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Hemşirelik Bölümü, mesleki bilgi, beceri ve 
yetkinlik kazanmış, çeşitli bilimsel-toplum-
sal etkinlikler ve toplumsal sorumluluk bilinci 
ile etik ilkeleri içselleştirerek meslek bilinci ve 
bağlılığını geliştirmiş, günümüz bilgi toplumu 
ve küreselleşme sürecinde değişen ilke ve de-
ğerleri benimseyerek kişisel gelişimlerini sür-
düren bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

     Mezunların İstihdam Profilleri

Öğrencilerimiz mezuniyetlerini takiben, kamuya ve 
özel sektöre ait hastanelerde, rehabilitasyon mer-
kezlerinde, ayaktan tanı ve tedavi hizmeti sunan 
sağlık kuruluşlarında, yaşlı bakım evlerinde, okul-
larda, özel gruplara yönelik (çocuk, yaşlı, engelli 
vb.) bakım ve eğitim merkezlerinde, işyeri sağlık 
birimlerinde, evde bakım hizmeti veren kuruluşlar-
da ve acil sağlık hizmetlerinde klinisyen, eğitimci, 
yönetici, koordinatör olarak çalışabilmektedir.

Puan Türü: SAY
Eğitim Dili: Türkçe
Eğitim Türü: Örgün Öğretim
Yabancı Dil Hazırlık: Yok
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Y A L O V A  Ü N İ V E R S İ T E S İ ’ N İ  T A K İ P  E D İ N !

Sağlık çalışanları, sağlıklı bir toplumun 
kalbidir.

YALOVA 
ÜNiVERSiTESi 



Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, alanın-
da uzman öğretim üyesi kadrosu ile hareket 
bozukluğuna yol açan her türlü yaralanmada, 
hastalık ve yaşlılıkta, ağrı ve fonksiyon bozuk-
luklarında uzman hekimin tanısı sonrası fizyo-
terapi ve rehabilitasyona özgü değerlendirme 
yöntemlerini kullanarak tedavi yaklaşımlarını 
planlayıp uygulamaya yönelik bilgi ve beceriyi 
kazanan, sağlık ve yaşam kalitesinin arttırılma-
sında önemli görevleri olan, hastalık durumları 
dışında da kişilerin fiziksel aktivitelerini düzen-
lemek ve hareket kabiliyetlerini arttırmak için 
mesleğiyle ilgili ölçüm ve testleri yaparak kanıta 
dayalı koruyucu ve geliştirici protokolleri belir-
leyen, planlayan ve uygulayan, hasta hakları ve 
mesleki değerlere saygılı, yaşam boyu öğren-
meyi ilke edinen, yenilikçi, üretken, mesleği ile 
ilişkili ulusal ve uluslararası her alanda çalışabi-
lecek fizyoterapistler yetiştirmeyi amaçlamak-
tadır.

Mezunların İstihdam Profilleri

Mezunlarımız, yataklı ve ayaktan tedavi hizmeti 
veren hastanelerde ortopedi, nöroloji, nöroşirur-
ji, romatoloji, kardiyoloji, kardiyovasküler cerrahi, 
göğüs hastalıkları, göğüs cerrahisi, pediatri, geri-
atri, ortez-protez üniteleri, yanık merkezleri, anes-
tezi-reanimasyon üniteleri, plastik ve rekonstrük-
tif cerrahi ve fizik tedavi ünitelerinde, bedensel, 
görsel, işitsel rehabilitasyon merkezlerinde, spor 
ve fiziksel uygunluk merkezlerinde ve protez-or-
tez rehabilitasyon merkezlerinde çalışabilmekte-
dir.
Puan Türü: SAY
Eğitim Dili: Türkçe
Eğitim Süresi: 4Yıl
Eğitim Türü: Örgün Öğretim
Yabancı Dil Hazırlık: Yok
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SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Sağlık Bilimleri Fakültemiz, alanında bilim ve 
teknolojiye dayalı yaklaşım ve yöntemlerle 
eğitilmiş, birey, aile ve toplumun sağlığını ko-
ruma, geliştirme ve sürdürmede bakım, eği-
tim, araştırma, yönetim, danışmanlık ve lider-
lik rollerini etkin olarak kullanabilen, analiz ve 
sentez yeteneğine sahip, evrensel ve kültürel 
değerleri dikkate alan meslek üyeleri yetiştir-
meyi temel hedef olarak belirlemiştir.

Fakültemizde; 2 Profesör, 5 Doktor Öğre-tim Üyesi, 
2 Öğretim Görevlisi, 3 Araştırma Görevlisi 
bulunmaktadır.


