Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri
Laboratuvarları:
• Anatomi Laboratuvarı
(Kadavra Salonu ve Maket Salonu)
• Fizyoloji Laboratuvarı
• Biyoﬁzik Laboratuvarı
• Biyokimya Laboratuvarı
• Mikrobiyoloji Laboratuvarı
• Tıbbi Biyoloji ve Genetik Laboratuvarı
• Histoloji ve Embriyoloji Laboratuvarı
• Simüle Hasta Uygulama Laboratuvarı
• Tıbbi Beceri Laboratuvarı
• Klinik Beceri Laboratuvarı

“Önce Sağlık, Sonra Sağlık,
Sonra Yine Sağlık...”
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İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 - 2013
eğitim ve öğretim yılında 60 öğrenci ile eğitime başlamıştır.
Tıp Fakültesi’nin eğitim hedeﬂeri; en ileri teknolojileri
kullanan, üst düzey bilgi ve deneyim birikimine sahip olan,
doğru tanı koyabilen, çağdaş tedavi yöntemlerini
uygulayabilen, hasta haklarına saygılı, hasta ve hasta
yakınlarıyla olumlu iletişim kurabilen hekimler
yetiştirmektir.
Fakültemizde eğitim modeli olarak; esnek,
dinamik, sürekli değişim gösteren, çağın
gereksinimlerini karşılayan entegre sistem
uygulanmaktadır.
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp
Fakültesi’nde eğitim süresi altı yıl olup, eğitim
dili Türkçedir. Programda sınıf geçme sistemi
uygulanmaktadır.
Programdan başarıyla mezun olabilmek için;
Klinik Öncesi Temel Tıp Bilimlerinde; Anatomi,
Biyoﬁzik, Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi, Fizyoloji,
Histoloji ve Embriyoloji, Tıbbi Biyokimya, Tıbbi
Biyoloji ve Genetik, Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıp Tarihi ve
Etik, Patoloji, Farmakoloji, Tıpta Hasta İlişkileri ve
İletişim İlkeleri, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
Klinik Dersleri olarak; Dahili Tıp Bilimlerinde; Acil Tıp, Adli
Tıp, Aile Hekimliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Deri ve
Zührevi Hastalıklar, Enfeksiyon Hastalıkları, Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon, Göğüs Hastalıkları, Halk Sağlığı, İç
Hastalıkları, Kardiyoloji, Nöroloji, Nükleer Tıp, Radyasyon
Onkolojisi, Radyoloji, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Tıbbi
Farmakoloji,
Cerrahi Tıp Bilimlerinde; Acil Cerrahi, Anesteziyoloji ve
Reanimasyon, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Çocuk Cerrahisi,
Göğüs Cerrahisi, Göz Hastalıkları, Genel Cerrahi, Kadın
Hastalıkları ve Doğum, Kalp ve Damar Cerrahisi, Kulak
Burun Boğaz, Ortopedi ve Travmatoloji, Plastik,
Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, Tıbbi Patoloji, Üroloji
Anabilim dallarında teorik, pratik ve uygulamalı
eğitim ve öğretim ile bu dallara bağlı kliniklerde staj
ve intörn eğitimlerinin başarı ile tamamlanması
gerekmektedir.

Dördüncü ve beşinci yılda öğrencilerin bilimsel karar verme
becerisini kazanmaları sonucu hastaya tanı koyabilme ve
tedavi önerisinde bulunabilme yetisini geliştirmeleri
beklenmektedir. Burada temel eğitim, bilgi ve becerilerini
hasta-hekim-toplum düzeyine oturtabilmeleri için gereken
altyapı oluşturulur ve geliştirilir. Kısacası, bu yıllar bilgi ve
beceri sentezinin yapıldığı eğitim yıllarıdır. Edinilen
bilginin değerlendirilmesi ve problem çözme becerisi
esasına dayanmaktadır.
Bu süreçte tüm dahili ve cerrahi anabilim
dallarında büyük ve küçük stajlar yapılmaktadır.
Staj eğitiminin amacı; klinik derslerinde kazanılan
teorik ve pratik bilgi birikiminin uygulama
alanına yansıtılarak becerilerin geliştirilmesini,
tanı ve tedavi alanında gerekli yeteneğin
oluşturulmasını sağlamaktır.
Altıncı yılda amaç; öğrencilerin klinik öncesi ve
klinik dönemlerde kazandıkları temel bilgi,
beceri ve tutumlarını pekiştirip
uygulayabilecekleri koruyucu sağlık kavramının
geliştirilmesini sağlayan, doğru klinik karar
verebilen, kaliteli sağlık hizmeti sunabilen, etik
değerleri koruyan, hekimlik uygulamalarında
sorumluluk bilinciyle davranabilen hekimler
olmalarını sağlamaktır.
Bu dönem “İntörn” eğitimin uygulandığı süreçtir. İntörn,
bulunduğu klinikteki vizitlere, eğitim toplantılarına, nöbetlere
katılır. Polikliniklerde görev almaları ve deneyimlerinin
artması hedeﬂenir. Çalıştığı klinikte asistan, uzman doktor
veya öğretim üyesi denetiminde; hastanın anamnezinin
alınması, muayenesi, dosyasının düzenlenmesi,
aydınlatılmış onam, bilgilendirme ve onay alınması, tanı
için gerekli testlerin takibi ve dosyalanması, tedavilerin
işlenmesi, taburcu işleminin yapılmasını
gerçekleştirebilir. Gerekli tetkikleri sorumlu doktorun
onayıyla isteyebilir, yazdığı reçeteyi ilgili doktora
imzalatmak zorundadır.
2018 yılında ilk hekim mezunlarımızı vermiş
olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

