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Is There a Sufficient Number of Post-Graduate and Graduate Education 
in Physiotherapy and Rehabilitation in Turkey?

Türkiye’ de Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Alanında Lisans ve 
Lisansüstü Eğitim Veren Yeterli Sayıda Üniversite Var Mıdır?
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ABSTRACTÖZ
Objective: In this study, it is aimed to investigate whether there are 
as many post-graduate programs and student quotas for physiothe-
rapists in Turkey. 
Materials and Methods: FTR departments with undergraduate edu-
cation on the website of the Higher Education Council and post-gra-
duate education on web sites of health institutes of universities were 
identified. As there is no clear information about the total number of 
physiotherapists in Turkey, only the number of students expected to 
graduate in 2017 is compared with the quotas of universities offering 
graduate education in the same year. 
Findings: It has been determined that there are 80 FTR departments 
in Turkey and 15 of the state universities have masters and 12 of 
them have masters and doctoral programs. It is expected that ap-
proximately 5000-6000 people will graduate in the spring semester 
of 2016-1017 education year, but the maximum number of quota to 
be opened for a physiotherapist who wants to register in the state 
university with a graduate program is expected to be about 100-200 
people. 
Conclusion: It is necessary to increase the number of universities 
and student quotas for physiotherapists who wish to improve their 
clinical competence in Turkey and participate in scientific research.

Amaç: Bu çalışmayla Türkiye’ de fizyoterapistler için yeteri kadar 
lisansüstü eğitim veren program ve öğrenci kontenjanı olup olmadı-
ğı araştırılmak istenmiştir. 
Gereç ve Yöntem: Yüksek Öğretim Kurulu web sitesinden lisans 
eğitimi bulunan ve üniversitelerin sağlık bilimleri enstitülerinin web 
sitelerinden lisansüstü eğitimi bulunan FTR bölümleri belirlenmiş-
tir. Türkiye’ deki toplam fizyoterapist sayısı hakkında net bilgiye ula-
şılamadığı için sadece 2017 yılında mezun olması beklenen öğrenci 
sayısı ile aynı yıl lisansüstü eğitim veren üniversitelerdeki öğrenci 
kontenjanları karşılaştırılmıştır. 
Bulgular: Türkiye’de toplam 80 FTR bölümü bulunduğu, devlet 
üniversiteleri içerisinden 15’inin yüksek lisans, 12’sinin ise yüksek 
lisans ve doktora programı olduğu tespit edilmiştir. 2016-1017 eği-
tim yılı bahar döneminde yaklaşık 5000-6000 kişinin mezun olması 
beklenirken, devlet üniversitesinde lisansüstü programa kayıt yaptır-
mak isteyen bir fizyoterapist için açılacak kontenjan sayısı en fazla 
100-200 arasında olmaktadır. 
Sonuç: Türkiye’ de klinik yeterliliğini geliştirmek isteyen ve bilimsel 
araştırmalara katılmak isteyen fizyoterapistler için lisansüstü eğitim 
veren üniversitelerin sayısının ve öğrenci kontenjanlarının artması 
gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. 
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GİRİŞ

FFizyoterapi ve rehabilitasyon (FTR); hareket ye-
tersizliklerine yol açan hastalıklar, ağrılı durumlar, 
yaşlılık, yaralanmalar  ve fonksiyon bozuklukları 
sonrasında fonksiyonel durumun iyileştirilmesin-
de, sağlıklı bireylerin sağlığının korunmasında, 
bilimsel, kanıta dayalı değerlendirme ve tedavi 
yaklaşımları sunan bir bilim dalıdır (1). Fizyo-
terapistler, uzman hekim tarafından tanısı konan 

hastalıklarda ve sağlıklı bireylerde mesleğe özgü 
ölçme ve değerlendirmeleri yaparak, FTR prog-
ramını planlayan, uygulayan  mesleki otonomiye 
sahip bir sağlık personelleridir (2,3). Rehabilitas-
yon bir ekip işidir ve fizyoterapistler bu ekibin 
vazgeçilmez bir üyesidir. Sağlık sistemi içerisin-
de önemli bir role sahiptir.  Bu nedenle tüm dünya 
ülkelerinde sağlık alanında varlığı ve önemi her 
geçen gün artan bir meslek grubu olduğundan, 
mesleğin tercih edilebilirliği de artmaktadır (4). 

Avrupa Yüksek Eğitim Alanı 2010 yılında sağlık 
profesyonellerinin eğitiminde 3 eğitim döngüsü-
nü benimsemiştir. Bu eğitim döngüsü lisans, yük-
sek lisans ve doktora eğitimidir (Undergraduate, 
graduate and post-graduate education) (5). 
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1.Lisans eğitimi (Undergraduate or baccalau-
reate degree); Bu ilk döngü basit eğitime odak-
lanmıştır. Amacı, sağlık profosyonellerine özerk 
uygulayıcı olmak için gereken becerileri vermek-
tir. Dünya Sağlık Örgütü’nün yönergelerine göre 
sağlık çalışanlarının eğitimi üniversite düzeyinde 
olmalıdır (6). Bu eğitim basamağı 180 ECTS kre-
disi ile üç yıllık bir çalışmadan oluşur ve ardından 
Bachelor mesleki unvanını kazandırır.

2.Yüksek lisans eğitimi (Graduate or master deg-
ree programmes); Mevcut Avrupa görüşlerine 
göre yüksek lisans eğitim programı, lisans eği-
timinin tamamlanmasının ardından (3 yıl, 180 
ECTS kredisi) sağlık çalışanlarında bir sonraki 
eğitimin alınmasına olanak sağlayan eğitimdir. 
120 kredi ile bu eğitim basamağını tamamlayan 
kişiler takım çalışması, planlama süreçleri, proje-
ler, karar verme, liderlik becerileri edinme, süreç 
değerlendirmesi ve mesleğe özgü uzmanlık bece-
rileri kazanmış olurlar (7).  

3.Doktora Eğitimi (Postgraduate or doctoral stu-
dies); Üçüncü döngü, sağlık araştırmalarında aka-
demik kariyer yapmak isteyen sağlık profesyo-
nelleri için düzenlenmiştir. 180 ECTS kredisi ile 
üç yıl sürer. Soyut düşünmeyi ve eleştirel analizi 
teşvik eder. Bağımsız araştırma için bilimsel bil-
giyi anlama ve uyarlama becerileri kazandırarak, 
gelişmiş kanıta dayalı uygulamaları incelemeyi 
içerir. Analitik ve kavramsal beceriler kullanarak, 
sağlık hizmetlerinin teorik temellerinin iyileştiril-
mesine ve araştırma yöntemlerinin bilimsel yön-
temlerle uygulanmasına olanak sağlar (8).

Avrupa’ da fizyoterapi eğitimi; Dünya Fizik Teda-
vi Konfederasyonu, Avrupa bölgesindeki fizyote-
rapistlerin lisans ve lisansüstü eğitimi için özel bir 
tematik konferans gerçekleştirmiştir. Konferans 
sonucu Avrupa standartlarına uygun ve mezuniyet 
sonrası eğitim programlarıyla desteklenen eğitim 
önerilmektedir (9). Avrupa eğitim stratejisi, un-
dergraduate, graduate and post-graduate eğitimi 
(Bologna sürecine göre birinci, ikinci ve üçüncü 
eğitim) fizyoterapistin profesyonel olarak başarılı 
bir şekilde çalışabilmesi için kilit bir ön koşul ola-
rak kabul etmektedir.

Türkiye’ de lisansüstü eğitim; Fakültelerden me-
zun olan öğrencilerin başvurabileceği, üniversi-
telerin ilgili enstitüleri tarafından verilen yüksek 
lisans (bilim uzmanlığı) ve doktora eğitimlerini 
kapsayan eğitimdir (11-13). Bu eğitimi veren ens-
titüler Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Sağlık 
Bilimleri Enstitüleridir. Yüksek lisans programı 
öğrenciye bilimsel araştırma yöntemlerini kulla-
narak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumla-
ma ve değerlendirme yeteneği sağlar. Bu eğitim 
120 AKTS’ den oluşur. Bu kişilere bilim uzmanı 
ünvanı verilir. Doktora programı ise, öğrenciye 
bağımsız araştırma yapabilme, bilimsel problem-
leri geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek 
yorum yapabilme ve analiz etme becerileri ka-
zandırır. En az 300 AKTS’ den oluşur. Bu kişilere 
Doktor ünvanı verilir (14).

Türkiye’de fizyoterapi eğitimi, ilk olarak 1961 
yılında Hacettepe Üniversitesi’nde kurulmuştur. 
25 yıl boyunca Türkiye’de fizyoterapist yetiştiren 
tek okul olmuştur. Sonrasında sırasıyla İstanbul 
Üniversitesi (1986), Dokuz Eylül Üniversitesi 
(1993), Pamukkale Üniversitesi (1995), Abant 
İzzet Baysal Üniversitesi (1996), Dumlupınar 
Üniversitesi (1997) ve Başkent Üniversitesi’nde 
(1998) açılan fizik tedavi okulları ile mezun fiz-
yoterapist sayıları artmaya başlamıştır. 2000’ li 
yıllardan sonra ise sağlık alanında ve teknoloji-
deki gelişmeler Fizyoterapi mesleğinin öneminin 
hızlı bir şekilde yayılmasına yol açmıştır. Sağlık 
sisteminde ihtiyacın fark edilmesiyle ve öğrenci-
lerin talebinin artmasıyla devlet üniversitelerinde 
ve özellikle vakıf üniversitelerinde FTR bölüm-
leri ardı ardına kurulmaya başlamıştır. Ancak bu 
artışlar 2014 yılına kadar öğrencilerin eğitiminde 
bir sorun ortaya çıkarmazken, 2014 yılından son-
raki artışlar kontrol edilemez bir düzeye ulaşmış-
tır (15). Bu artışların Türkiye’ de akademik ve kli-
nik yetersizlikleri ortaya çıkarmaması adına bazı 
çözüm yolları aranmaya başlanmıştır.

Türkiye’ de mevcut lisans düzeyinde eğitim ve-
ren FTR okullarının müfredat programlarında 
da farklılıklar olduğu yapılan çalışmalarla gös-
terilmiştir (16). Lisans müfredat programındaki 
farklılıklar sonucu alana özel bilgi ve becerilerin 
arttırılması, kanıta dayalı sonuçları toplama, pay-
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laşma ve klinik yeterliliği arttırma gibi hedefler 
lisansüstü eğitime olan ihtiyacı arttırmaktadır. 
Bunun dışında FTR bölümlerine talebin fazla 
olmasıyla hızla artan okul sayıları, sınıf konten-
janları, fiziki koşulların ve klinik alanların yeter-
sizliği, öğretim elemanı sayısının ihtiyacı karşıla-
maması gibi nedenlerde fizyoterapist adaylarının 
eğitimini ciddi ölçüde zorlaştırmaktadır. Son za-
manlarda sağlık eğitimi veren aynı sonuçla karşı 
karşıya kalan fakülte ve bölümlerde eğitim kalite-
sinin korunabilmesi ve arttırılması için Türkiye’ 
de farklı eylem planları gerçekleştirilmeye çalışıl-
maktadır. Bunlardan biri bölümlere yerleşmek is-
teyen öğrencilerin yerleşebilmesi için taban sınır 
puanının oluşturulması (17), diğeri ise hızlı artan 
okullardaki öğretim elemanı ihtiyacının karşılan-
ması için öğretim elemanı yetiştirme program-
larının oluşturulmasıdır (18). Yukarda anlatılan 
lisans eğitiminde zorluklar yaratan durumlar ve 
Avrupa’nın önerdiği sağlık eğitim stratejisi de 
düşünülerek Türkiye’de üçüncü bir eylem planı-
na ihtiyaç duyulmaktadır. Bu eylem planı, lisans 
eğitimlerini destekleyen, klinik deneyimi gelişti-
ren, hastalara kaliteli sağlık hizmeti sunulmasına 
aracılık eden ve rehabilitasyon araştırmalarına 
imkan veren lisansüstü eğitim programlarının 
yaygınlaştırılmasıdır. Ancak sayısı her geçen yıl 
değişen fizyoterapi lisansüstü programlarının şu 
an ihtiyacı ne kadar karşıladığı hakkında net bil-
giye rastlanmamıştır. Bu çalışma ile Avrupa ör-
nekleri de göz önüne alınarak Türkiye’ de yeterli 
olabilecek kadar Fizyoterapistler için lisans ve li-
sansüstü eğitim veren program ve kontenjanların 
olup olmadığı araştırılmak istenmiştir.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışma metodolojik tür-
de bir araştırmadır. Çalışmanın evrenini Türki-
ye’de devlet ve vakıf üniversitelerinde bulunan 
Lisans eğitimi veren Fizyoterapi ve Rehabilitas-
yon Bölümleri oluşturmuştur. Araştırmaya önce-
likle Fizyoterapi ve Rehabilitasyon veya sadece 
isim farklılığı olan Fizik Tedavi ve Rehabilitas-
yon bölümü bulunan üniversitelerin belirlenmesi 
ile başlanmıştır. Bunun için Şubat ve Mart 2017 
tarihlerinde Yüksek Öğretim Kurulu web sitesin-
den alınan veriler kullanılmıştır. Bu üniversiteler 
belirlendikten sonra aktif lisans programı olan 
ve aktif lisansüstü programları olan üniversiteler 
belirlenmiştir. Aktif lisansüstü programları olan 

üniversitelerin öğrenci kontenjanlarına her üni-
versitenin Şubat ve Mart 2017 tarihlerinde Sağ-
lık Bilimleri Enstitüsü resmi web sayfalarından 
ulaşılmıştır. Türkiye’ de bulunan toplam fizyo-
terapist sayısı hakkında net bilgiye ulaşılamadığı 
için sadece 2017 yılında mezun olacak öğrenciler 
ile aynı yıl aktif lisansüstü öğrenci alan üniver-
sitelerdeki öğrenci kontenjanları karşılaştırılarak 
araştırma sorusuna ulaşılmaya çalışılmıştır. Ça-
lışmanın sonuçlarının yorumlanmasında herhangi 
bir istatistiksel analiz yöntemi kullanılmamıştır.

Bulgular: İlk araştırma ile Türkiye’ de 43’ si dev-
let, 37’ si vakıf üniversitesi olmak üzere toplam 
FTR bölümü olan 80 üniversite olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır (Tablo 1). Bu üniversiteler içerisin-
de 6 vakıf üniversitesi 2016 yılında kapatılmış-
tır. Geriye kalan 74 üniversitenin 20 tanesinde 
fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü kurulduğu 
halde eğitim öğretim yapacak alt yapıya ve ye-
terli öğretim elemanına sahip olmadığı için lisans 
eğitimine başlayamamıştır. Geriye kalan lisans 
eğitimi veren 54 üniversitenin 31 tanesinde li-
sansüstü eğitim bulunmaktadır. 31 üniversitenin 
15’ i devlet 16’ sı vakıf üniversitesidir. 15 yüksek 
lisans programı olan devlet üniversitesinin 12’ 
sının doktora programı vardır (Tablo 2). Yüksek 
lisans eğitimi olan üniversiteler Marmara Üniver-
sitesi, Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, 
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Kırıkkale Üni-
versitesi, Trakya Üniversitesi, Yıldırım Beyazıt 
Üniversitesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Dumlupınar 
Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Pa-
mukkale Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, 
İnönü Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi’dir. 
Doktora programı olan üniversiteler Marmara, 
Gazi, Hacettepe, Trakya, Yıldırım Beyazıt, Abant 
İzzet Baysal, Dumlupınar, Pamukkale, Dokuz 
Eylül, İstanbul, Ahi Evran ve Süleyman Demirel 
Üniversitesi’dir (Tablo 3). 2017-2018 eğitim yılı 
bahar döneminde yaklaşık 5000-6000 kişinin me-
zun olması beklenirken, devlet üniversitesinde bir 
lisansüstü programa kayıt yaptırmak isteyen bir 
fizyoterapist için en fazla 100-200 kişilik konten-
jan beklenmektedir. Geçmiş yıllarda mezun olan 
fizyoterapistler de düşünüldüğünde oldukça az 
sayıda lisansüstü eğitim programı ve öğrenci kon-
tenjanı olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.  
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  L/YL/D    L/YL/D  L/YL/D
 1.Abant İzzet B. +/+/+ 2.Afyon Kocatepe         +/-/- 3.Kto Karatay +/-/-
4.Ahi Evran +/+/+ 5.Bingöl -/-/- 6.İstinye +/-/-
7.Bülent Ecevit +/-/- 8.Celal Bayar -/-/- 9.Arel +/-/-
10.Cumhuriyet -/-/- 11.Çankırı K. -/-/- 12.Dogu Akdeniz +/+/-
13.Dokuz Eylül +/+/+ 14.Dumlupınar +/+/+ 15.Yakın Doğu      +/+/+
16.Eskişehir 

Osmangazi 

-/-/- 17.Gazi  +/+/+ 18.Uluslararası 

Kıbrıs

+/-/-

19.Hacettepe +/+/+ 20.İnönü +/+/- 21.Yüksek İhtisas +/-/-
22.İstanbul +/+/+ 23.İzmir Katip Ç. +/-/- 24.Biruni +/-/-
25.Karabük +/-/- 26.Kırıkkale +/-/- 27.Avrasya +/-/-
28.Kocaeli -/-/- 29.Marmara +/+/+ 30.Esenyurt +/-/-
31.Muğla Sıtkı 

Koçman 

+/+/- 32.Mustafa Kemal +/-/- 33.Girne +/-/-

34.Pamukkale +/+/+ 35.Süleyman D. +/+/+ 36.Lefke Avrupa +/+/-
37.Trakya +/+/+ 38.Yıldırım Bey. +/+/+ 39.Muş A.G. -/-/-
40.Acıbadem +/-/- 41.Bahçeşehir +/+/- 42.Recep T. E. +/-/-
43.Başkent +/+/+ 44.Bezm-i Alem +/+/- 45.Akdeniz -/-/-
46.Gediz +/-/- 47.Haliç +/+/- 48.Amasya -/-/-
49.Hasan Kalyoncu  +/+/+ 50.İstanbul Arel +/+/- 51.Necmettin 

Erbakan 

+/-/-

52.İstanbul Aydın +/+/- 53.İstanbul Bilgi +/+/- 54.Van Yüzüncü Yıl -/-/-
55.İstanbul Bilim +/+/- 56.İstanbul Medipol +/+/- 57.Ordu -/-/-
58.İzmir Kapandı 59.Mevlana Kapandı 60.Aydın -/-/-
61.Nişantaşı +/-/- 62.Nuh Naci Yazgan +/-/- 63.Çukurova -/-/-
64.Okan +/+/- 65.Şifa Kapandı 66. Medeniyet -/-/-
67.Turgut Özal Kapandı 68.Üsküdar +/+/- 69.Sanko +/-/-
70.Yeditepe +/+/- 71.Yeni Yüzyıl +/+/- 72.Zirve Kapandı
73.Karadeniz 

Teknik

-/-/- 74.Gaziosmanpaşa -/-/- 75.Bitlis Eren -/-/-

76. Siirt -/-/- 77.Bozok -/-/- 78.Atatürk -/-/-
79.İstanbul Fatih Kapandı 80.Fırat 

Tablo 1: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü olan üniversiteler ve Lisans / Yüksek lisans / 
Doktora programları  (2017, Türkiye)

L:Lisans, YL:Yüksek Lisans, D:Doktora
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Lisans Aktif Lisans Yüksek lisans Doktora
Devlet Üniversitesi Sayısı 43 23 15 12
Vakıf Üniversitesi Sayısı 37 31 16 3

2017’ de beklenen mezun öğrenci sayısı 5000-6000 100-200

1. Marmara Üniversitesi 7. Dokuz Eylül Üniversitesi
2. İstanbul Üniversitesi 8. Abant İzzet Baysal Üniversitesi
3. Hacettepe Üniversitesi 9. Dumlupınar Üniversitesi
4. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 10. Trakya Üniversitesi
5. Pamukkale Üniversitesi 11. Gazi Üniversitesi
6. Ahi Evran Üniversitesi 12. Süleyman Demirel Üniversitesi

Tartışma: 

Avrupa’da, FTR alanında Lisans, Yüksek Lisans 
ve Doktora düzeyinde eğitim sunan 4000’ den 
fazla üniversite bulunmaktadır  (19). Amerika 
Birleşik Devletleri’nde fizyoterapist olmak için 
lisans sınavını geçmek ve CAPTE (Commission 
on Accreditation in Physical Therapy Education) 
tarafından akredite olmuş bir programdan Docto-
ra of Physical Therapy (DPT) derecesini almak 
zorunluluğu bulunmaktadır. Fizyoterapide Yük-
sek Lisans (MPT) derecelerinden ziyade dokto-
ra derecesi önerilmektedir. Doktora programına 
katılabilmek için fizyoterapi lisans programların-
dan mezun olunması gereklidir. DPT programları 
için 3 yıl boyunca tam zamanlı eğitim istenmekte 
ancak bazı okullar, öğrencilerin hem lisans hem 
DPT derecesi ile mezun olmasına izin veren 6 
veya 7 yıllık bir program sunabilmektedir. DPT 
ve tDPT olarak iki farklı doktora eğitimi bulun-
maktadır. DPT, Amerika’ da fizyoterapist olmak 
için minimum eğitim düzeyi haline gelen doktora 
programıdır. DPT eğitimi 226 üniversitede bulun-
maktadır (20). tDPT ise DPT zorunlu olmadan 
önce mezun olan ve çalışan fizyoterapistlerin, 
doktora yapmak istediklerinde başvurabilecekleri 
geçici doktora programıdır. ABD’ de fizyoterapist 
olmak için lisansüstü eğitimin zorunlu bir eğitim 
sistemi haline geldiği görülmektedir (21). 

Amerika Birleşik Devletler İşgücü İstatistikleri 
Bürosu (BLS), 2014-2024 yılları arasında, fizyo-
terapi mesleğinin, tüm mesleklerin ortalamasın-
dan çok daha hızlı % 34’ lük bir artış gösterece-
ğini öngörmektedir. Bunun nedeni olarak yeni ne-
sillerin yaşlandıkça aktif kalma çabaları sonucun-
da ve gelişen cerrahi yöntemler sonucunda yaşam 
süresinde artışların olacağı düşünülmektedir (22).

Türkiye’ de ise fizyoterapi mesleğine talep son 
yıllarda %100 artış göstermiştir.  2016 yılında 
Can’ ın yaptığı araştırmada toplam 52 üniversi-
tede FTR bölümü ve bu okullardan mezun olan 
yaklaşık 7900 civarında fizyoterapist olduğu 
belirtilirken, aradan geçen bir yıl sonrasında ya-
pılan araştırmada 79 FTR bölümü olduğu görül-
müştür. Mesleğin Türkiye’ de kurulumundan bu 
yana yaklaşık 15 bin fizyoterapist olduğu düşü-
nülmektedir. Aradan geçen bir yıl içerisinde 28 
yeni okul kurulmuş ve mezun sayısı % 100 ar-
tış göstermiştir. Bu bir yıl içerisinde ise yüksek 
lisans ve doktora eğitimi veren üniversite sayısı 
değişmemiştir (15). ABD ve Avrupa ülkelerinde 
lisansüstü eğitime verilen önemin ve artışın lisans 
eğitimi ile eşdeğer olduğu görülmekte iken Türki-
ye’ de fizyoterapi mesleğinde lisansüstü eğitimin 
öneminin kavranması ve bu alandaki çalışmaların 
arttırılması gerektiği düşünülmelidir.

Tablo 2: Üniversite Sayıları ve Öğrenci Kontenjanları  (2017, Türkiye)

Tablo 3: Yüksek Lisans ve Doktora Programı Olan Devlet Üniversiteleri (2017, Türkiye)
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Sonuç: Fizyoterapi ve rehabilitasyon gibi geli-
şen tıp ve sağlık sisteminde önemi her geçen gün 
artan meslek grubu için fizyoterapist yetiştiren 
okulların sayısı oldukça fazla olmasına rağmen 
lisansüstü eğitim veren okulların sayısının olduk-
ça az olması dikkat çekicidir. Türkiye’ de klinik 
yeterliliğini geliştirmek isteyen ve bilimsel araş-
tırmalara katılmak isteyen fizyoterapistler için 
lisansüstü eğitim veren okulların sayısının ve öğ-
renci kontenjanlarının artması gerektiği sonucuna 
ulaşılmıştır.

NOT: Bu çalışma 2. Uluslararası Çağdaş Eğitim 
Araştırmaları Kongresi’nde sözel bildiri olarak 
sunulmuştur (28 Eylül-1 Ekim 2017, Muğla).
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