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TYYÇ Yetkinlikleri 

*1. 

Öğrenme 

Yetkinliği 

**2. İletişim ve 

Sosyal Yetkinlik 
 

***3.  Alana 

Özgü Yetkinlik 

1. Fizyoterapi ve rehabilitasyon ile ilişkili 

temel bilimlerin kavram ve prensiplerini 

bilir. 

X   

2. Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanına 

özgü değerlendirmeleri yapar, kanıta dayalı 

fizyoterapi programını uygular ve yaşam 

boyu öğrenme becerileri kazanır. 

X  X 

3.Fizyoterapi ve rehabilitasyon 

uygulamalarında bireyi esas alarak 

uyguladığı tedavi programına gerektiğinde 

yön verir. 

X   

4. Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında 

kullanılan donanım, yazılım veya ürünü 

anlama, kullanma, yorumlama becerisine 

sahip olur ve ilgili sorunları güncel 

yaklaşımlarla çözer. 

 X  

5. Koruyucu fizyoterapi uygulamaları 

çerçevesinde, toplum sağlığını geliştirmeye 

yönelik eğitim ve uygulamalarda yer alır. 

 X X 

6. Disiplin içi ve disiplinler arası çalışma 

ortamında etkili bir iletişim kullanarak, etik 

ilkeler ve yasal düzenlemeler çerçevesinde, 

çalışma prensibine sahiptir. 

 X X 

7. Eğitim programında alan dışı ve yabancı 

dil dersleri alarak bilgi ve becerilerini 

geliştirir. 

 X  

8. Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında 

hizmet kalitesinin geliştirilmesi için kayıt 

tutar, analiz yapar ve rapor hazırlar. 

 X  

9. Toplumsal sağlığı geliştirici araştırma ve 

projelerde aktif olarak rol alır ve sağlık 

politikalarının oluşturulmasına katkı sağlar. 

 X X 

 

TYYÇ Yetkinlikleri *1. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla 

değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme. Yaşam 



boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme. **2. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve 

kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak 

aktarabilme.  Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel 

verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme. Toplumsal sorumluluk bilinci 

ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.  Bir yabancı 

dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve 

meslektaşları ile iletişim kurabilme. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı 

İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. ***3. 

Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması 

aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme. - Sosyal hakların 

evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı 

ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma. 

 

 

 


