
www.emu.edu.tr

Fakültesi
Tıp

Dünya’da ilk 800-1000
Türkiye’de 10.
KKTC’den tek Üniversite

...



Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin Öğrencilerine Sunduğu Ayrıcalıklı Olanaklar
• 12 fakülte ve 5 yüksekokulda 108 programda lisans ve  
   ön lisans, 96 programda lisansüstü eğitim
• 110 farklı ülkeden öğrenci ve 35 farklı ülkeden öğretim 
   elemanı ile uluslararası ortam
• Tüm dünyada tanınan diploma
• Çok az üniversitenin sahip olduğu uluslararası 
   denklikler
• 3000 dönüm alana yayılmış modern kampüs
• Uluslararası standartlarda İngilizce eğitim
• Almanca, Fransızca, Rusça, İspanyolca, İtalyanca ve 
   Yunanca gibi dilleri öğrenme imkanı
• Öğrenci değişim programları
• 7,000 m2’lik kapalı alana sahip, 160,000 kitap ve 100 
   civarı akademik dergi aboneliği bulunan rahat çalışma 
   ortamları ile modern bir kütüphane
• 30’u aşkın araştırma merkezi
• Yurtlarda 12,000 öğrenciye barınma imkanı

• 3,500 kişilik kapalı spor salonu, 5,000 kişilik tartan 
   zeminli atletizm pistine sahip stadyum, kardiyo 
   merkezi, spinning salonu, TRX salonu ve 66,500 m2’lik 
   açık spor alanı
• 50’yi aşkın öğrenci kulübü
• 9 uzman doktorun görev yaptığı tam donanımlı Sağlık 
   Merkezi
• Psikolojik Danışmanlık, Rehberlik ve Araştırma 
   Merkezi
• Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Merkezi
• Huzurlu, güvenli ve özgür ortamda eğitim
• Mesleklerinde başarılı 60,000’i aşkın mezun
•Modern derslikler, laboratuvarlar, güçlü bilgisayar ve 
   internet bağlantısı
• Huzur dolu, güvenli ve özgür ortam
• 30’u aşkın ülkeden, 200’den fazla yüksek öğrenim 
   kurumu ile iş birliği



Tıp Fakültesi Dekanı

Doç. Dr. Emre HAMURTEKİN

Eğitim-Öğretim faaliyetlerine en üst düzey bilgi ile 
donatılmış çağdaş hekimler ve bilim insanları yetiştirmek 
ilkesiyle 2012-2013 Akademik Yılında başlamış olan Doğu 
Akdeniz Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi güçlü 
kadrosu ve fiziki altyapısı ile bu yıl da sizleri kucaklamaktan 
mutluluk duymaktadır. Bu akademik yıl sonunda üçüncü 
mezunlarımızı topluma kazandırmaya hazırlanıyoruz. Bu 
süreç boyunca fakültemiz, kurumsal kültürü ve kimliği 
güçlü, öğrenci odaklı eğitimi ilke edinmiştir. Ayrıca bilimin 
yolunda yürüyen, bilgi - becerisi yüksek,aynı zamanda etik 
ilkeleri de en üst düzeyde tutan çok yönlü, araştırmacı 
hekimler yetiştiren, bölgesinde lider ve dünyada tanınırlığı 
çok yüksek, tercih edilen bir tıp fakültesi olmuştur. Bu 
vizyonla her sene daha da güçlenen fakültemiz, her 
akademik yıla aynı heyecan ve motivasyonla başlamaktadır. 
Fakültemizde eğitim-öğretim dilimiz tamamen İngilizce’dir. 
İngilizce hazırlık sınıfı dışında altı yıllık tıp eğitimimiz, 
İstanbul Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Uluslararası 
Ortak Tıp Programı olarak faaliyet göstermektedir. 
Mezunlarımıza tıp eğitimlerini tamamladıklarında 
YÖK (Yüksek Öğretim Kurulu) tarafından onaylı ortak 
programın ortak diploması verilmektedir. İngilizce hazırlık 
ve klinik öncesi üç yıllık eğitim programımız, Doğu 
Akdeniz Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’nde 
yürütülmekte, son üç yıllık klinik eğitim dönemimiz ise 
Türkiye’de İstanbul Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 
tamamlanmaktadır. Her biri alanında söz sahibi seçkin 
öğretim üyelerimizden oluşan kadromuz Doğu Akdeniz 
Üniversitesi Tıp Fakültemiz bünyesinde Ulusal Çekirdek 
Tıp Eğitim Programına uyumlu bir şekilde, son teknoloji ile 
donatılmış labaratuarlarda geleceğin hekimlerine çağdaş 
tıp eğitimi sunmaktadır. 
Uluslararası Ortak Tıp Programımız, World Federation 
of Medical Education (Dünya Tıp Eğitimi Federasyonu) 
ve Foundation for Advancement of International 
Medical Education and Research (Uluslararası Tıp Eğitimi 

Geleceğin Hekim Adayları,
Geliştirme ve Araştırma Vakfı) tarafından tanınmış olup 
WDOMS-World Directory of Medical Schools (Dünya 
Tıp Okulları Rehberi)’ne dahil edilmiştir. Bunun yanında 
fakültemiz, ECFMG (Educational Commission for Foreign 
Medical Gradutes) sertifikasına da sahiptir. Bu sayede 
mezun öğrencilerimizin, Amerika Birleşik Devletleri’nde 
Tıp Doktoru lisansı (USMLE) sınavlarına başvuru hakkı 
kazanarak, Amerika Birleşik Devletleri’nde ihtisas 
yapabilme ve hekimlik mesleklerini orada sürdürebilme 
imkanı bulunmaktadır. 
Öğrencilerimizi eğitimleri sırasında, temel tıp bilimleri ile 
klinik bilimlerin entegre edildiği bir yöntemle en güncel 
bilgilerle donatmanın yanında, hasta-hekim iletişim 
kabiliyetleri yüksek, etik sorumluluklarının bilincinde, 
sorgulayan ve bilimsel araştırma faaliyetlerini de birlikte 
götürmeleri gerektiğinin bilincinde olan bireyler şeklinde 
yetiştirmekteyiz. Bu temel amaç doğrultusunda, eğitim 
programımız fakültemizde probleme dayalı öğretim 
yöntemlerinin kullanıldığı modülleri içeren vaka tartışmaları 
ve bunun yanında deneyimli danışman akademisyenlerin 
liderliğinde her sene gruplar halinde bilimsel araştırma 
projelerinin yürütüldüğü (Introduction to Clinical Skills-
Research) bir ortamda faaliyet göstermektedir. Yapılan 
bilimsel çalışmalar Marmara Üniversitesi Öğrenci Kongresi 
(MASCO) ve Doğu Akdeniz Uluslararası Tıp Öğrencileri 
Kongresi (DAUTOK)’nde başarıyla sunulmakta ve değer 
görülen çalışmalar uluslararası bilimsel hakemli dergilerde 
yayınlanmaktadır. Böylece çok yönlü bir şekilde yetişen 
mezunlarımız, pratisyen hekimlik ve ihtisas sonrası uzman 
hekim olarak ve lisans üstü eğitimlerini tamamlayarak 
akademisyen kimliği ile de toplum sağlığına hizmet 
edeceklerdir. 
Mezuniyetleri sonrası, birer hekim ve aynı zamanda bilim 
insanı olarak topluma büyük katkılar sağlayacak olan siz 
değerli hekim adaylarımıza, Doğu Akdeniz Üniversitesi 
Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’ni seçtiğiniz için çok teşekkür 
ederim.  

PROGRAMLAR
- Tıp
Lisans Programı (İngilizce)



TIP
Lisans Programı (Ingilizce)
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Egitim / Ögrenim
Eğitim süresinin hazırlık sınıfı dışında kalan ve klinik öncesi dönem olarak adlandırılan ilk üç yılı Doğu Akdeniz 
Üniversitesi Mağusa’da, son üç yılı ise Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu (UTEAK) tarafından mezuniyet öncesi 
tıp eğitimi programı akredite edilmiş olan Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi - İstanbul’da tamamlanmaktadır. 
Eğitim dili İngilizce’dir. İngilizce yeterliği olmayan öğrencilerimiz için İngilizce hazırlık sınıfı 1 yıldır. Türkçe dil 
eğitimi ise eğitimin klinik fazında hastalarla daha iyi iletişime geçebilmelerini sağlamak amacı ile yabancı uyruklu 
öğrencilere ilk üç yıla yayılmış şekilde uygulanacaktır.
Eğitim programının ilk üç yılında, temel ve klinik bilimlere ait teorik ve laboratuvar derslerinin yanı sıra, Klinik 
Uygulamaya Giriş (KUG) dersleri yer almaktadır. Klinik Uygulamaya Giriş programı temel olarak öğrencileri klinik 
eğitime hazırlamaktadır. İletişim becerilerinin, mesleksel becerilerin, ilk yardım ve muayene becerilerinin edinildiği, 
etik ve profesyonel değerlerin tartışıldığı, tıpta insan bilimlerini ele alan ve kanıta dayalı tıp uygulamalarının 
yapıldığı öğrenci merkezli ve uygulamalı bir programdır.
Üç yıl devam eden bu programın sonunda öğrenciler; maketler üzerinde temel yaşam desteği, intramüsküler ve 
intravenöz enjeksiyon, damar yolu açma, kalp ve solunum sisteminin değerlendirilmesi, üretral kateterizasyon ve 
nazogastrik sonda uygulama becerileri, kadın genital sistem muayenesi gibi temel prosedürel ve genel muayene 
tekniklerini hasta ile karşılaşmadan önce laboratuvar ortamlarında kazanmaktadırlar. Probleme Dayalı Öğrenme 
(PBL) yönteminin kullanıldığı küçük grup dersleri, öğrencilerin kliniğe geçmeden önce senaryolarla hasta ve 
hastalıklarla karşılaşmasını sağlamaktadır.
Bu uygulama ile öğrenciler temel bilimlerle klinik bilimleri entegre etmekte, insan sağlığını sosyal ve psikolojik 
unsurlarıyla bir bütün olarak görebilmekte, neden-sonuç ilişkisi kurarak karar vermekte, liderlik ve araştırma 
becerilerini geliştirmektedir. Öğrenciler;  dördüncü ve beşinci sınıflarda uygulamalı stajlarla, hastalıkların tanı 
ve tedavisi ile ilgili çalışacaklar, altıncı sınıfta ise öğretim üyelerinin gözetimi altında hasta bakımında sorumluluk 
alarak eğitimlerini tamamlayacaklardır.
Eğitim programı süresince öğrenciler bilimsel araştırmalara katılmaları için destekleneceklerdir. Ayrıca eğitim 
programının ilk üç yılında; tıpta insan bilimleri, davranış bilimleri, iletişim ve sanat gibi öğrencilerin ilgi alanlarına 
yönelik özel çalışma modülleri de yer almaktadır.
Tıp Fakültesi eğitimimiz içinde sunulan bir diğer olanak da her yıl yapılan klinik uygulamalara giriş dersleri 
kapsamında fakülte hocalarımız ve fakülte dışı hekimlerce desteklenmiş araştırma programının var olmasıdır. 
Dünyada tıp eğitimi zengin öğrenme ve değerlendirme yöntemleri ile sürekli yenilenmekte ve gelişmektedir. 
Dünyada yaşanan bu gelişim doğrultusunda fakültemizdeki tüm akademisyenler için yılda iki kez Eğitici Gelişimi 
Programları düzenlenmektedir.  
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Olanaklar
Fakültemizde; uluslararası yetkinliklerini kanıtlamış 
öğretim üyelerinden eğitim almanın ve yine öğretim 
üyelerinin danışmanlığında bilimsel öğrenci kulüplerine 
aktif olarak katılmanın yanı sıra öğrenciler; kişisel ve 
sosyal gelişimleri için kurulan tiyatro, sinema, edebiyat, 
spor, satranç ve Doğu Akdeniz Tıp Fakültesi Öğrenci 
Bilimsel Araştırma Kulübü gibi öğrenci kulüplerinde 
yer alma olanağı bulacaklar; ayrıca sürekli tıp eğitimi 
kapsamında haftalık ve aylık olarak düzenlenen 
seminer programlarına katılabileceklerdir.

Tıp Fakültesi’nde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin 
gerçekleştirildiği, öğrenci odaklı eğitimin gerek-
sinimlerine uygun mimari tasarımla oluşturulmuş eğitim 
ortamları, çağdaş tıbbın gerektirdiği en güncel bilimsel 
donanıma sahip araştırma ve eğitim laboratuvarları; 
kadavra havuzu, otopsi masası, diseksiyon masası 
ve canlıya en yakın düzeyde maketlerden oluşan son 
teknolojiye uygun anatomi laboratuvarı, bilgisayar ve 
okuma salonları, öğrencilerin öğrencilik statüleriyle 

ilgili her türlü konuyu danışabildikleri öğrenci danışma 
merkezi ile bir kafeterya bulunmaktadır. Öğrenciler 
derinlemesine araştırma yapmak istedikleri konularda 
Doğu Akdeniz Üniversitesi Merkez Kütüphanesi’nden 
de faydalanabilmektedir.

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde ihtiyaç duyan öğrenciler 
için yurt olanağı bulunmaktadır. Ayrıca öğrencilerimizin 
eğitimleri boyunca, yoğun hasta teması ile hasta-
hekim ilişkisi, meslek becerisi vb. becerilerinin 
geliştirilmesi amacı ile ilk 3 yıl içerisinde dahi sürekli 
hastanelere ulaşabilir olacaktır. Bu bağlamda K.K.T.C. 
Sağlık Bakanlığı ile DAÜ arasında imzalanan protokol 
ile Kuzey Kıbrıs’ın en büyük hastanesi konumunda olan 
Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi ve diğer tüm devlet 
hastaneleri DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Afiliye 
hastanesi konumundadır. Bunun gibi Kıbrıs’taki çeşitli 
hastaneler ile iş birliği olan fakültemizde öğrencilerimiz 
ilk yıllarından itibaren hastanelerde stajlar yapabilme, 
gözlemleme ve KUG dersleri kapsamında uygulamalar 
yapabilme fırsatına sahip olacaklardır.

Kariyer Olanakları ve Mezunlar
Fakültemizin eğitim programı, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi ile paralel şekilde sürdürülecek, eğitim 
sonunda diploma ortak olarak verilecektir. Bu nedenle, mezunlarımız denklik için herhangi bir fark dersi 
vermeksizin, Türkiye Cumhuriyeti’nde de pratisyen hekimlik yapılabilecektir. Mezunlarımız; ABD, Kanada, TC’de 
denklik gerektirmeden hekimlik yapabilirler. Ayrıca, tıpta uzmanlık eğitimlerine devam edebilir ya da bilim insanı 
olabilmek için doktora programlarına katılabilirler.



Fakülte Tıp

Program Tıp

Derece Lisans - Yüksek Lisans

Süre 6 yıl

Eğitim Dili İngilizce

Lisansüstü 
Eğitim 
Olanakları

6 yıllık programı tamamlayanlar 
tıpta uzmanlık programlarına ya da 
“yüksek lisans derecesi” ile mezun 
oldukları için doğrudan doktora 
(PhD) uzmanlık programlarına kayıt 
hakkına sahiptir.

Tel 0 392 630 1570

Faks 0 392 630 3025

E-posta medicine@emu.edu.tr

Web http://medicine.emu.edu.tr
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r Yaşlı Sağlığı ve Sağlıklı Yaşlanma

Klinik Biyokimya

Klinik Mikrobiyoloji

Tıbbi Genetik

İş Sağlığı

Çevre Sağlığı

Beyin Cerrahisi

Kalp ve Damar Cerrahisi

Radyasyon Onkolojisi

Nükleer Tıp

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Göğüs Cerrahisi

Sosyal Pediatri

Çocuk Cerrahisi

Odyoloji

Fitness

Fotoğrafçılık

Sağlıklı Yaşam

Moleküler Laboratuvar Etkinlikleri

Adli Tıp

Heykeltraşlık
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Prof. Dr. Nahide GÖKÇORA (Dekan)

Prof. Dr. Aydın KARAKUZU

Prof. Dr. F. Aymelek YALIN

Doç. Dr. Şükrü TÜZMEN

Yrd. Doç. Dr. Mevhibe B. HOCAOĞLU

Yrd. Doç. Dr. Mümtaz GÜRAN (Dekan Yrd.)

Yrd. Doç. Dr. Nimet İlke AKÇAY

Yrd. Doç. Dr. Masoud AFSHANI

Yrd. Doç. Dr. A. Bülent  SEZGİN

Yrd. Doç. Dr. Ergül  Mutlu ALTUNDAĞ

Yrd.Doç. Dr. Halil Eren SAKALLI

Dr. Berfu Çerçi ÖNGÜN

Doğu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak misyonumuz; 
mezunlarımızın evrensel ölçekte bilgi üreten, toplumun 
gereksinimleri doğrultusunda bireylerin yaşam kalitesini 
yükseltmek amacını taşıyan, gelişmeleri izleyerek kendini 
sürekli geliştiren, evrensel nitelikte ileri tıp teknolojilerine 
hakim, toplumun sağlık sorunlarına çözüm getirebilen, ekip 
çalışmasına yatkın, profesyonellik değerleri taşıyan, liderlik 
nitelikleri kazanmış ve iyi iletişim kuran hekimler yetiştirmektir. 
Vizyonumuz; ileri düzeyde öğrenci odaklı eğitim ve araştırma 
olanaklarına sahip, kurumsal kültürü ve kimliği güçlü, bölgesinde 
ve dünyada tanınan, önde gelen ve tercih edilen bir tıp fakültesi 
olmaktır.
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Birinci Yıl
Hücrenin ve Dokuların Normal Yapısı ile

Tıbba Giriş

İletişim Becerileri (Hasta- Hekim İlişkisi)

İlk Yardım

Probleme Dayalı Öğrenim

İkinci Yıl
İnsan Vücudunun, Organların ve Sistemlerin 
Normal Yapıları ve Hastalıkları

Temel Klinik Beceriler

Probleme Dayalı Öğrenim

Üçüncü Yıl
Hastalıkların Fizyo-Patolojisi

Klinik Beceriler (Muayene Teknikleri)

Probleme Dayalı Öğrenim

Dördüncü Yıl
İç Hastalıkları

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Genel Cerrahi

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Kardiyoloji

Göğüs Hastalıkları

Radyoloji

Akılcı İlaç Kullanımı

Beşinci Yıl
Enfeksiyon Hastalıkları

Ortopedi ve Travmatoloji

Nöroloji

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Dermatoloji

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları

Göz Hastalıkları

Anestezi ve Reanimasyon

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Üroloji

Altıncı Yıl
İç hastalıkları

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Genel Cerrahi

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Kardiyoloji

Halk Sağlığı

Aile Hekimliği

Acil Tıp

Seçmeli
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