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FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, De-
nizli’de 1992 yılında kurulmuştur. 

Dört yıllık müfredat programı (240 AKTS) 
1995’te başlamıştır. Pamukkale Üniversitesi’nde her 
yıl yaklaşık olarak 120 öğrenci fizyoterapi ve reha-
bilitasyon eğitimine başlamaktadır. Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon Yüksekokulunda hem lisans (birin-
ci aşama) hem de lisansüstü çalışmalar (Master ve 
doktora dereceleri) sunulmaktadır. 

Son sınıf öğrencileri, çok çeşitli alanlarda tam za-
manlı klinik staj dönemini tamamlamaktadır. Ayrı-
ca araştırma faaliyetlerine katılmakta ve mezuniyet 
projesi hazırlamak zorundadırlar. 

Lisans öğrencileri ve öğretim elemanları için 
uluslararası değişim programı 2004 yılında başla-
mıştır. Mezun bir fizyoterapist birinci aşama olarak 

lisans derecesi kazanır. Fizyoterapistler şu merkez-
lerde çalışabilirler; üniversite hastaneleri, devlet has-
taneleri, rehabilitasyon merkezleri, özel fizik tedavi 
merkezleri, özel hastaneler, spor kulüpleri, zihinsel 
ve fiziksel engelli çocuklar için özel eğitim merkez-
leri, yaşlı bakım merkezleri ve huzurevleri, balneo-
loji merkezleri (kaplıca tedavisi).

Pamukkale Üniversitesi kuruluş yasasında 
(03.07.1992 tarih ve 3837 sayılı) öngörülen teşkilat 
yapısında yer alan ve eğitim-öğretim faaliyetlerine 
1995-1996 Eğitim-Öğretim Yılı’nda başlayan Yükse-
kokulumuzun 2017 yılı itibatiyle akademik personel 
sayısı öğretim üyesi;  3 profesör, 8 doçent, 4 yardımcı 
doçent, 15 araştırma görevlisi ve 11 idari personel 
olmak üzere toplam 41 kişidir. Yüksekokulumuzda 
öğrenim gören öğrenci sayımız 678’dir. Yükseko-



kulumuzda mezuniyet sonrası Bilim Uzmanlığı ve 
doktora programları eğitim vermeye devam etmek-
tedir.

MİSYONUMUZ
Ülkemizin rehabilitasyon ihtiyacını karşılayacak 

toplumsal, evrensel ve etik değerlere sahip, nitelikli, 
kaliteli, bilgili, donanımlı, mesleki otonomisi olan 
fizyoterapistler ve öğretim elemanları yetiştirerek, 
fizyoterapi mesleğinin devamlılığını korumak, ge-
lişimini sağlamak ve yaygınlaştırmak, öğrencilerin 
eğitimleri sırasında sosyal ve kültürel gelişimleri-
ne katkıda bulunmak ve fizyoterapi -rehabilitasyon 
alanında bilimsel çalışma ve araştırmalara önderlik 
ederek, uluslararası platformda öğrenci ve öğretim 
elemanı değişimini gerçekleştirmek, ayrıca her yaş-
taki sağlıklı, hasta ve özürlü bireylere rehabilitasyon 
hizmetini vererek toplum sağlığını ve yaşam kalite-
sini yükseltmektir.

VİZYONUMUZ
Türkiye’de fizyoterapi okulları içerisinde stan-

dartları belirleyebilen ve lider konumunda olan, 
yeterli kadroya sahip, uluslar arası projelerde görev 
alan, kaplıca ve hidroterapi gibi rehabilitasyonun 
spesifik alanlarında uzmanlık eğitimi ve hizmeti ve-
ren, yapısal gelişimini tamamlamış ve alanında en iyi 
ve en çok tercih edilen fakülte olmaktır. Bu bağlam-
da üniversitemiz bünyesinde sağlıklı, hasta ve özürlü 
bireylere fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetlerini 
bağımsız olarak verebilen ve en ileri teknolojik do-
nanıma sahip bir kurum statüsüne ulaşmaktır.
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