
Tıp Bölümüne İlişkin Bilgiler 

Genel Bilgi  

Tıp Fakültesi, mesleğini, etik kavram ve yasal kuralları gözeterek uygulayan, bilgi birikimine sahip, yaratıcı, bağımsız ve objektif 
düşünebilen, araştırmacı ve sorgulayıcı, yaşam boyu eğitimi benimsemiş ve kendi kendine eğitim yeteneğini geliştirmiş, bilgiye 
ulaşım yollarını bilen, bu bilgiyi uygulayabilen, birey, toplum ve çevre sağlığıyla ilgili problemleri çözebilecek bilgi ve beceriye 
sahip, ülkemizin ve bölgemizin sağlık sorunlarına duyarlı, tıp doktoru yetiştirmektir. Misyonumuzu en iyi şekilde yerine getirmek 
amacıyla, tıp mesleğinin gerektirdiği donanımda doktor yetiştirmek için pratik, teorik, sosyo-kültürel alanda gelişmiş, evrensel 
değerleri benimseyen, amacı öncelikle insan sağlığını korumak ve geliştirmek olan öğrenciler yetiştirmektir. 

 

Kazanılan Derece 

a) Temel Tıp Bilimleri Ön Lisans Diploması: Tıp Fakültesi öğrencilerine; Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılan, 18/3/1989 tarihli 
ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması 
Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ön lisans diploması verilir. Temel Tıp  
Bilimlerinde Ön Lisans Diploması alan öğrencilerin Fakülte ile ilişiği kesilir.  

b) Tıp Doktorluğu Diploması: Tıp Doktorluğu için öngörülen altı Ders yıllık eğitim süresini başarı ile tamamlayanlara “Tıp Doktorluğu 
Diploması” verilir. 

Kazanılan Derecenin Seviyesi 

Bu program, yüksek lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır. 

 

Kazanılan Derecenin Gerekleri ve Kuralları 

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları  
ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az CC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için 
kazanılması gereken minimum AKTS 360’dır. Öğrencilerin tüm zorunlu stajlarını ve intörn eğitimlerini belirtilen sürede 
tamamlamaları zorunludur. 

Kayıt Kabul Koşulları   

Programa kayıt yaptırabilmek için ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlarda belirlenen taban puanı alarak başarılı olmak gerekir. Yurt 
içi veya dışında eşdeğer bir programda öğrenim gören bir öğrenci, üniversite tarafından kontenjan açıldığı takdirde yatay geçiş için 
başvuru yapabilir. Öğrenci kabulü, başvuruda bulunan öğrencilerin başarı durumlarının değerlendirilmesi sonucu gerçekleşir. 
Üniversite tarafından onaylanmış ve bir anlaşma ile sınırları belirlenmiş öğrenci değişim programları kapsamında yurtdışından gelen 
öğrenciler kayıt yaptırabilirler. Öğrencilerin programa kayıtlanabilmesi için İngilizce Dil Yeterliliklerini belgelemeleri gerekmektedir. 
Uluslararası öğrenciler, “ Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuru, Kabul ve Kayıt Yönergesi “ çerçevesinde bu programa 
uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir. 

Önceki Öğrenmenin Tanınması 

İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olab ilirler. 
Yurtiçi ve yurtdışındaki başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde verilen dersin içeriğine uygun 
olması ve ilgili staj / kurul başkanı ve dönem koordinatörü tarafından onaylanması ve Tıp Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile 
birinci, ikinci ve üçüncü yıllarda bu derslere devam zorunluluğu kaldırılır. Dördüncü ve beşinci sınıfta ilgili stajdan muaf sayılır, altıncı 
sınıfta ise süre olarak Aile hekimliği döneminden düşülür. 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme 

Sınavlar, ölçme ve değerlendirme “İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönergesi“ esas alınarak yürütülür. 
Öğrencinin dersteki başarı durumu, dersin dönem içi sınav ve çalışmaları varsa devam durumu ile dönem sonu sınav sonuçlarına 
göre, ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenir. Öğrencilere aldıkları her ders için, akademik takvimde belirtilen süreler içinde, 
dönem sonu başarı notlarından biri ilgili öğretim elemanınca takdir olunur. Kullanılacak notlandırma sistemi, Senato tarafından 
belirlenir. 



 

 

Öğretim Şekli 

Tam zamanlı lisans öğretimidir. 

 

Mezuniyet Koşulları 

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları 
ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az CC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için 
kazanılması gereken minimum AKTS 360’dır. Öğrencilerin tüm zorunlu stajlarını ve intörn eğitimlerini belirtilen sürede ve 
tamamlamaları zorunludur. 

Mezunların Mesleki Profili-İstihdam Olanakları 

Genel tıp doktorlar (aile hekimleri ve temel tedavi hizmeti veren hekimler dâhil); modern, tıbbın ilke ve yöntemlerini uygulayarak 
insanlardaki hastalıkları, rahatsızlıklar, yaralanmaları, ve diğer fiziksel ve ruhsal bozuklukları teşhis eder, bunların tedavisini yapar 
ve koruyucu önlemler alır, genel sağlık bakımını yaparlar. Uygulamaları belirli hastalık kategorileri veya tedavi yöntemleriyle sınırlı 
değildir, bireylere ailelere ve topluma sürekli ve kapsamlı bir tıbbi bakım sağlanması sorumluluğunu üstlenebilirler. 

 

Bir üst Dereceye Geçiş 

Bu programdan mezun olan öğrenciler, Tıpta Uzmanlık öğrenimlerine devam ederek uzman doktor olabilirler. Buna ek olarak 
akademik kariyerlerine lisansüstü programlara başvurarak devam edebilirler. 

 


