
TIP FAKÜLTESİ PROGRAM TANITIMI 

Kuruluş Tıp Fakültesi 17.03.2006 tarihinde 

kurulmuştur. 05.03.2009 tarihinde eğitim-

öğretime başlamıştır. Her yıl 120 civarında 

yeni öğrenci eğitime başlamaktadır. 

Fakültenin eğitim süresi altı yıldır, eğitim dili 

Türkçe' dir. 

Kazanılan Derece Eğitim planında yer alan bütün teorik ve 

pratik dersleri, klinik pratik uygulamaları ve 

sınavları başarıyla tamamlayan öğrenciler 

"Yüksek Lisans" derecesinde mezun olmakta 

ve “Tıp Doktoru” unvanı almaktadırlar. 

Derecenin Düzeyi (Ön Lisans , Lisans, 

Yüksek Lisans, Doktora) 

Yüksek lisans 

Kabul ve Kayıt Koşulları Üniversiteye, YÖK, ÖSYM ve Rektörlükçe 

istenen belgelerle, Senato tarafından 

belirlenen süreler içinde kesin kayıt yaptırılır. 

Yabancı uyruklu öğrencilerin Üniversiteye 

kayıtları, ilgili mevzuat hükümleri ile 

Rektörlük tarafından belirlenen esaslara göre 

yapılır. 

Önceki Öğrenmenin formal, in-formal, non-

formal Tanınması Hakkında Kurallar 

Türk Yüksek Öğretim Kurumları'nda önceki 

formal (örgün) öğrenmenin tanınması dikey, 

yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek 

Öğretim Kurumu'nun belirlemiş olduğu 

"Yüksek Öğretim Kurumlarında Önlisans ve 

Yüksek Lisans Düzeyindeki Programlar 

Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle 

Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması 

Esaslarına İlişkin Yönetmelik" kapsamında 

gerçekleşmektedir. 

İngilizce muafiyet sınavı yabancı diller MYO 

tarafından uygulanmaktadır. 

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları Toplam 360 AKTS kredisiyle eğitim 

programında yer alan dersleri başarıyla 

tamamlamak mezuniyet için yeterlidir 

Program Profili  Tıp Fakültesinde verilecek lisans eğitimi 6 

yıllık bir süreyi kapsar. İlk üç yılda öğrenciler 

Temel Tıp derslerinin ve mesleki becerilerini 

geliştirici klinik öncesi tıp meslek derslerini 

alırlar. 4. ve 5. sınıflar staj derslerinin 

verildiği, 6. sınıf ise aile hekimliği/intörn 

eğitim programının uygulandığı sınıflardır. 

Fakültemizde öğrenci eğitiminin ilk üç 

yılında ders kurullarına dayanan entegre 

sistemde karma eğitim modeli 

uygulanmaktadır.  İlk iki yıl ağırlıklı olarak 



sistemlerin normal yapı ve fonksiyonlarının 

anlaşılmasına temel oluşturacak dersler 

verilmektedir. İkinci yılın son kurulu ve 

üçüncü yılda ise patolojilere ve klinik 

bilimlere giriş, sistem patolojileri ele 

alınmaktadır. Staj eğitimi 4. ve 5. sınıflarda 

yürütülmekte, önceki dönemlerde temel tıp 

bilgilerini klinik bağıntılarıyla kavramış 

öğrencilerin, ülkemizdeki öncelikli sağlık 

sorunlarının çözümünde gerekli bilgileri tam 

öğrenmelerini sağlayıp, ağırlıklı olarak 

problem çözme, ayırıcı tanı, hastaya 

yaklaşım becerilerini geliştirmelerini 

amaçlamaktadır. Ayrıca, beceri eğitiminin 

temelleri atılmakta, bilgisayarın tıp 

eğitiminde ve günlük yaşamdaki kullanımına 

yönelik eğitim programı, sağlığı koruma ve 

geliştirme ve etik ve hukuk kavramları, 

sağlık kurumları ziyaretleri bu dönemde 

başlamaktadır. Altıncı yıl, intörnlükte temel 

amaç öğrencilerin gözetim altında hekimlik 

yapmalarıdır. Hasta bakım, tedavi ve 

izlemine aktif olarak katılırlar ve bu 

çalışmalarındaki bilgi, beceri ve tutumları ile 

değerlendirilirler, ayrıca teorik bilgi ölçen 

sınav yapılmaz.  

 

Programın Amacı Tıp Fakültesinin eğitim programının temel 

amacı; toplumda sık görülen hastalıkları ve 

ölüm nedenlerini tanıyan ve tedavi edebilen, 

yerel ve evrensel düzeyde sağlık sorunlarına 

hakim ve buna uygun çözümler üretebilen, 

verdiğimiz tıp eğitimi ile tıp bilimi ve 

toplumun sağlık gereksinimleri arasında 

köprü kurmayı başarabilen, alanındaki 

bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip etme 

isteği ve yeteneğine sahip, her düzeydeki 

sağlık kurum ve kuruluşlarında hekimlik ve 

yöneticilik yapabilecek nitelikte, mesleksel 

değerler ve etik kavramları yaşamlarına 

taşıyabilen, toplumun tüm katmanları 

(meslektaşları, diğer sağlık personeli, 

hastalar, hasta yakınları, yöneticiler vb) ile 

iletişim becerisine sahip, meslek yaşamı 

boyunca öğrenme isteği duyan ve bilgiye 

ulaşma yöntemlerini bilen, kanıta dayalı 

karar verebilme yeterlilik ve yetkinliğine 

sahip, ekip çalışmasına önem vererek bir 

ekibi yönetebilecek ve yönlendirebilecek 



  

bilgi ve becerilere sahip hekimler 

yetiştirmektir. 

 

Mezunların İstihdam Profilleri Tıp Fakültesi mezunları zorunlu hizmet 

yasası kapsamında kamuya ait sağlık 

kurumlarında ve zorunlu hizmet sonrası 

kamu ve özel sağlık kurumlarında “Tıp 

Doktoru” unvanıyla pratisyen hekim olarak 

iş bulma imkânına sahiptirler. Tıpta 

Uzmanlık Sınavına girerek herhangi bir 

alanda uzmanlık eğitimine devam etme 

imkânı vardır. Bu eğitim sonrasında Uzman 

Hekim unvanı kazanmaktadırlar. 

Üst Derece Programlarına Geçiş Tıp Doktoru diplomasını alan mezunlar 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Temel 

Tıp Bilimleri Bölümlerinde "Doktora", 

Dahili veya Cerrahi Tıp Bilimleri 

Bölümlerinde Tıpta Uzmanlık Sınavı 

aracılığıyla "Tıpta Uzmanlık" programlarına 

başvurabilirler. 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme “RTEÜ 

Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav 

Yönergesi” ne göre yapılır. 

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ) Tam Zamanlı 

Bölüm Olanakları http://tip.erdogan.edu.tr/tr/page/genel-

bilgiler/1218  

Akademik Kadro http://tip.erdogan.edu.tr/tr/akademikpersonel  
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