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FİZYOTERAPİ

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!



• Mesleki ve bireysel gelişimin desteklendiği zengin ders 
programı ve ders içerikleri

• Son teknoloji cihazlar, alana özgü çeşitli materyaller ve 
uygulama laboratuvarları ile ısı ışık hidroterapi, fizyoterapi 
uygulamaları ve yöntemleri, elektroterapi modaliteleri, 
hastalığa uygun tedavi modalitesi seçimi ve uygulama 
pratiği

• Hidroterapi ve Balneoterapi uygulaması için havuz imkanı

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

Fizyoterapi Teknikerliğinde ATILIM ZAMANI!

• Devlet Hastaneleri
• Üniversite Hastaneleri
• Eğitim ve Araştırma Hastaneleri
• Özel Hastaneler
• Rehabilitasyon Merkezleri
• Spor/Sağlık Merkezleri
• Spor Kulüpleri
• Huzurevleri
• Kaplıca ve Termal Tesisler

Günümüzde sağlık alanındaki gelişmelerle birlikte toplumun 
fizyoterapi ile ilgili bilinç düzeyi ve fizyoterapinin önemi artmaktadır. 
fizyoterapi alanında hastalara sağlık hizmeti sunan fizyoterapi 
teknikerleri önemli bir basamakta bulunmaktadır.

Programımızın amacı, mesleğinin etik değerlerini benimsemiş, fizik 
tedavi ve temel tıbbi egzersizlerin uygulanmasında yardımcı olan, 
fizyoterapi tedavi yöntemlerine ve uygulama konusuna hakim, fizik 
tedavi hekimleri, fizyoterapistler ve disiplin-içi, disiplinler-arası pek 
çok sağlık profesyoneli ile iş birliği çalışabilme becerisine sahip 
“Fizyoterapi Teknikerleri” yetiştirmektir.

Sizde toplum sağlığını iyileştiren sağlık profesyonelleri arasında yer 
almak istiyorsanız yeriniz fizyoterapi programında hazır.

Sağlıklı bir toplumun kahramanları ve umudu sizlersiniz…

Mezunlarımız Nerde Çalışabilir?


