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WCPT (Dünya Fizyoterapi Konfederasyonu) 

1951 yılında kurulan Dünya Fizyoterapi Konfederasyonu (WCPT), 121 üye kuruluşu 

aracılığıyla dünya çapında 625.000’den fazla fizyoterapisti temsil eden tek uluslararası 

fizyoterapi sesidir. WCPT, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak faaliyet göstermektedir ve 

İngiltere’de bir hayır kurumu olarak kayıtlıdır.  

WCPT, her bireyin insan onuruna güven ve saygı ortamında sunulan, sağlam klinik akıl 

yürütme ve bilimsel kanıtlarla desteklenen, kültürel olarak uygun sağlık hizmetinin mümkün 

olan en yüksek standardına sahip olduğuna inanmaktadır. Fizyoterapi mesleğini ilerletmek ve 

küresel sağlığı geliştirmek için çalışmaktadır. 

WCPT; 

 Fizyoterapide araştırma, eğitim ve uygulama standartlarını teşvik etmeyi, 

 WCPT bölgeleri ve üye kuruluşları arasında bilgi alışverişini desteklemeyi, 

 Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmayı hedefler. 

1951’de WCPT’nin Avustralya, Kanada, Danimarka, Finlandiya, İngiltere, Yeni Zelanda, 

Norveç, Güney Afrika, Batı Almanya, İsveç ve ABD’den oluşan 11 üye ile kurulmuştur. İlk 

uluslararası kongre ve ikinci genel kurul, ilk yürütme kurulunun seçildiği 1953 yılında 

Londra’da yapılmıştır. 

WCPT’nin düzenli bir geliri olmamasına ve üye kuruluşlarından gönüllü bağışlara, diğer 

uluslararası organlardan gelen hibelere bağlı olmasına rağmen, ilk 10 yıl içinde üye sayısını 

16’ya yükseltmiştir. 

WCPT, Birleşmiş Milletler ile istişare statüsü ve Dünya Sağlık Örgütü ile resmi bir ilişki 

kazanarak uluslararası konumunu pekiştirmiştir.  
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Ayrıca “Rehabilitation International”, “World Medical Association”, “UNICEF” ve 

Birleşmiş Milletler ajansları gibi gönüllü uluslararası kuruluşlarla bağlantılarını geliştirmiştir. 

1991 yılında WCPT, benzer kültürel, ekonomik ve sosyal görünümlere sahip üyeler 

arasında sık teması teşvik etmek için özerk bölgesel komitelerle beş bölge kurmuştur. WCTP, 

tarih boyunca mesleğin gelişimini desteklemek için eğitim müfredatı da dahil olmak üzere 

açıklamalar geliştirmiştir. 1955 genel kurulunda, ilk kez üye kuruluşlara uygulama, eğitim ve 

araştırma ile ilgili temel politika rehberliği sağlayan biz dizi ilke ve pozisyon beyannamesi 

kabul edilmiştir. O zamandan beri her genel toplantıda fizyoterapinin tanımı, uygulama 

standartları ve giriş seviyesi profesyonel fizyoterapi eğitimi için yönergeler dahil olmak üzere 

yeni politika belgeleri kabul edilmiştir.  

Kuruluşundan bu yana, WCPT düzenli olarak iki yılda bir dünya kongreleri 

düzenlemektedir.1996 yılında WCPT tarafından ilan edilen Dünya Fizyoterapi Günü popülerlik 

ve etki bakımından büyümüştür. Her yıl tüm dünyadaki fizyoterapi organizasyonları, 

fizyoterapistlerin rolünü kutlamak ve tanıtmak için kampanyalar ve etkinlikler 

düzenlemektedir. 


