
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

ERGOTERAPİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 

DERS İÇERİKLERİ: 

 

Zorunlu Dersler: 

 
ERG501 Ergoterapi Teorileri ve Modeller (Kredi: 3 AKTS: 6)                             
Ergoterapi uygulamalarında sıklıkla kullanılan teorik modelleri ve paradigmaları eleştirel bakış açısıyla 
tartışmak, ergoterapi değerlendirme ve tedavi programını planlamada teori ve uygulama modellerini 
karşılaştırmak ve analiz etmek amaçlanır.  
 
ERG503 Ergoterapide İleri Ölçme ve Değerlendirme (Kredi: 3 AKTS: 6)                   
Ergoterapi alanına özel, boş zaman aktiviteleri, çevresel faktörler, günlük yaşam aktiviteleri, oyun ve 
toplumsal katılım gibi farklı performans alanlarını değerlendirmek ve bu yöntemleri eleştirel bakış 
açısıyla incelemek amaçlanır. 
 
ENS501 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Bilim Etiği  (Kredi: 3 AKTS: 6)                     
Temel istatistik bilgisini ve bazı istatistiki analiz yöntemlerini kavratmak Araştırma sürecini (sorun 
belirleme, veri toplama, veri analizi ve sonuçları yorumlama) incelemek, belli başlı  bilimsel araştırma 
yöntemlerini (deneysel yöntem, betimleme yöntemi, tarihi yöntem vd.) gözden geçirmek ve belirli bir 
konu hakkında araştırma yapabilmeleri için gereken literatür bulma, veri toplama, verileri 
değerlendirme ve rapor yazma tekniklerini uygulamalı olarak öğrenmelerini sağlamaktır. 
 
ERG502 Ergoterapide İletişim ve  Görüşme  Teknikleri (Kredi: 3 AKTS: 6)                                                              
Ergoterapi alanına  iletişim ve görüşme teknikleri önem taşımaktadır. Bireyin ve Aile üyelerinin boş 
zaman aktiviteleri, çevresel faktörler, günlük yaşam aktiviteleri, oyun ve toplumsal katılım gibi farklı 
performans alanlarını değerlendirmek ve bu alanda iletişim yöntemleri ve tekniklerini eleştirel bakış 
açısıyla incelemek amaçlanır. 
 
 
ERG504 Ergoterapide Kanıta Dayalı Araştırmalar (Kredi: 3 AKTS: 6)                         
Ergoterapi uygulamalarına temel oluşturan modelleri kullanarak interdisipliner çalışma ile klinik 
problemi tanımlama, strateji geliştirme ve karar verme yollarıyla çözümleme becerisi kazandırmak, 
müdahale sonuçlarını literatür ile ilişkilendirmek ve yayınlamak.  

 
ERG506  Fonksiyonel Nörobilim ve Aktivite Performansı (Kredi: 3 AKTS: 6)              
Sinir sistemini oluşturan yapılardaki fonksiyonel değişiklikler ile aktivite performansı, performans 
komponentleri ve çevresel durum ile ilişkilendirme becerisi kazandırmak. Sinir sisteminin yapı ve 
fonksiyonlarının ileilgili temel bilgiye ulaşma, sinir sistemi yapıları ile fonksiyon ve disfonksiyon 
ilişkilendirme .Güncel gelişmeleri takip etme 

 

Seçmeli Dersler: 

ERG507 Ergoterapide Özel Konular (Kredi: 3 AKTS: 6)                                                             

Farklı problemlerde ergoterapi uygulamaları hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmak. Uygun değerlendirme 
tedavi planına karar vermek, tedaviyi ilerletebilme ve sonuçlarını analiz edebilme becerisini 
kazandırmak. Farklı alanlarda yeni gelişmeleri takip etmek ve literatür tarama becerilerini geliştirmek 
amaçlanır. 

 



 
 
 
ERG508 Nörolojide Ergoterapi (Kredi: 3 AKTS: 6) 

Nörolojik problemlerde kullanılan ergoterapi değerlendirme yöntemleri ve müdahale stratejilerini 
incelemek amaçlanır. 

ERG509 Pediatride Ergoterapi (Kredi: 3 AKTS: 6)                                                               

Pediatri alanında karşılaşılan problemleri incelemek, pediatride kullanılan ergoterapi teorileri ve 
uygulama modellerini eleştirel bakış açısıyla tartışmak, karşılaştırmak ve analiz etmek amaçlanır. 

ERG510 Ergoterapide Oyun ve Rekreasyonel Aktiviteler (Kredi: 3 AKTS: 6) 

Çocuklarda oyun oynamanın önemini incelenmek. Oyun oynama becerilerini kullanarak gelişimlerini 
fasilite etmek ve sağlık, iyi olma hali ve yaşam kalitesini geliştirmek üzere ergoterapi alanında 
değerlendirme, planlama ve müdahale etme becerisini destekleyen bilgi, beceri ve davranış 
kazandırmaktır. 

ERG511 Ev Rehabilitasyonu ve Çevresel Düzenlemeler (Kredi: 3 AKTS: 6)       
Aktivite performansının etkilendiği durumlarda kişinin bağımsız hareket edebilmesini sağlayacak 
yöntemleri ve kişinin yaşadığı çevrenin mimari düzenlemelerini gözden geçirmek, kişinin aktivite 
katılımını fasilite edecek şekilde çevresel düzenlemeleri gerçekleştirilmesi hedeflenir. 
ERG512 Rehabilitasyonda Yaşam Kalitesinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi (Kredi: 3 AKTS: 6)                                                                                 
Rehabilitasyonun ana hedefi olan yaşam kalitesi kavramını incelemek ve analiz etmek. Değişik yaş ve 
engeldeki bireylere yönelik rehabilitasyonda kullanılan yaşam kalite anketlerinin araştırılması, 
ulaşılması, yorumlanarak uygun istatistiksel yöntem ile analiz edilerek yaşam kalitesini artıracak 
stratejileri belirlemelerini sağlamaktır. 
ERG513 Okulda Ergoterapi Uygulamaları (Kredi: 3 AKTS: 6)                                                  

Okulda ergoterapi uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak, edinilen bilgi ile etik kurallar çerçevesinde 
öğrenciler, velileri ve öğretmenleri ile iletişime geçerek ergoterapi  müdahale ve modellerini uygulama 
konusunda bilgi kazandırmaktır. 

 
ERG514 Fonksiyonel Nörobilim (Kredi: 3 AKTS: 6) 

Sinir sistemini oluşturan yapıların fonksiyonel beceriler açısından incelenmesi, rehabilitasyon programı 
içerisindeki önemini kavranması hedeflenir. 

ERG515 Ergonomik Analiz (Kredi: 3 AKTS: 6) 

Sağlıklı kişilerde ve farklı özür gruplarında çalışma performansını geliştirmek, ev ve iş yerlerinde sağlık 
ve güvenliği artırmak için ergonomik prensiplerin ve ergonomik analiz yöntemlerinin incelenmesi 
amaçlanır. 

ERG516 Probleme Dayalı Ergoterapi (Kredi: 3 AKTS: 6) 

Bireyin aktivite performansını etkileyen durumları çözümlemek için vaka senaryoları üzerinde eleştirel 
düşünme, strateji geliştirme, analiz ve sentez etme becerisi kazandırmak hedeflenir. 

 ERG517 Ergoterapide Müzik Terapi  (Kredi: 3 AKTS: 6)                                                          

Ergoterapi ve müzik-hareket terapisi birlikteliğinin anlaşılması için müzik terapisi konularında genel 
bilgilendirme, literatür tespiti, klinik çalışmaların incelenerek, müzik aktiviteleri ve uygulama 
teknikleriyle bilgilerin pekiştirilmesi amaçlanır. 

ERG518 Ergoterapide Özel Yöntemler (Kredi: 3 AKTS: 6) 



Farklı problemlerde ergoterapi uygulamaları hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmak ve literatür taraması 
yaparak güncel bilgilere ulaşmak. Uygun değerlendirme tedavi planına karar vermek, tedaviyi 
ilerletebilmek ve sonuçlarını analiz edebilmek için gerekli becerileri kazandırmak hedeflenir.  

ERG519 El Rehabilitasyonu (Kredi: 3 AKTS: 6) 

El anatomisi ve mekaniği ışığında el problemlerinde uygulanan değerlendirme ve müdahale 
stratejilerini incelemek. Literatür desteği ile güncel müdahale yaklaşımlarını incelenmesi hedeflenir. 

ERG520 Toplum Temelli Ruh Sağlığı (Kredi: 3 AKTS: 6) 

Nöropsikolojik bozukluklarda ergoterapi değerlendirme ve müdahale stratejilerini incelemek ve 
alternatif müdahale stratejilerinin anlaşılması hedeflenir. 

ERG521 Fiziksel Bozukluklarda Ergoterapi (Kredi: 3 AKTS: 6) 

Bu derste farklı fiziksel fonksiyon bozukluğu olan hastalarda, fiziksel kapasitenin değerlendirilmesi ve 
performans alanlarına yönelik ergoterapi değerlendirme ve müdahale prensipleri ile ilgili bilgi ve beceri 
kazandırmak amaçlanır. 
 
 

 ERG522 Duyu Bütünlüğü Değerlendirmeleri (Kredi: 3 AKTS: 6) 

Duyu bütünlüğü, sinir sistemi fonksiyonları, motor öğrenme, motor kontrol teorileri ve duyu 
bütünlüğünde ölçme ve    değerlendirme    ile ilgili öğrencinin bilgilerini güncel literatürü inceleyerek 
analiz ve sentez yapmasının sağlanmasıdır. Duyu bozukluğu olan gelişimsel bozukluklarda duyu 
bütünlüğünün ölçümü için öğrencinin özgün araştırma planlaması yapma becerisini kazandırmaktır.   

ERG523 Engelli Bireylere Teknik Yardımlar ve Teknoloji Yöntemleri (Kredi: 3 AKTS: 6)                                                                                   

Engellilerin rehabilitasyonunda kullanılan değişik teknolojiler, yardımcı araç‐gereçlerin kavranmasını 
sağlamak ve engelliye uygunluğunu belirlemek, ergoterapi bilgisini değerlendirme, planlama ve 
müdahale yöntemlerinde nitel ve nicel yöntemlerle kanıta dayalı bütünleştirmek için mesleki ve 
akademik bilgi, beceri kazandırmaktır.  

ERG524 Katılım ve Toplumsal Yaşam (Kredi: 3 AKTS: 6) 

Toplumda yaşayan rehabilitasyon ihtiyacı olan sağlıklı, engelli, bakım veren ve toplum dışına kaldığını 
hisseden dezavantajlı kişi ve toplulukların aktiviteler ile toplumsal katılımlarını artırmayı amaçlar. 

ERG525 Nitel Araştırma Yöntemleri (Kredi: 3 AKTS: 6) 

Nitel araştırma yöntemini, etik ve prensiplerini interdisipliner bir proje hazırlayarak nitel araştırma 
yöntemine ait bilgileri teorik ve pratik uygulamalarla sentez etmesini öğretmektir.  

 ERG526 Geriatri ve Ruh Sağlığı (Kredi: 3 AKTS: 6)                                                              

Geriatrik bireylerde ruh sağlığı konusunda kullanılan ergoterapi   yaklaşımlarının interdisipliner sağlık 
ekibi içinde katkısını tanımlamak. Yaşlılıkta günlük yaşamda bağımsızlık düzeyini artırmada kanıta dayalı 
ergoterapi uygulamalarını açıklamak. Sağlık bakım sistemi içinde yaşlılık ve ruh sağlığı konusunda 
ergoterapi yaklaşımlarının kalitesini ve etkinliğini artırmak için araştırma ve stratejiler planlama 
becerilerini geliştirmek hedeflenir. 

ERG527 Ergoterapide Klinik ve Saha Çalışması I – II (Kredi: 3 AKTS: 6) 

Ergoterapide Klinik ve Saha Çalışmaları organizasyonu, hastane temelli, rehabilitasyon merkezlerindeki 
klinik çalışmalar, güncel literatür taramaları ile ergoterapi organizasyonlarının analizi ile ilgili analiz 
yapma becerisinin kazandırılması amaçlanır. 

ERG528 Kardiyak Rehabilitasyonda Ergoterapi (Kredi: 3 AKTS: 6) 



Kardiovasküler sistem anatomisi ve egzersiz fizyolojisinin tanımı, kardiovasküler sistem problemleri, bu 
problemlerin klinik boyutunun değerlendirmesi ve ergoterapi müdahalelerinin tartışılması, vaka 
çalışması konularının anlaşılması hedeflenir. 

ERG529 Ergoterapide Meslekî Etik ve Profesyonel Gelişim (Kredi: 3 AKTS: 6) 

Etik, ahlak, deontoloji, rehabilitasyon kavramları, bunların sağlık alanına ve ergoterapiye olan katkı ve 
etkileri, ergoterapi etik kodları ve uygulama standartları, klinik etik, araştırma etiği, etik sorunlar ve 
çözümlerini kapsar. 

ERG530 Onkolojik Rehabilitasyonda Ergoterapi (Kredi: 3 AKTS: 6) 

Kanserin tanımını, türleri, semptomları, kanserde aktivite performansına odaklanarak kullanılan  
ergoterapi değerlendirme yöntemleri, kanserde kişi- merkezli ergoterapi müdahale yöntemleri, 
kanserde spesifik semptomlara yönelik ergoterapi müdahalelerini (ağrı, yorgunluk, kusma, disfaji, 
konstipasyon, solunum zorlukları, kilo kaybı, nörolojik ve kognitif problemler, anksiyete, depresyon, 
lenf ödem, vücut imajı, metastaz), hastane, ev ve çevre düzenlemesi, yaratıcılığın psikodinamik aktivite 
olarak kullanımını, onkolojide ergoterapi müdahalelerinin sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlanır. 

ERG531 Ergoterapist ve Okul Danışmanlığı (Kredi: 3 AKTS: 6) 

Okullarda ergoterapinin önemi, okullarda ergoterapi değerlendirme yöntemleri, okullarda aktivite seçimleri 
ve müdahale yöntemleri, Aile, öğrenci, öğretmen ve ergoterapist işbirliğinin geliştirilmesi hedeflenir. 

ERG533 Türk Musikisi Terapisinde Tasavvuf Müziğine Bilimsel Yaklaşım (Kredi: 3 AKTS: 6)                                                           

Türk müzik ve hareket terapisi geleneğinde uygulanan ölçme ve değerlendirme teknikleri, bu alanda 
kullanılan güncel bilimsel çalışmalar incelenerek, araştırma hazırlama, hipotez geliştirme, proje planlama ko
nusunda teorik ve pratik bilgilerin geliştirilmesi hedeflenir. 

ERG534 Sanat Terapide Bilimsel Uygulamalar (Kredi: 3 AKTS: 6) 

Sanat terapisinin ergoterapide kullanımı, sanat terapisinde planlama, temel prensipler, malzemelerin 
tanıtımı, resim çizme teknikleri, plastik akrilik boyalar ve uygulama, sanat terapi sürecinde malzemelerin 
düzenlenmesi gibi konuların anlaşılması hedeflenir. 

ERG535 Rehabilitasyonda Multidisipliner Yaklaşım (Kredi: 3 AKTS: 6) 

Rehabilitasyon kavramı ve rehabilitasyon ile ilgili disiplinlerin görev ve sorumluluklarının incelenmesi 
interdisipliner, multidisipliner çalışma kavramları, interdisipliner çalışmak için gerekli ekip, çalışma koşulları, 
liderlik özellikleri konularının anlaşılması amaçlanır. 

ERG 536 Rehabilitasyonda Sanal Gerçeklik (Kredi: 3 AKTS: 6) 

Sanal gerçeklik kavramının sağlık ve ergoterapi alanındaki yerinin anlaşılması, farklı problemlerde sanal 
gerçeklik uygulamaları, sanal gerçeklik rehabilitasyonun avantaj ve dezavantajları gelecekte rehabilitasyon 
uygulamalarındaki yerinin analiz edilmesi ve anlaşılması hedeflenir. 

ERG537 Duyu Eğitimi (Kredi: 3 AKTS: 6) 

Duyu sistemlerin tanımlaması ve integrasyonu teorilerinin incelenmesi, Duyu sistemlerin bilimsel gelişimini 
ve motor becerilere etkisinin anlaşılması hedeflenir. Öğrenme sürecinde, duyusal bakış açısı ve insan 
davranışı üzerindeki duyuların etkileri hakkında sinirbilim teorilerin incelenmesi. Duyular ve onların 
entegrasyon gelişimi hakkında öğrenme. Duyu sistemlerinde problem olduğunda görülen hastalıklarda 
ergoterapi değerlendirme ve uygulama yaklaşımların tartışılması. Ergoterapi görüşme ve müdahale teknikleri 
duyusal entegrasyon modelleri hakkında bilgi ve beceri kazanmak amaçlanır. 

 

 


