


DAÜ Hakkında
Eğitim, doğduğunuz andan itibaren hayatınızın bir parçası olmuştur. Her birey kendine ait birçok karakteristik özelliği 
ve yeteneğiyle eşsizdir.Önemli olan, bu özellik ve yetenekleri ortaya çıkarabilmektir. Yeni dünya düzeninde teknoloji 
her geçen gün gelişmekte, bilgiye erişim yolları değişmekte, yeni maskeler gün yüzüne çıkmakta ve sanatın, sporun, 
kendini geliştirmenin, kültürel etkileşimlerin değeri daha fazla takdir edilmektedir. Bu kapsamda, toplumlardaki 
değişimlere paralel olarak ihtiyaçlar ve beklentiler de değişmektedir.Hayatta gözlemlenen bu tür değişikliklere göre 
geleceğini şekillendirmelisin. Bugün hayatınızda önemli bir dönüm noktasındasınız. Vermek üzere olduğunuz karar, 
hayattaki hedefinize ulaşma yolculuğunuzda önemli bir dönüm noktası olacaktır. Attığınız her adımda hedefinize 
yaklaştığınızı hissetmelisiniz. Sizi siz yapan özelliklerinizi ortaya çıkaran, isteklerinizi gerçekleştirmenizi sağlayan 
ve son olarak kendinizi mutlu , iyi hissedeceğiniz bir meslek bulmanız sizin için büyük bir önem taşımaktadır. Size 
sunulan kaliteli eğitim ile ilgili fırsatlardan yararlanarak, çok kültürlü sistemlerin gerekliliklerine aşina olmalı, yeni 
ufuklara doğru yola çıkmadan önce kişisel gelişiminizde önemli rol oynayan çeşitli aktivitelerle ilgilenmeli ve sanatla, 
sporla  iç içe olarak çok uluslu bir ortamda yeni arkadaşlar edinmelisiniz. 
Doğu Akdeniz  Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) ilk devlet üniversitesidir.Mükemmel altyapısı, 
nitelikli akademik kadrosu, İngilizce ve Türkçe dil programları, öğrenci değişim programları ve çeşitli spor, sosyal,  
kültürel etkinlikleriyle DAÜ, kariyer planınız için size büyük bir  fırsat sunmaktadır. DAÜ, dünya çapında 109 farklı 
ülkeden oluşan öğrenci grubu ile çok kültürlü ve uluslararası bir yapıya sahiptir. Üniversitemiz, uluslararası anlamda 
kabul görmüş diplomasıyla birlikte mezun olan öğrencilerinin başarısını takip etmektedir. Yaratıcı, üretken, girişimci, 
analitik düşünme becerisine sahip, küresel sistemin beklentilerine ve rekabet koşullarına ayak uydurabilen, kendini 
farklı alanlarda geliştiren gençlerle çalışmaktayız.Uluslararası akreditasyonlara büyük önem veren üniversitemiz, 
sunduğu programlarının bir çoğu için önemli akreditasyonlara sahiptir.DAÜ, geniş spor tesisleri, öğrenci kulüpleri, 
uluslararası öğrenci dernekleri, araştırma merkezleri, DAÜ sahil kulübü, çeşitli yurt ve konaklama imkanları ile 
öğrencilerine her yönüyle geleceğe hazırlanma fırsatı sunmaktadır. Sizleri, uluslararası bir ortamda eğitim olanakları 
sunan, bireysel özelliklerinizi geliştiren, kaliteli bir akademik ortamda eğitim veren, prestijli kurumumuzun üyesi olarak 
ağırlamaktan son derece memnun olacağımızı belirtmek isteriz.



Sevgili Öğrenciler,

KKTC, Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’ne hoş geldiniz. Tıp Fakültemiz, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi ile ortak program 
olarak hizmet vermektedir. Öğrencilerin eğitimi, DAÜ ve Marmara Kampüsü’nde tam bir işbirliği içinde yürütülmektedir. Eğitim 
dili İngilizcedir, ancak uluslararası öğrencilerimize tıp eğitimlerinin ilk 3 yılında Türkçe dil kursları da verilmektedir ve bu şekilde 
uluslararası öğrencilerimiz de klinik fazda hastalar ile iletişim kurabilmektedir. 

Dinamik ve deneyimli akademik personelimiz amfilerde, son teknoloji multidisipliner laboratuvarlarda ve küçük gruplarla yönelik 
eğitim salonlarında yüksek kaliteli eğitim vermektedir.

Mezunlarımız, Türkiye Yükseköğretim Kurulu tarafından akredite edilmiş ortak diploma ile hekim olmaya hak kazanmaktadır. 
Ayrıca, programımız Dünya Tıp Okulları Veritabanında (World Directory of Medical Schools Database) tam olarak listelenmiş olup, 
öğrencilerimiz ECFMG sertifikası ile USMLE sınavlarına girmeye hak kazanırlar. Tüm bunlar uluslararası tıp fakülteleri listesinde 
hak ettiğimiz yere girmemizi hızlandırmakta ve aynı zamanda dünyanın birçok yerinden öğrenci kabul ettiğimiz için dünyanın en 
iyi tıp öğrencilerini Fakültemize çekmemize de yardımcı olmaktadır. Gururla belirtmeliyiz ki, Fakültemiz halen Dünya Tıp Eğitimi 
Federasyonu (World Medical Education Federation) tarafından global bir akreditasyon kuruluşu olarak tanınan TEPDAD (Tıp 
Eğitimi Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) tarafından tıp eğitimimizin akreditasyonu için değerlendirilmektedir. 

Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’nde her zaman için öğrencilerimizi salt tıp bilgisi edinmenin ötesine geçmeye teşvik ediyoruz.  DAÜ’ 
de öğrencilerimiz,  farklılıklara ve çeşitliliğe saygı, anlayış ve empati gelişimini sağlayacak zengin çok kültürlü bir ortamın parçası 
olma fırsatına sahip olmaktadırlar.

DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’ne tekrar hoş geldiniz diyor, derslerinizde başarılar diliyoruz.

Prof.Dr. Nahide Gökçora
Prof. Dr. Ethem Gelir
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Bölüm Hakkında Genel Bilgi

Tıp Bölümü
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Başlangıç Yılı
2012

Öğrenci-Öğretim Üyesi Oranı
Faz 1: 0.5 & Faz 2: 4.6

Farklı Uyruklar
25

Öğrenci Sayısı
253

Mezunlar
63

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi 3. sınıf tıp öğrencisiyim. Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’ndeki 
düşüncelerimi ve deneyimlerimi sizlerle paylaşacağım. DAÜ, üst düzey sınıfları, akademik ve idari personeli, öğrenci odaklı eğitim 
alanları ve iyi dizayn edilmiş laboratuvar ve araştırma merkezleri ile prestijli üniversiteler arasında yer almaktadır. Fakültemde 
derslerin çoğu etkileşimli ve ilgi çekicidir. Fakültede, yalnızca dersleri sevmekle kalmayıp farklı kültürlere sahip yetenekli ve parlak 
öğrencilerle de iletişim kurma imkanı yakalıyorum.
Öğretim üyelerinin, öğrencilere ve öğrettikleri materyale önem vermelerinin yanı sıra, ders dışı sohbetlerde de ayni zamanda ne 
kadar düşünceli ve ilham verici olduklarını anlayabilirsiniz. Aynı zamanda onlar bizi bağımsız düşünmeye, araştırma yapmaya ve 
yaratıcı olmaya teşvik ediyor. Burada birçok araştırma fırsatı bulunmaktadır. Tüm öğrenciler bu araştırmalara katılmaya çalışır. 
DAÜ, öğrencilerini sınırlarını zorlamaya ve bilgilerini genişletmeye teşvik eden güzel bir ortama sahiptir. Bu üniversitenin güzel bir 
kampüsü ve ders çalışmak ve sosyalleşmek için çok sayıda tesisi vardır.
Genel öğrenci atmosferi çok misafirperver ve hoştur, kampüste bir aile hissi yaşarsınız.
DAÜ ayrıca Covid19 karantinası sırasında çevrimiçi öğrenmeye verimli bir geçiş yapmıştır. Öğretim üyelerinin çoğu çevrimiçi ve 
etkileşimli dersler veriyor ve hepimiz bu dersler sırasında okulda gibi hissediyoruz. Kuzey Kıbrıs’ta eğitim almayı düşünüyorsanız 
kesinlikle DAÜ’nün aklınıza gelen ilk ve tek seçenek olması gerektiğini söyleyebilirim. DAÜ’de görüşmek dileğiyle.

Soheil Foroughian 
İran

DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Öğrencisi

Bir Öğrencinin Bölüm ile İlgili Mesajı 



3

Akademik Kadro

İmkanlar

Akreditasyonlar ve Üyelikler

Dekan: Prof. Dr. NAHİDE GÖKÇORA, Dekan Yardımcısı: Prof. Dr. ETHEM GELİR

YÖDAK 
Yükseköğretim Planlama, Denetleme, 
Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu

ECFMG
Yabancı Tıp Mezunları 
Eğitim Komisyonu

YÖK 
Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurulu

WDOMS 
Dünya Tıp Okulları Rehberi

The Association for the Study of 
Medical Education

 n Prof. Dr. FATMA AYMELEK YALIN
 n Doç. Dr. AMBER EKER
 n Doç. Dr. MÜMTAZ GÜRAN
 n Doç. Dr. NİLÜFER GÜZOĞLU
 n Yrd. Doç. Dr. BÜLENT SEZGİN
 n Yrd. Doç. Dr. ERGÜL MUTLU ALTUNDAĞ
 n Yrd. Doç. Dr. HALİL EREN SAKALLI

 n Yrd. Doç. Dr. MASOUD AFSHANI
 n Yrd. Doç. Dr. NİMET İLKE AKÇAY
 n Dr. BERFU ÇERÇİ ÖNGÜN
 n Uzm. HATİCE  EFEKAN

DAÜ Dr. Fazıl Küçük  Tıp Fakültesi, 
öğrencilerimize mümkün olan en iyi tıp 
eğitimini verebilmek için teorik dersleri 
destekleyen Anatomi, Fizyoloji, Histoloji-
Embriyoloji, Tıbbi-Biyokimya, Tıbbi-
Mikrobiyoloji laboratuvarlarının yanında, 
öğrenci hazırlık laboratuvarları, hücre kültürü 
ve moleküler araştırma laboratuvarına sahiptir. 
Laboratuvarlar son teknoloji makineler 
ve gerçekçi modeller ile donatılmıştır. Bir 
hekimin sahip olması gereken klinik beceriler 
eğitimi tıbbı ekipmanlar ve modeller ile 
donatılmış klinik beceri laboratuvarlarımızda 
verilmektedir. 6 adet olan bu laboratuvarlarda 
simülasyon temelli klinik beceri uygulamaları 
yapılmaktadır. Araştırma becerileri ve istatistik 
eğitimi için bilgisayar laboratuvarı mevcuttur. 
Yeni bilgiyi elde etmek için problem çözme 
ilkelerine dayalı olarak sürdürülen bir model 
olan probleme dayalı öğrenme sistemi için 
dizayn edilmiş 6 küçük grup odası ayrılmış 
olup, bunun yanısıra öğrencilerin çalışması 
için ayrılmış çalışma odaları ve amfiler 
bulunmaktadır.
Uzaktan eğitim için Microsoft Teams ve 
Moodle sistemi başarı ile kullanılmaktadır.
Ayrıca üniversite kütüphanemizin hem 
elektronik hem de basılı çok geniş bir 
koleksiyonu bulunmaktadır. 



Aktiviteler
Kampüs, derslerin yanı sıra, müfredat dışı öğrenci yaşamının 
keyfini çıkarmak için zengin bir sosyal ortam sağlar. Doğu 
Akdeniz Üniversitesi, öğrencilerinin ders dışı yaşamlarına 
da destek olmak amacıyla öğrencilerine sosyal açıdan 
zengin bir ortam sağlamak için var gücüyle çalışmaktadır. 
Okulumuza yeni başlayan öğrenciler için her yıl beyaz önlük 
giyme töreni düzenlenmektedir. Yanısıra öğrenciler çeşitli 
etkinliklere katılır, üniversitenin ve toplumun sunduğu sosyal 
ve kültürel olanaklardan yararlanır.

Facebook: /dautip 
Instagram: /emumedicine/
Tel: +90 392 630 1570
Faks: +90 392 630 3025
E-posta: med.studentaffairs@emu.edu.tr
Web: https://medicine.emu.edu.tr/tr   
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programlarımız
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Hücre ve Hücre Çoğalmasına Giriş Öğrenci Araştırmalarına ve Bilgisayar Becerilerine Giriş

Hücre Metabolizması ve Ulaşım Tıbbi İngilizce

İnsan Vücudunun Gelişimi ve Düzenlenmesi Atatürk İlkeleri ve Modern Türkiye Tarihi (Türk öğrenciler için)

Sinir Sistemi ve İnsan Davranışlarına Giriş Tıp Öğrencileri için Türkçe - I (yabancı öğrenciler için)

Klinik Beceri Laboratuvarı & İlk Yardıma Giriş Tıp Öğrencileri için Türkçe - II (yabancı öğrenciler için)

İletişim Becerileri & Tıbbi Mülakata Giriş Faz 1: Seçmeli I (Türk öğrenciler için) 
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Hücre ve Doku Hasarı - I Temel Klinik Beceriler

Hücre ve Doku Hasarı – II Tıpta İnsan

Hematopoetik Sistem ve Hastalıkları Kanıta Dayalı Tıp

Kas-İskelet, Intergumental Sistem ve Hastalıkları Tıp Öğrencileri için Türkçe - III (yabancı öğrenciler için)

Solunum Sistemi ve Hastalıkları Faz 1: Seçmeli II (Türk öğrenciler için)

Ü
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Yı
l Kardiyovasküler Sistem ve Hastalıkları Temel Tıbbi Uygulamalar

Gastrointestinal Sistem, Metabolizma ve Hastalıkları Klinik Beceri Laboratuvarı

Sinir Sistemi ve Hastalıkları Öğrenci Araştırma Etkinliği

Büyüme, Gelişme, Akıl Sağlığı ve Hastalıkları Tıp Öğrencileri için Türkçe - IV (yabancı öğrenciler için)

Üriner ve Üreme Sistemi ve Hastalıkları Faz 1: Seçmeli III (Türk öğrenciler için)

D
ör

dü
nc

ü 
Yı

l
(M

ar
m

ar
a 

Ü
nv

.-
Tü

rk
iy

e)

İç Hastalıkları Bloğu Kulak Burun Boğaz

Kas-İskelet Sistemi ve Hastalıkları Dermatoloji

Temel Cerrahi Hastalıkları ve Girişimsel Uygulamalar Faz 2: Seçmeli I

Profesyonellik ve Danışmanlık Programı -  I Faz 2: Seçmeli II

Optalmoloji
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Faz 2: Pediatri Göğüs Cerrahisi

Yaşam Boyu Sağlık Kalp-Damar Cerrahisi

Sinir Sistemi ve Akıl Sağlığı ve Hastalıkları Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi

Kadın Doğum ve Jinekoloji Pediatrik Cerrahi

Üreme Sağlığına ve Urogenital Sistem Hastalıklarına Giriş Faz 2: Seçmeli III

Profesyonellik ve Danışmanlık Programı -  II Faz 2: Seçmeli IV

Al
tın

cı
 Y

ıl
(M

ar
m

ar
a 

Ü
nv

.-
Tü

rk
iy

e)

Faz 3: İç Hastalıkları Toplum Sağlığı Araştırması/Projesi

Faz 3: Pediatri Profesyonellik ve Danışmanlık Programı -  III

Acil Servis Faz 3: Seçmeli I

Halk Sağlığı Faz 3: Seçmeli II

Birinci Basamak Hekimliği

Tıp Fakültesi, dünya standartlarında en modern yaklaşımlarla 
6 yıllık bir tıp lisans programı sunmaktadır. 6 yıllık program 2 
aşamadan oluşmaktadır. Aşama 1, geleceğin hekimlerine ömür 
boyu klinik uygulamayı destekleyecek temel beceri ve bilgileri 
sağlamak için 3 yıllık Tıp Bilimleri, Klinik Becerilere Giriş ve 
Probleme Dayalı Öğretimden oluşur. Eğitim sistemi, ‘komiteler’ 
olarak adlandırılan ‘organ ve tema temelli dersler’ içeren 
bütünleşik öğretim modeline dayanmaktadır. Öğretimimiz 
hücre, doku ve organ sistemlerini ve bozukluklarını ilgili bilimsel 
alanlarıyla bir bütün olarak ele alır. Örneğin, ‘Kardiyovasküler 
Sistem ve İlgili Bozukluklar’ Anatomi, Histoloji, Kardiyoloji, 

Klinik Farmakoloji, Nükleer Tıp, Biyokimya gibi ilgili temel tıp 
ve klinik bilim konuları ile belirli bir ortamda, ilgili uygulamalı 
derslerle eş zamanlı olarak yaklaşık 8 hafta süren tek bir 
komite altında öğretilir. Fakültemiz, Marmara Üniversitesi 
Tıp Fakültesi ile işbirliği içindedir ve “Uluslararası Ortak Tıp 
Programı’na” öncülük etmektedir. Faz 2, UTEAK (Ulusal 
Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu) tarafından akredite edilmiş 
Marmara Üniversitesi’ne bağlı bir hastanede klinik eğitim ve 
uygulamayı içermektedir. Tüm program İngilizce olarak devam 
etmekte, öğrencilerin hastalarla iletişim kurabilmeleri için 
yoğunlaştırılmış Türkçe dersleri verilmektedir. 

Tıp Lisans Programı (İngilizce)

Ders Programı



Programımız, öğrencilerimize sevdikleri şeyleri yapmaya 
devam etmeleri için çeşitli fırsatlar ve kaynaklar sağlamaktadır. 
Mezunlarımızın birçok kariyer fırsatı arasında uzmanlıklarını 
tamamlamaları, devlet veya özel hastanelerde hekim olarak 
kariyer yapmaları, kendi kliniklerini açmaları, özel şirketlerde 
danışman hekim olarak ve tıp mezunlarına ihtiyaç duyan 
hükümetler arası kuruluşlarda görev almaları mümkündür. 
Mezunlar ayrıca araştırma çalışmaları veya akademisyen olarak 
kariyer yapmak için dünyanın herhangi bir yerinde doktora 
öğrencileri olarak çalışmalarına devam etme hakkına sahip 
olacaklardır.
Öğrencilerimizin Üniversite yaşamına uyum sağlaması, 
mesleki olarak gelişim, kariyer gibi konularda yönlendirilmesi 
ve ders seçimleri sürecinde bilgilendirilmesi amacıyla öğrenci 
danışmanları bulunmaktadır. Danışmanlar; öğrencilerin eğitim-
öğretim, sosyal, kültürel, ekonomik ve psikolojik sorunlarının 
çözümlenmesi; akademik ve kariyer gelişimlerinin desteklenmesi 
doğrultusunda katkı sağlar. Ayrıca üniversitenin öğrencilere 

yönelik imkân ve hizmetlerden yararlanabilmelerine yardımcı 
olur. 
Fakültemiz öğrenciler arasındaki sosyal ve kültürel iletişimi ve 
dayanışmayı güçlendirmek amacıyla, ders saatleri dışında 
öğrencilerin sosyal aktivitelere katılabilecekleri ve bilimsel, 
kültürel paylaşımlarda bulunabilmelerine olanak sağlayacak 
ortamlar sağlamaktadır. Bu doğrultuda öğrenci kulüplerinden 
sorumlu öğretim üyelerimizin koordinatörlüğünde kulüplerin 
kurulması desteklenmektedir. Böylece, öğrencilerin sosyo-
kültürel ve mesleki açıdan gelişmeleri, iletişim ve kendilerini ifade 
etme becerisi kazanmaları, kulüp konularıyla ilgili veya ortak 
etkinlikler düzenlemeleri, düzenlenen etkinliklere katılmaları, 
boş zamanlarını iyi değerlendirme ve birlikte eğlenme alışkanlığı 
kazanmaları amaçlanmaktadır. Ayrıca öğrencilerimiz her yıl 
uluslararası Doğu Akdeniz Uluslararası Tıp Öğrencileri Kongresi  
(DAÜTOK) düzenlemekte ve bu kongrelerde özgün bilimsel 
araştırma sunumlarını gerçekleştirmektedirler.

DAÜ Tıp Fakültesi’nde her zaman sıcak ve samimi bir ortam 
vardır. Fakültemizdeki akademisyenler ve hekimler, öğrenciler 
herhangi bir sorun veya zorlukla karşılaştığında her zaman 
nazik, erişilebilir ve öğrencilere yardımcı olmaya hazırdır. 
Fakültede farklı ülkelerden çok sayıda öğrenci olduğu için çok 
kültürlü bir ortam vardır, bu yüzden kurslarımız ile birlikte farklı 
kültürleri öğrenmek büyük bir şans. Öğrenciler için bir diğer 
büyük fırsat ise iki farklı şehirde ve iki farklı ülkede yaşama 
şansına sahip olmalarıdır. Fakültemizde eğitim dili İngilizcedir. 
Program, öğrencilerin Klinik Staj sürecinde hastalarla 
görüşmeden önce becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak 
için tasarlanmış uygulamalı iletişim kurslarını içerir. 

DAÜ Tıp programı teori ve pratiği büyük bir uyum içinde 
birleştirdiği için bu sisteme alıştıktan sonra çalışmanızın keyfini 
çıkaracaksınız.
Bir diğer güzel yanı da DAÜ Tıp programı;
• Bilimsel düşünce ilkeleri açısından donanımlı,
• Mükemmel iletişim becerilerine ve içselleştirilmiş 

uluslararası etik değerlere sahip,
• Bilimsel araştırma metodolojilerini bilir ve uygular,
• Sadece bilimsel bilgi derinliğine değil, aynı zamanda 

pratik becerilere de sahiptir.
Dr. Buse Ataoglu 

KKTC

Olanaklar

Ben DAÜ Mezunuyum
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DAÜ Oryantasyon döneminde 
kampüste ol ve yeni yaşamına 
başla.

YKS'ye veya DGS'ye gir

Gerekli belgeleri toparla, detaylı bilgi için;
https://www.emu.edu.tr/tr/ogrenci-adaylari/tc-vatandaslari-lisans/kabul-ve-kayit-kosullari-tc/1186

DGS

Lisans Programları

YKS

AYT
Ön Lisans Programları

TYT

Kontenjan bilgisi, burslar 
ve daha fazlası için 
https://www.emu.edu.tr/ogrenciadaylari

Tercih Yap

Kendine en yakın olan Türkiye Tanıtım, İrtibat ve Kayıt Bürolarımızdan birinden randevu al 
https://www.emu.edu.tr/tr/iletisim/turkiye-tanitim-irtibat-ve-kayit-burolari/684

Randevu saatinde Türkiye Tanıtım, 
İrtibat ve Kayıt Bürolarımızda ol veya 
Online olarak https://kayit.emu.edu.tr/ 
adresinden Kayıt İşlemlerini tamamla.

KABUL
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