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FİZYOTERAPİ VE
REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ

Medeniyetler Atılım’da kucaklaşıyor!

63 farklı ülkeden 500’den fazla öğrenci, bambaşka kültürleri ve tüm 
renkleri ile tek bir kampüste…

Sosyal, entelektüel, donanımlı, dünyanın nabzını tutan bireyler… 

Sosyal, kültürel, sportif aktiviteler için 67 öğrenci kulübü, şenlikler, ulusal 
ve uluslararası etkinliklerle dolu  bir üniversite deneyimi. 

Küresel başarının parçası olun!

THE 2019 Dünya Sıralamasında vakıf üniversiteleri arasında 4. Sırada, 

US News Sıralamasında Matematik alanında Türkiye'nin tek üniversitesi, 

THE 50 Yaş Altı Üniversiteler Sıralamasında vakıf üniversiteleri arasında 4. Sırada, 

THE Gelişmekte Olan Ekonomiler Sıralamasında vakıf üniversiteleri 
arasında 4. sırada 

Öğrenerek, paylaşarak, dolu dolu yaşayacağın bir hayat burada 
seni bekliyor. Kendi kanatlarınla yepyeni  ufuklara yönelmek için 
ATILIM ZAMANI

ATILIM’DA YAPABİLECEKLERİNİN SINIRI YALNIZCA SENSİN!



• %100 İngilizce eğitim veren Türkiye'deki 3 üniversiteden 
biri, Ankara'da ise ilk ve tek

• YÖK FTR ÇEP* programı ile uyumlu, hem mesleki hem de 
bireysel gelişimi destekleyen zengin seçmeli ders yelpazesi

• Nörolojik rehabilitasyon, pediatrik rehabilitasyon; ortopedik 
rehabilitasyon, kardiyo-pulmoner rehabilitasyon, sporda 
fizyoterapi gibi alanlarda uygulama imkanı

• Yüksek teknoloji ile donatılmış
 - Nöromusküloskeletal Ölçme, Değerlendirme ve Tedavi Laboratuvarı
 - Elektrofiziksel Ajanlar Laboratuvarı
 - Kardiyopulmoner Rehabilitasyon ve Egzersiz Test Laboratuvarı
 - Anatomi Laboratuvarı olmak üzere 4 adet laboratuvar

• Medicana International - Atılım Üniversitesi işbirliği ile staj, 
mezuniyet sonrası istihdam, araştırma ve proje ortaklıkları

*Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Çekirdek Eğitim Programı

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon için ATILIM ZAMANI!

• Kamu ve özel hastanelerde,

• Dal merkezlerinde,

• Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde,

• Spor kulüpleri ve spor merkezleri,

• Huzur evlerinde,

• Alternatif tıp merkezlerinde,

• Sağlıklı yaşam merkezlerinde,

• Özel egzersiz danışma merkezlerinde,

• Eğitim, araştırma gibi akademik
alanlarda kolayca
iş bulabilirsiniz.

Mezunlarımız Nerelerde Çalışabilir?

• Bölümün amacı, fizyoterapistlik mesleğinin etik değerlerini 
benimsemiş, fiziksel sağlığın ve fonksiyonel kapasitenin 
geliştirilmesinde tedavi edici stratejileri ve koruyucu prensipleri 
kazanmış, sağlığın geliştirilmesi kavramını ilke edinmiş, 
araştırmanın değerini kavramış, disiplinlerarası ve işbirliği içinde 
çalışabilen sağlık profesyonelleri yetiştirmektir.

• Bölümümüz modern altyapı çağdaş eğitim-öğretim ve araştırma 
ortamı, evrensel düzeyde bilgi üreten, kendini bilimsel olarak sürekli 
yenileyen ve araştıran aktif ve dinamik bir akademik kadro ile nitelikli 
öğrencilere ev sahipliği yapmayı amaçlamaktadır.

• Dünyada ve ülkemizde tıbbın birçok alanında istihdam edilebilen 
nitelikli birer fizyoterapist olmak isterseniz bu bölüm tam size göre.

Etik duruşu ve donanımı ile mucizeler yaratmaya
aday olanların tercihi...


