veya 

kurumlardır.  

Bölümümüzün paydaşlarını içeren Paydaş Önceliklendirme Tablosunda paydaşlarımızın 

önem, etki derecesi ve önceliği hakkında, Ürün Hizmet Matrisi Tablosunda ise 

paydaşlarımıza sunulan hizmet alanları ile her bir ürün/hizmetin hangi paydaşı ilgilendirdiği 

hakkında bilgi verilmiştir. Planda bütün paydaşlarımıza yer vermek mümkün olmadığı için bazı 

paydaşlarımız gruplandırılmıştır.  

 

Paydaş Önceliklendirme Tablosu 

 İç Paydaş/ Dış 

Paydaş 

Önem Derecesi Etki Derecesi Önceliği 

Akademik Personel İç Paydaş Önemli Güçlü Birlikte Çalışma 

İdari Personel  İç Paydaş Önemli Güçlü Birlikte Çalışma 

Akademik Birimler İç Paydaş Önemli Güçlü Birlikte Çalışma 

İdari Birimler İç Paydaş Önemli Güçlü Birlikte Çalışma 

NP Beyin Hastanesi  İç Paydaş Önemli Güçlü Birlikte Çalışma 

NP Tıp Merkezleri İç Paydaş Önemli Güçlü Birlikte Çalışma 

BrainPark  

(Üsküdar Üniversitesi Teknokenti)  

İç Paydaş Önemli Güçlü Birlikte Çalışma 

Ders Saat Ücretli Hocalar Dış Paydaş Önemli Güçlü Birlikte Çalışma 

Öğrenciler Dış Paydaş Önemli Güçlü Birlikte Çalışma 

Potansiyel Öğrenciler Dış Paydaş Önemli Güçlü Çıkarlarını 

Gözet 

Mezunlar Dış Paydaş Önemli Güçlü Birlikte Çalışma 

Yükseköğretim Kurulu Dış Paydaş Önemli Güçlü Birlikte Çalışma 

Üniversitelerarası Kurul Dış Paydaş Önemli Güçlü Birlikte Çalışma 

ÖSYM Dış Paydaş Önemli Güçlü Birlikte Çalışma 

TÜBİTAK Dış Paydaş Önemli Güçlü Birlikte Çalışma 

Diğer Üniversiteler Dış Paydaş Önemli Güçlü Birlikte Çalışma 

Diğer Üniversitelerin FTR 

Bölümleri 

Dış Paydaş Önemli Güçlü Birlikte Çalışma 

FTR Eğitim Araştırma Hastaneleri Dış Paydaş Önemli Güçlü Birlikte Çalışma 

Diğer Hastaneler Dış Paydaş Önemli Güçlü Birlikte Çalışma 

Özel FTR Dal Merkezleri Dış Paydaş Önemli Güçlü Birlikte Çalışma 

Özel Eğitim Rehabilitasyon 

Merkezleri 

Dış Paydaş Önemli Güçlü Birlikte Çalışma 

Fizyoterapi Rehabilitasyon Meslek 

Dernekleri 

Dış Paydaş Önemli Güçlü Birlikte Çalışma 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Dış Paydaş Önemli Güçlü Birlikte Çalışma 

İstanbul İline Bağlı İlçelerin 

Belediyeleri 

Dış Paydaş Önemli Güçlü Birlikte Çalışma 
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Diğer Yerel Yönetimler Dış Paydaş Önemli Güçlü Birlikte Çalışma 

Sağlık Bakanlığı Dış Paydaş Önemli Güçlü Birlikte Çalışma 

Kamu Hastaneleri Genel 

Müdürlüğü 

Dış Paydaş Önemli Güçlü Birlikte Çalışma 

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Dış Paydaş Önemli Güçlü Birlikte Çalışma 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı  Dış Paydaş Önemli Güçlü Birlikte Çalışma 

Milli Eğitim Bakanlığı Dış Paydaş Önemli Güçlü Birlikte Çalışma 

Gençlik ve Spor Bakanlığı Dış Paydaş Önemli Güçlü Birlikte Çalışma 

Diğer Bakanlıklar Dış Paydaş Önemli Zayıf Birlikte Çalışma 

KOSGEB Dış Paydaş Önemli Güçlü Birlikte Çalışma 

Ulusal Ajans Dış Paydaş Önemli Güçlü Birlikte Çalışma 

Diğer Kamu Kuruluşları Dış Paydaş Önemli Güçlü Birlikte Çalışma 

Sivil Toplum Kuruluşları Dış Paydaş Önemli Güçlü Birlikte Çalışma 

European Network of 

Physiotherapy in Higher 

Education (ENPHE)  

Dış Paydaş Önemli Güçlü Birlikte Çalışma 

World Confederation for Physical 

Therapy  

Dış Paydaş Önemli Güçlü Birlikte Çalışma 

Diğer Uluslararası Kuruluşlar  Dış Paydaş Önemli Güçlü Birlikte Çalışma 

İşverenler Dış Paydaş Önemli Güçlü Çıkarlarını 

Gözet 

Medya Kuruluşları Dış Paydaş Önemli Güçlü Birlikte Çalışma 

Hasta ve Yakınları  Dış Paydaş Önemli Güçlü Çıkarlarını 

Gözet 

 

 

Fizyoterapi Rehabilitasyon Bölümünün Faaliyet Alanları ile Ürün ve Hizmetlerin 

Belirlenmesi 

Fizyoterapi Rehabilitasyon bölümünün faaliyet alanları, sunduğu ürün ve hizmete paralel olarak 

dört ana başlık altında toplanabilir: Araştırma, eğitim, hizmetler ve girişimciliktir. Bu 

faaliyetler aşağıda ayrıntılı olarak ele alınmaktadır: 

 

Eğitim: Bölümümüzün ana faaliyet alanını eğitim oluşturmaktadır. Bölümüzde eğitim-öğretim 

yarıyıl esasına göre düzenlenmektedir. Bahar ve güz yarıyılından oluşan öğretim yılına ek 

olarak yaz yarıyılı da açılabilmektedir. Bu yolla, fiziki kapasitenin değerlendirilmesine ve 

öğrencilerin öğrenim sürelerinin, öngörülen süreler içerisinde veya öncesinde tamamlamalarına 

olanak sağlanmaktadır. Öğrencilerin uygulama derslerinin gerçekleştirebildikleri Fizyoterapi 

Rehabilitasyon Öğrenci Laboratuvarı yeterli ve uygundur. Bölümün öğretim dili Türkçedir. 

Tercihen öğrenciler için yabancı dil hazırlık programı sunulmaktadır. Bunun dışında, talep eden 

öğrencilerimize sertifikalı Mesleki İngilizce kursu aldırılmaktadır. Mayıs 2018’de bu eğitimi 

tamamlayan 10 öğrenciye sertifikaları verilmiştir.  
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Eğitim öğretim süreci, üniversitemizin öncelikleri, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler 

Çerçevesi (TYYÇ) ve öğrenme çıktıları ile Fizyoterapi Çekirdek Eğitim Programı 2016 

müfredatına göre uyumlandırılarak yürütülmektedir. 

Lisans ve yüksek lisans programlarındaki sınıflara bir öğretim elemanı danışman olarak 

atanmaktadır. Danışmanlar eğitim-öğretim dönemi içinde her ay en az 1 kez olmak üzere 

öğrencilerle toplu olarak buluşmaktadır. Öğrencilerin ihtiyaç, öneri, istek ve şikâyetleri 

dinlenerek, danışmanlar tarafından çözülmekte, çözülememesi durumunda bölüm başkanlığına 

bilgi verilmektedir. Yapılan danışmanlık toplantıları raporlanarak, imza ile dekanlık/enstitüye 

iletilmektedir. Bunun dışında her öğretim elemanının danışmanlık saatleri dönem başında 

belirlenip, Güney Yerleşke’de bulunan odalarının kapılarına asılan programlarında öğrencilerin 

dikkatine sunulmaktadır.  

Bölümümüz bünyesinde tezli yüksek lisans programı da vardır. Yüksek lisans programında 

kayıtlı öğrenciler, tez öncesi klinik çalışma yapmaları ve bunları bilimsel çalışma hâline 

getirebilmeleri için cesaretlendirilmekte ve yönlendirilmektedir.   

2018 Temmuz ayı itibariyle bölümümüz lisans programına 283 öğrenci, yüksek lisans 

programına 58 öğrenci kayıtlıdır. Bölümümüz, eğitim alanında Erasmus+ kapsamındaki tüm 

değişim programlarına dâhildir. 7 uluslararası üniversite ile Erasmus anlaşması yapılmıştır. Çok 

sayıda üniversiteye de Erasmus anlaşma sağlanabilmesi için detaylı e-posta gönderilmiştir.  

 

Araştırma: Bölümümüzün ana faaliyet alanlarından bir diğerini de araştırma oluşturmaktadır. 

NP Fizyoterapi Rehabilitasyon Kliniği bünyesinde bulunan dokuz ünitesinde çok sayıda klinik 

çalışma planlanmakta ve yürütülmektedir. Yüksek lisans öğrencilerinin Klinik Çalışma I ve II 

dersi kapsamında da, bölümümüz öğretim elemanları çok sayıda araştırmanın danışmanlığını 

yapmaktadır. Temmuz 2018 itibariyle, yüksek lisans programı kapsamında 45 çalışma 

tamamlanmış, 10 çalışma da etik kurul başvuru aşamasına gelmiştir.  

Bölümümüz öğretim elemanları, ülke ekonomisine, kültürüne, sağlık ve teknik alanlarda 

kalkınmasına ve evrensel bilime katkıda bulunmak amacıyla araştırmalar yürütmektedir. Bu 

projelerde TÜBİTAK, SANTEZ, KOSGEB, Kalkınma Bakanlığı ile AB ve diğer yurt içi/dışı 

kaynaklardan faydalanılmaktadır. Bölümümüz araştırma faaliyetlerinin sonucu olarak hakemli 

ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanan veya yayımlanma aşamasında olan birçok 

araştırmayı yürütmektedir. Bölümümüz akademik personeli birçok ulusal ve uluslararası 

dergide hakemlik, dergi editörlüğü, danışma kurulu ve yayın kurulu üyelikleri görevlerinde 

bulunmaktadırlar. Yine bölümümüz akademik personeli, ulusal ve uluslararası düzeydeki 

birçok bilimsel toplantıda (sempozyum, kongre, seminer, panel vb.) araştırma sonuçlarının 
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sunulduğu bildirilerle yer almakta ve benzeri birçok toplantıyı kendi bünyesinde de 

düzenlemektedir.  

Bölümümüz açıldığından bu yana yaptığı etkinlik, sempozyum ve kongrelerle, Türkiye 

Fizyoterapistler Derneği, Spor Fizyoterapistleri Derneği, Türkiye Spor Yaralanmaları, 

Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği, Spor Hukuku Enstitüsü, Spor Hekimleri Derneği ile 

birlikte çalışmıştır. 2018 Mayıs ayında ilki gerçekleştirilen Üsküdar Üniversitesi FTR Öğrenci 

Sempozyumunda dernek, üniversite, özel FTR dal merkezleri ve farklı yeni açılmış branşlarla 

ilgili, alanında iyi isimler öğrencilerle buluşturulmuştur.      

 

Hizmet: Bölümümüzün diğer bir faaliyet alanını topluma sunulan hizmetler oluşturmaktadır. 

Üniversitemiz, Beyin Hastanesi ve Tıp Merkezleri ile en üst düzeyde sağlık hizmeti 

vermektedir. Bölümümüz bünyesinde bulunan Üsküdar Üniversitesi Fizyoterapi 

Rehabilitasyon Uygulama Araştırma Merkezi kapsamında ve NP Tıp Merkezleri içinde yer alan 

NP Fizyoterapi Rehabilitasyon Merkezinde koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmeti bölüm 

kadrosunda bulunan akademisyen fizyoterapistler tarafından sunulmaktadır. Burada ayrıca, 

fizyoterapi rehabilitasyon son sınıf öğrencileri için klinik çalışma yapabilmektedir.  

Öğrencilerimizin beden ve ruh sağlığının geliştirilmesi ve kendilerini sosyal, kültürel ve sportif 

yönden ifade edebilmelerine yönelik hizmetler bu alanlara yönelik olan FTR Öğrenci Kulübü 

aracılığıyla sunulmaktadır. 

 

Girişimcilik: Üniversitemiz diğer konularda olduğu gibi girişimcilikte de ön sıralarda olmayı 

hedeflemektedir. Üsküdar Üniversitesinin Girişimcilik konusundaki süreçleri BrainPark 

tarafından yönetilmektedir. Bölümümüzde teknoloji üretiminin geliştirilmesi için çalışmalar 

tasarlanmakta ve projeler üretilmektedir.  
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Faaliyet Alanı- Ürün/Hizmet Tablosu 

Faaliyet Alanı Ürün/Hizmetler 

 

A. Eğitim 1-Lisans Programı 

2-Lisansüstü Programı 

 

B. Araştırma 1-Araştırma Projeleri 

2-Bilimsel Toplantılar 

3-Bilimsel Yayınlar 

 

C. Hizmet 1-Sağlık 

2-Danışmanlık  

3-Bilimsel, Kültürel ve Sosyal Organizasyonlar 

 

D. Girişimcilik 1-Girişimciliğin ve Teknoloji Üretiminin Desteklenmesi 

 

 

 

Fizyoterapi Rehabilitasyon Branşına Ait Yükseköğretim Sektörü ve Diğer Sektörlerin 

Analizi  

Ülkemizde üniversite sayısı Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) yasasının kabul edildiği 1982 yılında 

27 iken, Temmuz 2018 itibari ile toplam yükseköğretim kurumu sayısı 206’a ulaşmıştır. Bu hızlı artış, 

üniversiteler bünyesindeki fizyoterapi rehabilitasyon bölümlerinin sayısını da etkilemiştir. 90’lı 

yıllarında sonunda Türkiye’de üç üniversitede fizyoterapi rehabilitasyon bölümü varken, Temmuz 2018 

itibari ile Kıbrıs’taki üniversiteler de dahil 53 üniversite bünyesinde fizyoterapi rehabilitasyon bölümü 

bulunmaktadır. Yetişmiş doktoralı fizyoterapist eksikliğinde çok sayıda bölüm hoca sıkıntısı 

çekmektedir. 24 devlet üniversitesi bünyesinde: Bir tanesinde hiç fizyoterapist hoca yok, bir tanesinde 

yalnızca bir doktoralı fizyoterapist var. Dört bölümde uygulamalı klinik var. Diğerlerinde öğrenciler 

rast-gele yerlerde staj ve klinik uygulama yapmaktadır. 24 vakıf üniversitesi bünyesinde: iki tanesinde 

hiç fizyoterapist öğretim üyesi yok, 10 tanesinde profesör ve doçent öğretim üyesi yok, 1 tanesinde 

sadece 1 fizyoterapist profesör var. 24 vakıf üniversitesinde toplam öğretim eleman dağılımı: Profesör 

ve doçent: 21, Doktor öğretim üyesi fizyoterapist: 40 ve Öğretim görevlisi: 55. Bölümümüz öğretim 

üyesi kadrosu, Temmuz 2018 itibari ile fizyoterapist unvanlı 1 doçent, 3 yardımcı doçent, 1 öğretim 

görevlisi ve 1 araştırma görevlisidir. Bir araştırma görevlisinin de başvuru ve mülakat süreçleri 

tamamlanmıştır. 24 vakıf üniversitesi içinde yalnızca bizim bölümümüzde, 24 devlet üniversitesi içinde 

ise yalnızca 4 tanesinde öğretim üyeleri branşlaşmış klinik ortama sahip ve öğrencileri hocalarını hasta 

alırken izleme ortamı buluyor. İstanbul ili bünyesinde, devlet ve vakıf üniversiteleri içinde branşlaşmış 

uygulama kliniği bulunan tek bölümüz. Bu yönümüzün hem ülke bazında hem de İstanbul bazında 

oldukça güçlü olduğunu düşünüyor ve daha da geliştirmek için çalışıyoruz.    
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2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı Sonunda, lisans programından ilk mezunlarını verecek olan 

bölümümüz İstanbul’daki özel hastanelere klinik staj için öğrenci göndermekte ve öğrencilerimizin 

başarıları ile güzel geri dönütler almaktayız.  Öğrencilerimizin ders program ve içerikleri hem klasik 

FTR dal merkezlerinde çalışacak yeterlilikte, hem de gelişmekte olan yeni alanlara uyum 

sağlayabilecekleri şekilde oluşturulmuştur.     

Artan bölüm ve mezun sayısına yetişemeyen, yetersiz kalan fizyoterapist öğretim üyesi sayısı nedeniyle, 

yetişen ve mezun olanların oranına bakıldığında kalifiye fizyoterapist sayısında düşüş meydana 

gelmektedir. En büyük pay ve iş imkanı bulunan İstanbul’da mezun fizyoterapist sayısının fazlalığı bir 

dezavantaj olarak görülse de, iyi yetişmiş fizyoterapistler olarak, öğrencilerimizin şansının fazla 

olduğuna inanıyoruz.  

Devlet ve üniversite hastaneleri, açılan şehir hastaneleri, FTR eğitim araştırma hastaneleri ve FTR dal 

merkezleri başta olmak üzere, sağlıklı yaşam merkezleri, kadın ve erkek sağlığı merkezleri, kas 

hastalıkları merkezleri dışında, fizyoterapistler, omurga sağlığı, özel eğitim merkezleri, solunum 

fizyoterapisi, yoğun bakım merkezleri, lenfödem merkezleri, erişkin ve çocuk nörolojisi, el 

rehabilitasyonu, ortopedik rehabilitasyon üniteleri, geriatri merkezleri ve yaşlı bakım evleri, beyin 

cerrahisi, genel cerrahi, romatoloji, plastik cerrahi ve yanık kliniklerinde, spor takımlarında birebir görev 

almaktadır. Ayrıca, açılması planlanan manuel terapi tedavi merkezlerinde, lisans eğitimden verilen 

manuel terapi eğitimleri ile uygulama yapabilecekleri merkezlerin kurabilecek ve görev alabileceklerdir. 

Tüm bu branşlarda çalışabilecek yeterlilik, bilgi ve beceriye sahip olan nadir bölümlerden birisi 

fizyoterapi rehabilitasyon, her zaman gücünü ve iş potansiyelini koruyacaktır. Bunun için, iyi ve 

donanımlı yetişmeleri, branş öğretim üyelerinden eğitim almaları, uygun ve branşlaşmış klinik 

alanlarında staj yapmış olmaları yeterli olacaktır. Üsküdar Üniversitesi, fizyoterapi rehabilitasyon 

bölümü, yeni kurulmuş genç bir bölüm olmasına rağmen kısa zamanda, bilimsel yönden kendini 

geliştirmiş, ulusal ve uluslararası platformda da yeterli görülebilecek, eğitim, öğretim ve klinik 

standartlarına ulaşmıştır.  


