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Sevgili Öğrenciler

Prof. Dr. Oğuz KARABAY - Dekan

Fakültemizde tıp eğitimini 140’ın üzerinde güçlü bir eğitim kadrosu ile sürdürmekteyiz. İlk üç yıl eğitim teorik dersler yanında donanımlı araştırma laboratuvarları,
deneysel araştırma merkezi ve klinik beceri laboratuvarında uygulamalı olarak
verilmektedir. Çağdaş olanaklara sahip hastanesi Sakarya iline ve bölgedeki diğer
illere hizmet vermekte ve staj dönemlerinde sizlere yan dallar dahil tüm tıp branşlarında bilgi, görgü ve deneyiminizi artırma imkanı sunmaktadır.
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesine hoş geldiniz. Tıp Fakültemiz, Türkiye’nin önde
gelen üniversitelerinden birisi olan Sakarya Üniversitesi bünyesinde 2007 yılında
kurulmuştur. Fakültemizde eğitim ve öğretimdeki temel amacımız nitelikli ve etik
değerlere sahip hekimler yetiştirmektir. Eğitim ve öğretimde fakültemize düşen
önemli görevler yanında sizlerin de taşıyacağı önemli sorumluluklar vardır. İdeallerinizin olması, başarıya inançla yürümeniz, değerlerinizden vazgeçmemeniz, bilimsel düşünceden ödün vermeyen, araştıran, sorgulayan bireyler olmanız, “önce
insan” demeniz bizler için önemlidir. Bunun yanında bilimsel açıdan güçlü, evrensel
nitelikte bilgi ve teknoloji üreten, katılımcı ve araştırmacı hekimlerin yetişeceği ortamları sağlamak da bizim payımıza düşen görevlerdir.

Fakültemiz; kurumsal yapısı, tıp eğitimi ve akademik kadrosu ile geldiği bu noktada
verilen eğitimin kalitesini belgelendirmek amacıyla 2020 yılında Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneğine başvurusunu yapmış bulunmaktadır.
Değerli Gençler,
İdealiniz hekimlik mesleği ve amacınız iyi bir doktor olmak ise, sizleri yetiştirmek ve
geleceğe hazırlamak için donanımlıyız, gönüllüyüz ve hazırız. Ancak unutmayınız ki
bu yol bir o kadar zor ama bir o kadar da onurludur. İdealleri olan tıp fakültemiz,
idealleri olan öğrencileriyle geleceğe yürüyecektir.

Vizyonumuz

Temel Değerlerimiz

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin stratejik vizyonu, ulusal düzeyde tıp
eğitimi, araştırma, sağlık hizmeti sunumunda liderliğe aday, güvenilir, hesap verebilir ve uluslararası düzeyde önde gelen tıp fakülteleri arasında yer
almaktır.

Misyonumuz
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin misyonu, üst düzeyde bilgi birikimine sahip, doğru tanı koyabilen ve tedavi yapabilen, koruyucu hekimliği ve
toplum sağlığını ön planda düşünen, iletişim becerileri güçlü, araştırmacı,
etik değerleri gözeten ve toplum lideri özelliklerine sahip, nitelikli ve yeterli hekimler yetiştirmek, topluma bilimsel, çağdaş düzeyde, kaliteli sağlık
hizmeti sunmak, nitelikli bilimsel araştırmalarla evrensel bilgi birikimine
katkıda bulunmak, toplumu daha sağlıklı kılabilmek için üretilecek sağlık
politikalarında söz sahibi olmaktır.D
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Atatürkçülüğü bilmek ve benimsemek
Yasalara uymak
Bilimin evrenselliğine inanmak
Yenilikçiliğe açık olmak
Doğruluk ve dürüstlük ilkesini benimsemek
Kurum içinde uyum intibak ve dayanışmaya önem vermek
Hür ve bilimsel düşünce gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip,
insan haklarına saygılı
Din, ırk, milliyet, renk, düşünce farklılığı gözetmeksizin herkesi sevmek ve saygılı olmak
İşinde en iyisini yapmak
Zamanın kıymetini bilmek
Özgün araştırmalar yapmak

Neden SAÜ Tıp Fakültesi?
•
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Deneyimli hoca kadroları ile insan vücudunun yaşamsal özelliklerini, işlevlerini öğrenerek sağlık problemlerinin farkına varacak ve tedavisini yapacak
bilgi birikimine sahip olmak için,
Fakülte bünyesinde verdiği eğitim ve öğretimle, bireysel ve takım
çalışmasını birlikte gerçekleştirme imkânı verdiği için,
Öğrenme, araştırma, geliştirme, uygulama imkânları veren bir fakülte
olduğu için,
Lisansüstü eğitim imkânları ve mesleki kariyer imkânı sunduğu için,
Hastane bünyesinde eğitim ve tedavi imkanı verdiği, doktorları, laboratuvarları, ameliyathaneleri için,
Tıp Fakültesi öğrencilerine bilimsel araştırma projeleri, seminer, konferans
imkanları tanıdığı için,
Hedeﬁ sadece doktor yetiştirmek olmayan temel tıp eğitimi dışında bilimsel alanda da geliştirdiği projelerle adından söz ettiren bir fakülte olduğu
için,
Bilgiyi yaşayarak/uygulayarak öğrenmek için,
Hem ekip üyesi hem de lider olarak görev alabileceği projeler için,
Kaliteli eğitimin yanında akademik çalışma ve sosyal sorumlulukları
önceleyen programları için,
Farklı klinik branşlarda uluslararası düzeyde çalışma imkanı sunduğu için,
Tüm eğitim süreçlerinde açık kapı politikasıyla öğretim üyelerine bir adım
daha yakın olduğu için...

Tıp Eğitimi
Fakültemizde, kısmi probleme dayalı öğrenme ve yaparak yaşayarak öğrenme gibi interaktif eğitim etkinlikleriyle zenginleştirilmiş entegre eğitim
programı uygulanmaktadır.
Fakültemizde klinik uygulamalar Sağlık Bakanlığı ve Sakarya Üniversitesi ile
ortak kullanımda olan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılmaktadır.
Fakültemizde eğitim, oluşturulan eğitim kurulları tarafından koordine
edilmekte, eğitim programları sürekli olarak değerlendirilmekte ve geliştirilmektedir.

Deneyimli Eğitim Kadrosu
Temel, dahili ve cerrahi bilimlerle ilgili anabilim ve bilim dallarını
bünyesinde bulunduran Fakültemiz, hemen her alanda nitelikli hizmet,
eğitim ve araştırma yapabilecek kapasitededir. Fakültemiz, her biri kendi
uzmanlık alanında deneyimli öğretim üyesiyle, gerek mezuniyet öncesi
genel tıp eğitimini gerekse mezuniyet sonrası uzmanlık eğitimlerini üst düzeylerde verebilecek güçlü bir eğitici kadrosuna sahiptir.

Profesyonel Davranışlar ve Değerler
•
•
•
•
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•
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Tıp Eğitimi:
Hekimlik uygulamalarına başlamadan önce teorik ve pratik
bilgi kazanımların sağlanması
• 1.,2. ve 3. sınıflarda teorik ve pratik olarak temel klinik
tıp bilimleri  
• 4.,5. sınıflarda probleme dayalı klinik bilimler ve el maniplasyonunun gelişimi
• 6. sınıfta özgür düşünme ve uygulama becerilerinin gelişimi

Bilgi ve Kanıta Dayalı Tıp
•
•
•
•

Bilişim teknolojilerini tanıma ve kullanma
Kolaylıkla bilgiye ulaşma ve yönetme
Bilgilerin entegrasyonu
Bilimsel araştırma yöntemlerine hâkimiyet

Yüksek düzeyde kişiler arası iletişim becerileri
Fevrilikten kurtulabilme, ekip çalışmalarına önem verme
Etik ilke ve sorumlulukları
İnsani, toplumsal ve kültürel değerler ve evrensel sorumluluklar
Sağlık politikalarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi
Sağlık sistemleri, yönetimleri ve toplum yönelimli hekimlik
Eğitim ve danışmanlık

TEMEL TIP BİLİMLERİ

Bölüm; Tıp Fakültesi bünyesindeki 3 ana bölümden birisidir.

ANABİLİM DALLARI

Tıp eğitiminde ilk üç yıllık teorik ve uygulamalı eğitimin ya-

Anatomi

nında bu süreci de kapsayan klinik ve klinik öncesi araştır-

Biyoﬁzik

malar da yapılmaktadır. Donanımlı laboratuvar imkanlarıyla

Biyoistatistik

öğrencilerimizin, kuramsal-teorik olarak aldıkları temel bilgilerin yanında uygulamalı eğitimlerle de bilgilerini pekiştirerek daha sağlıklı bir temel eğitim almaları sağlanmaktadır.
Çeşitli ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma projelerinin

Fizyoloji
Histoloji ve Embriyoloji
Tıbbi Biyokimya

planlanarak yürütülmesini amaçlayan bölüm, önceliği temel

Tıbbi Biyoloji

eğitim olan, değişimlere açık, yüksek bilgi ve beceriye sahip

Tıbbi Mikrobiyoloji

bilimsel kimliği ile öne çıkan öğretim üyelerinden oluşmak-

Tıp Eğitimi

tadır. Eğitim öğretim sürecinde öğrencilerimizi idealist birer

Tıp Tarihi ve Etik

hekim olma yanında araştırmacı bilim insanı olarak yetiştirmek - geliştirmek ön planda tutulmaktadır.

Anabilim dallarında yüksek lisans
ve/veya doktora programları da
yürütülmektedir.

Prof. Dr. Mehmet Ramazan ŞEKEROĞLU

Ilıman bir iklimi olan Sakarya ili, görülmeye değer tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri barındıran bir yurt köşemizdir. İstanbul,
Ankara, Kocaeli, Bursa ve Eskişehir gibi önemli kent merkezlerine sadece birkaç saatlik mesafede bulunan Sakarya, hem tren
hem de karayolu ile çok rahat ulaşım imkanlarına sahip olup,
“İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı”na 110 km. ve “Kocaeli Cengiz Topel Havaalanı”na 25 km. uzaklıktadır. 2007 yılında kurulan
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, ilk öğrencilerini 2009 yılında
almıştır. 2012 yılına kadar eğitim-öğretimlerine Kocaeli Üniversitesi’nde devam eden öğrencilerimiz, Sakarya Korucuk’taki Tıp
Fakültesi Morfoloji binasının Eylül 2012’de hizmete açılması ile
kendi dersliklerine ve laboratuvarlarına kavuşmuşlardır. Fakültemiz, 2020-2021 eğitim ve öğretim dönemi sonunda 8. mezunlarını vermiştir.
Fakültemiz, ÖSS sonuçlarına göre ilk % 1’lik dilimden öğrenci
kabul etmektedir. Fakültemizde ders kurulu temeline dayanan
“Entegre Tıp Eğitimi Sistemi” uygulanmaktadır. Öğrencilerimiz
“Erasmus” ve “Farabi” Programları kapsamında eğitimlerinin bir
bölümünü çeşitli Avrupa ülkelerinde veya Türkiye’deki diledikleri bir üniversitede alabilirler. Fakültemizde çeşitli ilgi alanlarına
yönelik faaliyet gösteren öğrenci topluluğundan biri olan “Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Araştırma Topluluğu” (SAÜTTAT) “Geleceğin Tıbbı” konulu 4 adet kongre düzenlemiştir.
Bunlardan sonuncusu 1. Uluslararası, IV. Ulusal Tıp Kongresi

“Geleceğin Tıbbı IV” adıyla 20-22 Nisan 2019 tarihleri arasında Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre merkezinde gerçekleştirilmiştir
Fakültemiz sadece temel ve klinik tıp bilgilerini edinmiş öğrenciler yetiştirmeyi
değil, bunun yanında çağdaşlarıyla rekabet edebilecek düzeyde yenilikçi, iletişim ve bilişim becerilerine sahip, eleştirel düşünme yeteneği olan, kendine güvenen ve edindikleri mesleki bilgileri sahada en iyi şekilde uygulayabilen mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ
ANABİLİM DALLARI

Bölüm; tıp eğitiminin temel taşlarından birisidir. Cerrahi bilimler insan vücuduna girişimsel işlemleri içerdiği için üst düzeyde bilgi birikimi gerektirir. Bu nedenle cerrahi tıp bilimleri
eğitimleri tıp fakültelerinin eğitim programlarının son sene-

Anesteziyoloji Reanimasyon
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Çocuk Cerrahisi

lerinde yer almaktadır. Temel amaç; güncel bilgiler ışığında

Genel Cerrahi

eğitimin sürdürülmesi yanında yeniliklerin geliştirilmesinde

Göğüs Cerrahisi

öncü bir rolün üstlenilerek bilginin yayılmasına yardımcı ol-

Göz Hastalıkları

maktır. Bu amaçla iyi yetişmiş akademik kadromuz alanı ile

Kadın Hastalıkları ve Doğum

ilgili tüm gelişmeleri yakından takip etmekte, yurtiçi ve yurtdışı toplantılara katılarak üniversitemizi en iyi şekilde temsil
etmektedir. Tıp fakültesi öğrencilerimiz ise bu bilgi ve tecrü-

Kalp ve Damar Cerrahisi
Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları

benin ışığında doktorluk yolunda güvenle ilerlemektedirler.

Ortopedi ve Travmatoloji

Doktorluğun kutsal bir uğraş olduğuna inanıyoruz. Çabamız

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Türk hekimini insanlığa en faydalı şekilde kazandırmak, çağ-

Tıbbi Patoloji

daş bilim insanlarını yetiştirmektir.

Üroloji

Prof. Dr. Abidin ŞEHİTOĞULLARI

Cerrahi Bilimler, hastanın sağlığına kavuşması için vücutta bir
ameliyat gerektiğinde, bu gerekliliği teşhis edebilen ve ameliyatı
yapabilen tıp dallarının ortak adıdır. Bu nedenle tıp eğitiminin
temel taşlarından biridir. İnsan vücuduna yapılması gereken girişimsel işlemleri içerdiği için, üst düzey bilgi ve tecrübe gerektirir. Daha önceki yıllarda maketler üstünde veya teorik olarak
verilen eğitimlerin gerçek ortamlarda, hastaya dokunarak uygulanması bu bölümün önemini ortaya koyar.

Kendisine bağlı anabilim dallarının katkılarıyla tıp öğrencilerinin

kullanılan teknolojileri, cihazları, ilaçları, destek malzemelerini tanımaları ve

hastadan öykü alma, teşhis ve tedavi işlemlerinin yapabilmesi

kullanılışını öğrenmeleri sağlanır. Öğrencinin bu süreçte neyi nasıl yapacağını

beklenir. Hastanın ameliyata hazırlanması, ameliyatın yapılması,

öğrenmesi kadar neyi yapmaması gerektiğini de öğrenmesi sağlanır.

ameliyat sonrasında yara ve hasta bakımı vb. tıbbi işlemlerle ilgili becerilerini çekirdek eğitim müfredatında amaçlanan düze-

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, donanımlı, geleceğe yön veren, başarılı dok-

ye ulaşması hedeflenir. Ayrıca cerrahi hizmetlerin verilmesinde

toru olmak isteyen, yetenekli ve gayretli öğrencilerini beklemektedir.

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

Bölüm; Tıp fakültesi, tıpta uzmanlık ve tıpta yan dal uzmanlık öğrencileri için
teorik ve uygulamalı eğitime katkıda bulunmanın yanı sıra, akademik olarak

ANABİLİM DALLARI
Acil Tıp

İç Hastalıkları

limlerini oluşturan klinikler; öğrencilerimizin teorik olarak aldıkları temel bil-

Adli Tıp

Kardiyoloji

gilerin yanı sıra hastanede uygulamalı eğitimlerle bu bilgilerini pekiştirmek-

Aile Hekimliği

Nöroloji Nükleer Tıp

tedir. Çeşitli ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma projelerinin planlanarak

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Radyasyon Onkolojisi

yürütülmesini amaçlayan bölüm, önceliği temel eğitim olan, değişimlere

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hast.

Radyoloji

açık, yüksek bilgi ve beceriye sahip bilimsel kimliği ile öne çıkan öğretim üye-

Deri ve Zührevi Hastalıklar

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Enfeksiyon Hastalıkları

Spor Hekimliği

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp

Gögüs Hastalıkları

Tıbbi Farmakoloji

Halk Sağlığı

Tıbbi Genetik

da klinik araştırma yönetimini içeren işlevleri yürütmektedir. Dahili Tıp Bi-

lerinden oluşmaktadır. Eğitim öğretim sürecinde öğrencilerimizi idealist birer
hekim olma yanında araştırmacı bilim insanı olarak yetiştirmek – geliştirmek
ön planda tutulmaktadır.

Prof. Dr. Mehmet Emin BÜYÜKOKUROĞLU

Tıp eğitimi için gerekli altyapıya sahip, güncel eğitim-öğretim
araç ve teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilen, bilim ve
teknolojideki gelişmeleri takip ederek kendisini sürekli olarak
yenileyen Fakültemiz, bilime katkıda bulunan ve yetkin mezunlar yetiştiren bir fakülte olarak ülkemizde seçkin bir konuma
ulaşmıştır. Alanında yetkin, başarılı ve dinamik öğretim üyesi
kadromuz, yatay ve dikey entegrasyonun gözetildiği güncel ve
nitelikli eğitim-öğretim programlarımızla sizlerin evrensel düzeyde bilime katkı sağlayan hekimler olmanız için çaba sarfetmektedirler.
Sizlerden beklentimiz, idealleri olan, evrensel nitelikte bilgi üreten, araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı, mesleki açıdan yetkin,
toplumun değerlerine saygılı, meslektaşları ve hastalarıyla olan
ilişkilerinde saygı, sevgi ve hoşgörüyü benimsemiş, sağlık hizmeti sunumunda hastasının “Önce İnsan“ olduğunu unutmayan ve
mesleğini icra ederken karşılaşacağı güçlüklerden asla yılmayan
hekimler olmanızdır.
Eğitim ve öğretim hayatınızın başarılı geçmesini ve ömür boyu
mutlu olmanızı dilerim.

MERKEZ KAMPÜS

KLİNİK EĞİTİM İMKANLARI

MERKEZ KAMPÜS

Klinik eğitimler Tıp Fakültesi Morfoloji Binasına yakın Sakarya Eğitim ve
Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü, şehir merkezinde konuşlanan
Merkez Kampüsü ile Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Kampüsü’nde
gerçekleştirilmektedir. Hastanelerimiz, öğrencilerimize zengin klinik deneyimler ve öğrenme fırsatları sunabilecek kapasitedir.

KORUCUK KAMPÜS

ÖĞRENCİ DEĞİŞİM
PROGRAMLARI
Yükseköğrenim sürecinde öğreniminizin bir ve/veya iki yarıyılını ülkemiz, Avrupa veya
Avrupa dışında kalan dünya ülkelerinde mevcut anlaşmalı farklı üniversitelerinde hiç
ara vermeden hibe desteği alarak devam etmenizi sağlayan bir programlardır.

www.erasmus.sakarya.edu.tr

Dünya haritasında üç renkte gösterilen değişim programları ile ;
KIRMIZI: Farabi Değişim Programı; ülkemizde mevcut 81 ilde 94 üniversite ile anlaşmamız mevcuttur. Bakınız: https://farabi.sakarya.edu.tr/
MAVİ: Erasmus Değişim Programı; 28 Avrupa Birliği üye ve aday ülkelerde mevcut 172
üniversite ile anlaşmamız mevcuttur. Bu programda minimum 2 ay olmak şartı ile 12

www.farabi.sakarya.edu.tr

aya kadar staj yapma imkânı da mevcuttur. Bakınız: https://erasmus.sakarya.edu.tr/tr
YEŞİL: Mevlana Değişim Programı; 13 farklı ülkede 24 üniversite ile anlaşmamız mevcuttur. Bu programda 6 aydan 12 aya kadar staj yapma imkânı da mevcuttur. Bakınız:
https://mevlana.sakarya.edu.tr/

Mevlana

www.mevlana.sakarya.edu.tr
Değişim Programı
Exchange Programme

BİLTEKİN
Sağlıkta Bilişim, Teknoloji ve İnovasyon Araştırmaları Topluluğu olarak amacımız, sağlıkta güncel teknolojileri takip etmek ve tıp öğrencilerine, doktorluk mesleğinin sadece hasta bakmaktan ibaret olmadığını, farklı bir bakış açısı sağlayarak hem ticari hem
de inovatif yönde katkı yapabildiğini gösterebilmektir. Bu ﬁkirleri aşılamak adına çeşitli
etkinlikler ve konuşmalar düzenler. Ayrıca sağlık alanında proje ﬁkri olan öğrencilere
de yardımcı olmaktadır.

OTİZM
Otizm ve Down Sendromu Topluluğu (ODSET) tıp fakültesi öğrencilerinin bu hastalıkları daha yakından tanıması adına kurulmuştur. Topluluğumuz kurulduğu tarihten
itibaren çesitli etkinlik ve bilimsel çalışmalar yürütmektedir. Otizm ve Down Sendromu Topluluğu olarak otistik çocuklar için yıl içerisinde çeşitli etkinlikler düzenlemekteyiz. ODSET her yıl 2 Nisan Dünya Otizm Günü, Otistikler için Woswos etkinliği gibi
etkinliklere katılıp otizmin farkındalığını arttırmaya çalışmaktadır.

SAĞLIK ve İYİLİK HAREKETİ
TOPLULUĞU (SİHAT)
Her aşamasında iyilik yaptıkça iyileştiğine inanan gençlerin yer aldığı, Türkiye’de ilk defa periferden başlayan ve şu
anda 10 farklı üniversitede bulunan; temeli iyilik, yardımlaşma, gönüllülük gibi
temel değerlere dayanan; topluluğun
ilke ve ideallerini benimseyen herkese
açık olan bir organizasyondur.

SAÜTTAT
Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Araştırma Topluluğu olarak geleceği görmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Geleceği görmek ancak kendimizi geliştirmekle, hep
daha iyisini hedeflemekle, bu hedefler için çalışmakla ve sadece bilimsel değil her
alanda en iyisi olmak için çabalamakla mümkün olacaktır. Bu ruhla, ulusal tıp kongresini gerçekleştirdik. Bu organizasyonda yaşadığımız deneyimlerle birlik olmayı, bir
olayı eleştirirken onun çözümünü de bulmayı öğrendik. Arkadaşlarımızla ve hocalarımızla nasıl iletişim kurmamız gerektiği konusunda tecrübeler edindik. En önemlisi
Tıp Fakültesi’nin bilimselliğini ön plana çıkarmak için çalışmalarda bulunduk.

LEYLADAN SONRA
Onkoloji servisi ziyaretlerinden birinde tanıştıkları Leyla’nın minicik
dileğini gerçekleştirmek ve daha nice
çocuğun tebessümüne aracı olmak
parolasıyla yola çıkan üç tıp öğrencisinin temel adımlarını attığı, Leyla’nın vefatıyla arkalarında daha fazla
pişmanlık bırakmamak adına süreci
hızlandırarak kurduğu, şu an Türkiye’deki 34 tıp fakültesinde aktif olarak ilerlemektedir. Kronik hastalıklı
çocuklarlarımızın bizler için küçük
ama onların hayal dünyasını ifade
eden en büyük dileklerini gerçekleştirmek isteyen gönüllülerimizle beraber miniklerimizin tebessümü için
çalışmaktayız.

TURKMSIC (Türk Tıp Öğrencileri Birliği)
Türkiye’deki tıp fakültesi öğrencileri için ve tıp fakültesi öğrencileri tarafından yürütülen, tamamen gönüllülük esas alınarak çalışan bir organizasyondur. Tıp öğrencilerinin, bilgi ve becerileri toplum yararına kullanmaya teşvik etmeyi, bireysel ve toplumsal, sağlık, eğitim ve bilim konularında tartışmaları için bir forum oluşturmayı,
bu tartışmalardan çözümlere varmak ve bu çözümleri toplum yararına kullanmaya
teşvik etmeyi, projeler ve ders dışı eğitimlerin yanı sıra, değişim programları vasıtasıyla yabancı dillerini geliştirmeye katkı sağlamak ve onların farklı ülkelerdeki sağlık
sistemleriyle ilgili farkındalıklarını arttırmayı, diğer tıp öğrencileri toplulukları, ulusal
ve uluslararası kuruluşlar arasında bağlantıyı sağlayarak beraber çalışmaya teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

HELAL GIDA ve SAĞLIKLI YAŞAM
Bize göre beslenmek için tüketilen gıdalar, her şeyden önce helal olmalıdır; çünkü
anlayışımıza göre, insan fıtratı-yaratılışı helal gıdaya göre programlanmıştır. Helal ve
sağlıklı yaşam tarzı bir bütün olarak düşünülürse, hiç kuşkusuz ikinci yarısını, “sağlıklı yaşam” oluşturacaktır. Sağlıklı yaşamı, daha doğrusu sağlığı WHO (DSÖ), “insanın
bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik halinde olmasıdır” şeklinde tanımlamaktadır. Amacımız doğaya dost, inancımıza uygun dünya standartlarını içeren, yaşam alanlarında, sağlığımızı tehdit eden (sigara, alkol, vb) tüm zararlı alışkanlıklardan
sakınmayı ise gerekli kılmak, helal, temiz, doğal besin ögeleri ile beslenmek ve sağlıklı
yaşam için düzenli egzersiz yapmak, HSY tarzının temel niteliklerini oluşturmaktadır.

SINAV SALONU

BİLGİSAYAR LABORATUVARI

BEYAZ ÖNLÜK GİYME TÖRENİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
DENEYSEL TIP UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (SÜDETAM)

Mezuniyet ve Sonrası
Öğrencilerimizi mezuniyetten sonra gerek kamuda gerekse özelde zengin iş imkânları
ve 100’ün üzerinde farklı alanlarda ileri eğitim fırsatları beklemektedir.
Altı yıllık tıp eğitimini başarıyla tamamlayan mezunlarımızı bekleyen çok sayıda iş ve
ileri eğitim fırsatlarından bazıları şunlardır:
•
•
•
•
•

Birinci basamakta pratisyen hekimlik yapmak
Tıpta Uzmanlık Sınavına girerek 43 farklı alandan birisinde uzmanlık eğitimine
devam etmek
Amerika’da yapılan USMLE sınavlarına girerek uzmanlık eğitimine bu ülkede devam etmek
Temel ve klinik bilimlerin açtığı yüksek lisans ve doktora programlarına devam
ederek daha çok araştırma ve akademik alanlarda kariyerine devam etmek
Sağlıkla ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarında
danışmanlıktan yöneticiliğe kadar çeşitli alanlarda çalışmak

