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1. GİRİŞ 

 

 

2. DAYANAK 

a. Müfredatın Amacı 

b. Müfredat Hazırlık Süreci 

c. Müfredat Haritası: Klinik ve poliklinik çalışmaları,iç ve dış rotasyonlar ve eğitim çalışmalarından oluşur. 

   ROTASYONLAR  

1. Dış Rotasyonlar 

ROTASYON YAPILACAK YER SÜRE (ay) HANGİ YILDA YAPILACAĞI 

İç Hastalıkları 4 1. Yıl 

Göğüs Hastalıkları 1 1. Yıl 

Kardiyoloji 1 1. Yıl 

Radyoloji 1 1. Yıl 

Nöroloji 3 3. Yıl 

Ortopedi 1 4. Yıl 

 2. İç Rotasyonlar :İç rotasyonlar, her birimin kendi olanak ve gereksinimlerine göre düzenlenecektir. 
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d. Asistanlık Süreci 

i. Kayıt Şekli 

ii. Adaylarda Aranan Şartlar 

TUS şartlarını taşıma ve FTR asistanlığı için gerekli puanı sağlama  

 

Asistanlık Süresi 

4 Yıl 

 

 

Yan Dallar: 

Romatoloji,  

Algoloji 

Spor Hekimliği 
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3. ÇEKİRDEK MÜFREDAT İÇERİĞİ 

GÖREV GRUPLARI ÖNERİLERİ 

1. FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON BRANŞ TANIMI 

1.1. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, temel olarak hareket sistemi (kas-iskelet) hastalıklarının tanı, tedavi ve rehabilitasyonuyla uğraşan, ayrıca 

tüm diğer sistemlere ait doğumsal ya da edinilmiş hastalıklara bağlı fizyolojik ya da anatomik yetersizliği olan kişilerin, mevcut 

kapasitelerini en üst düzeye çıkarmak, bağımlılıklarını azaltmak ve yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla yataklı ve yataksız 

kurumlarda ve toplum içinde rehabilitasyon uygulayan tıp dalıdır.  

1.2. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon branşı bu kapsamda; her yaştan hastada, fiziksel tıp modaliteleri, medikal ve manuplatif tedavileri 

,terapötik enjeksiyon ve egzersizleri,ortez ve protezleri ve diğer rehabilitatif yöntemleri  kullanarak  ağrı, fonksiyon kaybı, yaşam 

kalitesinde bozulma, özürlülük, engellilik ve sakatlığa yol açabilen başta romatizmal, nörolojik, ortopedik/travmatolojik, 

kardiyopulmoner ve algolojik hastalıklar olmak üzere tüm sistemlerin primer ya da tamamlayıcı tedavisini içerir.  

1.3. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon branşı Romatoloji, Spor Hekimliği, Algoloji,Klinik Nörofizyoloji, Geriatri, Tamamlayıcı Tıp, Toplumsal 

Rehabilitasyon ve Kaplıca Tıbbı bilim dallarının ilgi ve uygulama alanlarını kapsar. 

 

2. FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON  UZMANLIK EĞİTİMİNDE GÖREV TANIMLAMALARI 

2.1.  Temel olarak başta romatizmal hastalıklar olmak üzere hareket sistemi hastalıklarının tanı ve ayırıcı tanısını yapar; hastanın 

gereksinimine göre farmakolojik, fiziksel tıp modaliteleri ve  rehabilitasyon gibi tedavi yöntemlerini  ve  invaziv ve non invaziv terapötik 

girişimleri  uygular.  
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2.2. Çeşitli sistemlere ait doğumsal ya da edinilmiş hastalıklara bağlı fizyolojik ya da anatomik yetersizliği olan  özürlü kişilerde, mevcut 

kapasitelerini en üst düzeye çıkarmak ve bağımlılık düzeylerini azaltarak yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla romatizmal, nörolojik, 

ortopedik/ travmatolojik, pediyatrik, kardiyopulmoner ve algolojik hastalıkların primer ya da tamamlayıcı tedavilerini içeren 

rehabilitasyon programlarının yatarak, ayaktan ya da toplum içi planlanması ve yürütülmesinden sorumludur. Kapsamlı eğitiminden 

dolayı bu programları bizzat uygulayabilir veya gözetiminde veya denetiminde uygulatabilir.  

2.3. Fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, rehabilitasyon hemşiresi,  sosyal hizmet uzmanı, ortez-protez  uzmanı/teknisyeni ve psikolog gibi 

diğer sağlık elemanları ve teknikerlerden oluşan rehabilitasyon ekibinin lideridir. Hastanın gereksinimine göre diğer dal hekimleri ile 

işbirliği yapar. 

2.4. Kas iskelet sistemini tutan her türlü enflamatuvar, dejeneratif, travmatik, nontravmatik ve metabolik romatizmal hastalıkların veya 

ağrılı durumların ayırıcı tanısını yaparak tanısını koyarken gerektiğinde çekirdek eğitim programında belirtilen tanısal yöntemleri (EKG, 

ultrason, artroskopi, endoskopi, EMG, kemik yoğunluk ölçümü gibi) kullanır. 

2.5. Sorumlu olduğu tüm hastalıklarda gerektiğinde ortez ve protez uygulamalarının reçetelenmesinden, yapılması ve/ veya 

yaptırılmasından ,uygunluk değerlendirmesi ve eğitiminin verilmesinden sorumludur. 

2.6. Hareket sistemi hastalıklarının önlenmesi ve özürlü bireylerin yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla toplumun bilgilendirilmesi ve 

eğitiminden, bu kapsamda koruyucu rehabilitasyonu da içeren toplum temelli rehabilitasyon hizmetlerinden sorumludur. 

2.7. Kaplıca tedavisi ve diğer hidroterapi yöntemlerinin planlanması ve yürütülmesinden sorumludur. 

2.8.  Akut ve kronik ağrıda, hem ağrıya yol açan faktörlerin değerlendirilmesini ve  ayırıcı tanısını yapar, tanısını koyar; hem de ağrı 

tedavisinde medikal ve girişimsel tedavilerin yanısıra fiziksel tıp modalitelerini -yöntemlerini (fizik tedavi ajanlarını)  ve ağrı 

rehabilitasyonunu kullanır.  
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2.9. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanıyla ilgili hastalıklarda hastalık seyri sırasında gerektiğinde  diğer  tıp branşlarından  konsültasyon 

isteyerek tedaviyi yönetir. Ayrıca  hastalık seyri sırasında oluşan komplikasyonları tanır , tedavisine yönelik uygulamaları yapar,ihtiyaç 

duyduğunda diğer tıp branşlarından konsültasyon isteyerek tedaviyi yönetir. 

 

3. FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON EĞİTİMİNİN ORGANİZASYONU 

3.1. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon  gerektiğinde diğer tıp dallarıyla da  bağlantılı hizmet veren bağımsız bir uzmanlık alanıdır. 

3.2.  Eğitim sorumlusu ve eğiticiler bu programın sürdürülmesinden, geliştirilmesinden, değerlendirilmesinden ve sonuçlarından 

sorumludur. 

3.3.  Eğitim programının özellikleri şunlar olmalıdır; 

3.3.1. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyonla ilgili temel bilimlerde (örneğin; nöromusküloskeletal- kardiyovasküler ve pulmoner sistemlerin 

anatomisi, fizyolojisi, immünolojisi, patolojisi ve patofizyolojisi, kinezyoloji, fonksiyonel anatomi, elektronik,fizik, bilgisayar 

teknolojisi, terapötik egzersizlere ve değişik fizik tedavi modalitelerine verilen fizyolojik cevaplar gibi) yeterli ve sistematik eğitimi 

içermelidir. 

3.3.2.  Eğitim programı yataklı hasta servislerini, poliklinik hizmetlerini ve değişik ünitelerdeki hizmetler ile evde bakımı ve tedaviyi  

kapsayacak şekilde düzenlenmelidir. 

3.3.3.  Asistanların, aşağıda teorik  bilgi müfredat programında detayları bildirilen alanlarda 
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3.3.3.1. Değerlendirme ve ölçüm 

3.3.3.2. Tanı koyma ve tanıda yardımcı aletleri kullanabilme 

3.3.3.3. Reçetelendirme ve uygulama (medikal,egzersiz ve fizik tedavi modaliteleri,terapötik enjeksiyonlar, ortez-protez, tekerlekli 

iskemle, ambulasyon cihazları, özel donanımlı arabalar,özel yataklar ve diğer yardımcı cihazlar, vb.) 

3.3.3.4. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ekibinde görev alan diğer sağlık personelinin (fizyoterapist, iş-uğraşı terapisti, rehabilitasyon 

hemşiresi, konuşma terapisti, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, ortez-protez uzmanı, vb. gibi) uygulamalarını planlamak, kontrol 

etmek ve bu alandaki uygulamalardan sorumlu olmak 

3.3.3.5. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanıyla ilgili uygulamalarda hastalığın seyri ve oluşan komplikasyonlarda ilgili diğer tıp 

branşlarıyla iletişim içinde  çalışmak gibi , sorumlulukları alacak şekilde eğitimleri düzenlenmelidir. 

3.4. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bilim Dalının filozofisi, amacı ve metodolojisi 

3.4.1. Uzmanlık tarihi (dünyada ve ülkemizdeki tarihsel durum) 

3.4.2. Özürlülük ve rehabilitasyon süreci 

3.4.2.1. Geleneksel tıp modeli 

3.4.2.2. FTR süreci 

3.4.2.3. Rehabilitasyon süreci  
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3.4.3. Romatizmal hastalıklar süreci  

3.4.4. Fiziksel tıp ve rehabilitasyon: özerk bir uzmanlık 

3.4.4.1. Özerk uzmanlık kriterleri 

3.4.4.2. Filozofi 

3.4.4.3. Amaçlar 

3.4.4.4. Metodlar  

3.4.5. Fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanının rolü 

3.4.5.1. Medikal görevler 

3.4.5.2. Medikososyal görevler 

3.4.5.3. Uzmanlığın amaç ve standartları  

3.4.5.4. Disiplinler arası çalışma 
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4. ÇALIŞMA ALANLARINI TEMEL ALAN SINIFLANDIRMA 

4.1. Temel Bilimler 

4.1.1. Hareket ve sinir sistemini oluşturan yapıların anatomisi, embriyolojisi, histolojisi, fizyolojisi, immünolojisi, patolojisi, yapı ve 

fonksiyonları, sınıflaması 

4.1.2.  Laboratuvar  ve tanısal testlerle ilgili temel kavramlar 

4.1.2.1. Laboratuvar testleri 

4.1.2.2. Sinovyal sıvı 

4.1.2.3. Görüntüleme yöntemleri 

4.1.3. Motor fonksiyon, postür ve hareketin kontrolü, fizyoloji ve temel fizyopatoloji 

4.1.3.1. Santral sinir sistemi  

4.1.3.2. Spinal kord 

4.1.3.3. Periferik sinir, germe refleksi ve sinir iletim fizyolojisi 

4.1.3.4. Üst motor nöron uyarma ve inhibisyon kontrolü 

4.1.3.5. Beden hareketinin genel organizasyonu ve postüral kontrol 

4.1.3.6. Yürümenin nörofizyolojisi 

4.1.3.7. Beceriklilik 

4.1.3.8. Ağrı mekanizmaları, ağrı ve hareketin etkileşimi  

4.1.4. Genel biyomekanik prensipleri, kinematik ,kinetik ve kinezyolojik prensipler . 

4.1.5. Akselerasyon: Kuvvet altındaki maddelerin davranış ve direnç prensipleri. Gerilmenin genel anlamı ve gerilme etkileri. Homojen 

ve karma materyallerin özellikleri. Gerilme ve çeşitli materyallerin deformasyonunun ölçümünde temel bilgiler. 
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4.1.6. Biyomekanik: yukarıdaki paragrafta sözü geçen uygulamaların canlı dokulara uygulanması. İnsan vücudunda değişik dokuların 

biyomekaniği (özellikle lokomotor sistem). Sıvıların biyomekaniği ile ilgili temel bilgi ve bu bilginin insan vücudundaki sıvılara 

uygulanması). 

4.1.7. İnsan hareketi ile ilgili çalışma (kinezyoloji) 

4.1.7.1. Genel. İnsan vücudunda kuvvet sistemlerinin uygulaması. Lokomotor sistemle ilişkili olarak kuvvetin farklı ögeleri. Bileşik 

canlı kiriş sistemleri. Eklemin yapısı, eklem hareketlerinin sınıflaması ve özellikleri. Kas kontraksiyonu, iç ve dış direnç, kasların 

kısalması ve eklem hareket genişliği. Farklı kas tipleri. Kas kontraksiyonunun farklı mekanik tipleri, mono- ve periartiküler 

kaslar. Statik veya izometrik kontraksiyon, dinamik veya anizometrik ve izokinetik kontraksiyon. Agonist, sinerjik kas 

sistemleri. Kinetik zincirler. 

4.1.7.2.  Spesifik. Kas ve eklem fonksiyonunun fizyolojisi: Aksiyal (gövde, baş ve boyun), bel ve ekstremiteler. Programın bu 

parçasında daha önceden edinilmiş detaylı bir lokomotor sistem bilgisi olduğu varsayılmaktadır. 

4.1.7.3.  Uygulamalı. İnsan hayatındaki temel aktivite hareketleri ve postür analizi için daha önce edinilen bilgilerin uygulanması: 

temel pozisyonlar ve çeşitli postürler, hareketler (el hareketleri), tutma, beceriklilik, yürüme, koşma ve sıçrama.  

4.1.8. Hidrodinamik prensipler 

4.1.9. Egzersizin biyomekanik etkileri. Enerji tüketimi, termal regülasyon. Egzersizin fizyolojik değeri, kardiyovasküler, pulmoner ve 

diğer sistemlerdeki etkileri 

4.1.10. Klinik epidemiyoloji, istatistik, temel ve klinik çalışmalarda araştırma prensipleri 

4.1.10.1. Epidemiyolojik prensipler 

4.1.10.2. Proje oluşturma, klinik araştırma metodları, son durum araştırmaları 

4.1.10.3. Veri analizi, biyoistatistik, meta analiz 

4.1.10.4. Biyoetik 
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4.2. Klinik Bilimler  

4.2.1 Klinik bilimler ve  Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon yaklaşımı (Detaylı bilgi için bkz.klinik uygulamalar ) 

4.2.1.1 İmmobil hastaya Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon yaklaşımı 

4.2.1.2  Romatizmal hastalıklarda Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uygulamaları 

4.2.1.3 Ağrı ve Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uygulamaları 

4.2.1.4 Spor ve Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uygulamaları 

4.2.1.5.Sinir sistemi patolojilerinde Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uygulamaları 

4.2.1.6  Respiratuara patolojilerde Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uygulamaları 

4.2.1.7Kardiyovasküler patolojilerde Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uygulamaları 

4.2.1.8 Pediatride Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uygulamaları 

4.2.1.9 Ürolojik ve seksüel problemlerde Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uygulamaları 

4.2.1.10 Yanık  Rehabilitasyonu 

4.2.1.11Geriatride Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uygulamaları 

4.2.1.12 Onkolojik Rehabilitasyon 

4.2.1.13 estibüler rehabilitasyon 

4.2.1.14 Yutma ,konuşma ve lisan bozuklukları rehabilitasyonu  

4.2.1.15 Obstetrik rehabilitasyon 

4.2.1.16 Özürlülerin reintegrasyonu, özürlü ve yaşlıların evde bakımı 

4.2.1.17 Koruyucu hekimlik ve FTR 

4.2.2.Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyonda klinik değerlendirme 
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4.2.2.1 Anamnez, sistemik sorgulama, fizik muayene 

4.2.2.2 Sistemik değerlendirme 

4.2.2.3 Nörolojik değerlendirme 

4.2.2.4 Lokomotor sistemin değerlendirilmesi 

4.2.2.5 Kognitif fonksiyonlar, konuşma, dil, hafıza, davranış, vb. değerlendirilmesi 

4.2.3 Fonksiyonel değerlendirme: Fiziksel tıp ve rehabilitasyonda kullanılan  I.C.I.D.H. (International Classification of Impairments, Disabilities, 

and Handicaps) ve/veya ICF (İnternational Classification of Functioning) gibi  çeşitli ölçekler, aletler, test ve göstergelerin bilinmesi, 

kullanılması ve yorumlanması 

4.2.4 Mesleki değerlendirme 

4.2.5 Laboratuvar testleri ve görüntüleme yöntemleri 

4.2.5.1 Fiziksel tıp ve rehabilitasyonda kullanılmakta olan biyokimyasal, serolojik, hematolojik, immünolojik ve patolojik testlerin 

endikasyonlarının bilinmesi ve yorumlanması 

4.2.5.2 Sinovyal sıvı analizi ve yorumlanması 

4.2.5.3 Elektrofizyolojik inceleme: 

4.2.5.3.1 Kuvvet zaman eğrisi 

4.2.5.3.2 Elektromiyografi 

4.2.5.3.3 Sinir iletim çalışmaları 

4.2.5.3.4 Geç yanıtlar ve refleks çalışmaları 

4.2.5.3.5 Repetitif stimülasyon 

4.2.5.3.6  Uyarılmış potansiyeller ( Somato sensoryal, görsel beyinsapı, işitsel olaya ilişkin endojen potansiyeller, manyetik stimülasyon ile 

motor uyartılmış potansiyeller) 
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4.2.5.3.7  Otonom sinir sistemi inceleme ( sempatik deri yanıtı, R - R Aralık değişkenliği, QSART çalışmaları ve diğerleri)  

4.2.5.4 Solunum fonksiyon testleri ve dinamik akciğer fonksiyonları  

4.2.5.5 EKG, Kardiyovasküler fonksiyon testleri, oksijen tüketimi, dereceli egzersiz testleri, fizyolojik enerji tüketimi 

4.2.5.5.1 Fiziksel tıp ve rehabilitasyonda modern görüntüleme yöntemlerinin rasyonel kullanımı 

4.2.5.5.2 Konvansiyonel radyoloji, CT, MR, sintigrafi gibi tanı amaçlı görüntüleme tekniklerinin endikasyonlarının bilinmesi ve  sonuçlarının 

yorumlanması 

4.2.5.5.3 Kas iskelet sistemi incelenmesinde dansitometre ile kemik mineral yoğunluğu ölçümü , yumuşak doku ultrasonu ve kantitatif 

ultrason gibi yöntemlerin endikasyonlarının bilinmesi, uygulanması ve yorumlanması  

4.2.5.6 Mekanik fenomen (kuvvet platformu) ve hareketin (vücut segmentlerinin yer değiştirmesi) bilgisayar destekli kayıtlayıcılar aracılığı ile 

kinematik,kinetik ve kinezyolojik yaklaşımla değerlendirilmesi, yorumlanması ve uygulanması 

4.2.6 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyonda Tedavi 

4.2.6.1 Farmakoloji 

4.2.6.1.1 Fiziksel tıp ve rehabilitasyon alanında kullanılan ilaçların farmakokinetiği, farkodinamiği , rehabilitasyon programı ve terapötik 

egzersizlerle muhtemel etkileşimi 

4.2.6.1.2 Tedavi ve rehabilitasyon sürecinde reçete edilen ilaçların (spastisite tedavisinde kullanılan ilaçlar, kas spazmında kullanılan ilaçlar, 

basit ve narkotik analjezikler, anti-inflamatuar ilaçlar, kortikosteroidler, kronik hareket sistemi ağrısında ve kronik yaygın ağrı 

sendromlarında kullanılan nöro ve psikomodulatörler, hastalık modifiye edici sentetik ve biyolojik ajanlar, osteoporoz gibi metabolik 

kemik hastalıklarında kullanılan ilaçlar, eklem içi, yumuşak doku ve sinir blokajı gibi lokal enjeksiyon uygulamalarında kullanılan 

ilaçlar – viskosuplementasyon,lokal anestezikler, botulinum toksin, fenol gibi-, kolinerjik ve antikolinerjikler, adjuvan analjezikler, 

gastro protektif ajanlar, mukolitik ilaçlar ve alfa ve beta bloker ilaçlar, düşük molekül ağırlıklı heparinler, oral antikoagulanlar,  fiziksel 
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araçlarla kullanılan ürünler (örn. rezervuar pompaları vb.) endikasyon, kontrendikasyon ve yan etkilerinin, diğer ilaçlarla 

etkileşimlerinin bilinmesi.  

4.2.6.2 Kinezyoterapi ve Terapötik Egzersizler 

4.2.6.2.1 Pasif ve aktif kinezyoterapinin temel tekniklerinin bilinmesi. Manuel ve aletli masajın farklı teknikleri. Eklem problemlerinin 

fonksiyonel rehabilitasyon teknikleri (manuel ve aletli). Kas (yeniden) eğitimi, kas aktivitesinin stimülasyonu, fonksiyonel eğitimi. Kas 

güçlendirme teknikleri, endurans eğitimi, yeteneklerin yeniden kazanılması. 

4.2.6.2.2 Farklı patolojilerde kinezyoterapiye özel metodlar. CYRIAX, MENNELL, vb. gibi teknikler, KABAT, BOBATH, BRUNNSTROM, vb. gibi 

metodlar. 

4.2.6.2.3 Kinezyoterapinin endikasyonları, reçetelendirilmesi ve kontrolü: teknik konusunda genel bilgi, fonksiyonel değerlendirme 

sonuçlarına göre teknik seçimi, her hastada patolojinin tipi ve bireysel karakteristikleri.  

4.2.6.2.4 Terapötik egzersizlerin temel tiplerinin ve tekniklerinin bilinmesi ,kas iskelet sistemi,kardiyak ve pulmoner sistemdeki etkilerinin 

değerlendirilmesi,endikasyonları, reçetelendirilmesi ve kontrolü. 

4.2.6.3 Ergoterapi: Ergonominin esasları. Ergoterapinin prensipleri ve metodları. Ergoterapide materyal, ekipman, teknoloji ve değerlendirme. 

Eklem/kas eğitiminde, endurans eğitiminde, fonksiyonel rehabilitasyonda ve topluma yeniden integrasyonda (sosyo-ailesel, eve ait, 

mesleki ve iş eğitimi) ergoterapi uygulamaları 

4.2.6.4 Fizik Tedavi: Fizik tedavi tekniklerinin kullanımı, tedavi etkilerine ait temel bilgiler, endikasyon ve kontraendikasyonları, 

reçetelendirilmesi  ve kontrolü, 

4.2.6.4.1 Elektroterapi: alçak orta ve yüksek frekanslı akımları, manyetik alan tedavisi 

4.2.6.4.2 Isı tedavisi: Yüzeyel ve derin sıcak ve soğuk tedavisi 

4.2.6.4.3 Mekanoterapi, biofeedback,  laser, traksiyon tedavisi, ultraviyole tedavisi  

4.2.6.5 Hidroterapi: Akuaterapi, Balneoterapi 

TUKMOS, Çekirdek Müfredatları Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, v.1.0

23.08.2011'den itibaren geçerlidir. Genel, sf: 17/40 18/51



 

18 

18 

4.2.6.5.1 Hidroterapi :  

4.2.6.5.1.1   Suyun Fiziksel Özellikleri 

4.2.6.5.1.2   Hidroterapinin Fizyolojik Etkileri 

4.2.6.5.1.3   Hidroterapi Uygulama Yöntemleri (Örneğin havuz uygulamaları, whirlpool 

ve hubbard tank kullanımı, kontrast banyo uygulamaları) 

4.2.6.5.1.4    Hidroterapi komplikasyonları ve kontraendikasyonları 

4.2.6.5.1.5    Bası Yaraları ve Hidroterapi  

4.2.6.5.1.6    Talassoterapi  

4.2.6.5.2 Akuaterapi 

4.2.6.5.2.1   Su İçi Egzersizler ve Temel Prensipleri 

4.2.6.5.2.2    Kas-iskelet Sistemi Hastalıklarda Akuatik Rehabilitasyon 

4.2.6.5.2.3    Romatizmal Hastalıklarda Akuatik Rehabilitasyon 

4.2.6.5.2.4    Erişkin ve Pediyatrik Akuatik Nörorehabilitasyon  

4.2.6.5.3 Balneoterapi:  

4.2.6.5.3.1   Termomineralli Suyun Özellikleri 

4.2.6.5.3.2    Balneoterapi Uygulama Yöntemleri (Eksternal ve internal balneoterapi uygulamaları, kontrendikasyonlar ve yan etkiler) 

4.2.6.5.3.3   Termomineralli Su Banyosunun Etkileri 

4.2.6.5.3.4   Kükürtlü, Radonlu ve Karbondioksitli Sular 

4.2.6.5.3.5   Peloidoterapi Uygulamaları 

4.2.6.5.3.6    Romatizmal Hastalıklarda Balneoterapi Uygulamaları 

4.2.6.5.3.7    Diğer Hastalıklarda Balneoterapi Uygulamaları 
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4.2.6.5.3.8    Kaplıca Merkezi Üzerine Genel Bilgiler ve Kür Kavramı  

4.2.6.6 Ekipman ve teknik yardım 

Fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanları ortez ve protez yapımında kullanılan malzeme ve bu malzemenin mekanik özelliklerini 

bilmelidir. Ayrıca en sık kullanılan imalat işlemlerini, ek özellikleri, yedek parçaları ve klinik uygulamaları konusunda da bilgisi 

olması beklenir: reçetelenmesi, adapte edilmesi, uygulamanın kontrolü ve terapötik etkilerinin değerlendirilmesi konusunda 

detaylı bilgi sahibi olmalıdır. 

4.2.6.6.1 Kullanılan materyal 

4.2.6.6.2 Bandajlar, bası yapıcı antiödem ve antiembolik çorap/eldiven/dizlik/ 

4.2.6.6.3 Ortezler (boyun,gövde, üst ve alt ekstremiteler için çeşitli ortezler/korseler) 

4.2.6.6.4 Protezler: Amputasyon endikasyonları, üst ve alt ekstremite amputasyonlarında   ekipman ve rehabilitasyon 

4.2.6.6.5 Mekanoterapi (her türlü masaj tekniği,egzersize ve ambulasyona yardımcı cihazlar, ağırlıklar, vb. gibi) 

4.2.6.6.6 Teknik yardım: tesisat, araçlar, GYA aletleri, transfer ve iletişim araçları, çevre kontrolü, ev araçları, özürlülere daha fazla bağımsızlık 

kazandıran ve yaşam kalitesini artıran basit yada karmaşık araçlar.  

4.2.6.7 Manuel tedavi 

Manuel tedavinin patofizyolojisi. Anatomik bilgi, metamerizasyon. Gövde ve ekstremitelerin klinik muayenesi. Intervertebral 

segmentlerin disfonksiyonu. Manuel teknik prensipleri. Endikasyon ve kontraendikasyonlar. Manipulatif tekniklerin potansiyel 

tehlikeleri. 

4.2.6.8 Enjeksiyonla terapi 

Fizik tedavi uzmanı, her türlü perifer ve aksiyal ekleme, eklem etrafı yumuşak dokulara eklem içi ve yumuşak doku enjeksiyonlarını ve 

ağrı kontrolu için gereken  invaziv girişimi yapar (Eklem enjeksiyonu, eklem lavajı, yumuşak doku enjeksiyonu, kuru iğneleme,  nöral 
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terapi,botulinium toksin enjeksiyonu,spinal enjeksiyonlar,somatik ve sempatik sinir blokları ,epidural bloklar ve diğer  her türlü blokaj 

gibi).Bu enjeksiyonların uygulanması sırasında gerekli durumlarda görüntüleme (USG,Floroskopi,MR,BT gibi)rehberliği kullanılır. 

4.2.6.9 Konuşma ve dil bozukluklarında yeniden eğitim 

4.2.6.9.1 Konuşma ve dil tedavisinde kullanılan ekipman, teknoloji ve bunların prensipleri 

4.2.6.9.2 Çocuklukta dil gelişimi 

4.2.6.9.3 Konuşma tedavisinde değerlendirme, artikülasyon, dil (ifade, idrak, yazma, okuma) problemlerinin uygulamalı rehabilitasyonu 

4.2.6.10 İş-Uğraşı Terapisi 

İş-uğraşı tedavisinin prensip ve metodları ,uygulamaları  

4.2.6.11 Özürlü kişilerin topluma yeniden entegrasyonu 

Klinik psikoloji ve sosyal yardımın prensip ve metodları. Kognitif fonksiyonların (zeka, hafıza, konsantrasyon, davranış) ve 

öğrenme potansiyelinin değerlendirilmesi, bunun kognitif, psikolojik ve sosyal yeteneklere uygulanması. Hafıza ve 

konsantrasyon, hastanın hastalığını anlaması ve problemi kabullenmesi, rehabilitasyon için motive edilmesi, ruhsal durumu, 

insanlarla ilişkilerde güçlükler, mesleki eğitim ve sosyal güvenlik - sigorta sağlanması metodları. Toplumsal rehabilitasyon 

 

4.2.6.12 Alternatif-Tamamlayıcı tıp yöntemleri ve uygulamaları Enzim terapisi, Fitoterapi/ Herbalizm, Homeopati, proloterapi, 

Ozon Oksijen tedavisi, Hiperbarik tıp, Sağlıklı ve dengeli beslenme yöntemleri ve Doğal Yöntemler (Akupressur, Aromaterapi, 

Bioenerji, Dans terapisi, Detoks uygulamaları, Akupunktur ve Geleneksel Çin tıbbı yöntem, Kristal terapisi, Meditasyon,Yoga , 

Naturapati, Osteopati, Renk terapisi, Visualization vb). 
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5 KLİNİK UYGULAMALAR  

Uygulamalar hakkında her grup için FTR uzmanının bilmesi gerekenleri isimlendirmek yeterlidir. FTR uzmanları bu hastalıklara ait semptom, 

klinik bulgu, tanı araçları, uygun değerlendirme yöntemleri, prognoz ve maliyet analizi , tedavi planlama , reçetelendirme ve uygulamalarını 

bilmek zorundadır.  

     5.1 İmmobil hastaya Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon yaklaşımı 

5.1.1. Immobilizasyonun patofizyolojisi 

5.1.1.1. Hemodinamik ve kardiyovasküler sorunlar 

5.1.1.2. Respiratuvar sorunlar  

5.1.1.3. Nutrisyonel sorunlar  

5.1.1.4. Metabolik sorunlar (osteoporoz, vb.)  

5.1.1.5. Nefrolojik ve ürolojik sorunlar  

5.1.1.6. Cilde ait sorunlar (bası yaraları)  

5.1.1.7. Adalelere ait sorunlar  

5.1.1.8. Osteoartiküler sorunlar  

5.1.1.9. Nöropsikolojik sorunlar 

5.1.2. Önleme ve tedavi 

 

5.2. Romatizmal hastalıklarda Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uygulamaları 

5.2.1. Dejeneratif eklem hastalıkları (periferik eklemlerin ve omurganın osteoartriti, DİSH)  

5.2.2. İnflamatuvar romatizmal hastalıklar  
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5.2.2.1. Romatoid artrit, Sjögren sendromu, Felty sendromu  

5.2.2.2. Ankilozan spondilit ve diğer seronegatif spondilartritler (Psöriatik artrit, Reiter sendromu, reaktif artrit, enteropatik artritler, 

SAPHO, undifferansiye spondilartritler)  

5.2.2.3. Konnektif doku hastalıkları (SLE, sistemik skleroz, dermatomyozit, polimyozit, mikst bağ dokusu hastalığı, antifosfolipid 

sendromu, erişkin Still hastalığı, çakışma sendromları, belirlenemeyen bağ dokusu hastalıkları) ve vaskülitler (Behçet hastalığı, polimyalji 

romatika, PAN, Wegener hastalığı vb)  

5.2.2.4. Enfeksiyöz artritler (bruselloz, septik artrit, spesifik bakteriyel artritler, gonokokal ve nongonokokal artritler, viral artritler, 

spiroketal artritler, fungal artritler vb) 

5.2.3. Yumuşak doku romatizmaları 

5.2.3.1. Tendinit, bursit, selülit, adeziv kapsülit, omuzun ağrılı sendromları, dupuytren kontraktürü, tetik parmak, impingement 

sendromları, ganglion, topuk ağrıları, metatarsalji 

5.2.3.2. Tuzak nöropatileri (karpal tünel sendromu, torasik outlet sendromu vb) 

5.2.3.3. Kompleks bölgesel ağrı sendromu (refleks sempatik distrofi) 

5.2.3.4. Hipermobilite sendromu 

5.2.4. Omurganın ağrılı sendromları (Bel ağrısı, disk patolojileri, radikülopatiler, boyun ağrıları, spinal stenoz, VBY, koksikodini, osteitis 

kondensas ilei, spondilolistezis, spondilolizis, diskiitis) 

5.2.5. Metabolik kemik hastalıkları 

5.2.5.1. Osteoporoz  

5.2.5.2. Osteomalazi  

5.2.5.3. Paget hastalığı  
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5.2.5.4. Avasküler nekroz  

5.2.5.5. Geçici bölgesel osteoporoz, renal osteodistrofi, stres fraktürü 

5.2.6. Metabolik, endokrin, hematolojik hastalıklar ile birlikte görülen romatizmal hastalıklar 

5.2.6.1.  Kristal artropatileri (Gut, psödogut gibi)  

5.2.6.2.  DM, tiroid ve paratiroid bozuklukları, akromegali, Cushing hastalığı ile ilişkili romatizmal sendromlar  

5.2.6.3. Hemofilik artropati, hemoglobinopatiler vb 

5.2.7. Pediyatrik romatizmal hastalıklar (Juvenil kronik artrit, akut romatizmal ateş, juvenil dermatomyozit, eklem ve kemik displazileri vb) 

5.2.8. Biyomekanik/anatomik bozukluklar (skolyoz, kifoz, bacak uzunluk farklılıkları, ayak deformiteleri, aşırı kullanım sendromu vb.) 

5.2.9. Romatizmal sendromlarla birlikte olan herediter ve konjenital hastalıklar 

5.2.9.1. Konnektif doku bozuklukları (Marfan, Ehler Danlos, hipermobilite sendromu, osteogenezis imperfekta vb)  

5.2.9.2. Mukopolisakkaridozlar  

5.2.9.3. Osteokondrodisplaziler  

5.2.9.4. Depo hastalıkları  

5.2.9.5. Diğerleri (hemokromatozis, okronozis, FMF vb) 

5.2.10. Spor yaralanmaları 

5.2.11. Travmatik durumlar 

5.2.11.1. Lökomotor sistemin değişik dokularında iyileşmenin patofizyolojisi ve fizyolojisi: deri, aponörozlar, fasyalar, kan damarları, 

sinirler, kaslar, tendonlar, ligamanlar, kıkırdak, kemik; primer ve sekonder yara iyileşmesi, terapötik metodlar, plastik cerrahi, 

komplikasyonlar.  

5.2.11.2. Burkulmalar  

5.2.11.3. Çıkıklar: travmatik çıkıklar, tekrarlayan çıkıklar  
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5.2.11.4. Kırıklar: Spinal, ekstremiteler; spesifik tedavi prensipleri, osteotomi gibi cerrahi girişimleri de içerecek şekilde iyileşme 

zamanı.  

5.2.11.5. El ve ayağın özel durumları 

5.2.12. Diğer artritik sendromlar (palindromik romatizma, Charcot eklemi, sarkoidoz, karaciğer ve pankreas hastalıklarındaki  

artropatiler, diyaliz artropatisi, RS3P, amiloidoz, myastenia gravis vb) 

5.2.12.1. Artroskopi, artroplasti, ampütasyon  gibi ortopedik girişimler 

 

 

5.3.  Ağrı ve Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon  

5.3.1. Ağrı ölçümü, deneysel ve klinik 

5.3.2. Ağrının psikososyal boyutu 

5.3.3. Ağrı sendromlarının sınıflaması-taksonomi 

5.3.4. Omurga kökenli ağrılar, radiküler, eklem ve diskojenik ağrı dahil 

5.3.5. Miyofasyal ağrı,fibromiyalji,kronik yorgunluk sendromu,huzursuz bacak sendromu 

5.3.6. Nöropatik ağrı 

5.3.7. Baş ve orofasyal ağrı 

5.3.8. Romatolojik ağrı 

5.3.9. Kompleks bölgesel ağrı sendromları 

5.3.10. Viseral ağrı 

5.3.11. Ürogenital ağrı 

5.3.12. Kanser ağrısı ve palyatif bakım 
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5.3.13. Akut ağrı 

5.3.14. Yaşlı, çocuk gibi özel durumlarda ağrı 

 

5.4. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ve Spor 

5.4.1. Spor aktiviteleriyle ilişkili Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 

5.4.2. Özürlüler için spor 

5.4.3. Spor  yaralanmaları tedavi ve rehabilitasyonu 

 

5.5. Sinir sistemi patolojilerinde Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 

5.5.1. Santral sinir sistemi 

5.5.1.1. Vasküler, neoplastik ve travmatik olaylar, serebrovasküler olaylar ve hemipleji (serebral hemisferler ve beyin sapı).  

5.5.1.2. Parkinson hastalığı.  

5.5.1.3. Serebellar olaylar.  

5.5.1.4. Travmatik beyin hasarı.  

5.5.1.5. Multipl skleroz.  

5.5.1.6. Motor nöron hastalıkları, amyotrofik lateral skleroz.  

5.5.1.7. Sringomiyeli.  

5.5.1.8. Spinal kord lezyonları: travmatik, neoplastik ve diğer.  

5.5.1.9. Spinoserebellar dejeneratif hastalıklar (Örn. Friedreich’s ataksi, Strumpell-Lorain, vb.) 

5.5.1.10. Nörofizyolojik disfonksiyon 

5.5.2. Periferik sinir sistemi 
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5.5.2.1. Poliomiyelit.  

5.5.2.2. Sinir köklerinin, pleksusların, sinir trunkuslarının travmatik kompresif durumları ve tümörleri: sinir sisteminin anatomik ilişkileri 

iyi bilinmelidir.  

5.5.2.3. Poliradikülopatiler.  

5.5.2.4. Diğer poliradikülopatiler. (Örn. Charcot-Marie-Toot, Dejerine-Sottas, vb.)  

5.5.2.5. Metabolik nöropatiler  

5.5.2.6. Lepra 

 

5.6. Respiratuvar patolojilerde Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 

5.6.1. Akut ve kronik obstrüktif ve restriktif sendromların değerlendirilmesi. Bunların meydana gelmesine neden olan durumlar. Tedavi 

prensipleri. 

5.6.2. Rehabilitasyon prensipleri: solunum fonksiyon testleri ile fonksiyonel değerlendirme. 

5.6.2.1. Aktif ve pasif bronşial drenaj teknikleri, postüral drenaj, manuel vurma ve enstrumental teknikler.  

5.6.2.2. Hastanın bilgilendirilmesi ve eğitimi. Aktif eğitim metodu. Kontrollu solunum teknikleri,  ventilatuar kas egzersizleri, diğer 

egzersiz  teknikleri, inspirasyon ve ekspirasyonun kontrolü.  

5.6.2.3. Suni ventilasyon, yardımlı solunum, evde yardımlı solunum  

5.6.2.4. Yardımlı solunum aletleri, sürekli oksijen tedavisi.  

5.6.2.5. Tedavinin kontrol ve monitorizasyonu 

5.6.3. Yukarıda sayılanların yoğun bakım ünitesinde uygulanması: komada yada uyanık bir hastada. Acil serviste: torasik ve abdominal 

cerrahinin etkileri. Hastanede: solunum yetmezliği. Evde, restriktif ve obstrüktif patolojiye bağlı olarak. Aşağıdaki noktalara dikkat 

ederek: 
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5.6.3.1. Major obstrüktif hava yolu hastalıkları, şiddetli astım, mukoviskidozis. 

5.6.3.2. Major restriktif durumlar: lateral amiyotrofik skleroz, şiddetli miyopati, diğer nörolojik durumlar. 

 

5.7. Kardiyovasküler patolojilerde Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 

5.7.1. Fiziksel aktivite (egzersiz)in kardiyovasküler sağlığa etkisinin kavranması 

5.7.2. Rehabilitasyon ekibi tarafından hasta dosyalarının incelenmesi ve hasta muayenesi ile kardiyovasküler bozukluğun derecesinin 

tayin edilmesi (risk stratifikasyonu) 

5.7.3. Kardiyak stres testleri 

5.7.4. Öncelikli olarak myokard enfarktüsü ve Koroner Arter Bypass Graft cerrahisi sonrası olmak üzere geniş bir yelpaze içindeki 

kardiyak problemlerde ( perkutanöz koroner girişim, kalp yetmezliği, valvüler cerrahi sonrası, kardiyak transplantasyon sonrası ve diğer 

kalp hastalıklarında) kardiyak rehabilitasyon işlemleri 

5.7.5. Periferik vasküler hastalıklarda rehabilitasyon 

5.7.5.1. Derin ven trombozunun önlenmesi, tanısı,  ve tedavisi 

5.7.5.2. Kronik venöz yetersizlik ve hasta eğitimi 

5.7.5.3. Venöz ülserler  

5.7.5.4. Arteryel hastalıkların tanınması ve fiziyatrik yaklaşım 

5.7.5.5. Lenfödem 

 

5.8.  Pediatride Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 

5.8.1. Pediatrik romatizmal ve inflamatuvar hastalıklarda tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları 
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5.8.2. Çocuğun gelişiminin değerlendirilmesi: psikomotor gelişme, duyusal ve kognitif gelişme. Gelişme evrelerinin test edilmesi ve 

değerlendirilmesi. 

5.8.3. Lökomotor sistem gelişiminde patofizyoloji. Kas iskelet sistemi ve eklem yapılarında anomali ve büyüme arasındaki etkileşim. 

5.8.4. Nöropediatri-serebral palsi- spina bifida ve miyelomeningosel. Infantil spinal amyotrofiler. Nörolojik sorunların nöroortopedik 

sonuçları, önlenmesi, tedavisi ve monitorizasyonu. 

5.8.5. Ekstremitelerin konjenital malformasyonları, iskelet agenezisi, konjenital aplazi ve displaziler, kalça displazisi, club foot ve diğer 

ayak malformasyonları. 

5.8.6. Kemik distrofileri 

5.8.7. Alt ekstremite uzunluk farklılıkları 

5.8.8. Skolyoz: idiopatik, konjenital, sekonder 

5.8.9. Infantil travma: çocuklarda travmanın ve rehabilitasyonun genel değerlendirmesi, özellikle yanık ve amputasyon. 

 

5.9. Ürolojik ve seksüel problemlerde Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 

5.9.1. Mesane/sfinkter ve anal sfinkter fonksiyonları ve kontinans fizyolojisi  

5.9.2. Mesane/sfinkter patolojileri: nörolojik veya diğer. Ürodinamik inceleme: değerlendirme ve tedavi.  

5.9.3. Ano-rektal sfinkter patolojileri: nörolojik veya diğer. Değerlendirme ve tedavi.  

5.9.4. Spinal paralizilerde gebeliği de içerecek şekilde nörolojik disfonksiyonların neden olduğu seksüel sorunlar. 

5.10.            Yanık rehabilitasyonu 

5.11.            Geriatride Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 

5.11.1.  Değişik sistemlerin yaşlanma süreci 
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5.11.1.1. Santral ve periferik sinir sistemi: nörolojik yaşlanma, ruhsal duruma etkileri,  serebral fonksiyonlar ve feedback 

mekanizmalar. 

5.11.1.2. Kas-iskelet sistemi: kemikler, eklemler, kaslar. 

5.11.1.3. Kardiyo-respiratuvar sistem 

5.11.2. Geriatrik patoloji esaslarının değerlendirilmesi: epidemiyoloji, patoloji, yaşlanmanın evrimi ve tedavi ilkeleri. 

5.11.3.  Geriatrik sendromların tanınması ve gerekli rehabilitasyon programlarının uygulanması  

5.11.4.  Geriatrik yaş grubu hastaların değerlendirme ilkeleri ve ileri yaşa özgü ölçeklerin uygulanması 

5.11.5. Yaşlılıkta özürlülüğün önlenmesi ve yaşam kalitesinin korunması 

5.11.6.  Geriatrik hastaların evde veya bakım evlerinde yaşama endikasyonları 

5.11.7. Geriatrik rehabilitasyon 

5.12.       Onkolojik rehabilitasyon 

5.13. Vestibuler rehabilitasyon 

5.14. Yutma ,Konuşma ve Lisan bozuklukları rehabilitasyonu 

5.15. Obstetrik Rehabilitasyon 

5.16. Özürlülerin reintegrasyonu, özürlü ve yaşlıların evde bakımı 

5.16.1. Avrupa Birliğinin değişik ülkelerinin  ve Türkiye’nin sağlık ve mediko-sosyal faaliyetlerine ait genel bilgi 

5.16.1.1. Sağlık sigortası sistemleri - sosyal güvenlik  

5.16.1.2. Özel ve halka açık hastaneler  

5.16.1.3. Evde  tedavi Uygulamaları 

5.16.1.4. Evde bakım, sağlık işçileri, evde yardım vs..  

5.16.1.5. Telefon ve diğer telekomünikasyon metodları ile yardım ve takip.  
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5.16.1.6. Bakım evleri 

5.16.2. Rehabilitasyonun genel organizasyonu konusunda bilgi, bu yapıda FTR uzmanının yeri ve rolü. 

5.17. Koruyucu hekimlik ve FTR 

5.17.1. Sağlıklı bireylerin sağlık durumunu koruyan, geliştiren ve yaşam kalitesini artıran yöntemler 

5.17.2. Fiziksel egzersiz ve sağlık ilişkisi  

5.17.3. Her yaş grubunda yaşam kalitesinin korunması ve geliştirilmesi 

 

4. GENİŞLETİLMİŞ MÜFREDAT TANITIMI 

 

5. ÖĞRENME VE ÖĞRETME YÖNTEMLERİ 

 

6. STANDARTLAR 

 

a. Eğitici Özellikleri 

b. Fiziki Özellikleri 

c. Portföy 
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Uzmanlık Eğitimi Veren Birimlerin Asgari Nitelikleri ve Standartları  

Eğitici  

(Nitelik Ve Nicelikleri) 

 

Fiziksel  

(Araç, Gereç, Donanım Ameliyathane, Yatak Sayısı, Vb.) 

 

Portföy  

(Hasta Çeşitliliği ve Sayısı, Eğitimle İlgili Numune, Test, Vb) 

 

 

 

7. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 

a. Ölçme Araçları 

i. Sınavlar 

ii. Karne 

b. Değerlendirme Ölçütleri 
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ÖĞRENİLMESİ GEREKEN BECERİLER * 

  Zorunlu en az 

uygulama sayısı 

FONKSİYONEL DEĞERLENDİRME 50 

MANUEL VE DİNAMOMETRİK KAS TESTLERİ 50 

EKLEM HAREKET AÇIKLIĞI ÖLÇÜMÜ 50 

DUYU, ALGI, MOTOR DEĞERLENDİRME 50 

DENGE, KOORDİNASYON, PROPRİOSEPTİF DEĞERLENDİRME  50 

POSTÜR VE YÜRÜYÜŞ DEĞERLENDİRME 50 

GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ DEĞERLENDİRME 50 

SKOLYOZ DEĞERLENDİRME 10 

NÖROGELİŞİMSEL DEĞERLENDİRME 10 

ANTROPOMETRİK DEĞERLENDİRME 10 

NÖROFİZYOLOJİK DEĞERLENDİRME 10 

MESLEKİ DEĞERLENDİRME 10 

YAŞAM KALİTESİ DEĞERLENDİRME 10 

EL BECERİ TESTLERİ 10 

İSOKİNETİK DEĞERLENDİRME 5 

AMPUTE DEĞERLENDİRMESİ 3 

YÜRÜME ANALİZİ 50 
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BİLGİSAYARLI YÜRÜME VE HAREKET ANALİZİ 2 

ENMG VE ELEKTROFİZYOLOJİK DEĞERLENDİRME VE TEDAVİ 10 

İZOKİNETİK DEĞERLENDİRME 5 

TEMEL EGZERSİZ UYGULAMALARI (ROM, GERME, GEVŞEME, GÜÇLENDİRME, 

POSTÜR) 

50 

YÜRÜME EGZERSİZİ (DÜZ VE EĞİMLİ YÜZEYLERDE VE MERDİVEN EĞİTİMİ) 25 

SOLUNUM EGZERSİZİ 25 

NÖROFİZYOLOJİK EGZERSİZ 15 

ERGOMETRİK EGZERSİZ 15 

SKOLYOZ EGZERSİZİ 10 

DENGE KOORDİNASYON VE PROPRİOSEPTİF EGZERSİZLER 50 

SU İÇİ EGZERSİZ 3 

ELEKTROTERAPİ/ ELEKTROSTİMÜLASYON/ İYONTOFOREZ 25 

FES(dinamik ve statik) 10 

DERİN ISITICILAR 25 

YÜZEYEL ISITICILAR 25 

MANYETİK ALAN VE LAZER 10 

TRAKSİYON (SERVİKAL/LOMBER) 15 

LOKAL VE GENEL HİDROTERAPİ VE BALNEOTERAPİ 15 

BİOFEEDBACK 3 
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MOBİLİZASYON/MANUPLASYON 5 

MASAJ 5 

ORTEZ/PROTEZ REÇETELEME 25 

BANDAJLAMA 10 

KEMİK YOĞUNLUK ÖLÇÜMLERİ 5 

KAS İSKELET SİSTEMİ ULTRASONOGRAFİSİ 5 

ÜRODİNAMİ/NÖROJENİK MESANE, BARSAK VE ÜROJİNEKOLOJİK 

REHABİLİTASYON 

5 

PONKSİYON/ENJEKSİYON TERAPİSİ (EKLEM, YUMUŞAK DOKU, AĞRILI NOKTA) 50 

BOTOKS VE DİĞER SİNİR BLOKAJLARI 5 

ALGOLOJİ UYGULAMALARI (İNVAZİF YÖNTEMLER) 2 

AKUPUNKTUR/ELEKTROAKUPUNKTUR UYGULAMALARI 2 

  

İNTERMİTTAN KOMPRESYON UYGULAMASI 2 

SÜREKLİ PASİF HAREKET UYGULAMASI 5 

BASI YARASI BAKIMI 5 

ÖZÜRLÜLÜK VE ENGELLİLİK DERECELENDİRME 3 

NÖROLOJİK REHABİLİTASYON 15 

ORTOPEDİK REHABİLİTASYON (KIRIK, AMPUTE REHAB., ARTROPLASTİ VB) 15 

KAS-İSKELET VE ROMATOLOJİK REHABİLİTASYON 15 
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PEDİATRİK REHABİLİTASYON 5 

SPOR SAKATLIKLARI REHABİLİTASYONU 5 

İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ 5 

EL REHABİLİTASYONU 5 

KARDİYOPULMONER REHABİLİTASYON 3 

GERİATRİK REHABİLİTASYON 5 

KOGNİTİF REHABİLİTASYON 3 

KONUŞMA VE YUTMA  REHABİLİTASYONU 2 

DİĞER REHABİLİTASYON UYGULAMALARI (ONKOL., YANIK, GÖRME ÖZ., 

GEBELİK.V.B) 

5 

BEL VE BOYUN OKULU  10 

EV PROGRAMI, AİLE EĞİTİMİ 50 

 *Öğrenilmesi gereken beceriler; kongre, sempozyum, work shoplar, kurslar, rotasyonlar, çalışma grubu toplantıları, aylık bilimsel toplantılar vb. 

bilimsel aktivitelerde de  kazanılabilir. 

ARAŞTIRMA VE AKADEMİK UYGULAMALAR  

1-Akademik uygulamaların yıllara göre dağılımı  birimlerin kendi iç dinamiği açısından birim sorumlusuna bırakılmıştır. 

2-Eğitim aktiviteleri (İhtisas süresince her bir aktiviteden en az 5’er adet gerçekleştirilmiş olmalı ve aktivitelerin belgelerinin fotokopileri 

eklenecektir.) 

2.1Seminer, dergi saati, olgu sunumu 
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2.2Yayınlar (özgün makale, olgu sunumu, derleme) (İhtisas süresince  en az 1 adet yayın gerçekleştirilmiş olmalıdır) 

2.3Bildiriler (Sözlü / Poster) (İhtisas süresince en az 3 adet bildiri gerçekleştirilmiş olmalıdır) 

2.4Katıldığı kongre, sempozyum ve seminerler (İhtisas süresince  toplam en az 3 adet kongre, sempozyum ya da seminere katılmış  olmalıdır) 

2.5Katıldığı beceri/eğitim kursu/çalışma grubu (İhtisas süresince en az 1 adet beceri, eğitim kursu ya da workshopa katılmış olmalıdır) 

3-UZMANLIK TEZİ 

DEĞERLENDİRME  

1- Asistanların meslek bilgileri, mesleki uygulama, göreve bağlılık, çalışma, araştırma ve yönetme yetenekleri ile meslek ahlakı açısından 

değerlendirme 

BECERİLER Çok iyi İyi Yeterli Eksik Yetersiz 

Klinik Muayene      

Klinik Çalışma      

Yazılı İletişim      

Sözlü iletişim      

2. İŞ DAVRANIŞI      

Uzmanlık alanına İlgisi      

Kişisel girişim      
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*Ekiple ilgili 

*Bilimsel çalışmalar için 

Öğretme 

*Hemşire/sağlık personeli 

*Ekip 

     

İş kalitesi 

*Başlama 

*Karar verme 

*Organizasyon 

*Takip 

     

İş miktarı      

3.GENEL DAVRANIŞ      

Kendine güven      

Öz eleştiri      

TUKMOS, Çekirdek Müfredatları Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, v.1.0

23.08.2011'den itibaren geçerlidir. Genel, sf: 37/40 38/51



 

38 

38 

Hastaya davranış      

Diğer disiplinlere yaklaşım      

Meslektaşlarına yaklaşım      

Ekip çalışması 

*Ekip aktivitelerini organize 

etme yeteneği 

*Toplantı yönetme yeteneği 

     

4.PERFORMANS      

Tanıya yönelik bilgisi      

Tedaviye yönelik bilgisi      

Bilginin klinik uygulaması      

İş üretimi 

*Kalitatif 

*Zamanında 
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Tıbbi yönetimle ilgili iş 

*Tıbbi raporlar 

*Tıbbi kayıtlar 

     

Bilimsel araştırma 

*Literatürün değerlendirilmesi 

*Bilgi edinme 

*Araştırma kalitesi 

     

ÇOK İYİ: 90-100,  İYİ: 80-89,         YETERLİ: 70-79,          EKSİK:    50-69,   YETERSİZ:   < 50 

Değerlendirmeler, 6 aylık dönemler halinde yukarıdaki sınıflanmaya göre yapılacaktır. Yapılan puanlama toplamı, puan verilen madde sayısına 

bölünerek ortalama puan hesaplanacaktır. 

DÖNEMİ I. 6 AY II. 6 AY III. 6 AY IV. 6 AY V. 6 AY VI. 6 AY VII. 6 AY 

DEĞERLENDİRME 

PUANI 

       

 

2- Seviye değerlendirme sınavı;  

 

SEVİYE DEĞERLENDİRME SINAVI (YAZILI SINAV) 
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DÖNEMİ I. 6 AY II. 6 AY III. 6 AY IV. 6 AY V. 6 AY VI. 6 AY VII. 6 AY 

DEĞERLENDİRME 

PUANI 

       

Değerlendirme puanı ve seviye değerlendirme puanının ortalaması, sonuç olarak, 6 aylık aralarla gizli olarak fakültelerde dekanlığa, diğer 

kurumlarda kurum amirleri aracılığı ile Bakanlığa gönderilir. 

Asistanlığın altı aylık değerlendirme devresinin birden fazla eğitim sorumlusu yanında geçmesi halinde, her bir eğitim sorumlusu tarafından 

asistan değerlendirme formu doldurulur ve değerlendirmede bunların ortalaması alınır. Bu değerlendirme formları üzerinde yapılan inceleme 

ve değerlendirmeler sonucunda olumsuz not (Eksik ve yetersiz; 100 tam puan üzerinden 69 ve aşağısı) alan asistan yazı ile uyarılır. Üst üste iki 

kez olumsuz not alan asistanın birimi, aynı kurumda başka birim yoksa kurumu mevzuatları çerçevesinde değiştirilir. Üçüncü kez olumsuz not 

alan asistanın hizmet süresi ne olursa olsun asistanlıkla ilişkisi kesilir. Bu suretle asistanlıkla ilişkisi kesilenler, aynı uzmanlık dalında bir daha 

asistan olamazlar. 

 

8. ASİSTANLIK EĞİTİMİ İYİLEŞTİRME SÜRECİ 

 

a. Asistan Geribildirimleri 

b. Eğitimin Standardizasyonu 
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Görev Grubu Görev Analiz Alt Analiz Öğrenim 
Hedefi

Fiziksel Tıp ve 
Rehabilitasyon Branş 
Tanımı BEL AĞRISINI YÖNETİR ANAMNEZ ALIR

POST OP JORONER HASTA 
REHABİLİTASYONU 
YAPAR ÖYKÜ ALIR

VÜCUT FONKSİYON 
SORGULAMASI YAPAR

Fiziksel Tıp ve 
Rehabilitasyon Uzmanlık 
Eğitimi Müfredat, 
Standart ve Rotasyonları

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 
Branş Tanımı 1. FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON BRANŞ TANIMI

1.3. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon branşı Romatoloji, Spor Hekimliği, Algoloji,Klinik Nörofizyoloji, 
Geriatri, Tamamlayıcı Tıp, Toplumsal Rehabilitasyon ve Kaplıca Tıbbı bilim dallarının ilgi ve uygulama 
alanlarını kapsar.
1.2. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon branşı bu kapsamda; her yaştan hastada, fiziksel tıp modaliteleri, medikal 
ve manuplatif tedavileri kullanarak ağrı, fonksiyon kaybı, yaşam kalitesinde bozulma, özürlülük, engellilik 
ve sakatlığa yol açabilen başta romatizmal, nörolojik, ortopedik/travmatolojik, kardiyopulmoner ve algolojik 
hastalıklar olmak üzere tüm sistemlerin primer ya da tamamlayıcı tedavisini içerir.
1.1. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, temel olarak hareket sistemi (kas-iskelet) hastalıklarının tanı, tedavi ve 
rehabilitasyonuyla uğraşan, ayrıca tüm diğer sistemlere ait doğumsal ya da edinilmiş hastalıklara bağlı 
fizyolojik ya da anatomik yetersizliği olan kişilerin, mevcut kapasitelerini en üst düzeye çıkarmak, 
bağımlılıklarını azaltmak ve yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla yataklı ve yataksız kurumlarda ve 
toplum içinde rehabilitasyon uy

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 
Uzmanlık Eğitiminde Görev 
Tanımlamaları

2.4. Kas iskelet sistemini tutan her türlü enflamatuvar, dejeneratif, travmatik, nontravmatik ve metabolik 
romatizmal hastalıkların veya ağrılı durumların ayırıcı tanısını yaparak tanısını koyarken gerektiğinde 
çekirdek eğitim programında belirtilen tanısal yöntemleri (EKG, ultrason, artroskopi, endoskopi, EMG, 
kemik yoğunluk ölçümü gibi) kullanır.
2.5. Sorumlu olduğu tüm hastalıklarda gerektiğinde ortez ve protez uygulamalarının reçetelenmesinden, 
yapılması ve/ veya yaptırılmasından sorumludur.
2.6. Hareket sistemi hastalıklarının önlenmesi ve özürlü bireylerin yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla 
toplumun bilgilendirilmesi ve eğitiminden, bu kapsamda koruyucu rehabilitasyonu da içeren toplum temelli 
rehabilitasyon hizmetlerinden sorumludur.
2.3. Rehabilitasyon hemşiresi, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, sosyal hizmet uzmanı, ortez-protez 
teknisyeni ve psikolog gibi diğer sağlık elemanları ve teknikerlerden oluşan rehabilitasyon ekibinin lideridir. 
Hastanın gereksinimine göre diğer dal hekimleri ile işbirliği yapar.
2.7. Kaplıca tedavisi ve diğer hidroterapi yöntemlerinin planlanması ve yürütülmesinden sorumludur.
2.8. Akut ve kronik ağrıda, hem ağrıya yol açan faktörlerin değerlendirilmesini ve ayırıcı tanısını yapar, 
tanısını koyar; hem de ağrı tedavisinde medikal ve girişimsel tedavilerin yanısıra fiziksel tıp modalitelerini -
yöntemlerini (fizik tedavi ajanlarını) ve ağrı rehabilitasyonunu kullanır.
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2.2. Çeşitli sistemlere ait doğumsal ya da edinilmiş hastalıklara bağlı fizyolojik ya da anatomik yetersizliği 
olan kişilerde, mevcut kapasitelerini en üst düzeye çıkarmak ve bağımlılık düzeylerini azaltarak yaşam 
kalitelerini yükseltmek amacıyla romatizmal, nörolojik, ortopedik/ travmatolojik, pediyatrik, 
kardiyopulmoner ve algolojik hastalıkların primer ya da tamamlayıcı tedavilerini içeren rehabilitasyon 
programlarının yatarak, ayaktan ya da t
Temel olarak başta romatizmal hastalıklar olmak üzere hareket sistemi hastalıklarının tanı ve ayırıcı tanısını 
yapar; hastanın gereksinimine göre farmakolojik, fiziksel tıp modaliteleri ve rehabilitasyon gibi tedavi 
yöntemlerini uygular.

2. FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON UZMANLIK EĞİTİMİNDE GÖREV TANIMLAMALARI
2.7. Kaplıca tedavisi ve diğer hidroterapi yöntemlerinin planlanması ve yürütülmesinden sorumludur

2.5. Sorumlu olduğu tüm hastalıklarda gerektiğinde ortez ve protez uygulamalarının reçetelenmesinden, 
yapılması ve/ veya yaptırılmasından sorumludur.
2.6. Hareket sistemi hastalıklarının önlenmesi ve özürlü bireylerin yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla 
toplumun bilgilendirilmesi ve eğitiminden, bu kapsamda koruyucu rehabilitasyonu da içeren toplum temelli 
rehabilitasyon hizmetlerinden sorumludur.
2.4. Kas iskelet sistemini tutan her türlü enflamatuvar, dejeneratif, travmatik, nontravmatik ve metabolik 
romatizmal hastalıkların veya ağrılı durumların ayırıcı tanısını yaparak tanısını koyarken gerektiğinde 
çekirdek eğitim programında belirtilen tanısal yöntemleri (EKG, ultrason, artroskopi, endoskopi, EMG, 
kemik yoğunluk ölçümü gibi) kullanır.
2.3. Rehabilitasyon hemşiresi, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, sosyal hizmet uzmanı, ortez-protez 
teknisyeni ve psikolog gibi diğer sağlık elemanları ve teknikerlerden oluşan rehabilitasyon ekibinin lideridir. 
Hastanın gereksinimine göre diğer dal hekimleri ile işbirliği yapar.
Temel olarak başta romatizmal hastalıklar olmak üzere hareket sistemi hastalıklarının tanı ve ayırıcı tanısını 
yapar; hastanın gereksinimine göre farmakolojik, fiziksel tıp modaliteleri ve rehabilitasyon gibi tedavi 
yöntemlerini uygular.
2.2. Çeşitli sistemlere ait doğumsal ya da edinilmiş hastalıklara bağlı fizyolojik ya da anatomik yetersizliği 
olan kişilerde, mevcut kapasitelerini en üst düzeye çıkarmak ve bağımlılık düzeylerini azaltarak yaşam 
kalitelerini yükseltmek amacıyla romatizmal, nörolojik, ortopedik/ travmatolojik, pediyatrik, 
kardiyopulmoner ve algolojik hastalıkların primer ya da tamamlayıcı tedavilerini içeren rehabilitasyon 
programlarının yatarak, ayaktan ya da t
2. FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON UZMANLIK EĞİTİMİNDE GÖREV TANIMLAMALARI

2.2. Çeşitli sistemlere ait doğumsal ya da edinilmiş hastalıklara bağlı fizyolojik ya da anatomik yetersizliği 
olan kişilerde, mevcut kapasitelerini en üst düzeye çıkarmak ve bağımlılık düzeylerini azaltarak yaşam 
kalitelerini yükseltmek amacıyla romatizmal, nörolojik, ortopedik/ travmatolojik, pediyatrik, 
kardiyopulmoner ve algolojik hastalıkların primer ya da tamamlayıcı tedavilerini içeren rehabilitasyon 
programlarının yatarak, ayaktan ya da t
2.3. Rehabilitasyon hemşiresi, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, sosyal hizmet uzmanı, ortez-protez 
teknisyeni ve psikolog gibi diğer sağlık elemanları ve teknikerlerden oluşan rehabilitasyon ekibinin lideridir. 
Hastanın gereksinimine göre diğer dal hekimleri ile işbirliği yapar.
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2.4. Kas iskelet sistemini tutan her türlü enflamatuvar, dejeneratif, travmatik, nontravmatik ve metabolik 
romatizmal hastalıkların veya ağrılı durumların ayırıcı tanısını yaparak tanısını koyarken gerektiğinde 
çekirdek eğitim programında belirtilen tanısal yöntemleri (EKG, ultrason, artroskopi, endoskopi, EMG, 
kemik yoğunluk ölçümü gibi) kullanır.
2.5. Sorumlu olduğu tüm hastalıklarda gerektiğinde ortez ve protez uygulamalarının reçetelenmesinden, 
yapılması ve/ veya yaptırılmasından sorumludur.
2.6. Hareket sistemi hastalıklarının önlenmesi ve özürlü bireylerin yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla 
toplumun bilgilendirilmesi ve eğitiminden, bu kapsamda koruyucu rehabilitasyonu da içeren toplum temelli 
rehabilitasyon hizmetlerinden sorumludur.
2.7. Kaplıca tedavisi ve diğer hidroterapi yöntemlerinin planlanması ve yürütülmesinden sorumludur
Akut ve kronik ağrıda, hem ağrıya yol açan faktörlerin değerlendirilmesini ve ayırıcı tanısını yapar, tanısını 
koyar; hem de ağrı tedavisinde medikal ve girişimsel tedavilerin yanısıra fiziksel tıp modalitelerini -
yöntemlerini (fizik tedavi ajanlarını) ve ağrı rehabilitasyonunu kullanır.

2. FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON UZMANLIK EĞİTİMİNDE GÖREV TANIMLAMALARI
2.1. Temel olarak başta romatizmal hastalıklar olmak üzere hareket sistemi hastalıklarının tanı ve ayırıcı 
tanısını yapar; hastanın gereksinimine göre farmakolojik, fiziksel tıp modaliteleri ve rehabilitasyon gibi 
tedavi yöntemlerini uygular.

2.2. Çeşitli sistemlere ait doğumsal ya da edinilmiş hastalıklara bağlı fizyolojik ya da anatomik yetersizliği 
olan kişilerde, mevcut kapasitelerini en üst düzeye çıkarmak ve bağımlılık düzeylerini azaltarak yaşam 
kalitelerini yükseltmek amacıyla romatizmal, nörolojik, ortopedik/ travmatolojik, pediyatrik, 
kardiyopulmoner ve algolojik hastalıkların primer ya da tamamlayıcı tedavilerini içeren rehabilitasyon 
programlarının yatarak, ayaktan ya da t
Akut ve kronik ağrıda, hem ağrıya yol açan faktörlerin değerlendirilmesini ve ayırıcı tanısını yapar, tanısını 
koyar; hem de ağrı tedavisinde medikal ve girişimsel tedavilerin yanısıra fiziksel tıp modalitelerini -
yöntemlerini (fizik tedavi ajanlarını) ve ağrı rehabilitasyonunu kullanır.
2.2. Çeşitli sistemlere ait doğumsal ya da edinilmiş hastalıklara bağlı fizyolojik ya da anatomik yetersizliği 
olan kişilerde, mevcut kapasitelerini en üst düzeye çıkarmak ve bağımlılık düzeylerini azaltarak yaşam 
kalitelerini yükseltmek amacıyla romatizmal, nörolojik, ortopedik/ travmatolojik, pediyatrik, 
kardiyopulmoner ve algolojik hastalıkların primer ya da tamamlayıcı tedavilerini içeren rehabilitasyon 
programlarının yatarak, ayaktan ya da t
2.3. Rehabilitasyon hemşiresi, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, sosyal hizmet uzmanı, ortez-protez 
teknisyeni ve psikolog gibi diğer sağlık elemanları ve teknikerlerden oluşan rehabilitasyon ekibinin lideridir. 
Hastanın gereksinimine göre diğer dal hekimleri ile işbirliği yapar.
2.4. Kas iskelet sistemini tutan her türlü enflamatuvar, dejeneratif, travmatik, nontravmatik ve metabolik 
romatizmal hastalıkların veya ağrılı durumların ayırıcı tanısını yaparak tanısını koyarken gerektiğinde 
çekirdek eğitim programında belirtilen tanısal yöntemleri (EKG, ultrason, artroskopi, endoskopi, EMG, 
kemik yoğunluk ölçümü gibi) kullanır.
2.5. Sorumlu olduğu tüm hastalıklarda gerektiğinde ortez ve protez uygulamalarının reçetelenmesinden, 
yapılması ve/ veya yaptırılmasından sorumludur.
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2.6. Hareket sistemi hastalıklarının önlenmesi ve özürlü bireylerin yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla 
toplumun bilgilendirilmesi ve eğitiminden, bu kapsamda koruyucu rehabilitasyonu da içeren toplum temelli 
rehabilitasyon hizmetlerinden sorumludur.
2.7. Kaplıca tedavisi ve diğer hidroterapi yöntemlerinin planlanması ve yürütülmesinden sorumludur.

Akut ve kronik ağrıda, hem ağrıya yol açan faktörlerin değerlendirilmesini ve ayırıcı tanısını yapar, tanısını 
koyar; hem de ağrı tedavisinde medikal ve girişimsel tedavilerin yanısıra fiziksel tıp modalitelerini -
yöntemlerini (fizik tedavi ajanlarını) ve ağrı rehabilitasyonunu kullanır.

Temel olarak başta romatizmal hastalıklar olmak üzere hareket sistemi hastalıklarının tanı ve ayırıcı tanısını 
yapar; hastanın gereksinimine göre farmakolojik, fiziksel tıp modaliteleri ve rehabilitasyon gibi tedavi 
yöntemlerini uygular.

2.1. Temel olarak başta romatizmal hastalıklar olmak üzere hareket sistemi hastalıklarının tanı ve ayırıcı 
tanısını yapar; hastanın gereksinimine göre farmakolojik, fiziksel tıp modaliteleri ve rehabilitasyon gibi 
tedavi yöntemlerini uygular.

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon 
Eğitiminin Organizasyonu

3.3.3.3. Reçetelendirme ve uygulama (medikal,egzersiz ve fizik tedavi modaliteleri, ortez-protez, tekerlekli 
iskemle, ambulasyon cihazları, özel donanımlı arabalar,özel yataklar ve diğer yardımcı cihazlar, vb.)
3,3,2, Eğitim programı yataklı hasta servislerini, poliklinik hizmetlerini ve değişik ünitelerdeki hizmetler ile 
evde bakımı kapsayacak şekilde düzenlenmelidir.
3,2, Eğitim sorumlusu ve eğiticiler bu programın sürdürülmesinden, geliştirilmesinden, 
değerlendirilmesinden ve sonuçlarından sorumludur.

Çalışma Alanlarını Temel Alan 
Sınıflandırma 4.2.5.5. Hidroterapi: Akuaterapi, Balneoterapi

4.2.5.4.3. Mekanik vibrasyon, biofeedback, akupunktur, laser, traksiyon tedavisi, ultraviyole tedavisi
4.2.5.4.2. Isı tedavisi: Yüzeyel ve derin sıcak ve soğuk tedavisi
4.2.5.4.1. Elektroterapi: alçak orta ve yüksek frekanslı akımları, manyetik alan tedavisi
4.2.5.5.1.2. Hidroterapinin Fizyolojik Etkileri
4.2.5.5.1.1. Suyun Fiziksel Özellikleri
4.2.5.5.1. Hidroterapi
4.2.5.5.1.6. Talassoterapi
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4.2.5.5.1.5. Bası Yaraları ve Hidroterapi
4.2.5.5.1.3. Hidroterapi Uygulama Yöntemleri (Örneğin havuz uygulamaları, whirlpool ve hubbard tank 
kullanımı, kontrast banyo uygulamaları)
4.2.5.5.1.4. Hidroterapi komplikasyonları ve kontraendikasyonları
4.2.5.5.3.6. Romatizmal Hastalıklarda Balneoterapi Uygulamaları
4.2.5.5.3.7. Diğer Hastalıklarda Balneoterapi Uygulamaları
4.2.5.6. Ekipman ve teknik yardım Fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanları ortez ve protez yapımında 
kullanılan malzeme ve bu malzemenin mekanik özelliklerini bilmelidir. Ayrıca en sık kullanılan imalat 
işlemlerini, ek özellikleri, yedek parçaları ve klinik uygulamaları konusunda da bilgisi olması beklenir: 
reçetelenmesi, adapte edilmesi, uygulamanın kontrolü ve terapötik etkilerinin değerlendirilmesi konusunda 
detaylı bilgi sahibi olmalıdır.
4.2.5.5.3.8. Kaplıca Merkezi Üzerine Genel Bilgiler ve Kür Kavramı
4.2.5.6.4. Protezler: Amputasyon endikasyonları, üst ve alt ekstremite amputasyonlarında ekipman ve 
rehabilitasyon
4.2.5.6.3. Ortezler (boyun,gövde, üst ve alt ekstremiteler için çeşitli ortezler/korseler)
4.2.5.6.2. Bandajlar, bası yapıcı antiödem ve antiembolik çorap/eldiven/dizlik/
4.2.5.6.1. Kullanılan materyal

4.2.5.6.6. Teknik yardım: tesisat, araçlar, GYA aletleri, transfer ve iletişim araçları, çevre kontrolü, ev 
araçları, özürlülere daha fazla bağımsızlık kazandıran ve yaşam kalitesini artıran basit yada karmaşık araçlar.
4.2.5.6.5. Mekanoterapi (her türlü masaj tekniği,egzersize ve ambulasyona yardımcı cihazlar, ağırlıklar, vb. 
gibi)
4.2.5.5.2.2. Kas-iskelet Sistemi Hastalıklarda Akuatik Rehabilitasyon
4.2.5.5.2.3. Romatizmal Hastalıklarda Akuatik Rehabilitasyon
4.2.5.5.2. Akuaterapi
4.2.5.5.2.1. Su İçi Egzersizler ve Temel Prensipleri
4.2.5.5.3. Balneoterapi:
4.2.5.5.2.4. Erişkin ve Pediyatrik Akuatik Nörorehabilitasyon
4.2.5.5.3.2. Balneoterapi Uygulama Yöntemleri (Eksternal ve internal balneoterapi uygulamaları, 
kontrendikasyonlar ve yan etkiler)
4.2.5.5.3.1. Termomineralli Suyun Özellikleri
4.2.5.5.3.5. Peloidoterapi Uygulamaları
4.2.5.5.3.4. Kükürtlü, Radonlu ve Karbondioksitli Sular
4.2.5.5.3.3. Termomineralli Su Banyosunun Etkileri
4.2.5.2.2. Farklı patolojilerde kinezyoterapiye özel metodlar. CYRIAX, MENNELL, vb. gibi teknikler, 
KABAT, BOBATH, BRUNNSTROM, vb. gibi metodlar.
4.2.5.4. Fizik Tedavi: Fizik tedavi tekniklerinin kullanımı, tedavi etkilerine ait temel bilgiler, endikasyon ve 
kontraendikasyonları
4.2.5.3. Ergoterapi: Ergonominin esasları. Ergoterapinin prensipleri ve metodları. Ergoterapide materyal, 
ekipman, teknoloji ve değerlendirme. Eklem/kas eğitiminde, endurans eğitiminde, fonksiyonel 
rehabilitasyonda ve topluma yeniden integrasyonda (sosyo-ailesel, eve ait, mesleki ve iş eğitimi) ergoterapi 
uygulamaları
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4.2.5.2.3. Kinezyoterapinin endikasyonları, reçetelendirilmesi ve kontrolü: teknik konusunda genel bilgi, 
fonksiyonel değerlendirme sonuçlarına göre teknik seçimi, her hastada patolojinin tipi ve bireysel 
karakteristikleri.
4.2.5.1. Farmakoloji
4.2.5. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyonda tedavi

4.2.3.6. Mekanik fenomen (kuvvet platformu) ve hareketin (vücut segmentlerinin yer değiştirmesini 
kayıtlayan çeşitli modern yöntemler) bilgisayar destekli kayıtlayıcılar aracılığı ile kantitatif 
değerlendirilmesi, yorumlanması ve uygulanması
4.2.4. Fonksiyonel değerlendirme: I.C.I.D.H.’nın (International Classification of Impairments, Disabilities, 
and Handicaps) ve/veya ICF kullanımı ve uygulanması. Fiziksel tıp ve rehabilitasyonda kullanılan çeşitli 
ölçekler, aletler, test ve göstergelerin bilinmesi, kullanılması ve yorumlanması
4.2.3.3.6. Uyarılmış potansiyeller ( Somato sensoryal, görsel beyinsapı, işitsel olaya ilişkin endojen 
potansiyeller, manyetik stimülasyon ile motor uyartılmış potansiyeller)
4.2.3.3.7. Otonom sinir sistemi inceleme ( sempatik deri yanıtı, R - R Aralık değişkenliği, QSART 
çalışmaları ve diğerleri)

4.2.3.4. Solunum fonksiyon testleri
4.2.3.5. Kardiyovasküler fonksiyon testleri, oksijen tüketimi, dereceli egzersiz testleri, fizyolojik enerji 
tüketimi
4.2.3.5.1. Fiziksel tıp ve rehabilitasyonda modern görüntüleme yöntemlerinin rasyonel kullanımı
4.2.3.5.2. Konvansiyonel radyoloji, CT, MR, sintigrafi gibi tanı amaçlı görüntüleme tekniklerinin 
endikasyonlarının bilinmesi ve yorumlanması
4.2.3.5.3. Romatizmal hastalıkların incelenmesinde dansitometre ile kemik mineral yoğunluğu ölçümü veya 
tanı amaçlı yumuşak doku ultrasonu ve kantitatif ultrason gibi yöntemlerin endikasyonlarının bilinmesi, 
uygulanması ve yorumlanması
4.2.5.2. Kinezyoterapi
4.2.5.2.1. Pasif ve aktif kinezyoterapinin temel tekniklerinin bilinmesi. Manuel ve aletli masajın farklı 
teknikleri. Eklem problemlerinin fonksiyonel rehabilitasyon teknikleri (manuel ve aletli). Kas (yeniden) 
eğitimi, kas aktivitesinin stimülasyonu, fonksiyonel eğitimi. Kas güçlendirme teknikleri, endurans eğitimi, 
yeteneklerin yeniden kazanılması.

4.2.5.1.2. Tedavi ve rehabilitasyon sürecinde reçete edilen ilaçların (spastisite tedavisinde kullanılan ilaçlar, 
kas spazmında kullanılan ilaçlar, basit ve narkotik analjezikler, kronik hareket sistemi ağrısında ve kronik 
yaygın ağrı sendromlarında kullanılan nöro ve psikomodulatörler, anti-inflamatuar ilaçlar, kortikosteroidler, 
hastalık modifiye edici sentetik ve biyolojik ajanlar, osteoporoz gibi metabolik kemik hastalıklarında 
kullanılan ila
4.2.5.1.1. Fiziksel tıp ve rehabilitasyon alanında başta romatizmal hastalıklar olmak üzere sık görülen 
patoloji tiplerinde kullanılan ilaçların farmakokinetiği, rehabilitasyon programı ve terapötik egzersizlerle 
muhtemel etkileşimi
4.2.1.2.12. Artroskopi, artroplasti, amputasyon gibi ortopedik girişimler
4.2.1.2.13. Nörolojik hastalıklar / nöropatik ağrılı durumlar
4.2.2. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyonda klinik değerlendirme
4.2.2.1. Anamnez, sistemik sorgulama, fizik muayene
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4.2.2.2. Eklemler, kaslar ve motor-duyu fonksiyonlarının klinik değerlendirilmesi
4.2.1.2.11. Diğer artritik sendromlar
4.2.1.2.10. Travmatik durumlar
4.2.1.2.9. Spor yaralanmaları
4.2.1.2.8. Biyomekanik/anatomik bozukluklar
4.2.2.3. Kognitif fonksiyonlar, konuşma, dil, hafıza, davranış, vb. değerlendirilmesi
4.2.3. Laboratuvar testleri ve görüntüleme yöntemleri
4.2.3.1. Fiziksel tıp ve rehabilitasyonda kullanılmakta olan biyokimyasal, serolojik, hematolojik, 
immünolojik ve patolojik testlerin endikasyonlarının bilinmesi ve yorumlanması
4.2.3.2. Sinovyal sıvı analizi ve yorumlanması
4.2.3.3. Elektrofizyolojik inceleme:
4.2.3.3.1. Kuvvet zaman eğrisi
4.2.3.3.2. Elektromiyografi
4.2.3.3.3. Sinir iletim çalışmaları
4.2.3.3.4. Geç yanıtlar ve refleks çalışmaları
4.2.3.3.5. Repetitif stimülasyon
4.2.1.2.7. Pediatrik romatizmal hastalıklar
4.2.1.2.5. Metabolik kemik hastalıkları
4.2.1.2.6. Metabolik, endokrin, hematolojik hastalıklar ile birlikte görülen romatizmal hastalıklar
4.2.1.2.2. Enflamatuvar romatizmal hastalıklar
4.2.1.2.1. Dejeneratif eklem hastalıkları
4.2. Klinik Bilimler
4.2.1.2.3. Yumuşak doku romatizmaları
4.2.1.2.4. Omurganın ağrılı sendromları
4.2.1. Hareket Sistemi ve Hastalıkları (Detaylı bilgi için bkz. Uygulamalar Madde 2)
4.1.9.4. Biyoetik
4.2.1.1. Hareket sistemi ile ilgili anatomik, fizyopatolojik, histopatolojik, immünolojik, patolojik temel bilgi, 
sınıflama
4.2.1.2. Romatizmal hastalıklarda klinik bulgular, tanı, ayırıcı tanı ve tedavi yöntemleri ile ilgili bilgi
4.1.9.1. Epidemiyolojik prensipler
4.1.9.2. Proje oluşturma, klinik araştırma metodları, son durum araştırmaları
4.1.9.3. Veri analizi, biyoistatistik, meta analiz
4.1.9. Klinik epidemiyoloji, istatistik, temel ve klinik çalışmalarda araştırma prensipleri
4.1.8. Egzersizin biyomekanik etkileri. Enerji tüketimi, termal regülasyon. Egzersizin fizyolojik değeri, 
kardiyovasküler, pulmoner ve diğer sistemlerdeki etkileri
4.1.7.2. Spesifik. Kas ve eklem fonksiyonunun fizyolojisi: Aksiyal (gövde, baş ve boyun), bel ve 
ekstremiteler. Programın bu parçasında daha önceden edinilmiş detaylı bir lokomotor sistem bilgisi olduğu 
varsayılmaktadır.
4.1.3.5. Beden hareketinin genel organizasyonu ve postüral kontrol
4.1.3.6. Yürümenin nörofizyolojisi
4.1.3.7. Beceriklilik
4.1.4. Genel (biyo)mekanik prensipleri, kinetik ve kinematik kuvvetler, kuvvet çiftleri, kuvvet kolu, güç, iş, 
atalet.
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4.1.5. Akselerasyon: Kuvvet altındaki maddelerin davranış ve direnç prensipleri. Gerilmenin genel anlamı ve 
gerilme etkileri. Homojen ve karma materyallerin özellikleri. Gerilme ve çeşitli materyallerin 
deformasyonunun ölçümünde temel bilgiler.
4.1.3.8. Ağrı mekanizmaları, ağrı ve hareketin etkileşimi
4.1.6. Biyomekanik: yukarıdaki paragrafta sözü geçen uygulamaların canlı dokulara uygulanması. İnsan 
vücudunda değişik dokuların biyomekaniği (özellikle lokomotor sistem). Sıvıların biyomekaniği ile ilgili 
temel bilgi ve bu bilginin insan vücudundaki sıvılara uygulanması).
4.1.7. İnsan hareketi ile ilgili çalışma (kinezyoloji)
4.1.7.1. Genel. İnsan vücudunda kuvvet sistemlerinin uygulaması. Lokomotor sistemle ilişkili olarak 
kuvvetin farklı ögeleri. Bileşik canlı kiriş sistemleri. Eklemin yapısı, eklem hareketlerinin sınıflaması ve 
özellikleri. Kas kontraksiyonu, iç ve dış direnç, kasların kısalması ve eklem hareket genişliği. Farklı kas 
tipleri. Kas kontraksiyonunun farklı mekanik tipleri, mono- ve periartiküler kaslar. Statik veya izometrik 
kontraksiyon, dinamik veya
4.1.7.1. Genel. İnsan vücudunda kuvvet sistemlerinin uygulaması. Lokomotor sistemle ilişkili olarak 
kuvvetin farklı ögeleri. Bileşik canlı kiriş sistemleri. Eklemin yapısı, eklem hareketlerinin sınıflaması ve 
özellikleri. Kas kontraksiyonu, iç ve dış direnç, kasların kısalması ve eklem hareket genişliği. Farklı kas 
tipleri. Kas kontraksiyonunun farklı mekanik tipleri, mono- ve periartiküler kaslar. Statik veya izometrik 
kontraksiyon, dinamik vey
4. ÇALIŞMA ALANLARINI TEMEL ALAN SINIFLANDIRMA
4.1.2.2. Sinovyal sıvı
4.1.2.3. Görüntüleme yöntemleri
4.1.2.1. Laboratuvar testler
4.1.2. Laboratuvar ve tanısal testlerle ilgili temel kavramlar
4.1.3.2. Spinal kord
4.1.3. Motor fonksiyon, postür ve hareketin kontrolü, fizyoloji ve temel fizyopatoloji
4.1.3.1. Beyin

4.1.3.3. Periferik sinir, germe refleksi ve sinir iletim fizyolojisi
4.1.3.4. Üst motor nöron uyarma ve inhibisyon kontrolü
4.1. Temel Bilimler
4.1.1. Hareket ve sinir sistemini oluşturan yapıların anatomisi, embriyolojisi, histolojisi, fizyolojisi, 
immünolojisi, patolojisi, yapı ve fonksiyonları, sınıflaması
4.2.5.11. Tamamlayıcı tıp yöntemleri ve uygulamaları Enzim terapisi, Fitoterapi/ Herbalizm, Homeopati, 
Kendi kanı ile tedavi, Nöralterapi ve diğer yumuşak doku enjeksiyonları, Manuelterapi, Masaj ve çeşitleri 
(Klasik, konnektif doku, tai…), Ozon Oksijen tedavisi, Hiperbarik tıp, Sağlıklı ve dengeli beslenme 
yöntemleri ve Doğal Yöntemler (Akupressur, Aromaterapi, Bioenerji, Dans terapisi, Detoks uygulamaları, 
Akupunktur ve Geleneksel Çin tıbbı yön
4.2.5.10. Özürlü kişilerin topluma yeniden entegrasyonu Klinik psikoloji ve sosyal yardımın prensip ve 
metodları. Kognitif fonksiyonların (zeka, hafıza, konsantrasyon, davranış) ve öğrenme potansiyelinin 
değerlendirilmesi, bunun kognitif, psikolojik ve sosyal yeteneklere uygulanması. Hafıza ve konsantrasyon, 
hastanın hastalığını anlaması ve problemi kabullenmesi, rehabilitasyon için motive edilmesi, ruhsal durumu, 
insanlarla ilişkilerde güçlükler
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4.1.7.3. Uygulamalı. İnsan hayatındaki temel aktivite hareketleri ve postür analizi için daha önce edinilen 
bilgilerin uygulanması: temel pozisyonlar ve çeşitli postürler, hareketler (el hareketleri), tutma, beceriklilik, 
yürüme, koşma ve sıçrama.
4.2.5.1.2. Tedavi ve rehabilitasyon sürecinde reçete edilen ilaçların (spastisite tedavisinde kullanılan ilaçlar, 
kas spazmında kullanılan ilaçlar, basit ve narkotik analjezikler, kronik hareket sistemi ağrısında ve kronik 
yaygın ağrı sendromlarında kullanılan nöro ve psikomodulatörler, anti-inflamatuar ilaçlar, kortikosteroidler, 
hastalık modifiye edici sentetik ve biyolojik ajanlar, osteoporoz gibi metabolik kemik hastalıklarında 
kullanılan ila
4.2.5.7. Manuel tedavi Manuel tedavinin patofizyolojisi. Anatomik bilgi, metamerizasyon. Gövde ve 
ekstremitelerin klinik muayenesi. Intervertebral segmentlerin disfonksiyonu. Manuel teknik prensipleri. 
Endikasyon ve kontraendikasyonlar. Manipulatif tekniklerin potansiyel tehlikeleri.
4.2.5.8. Enjeksiyonla terapi Fizik tedavi uzmanı, her türlü perifer ve aksiyal ekleme, eklem etrafı yumuşak 
dokulara eklem içi ve yumuşak doku enjeksiyonlarını ve ağrı kontrolu için gereken minimal invaziv girişimi 
yapar (Eklem enjeksiyonu, eklem lavajı, yumuşak doku enjeksiyonu, kuru iğneleme, Botulinium toksin 
enjeksiyonu, her türlü blokaj gibi).
4.2.5.9. Konuşma ve dil bozukluklarında yeniden eğitim
4.2.5.9.1. Konuşma ve dil tedavisinde kullanılan ekipman, teknoloji ve bunların prensipleri
4.2.5.9.2. Çocuklukta dil gelişimi
4.2.5.9.3. Konuşma tedavisinde değerlendirme, artikülasyon, dil (ifade, idrak, yazma, okuma) problemlerinin 
uygulamalı rehabilitasyonu

Klinik Uygulamalar
Öğrenilmesi Gereken 
Beceriler
Araştırma ve Akademik 
Uygulamalar

İç rotasyonlar, her birimin kendi olanak ve gereksinimlerine göre düzenlenecektir.
Göğüs Hastalıkları, 1. Yıl, 1 ay süre ile

8.2. İç Rotasyonlar
İç Hastalıkları, 1. Yıl, 4 ay süre ile; Göğüs Hastalıkları, 1. Yıl, 1 ay süre ile; Kardiyoloji, 1. Yıl, 1 ay süre ile; 
Radyoloji, 1 Yıl, 1 ay süre ile; Nöroloji, 3. Yıl, 3 ay süre ile; Ortopedi, 4. Yıl, 1 ay süre ile
8.1. Dış Rotasyonlar

Rotasyonlar ve Değerlendirme
09.02.02.Değerlendirme puanı ve seviye değerlendirme puanının ortalaması, sonuç olarak, 6 aylık aralarla 
gizli olarak fakültelerde dekanlığa, diğer kurumlarda kurum amirleri aracılığı ile Bakanlığa gönderilir.

09.02.01. Asistanlığın altı aylık değerlendirme devresinin birden fazla eğitim sorumlusu yanında geçmesi 
halinde, her bir eğitim sorumlusu tarafından asistan değerlendirme formu doldurulur ve değerlendirmede 
bunların ortalaması alınır. Bu değerlendirme formları üzerinde yapılan inceleme ve değerlendirmeler 
sonucunda olumsuz not (Eksik ve yetersiz; 100 tam puan üzerinden 69 ve aşağısı) alan asistan yazı ile 
uyarılır. Üst üste iki kez olumsuz not a
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09.01.04. Performans; tanıya yönelik bilgisi, tedaviye yönelik bilgisi, bilginin klinik uygulaması, iş üretimi( 
kalitatif ve zamanında ), tıbbi yönetimle ilgili iş(tıbbi raporlar ve tıbbi kayıtlar) ve bilimsel araştırma( 
literatürün değerlendirilmesi, bilgi edinme ve araştırma kalitesi);çok iyi, iyi, yeterli, eksik ve yetersiz 
derecelerde değerlendirilecektir.
09.02. Seviye değerlendirme sınavı yazılı olarak yapılacaktır. Sınavlar 6 ay aralıklarla yapılacaktır. 
Derecelendirme asistan değerlendirmesinde belirtilen puanlamaya göre olacaktır. Puanlar,90-100: çok iyi, 80-
89:iyi, 70-79: yeterli, 50-69: eksik ve <50: yetersiz şeklinde hesaplanacaktır.
09.01.03. Genel davranış; kendine güven, öz eleştiri, hastaya davranış, diğer disiplinlere yaklaşım, 
meslektaşlarına yaklaşım, ekip çalışması(ekip aktivitelerini organize etme ve toplantı yönetme yeteneği); çok 
iyi, iyi, yeterli, eksik ve yetersiz derecelerde değerlendirilecektir.
09.01.02. İş davranışı olarak uzmanlık alanına ilgisi, kişisel girişim(ekiple ilgili ve bilimsel çalışmalar için), 
öğretme(hemşire/sağlık personeli ve ekip), iş kalitesi(başlama, karar verme, organizasyon ve takip) ve iş 
miktarı; çok iyi, iyi, yeterli, eksik ve yetersiz derecelerde değerlendirilecektir.
09.01.01. Beceriler, klinik mueyene, klinik çalışma, yazılı iletişim ve sözlü iletişim; çok iyi, iyi, yeterli,eksik 
ve yetersiz derecelerde değerlendirilecektir.

8. ROTASYONLAR
08.01.01. Dış rotasyonlar; iç hastalıkları 1. yılda ve 4 ay, göğüs hastalıkları 1. yılda ve 1ay, kardiyoloji 1. 
yılda ve 1 ay, radyoloji 1. yılda ve 1 ay, nöroloj 3. yılda ve 3 ay, ortopedi ve travmatoloji 4. yılda ve 1 ay 
süreyle yapılır.

08.02.01. İç rotasyonlar, her birimin olanak ve gereksinimlerine göre düznelenecektir.
08.02. İç rotasyonlar
08.ROTASYONLAR
08.01 Dış rotasyonlar
09.DEĞERLENDİRME
09.01.Asistanların meslek bilgileri, mesleki uygulama, göreve bağlılık, çalışma, araştırma ve yönetme 
yetenekleri ile meslek ahlakı açısından değerlendirmeleri 6 aylık dönemler halinde yukarıdaki sınıflanmaya 
göre yapılacaktır. Yapılan puanlama toplamı, puan verilen madde sayısına bölünerek ortalama puan 
hesaplanacaktır. 90-100: çok iyi, 80-89:iyi, 70-79: yeterli, 50-69: eksik ve <50: yetersiz olarak puanlama 
yapılacakır.
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