SIKÇA SORULAN SORULAR
1- İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Merkezi Kampüs çevresinde Devlet yurdu ya da Özel Yurt var mı?
- Devlet Yurdu: Devlet Yurdu müracaatları Kredi ve Yurtlar Kurumuna yapılacaktır. KYK’ ya ait Çiğli’ de
yurt bulunmaktadır. Yurtlar Kampüse yakındır. Devlet Yurtları ile ilgili ayrıntılı bilgi KYK’nın web
sitesinden alınabilir.
- Özel yurt: Ayrıca Kampüs çevresinde özel yurt bulunmaktadır.
2- Merkezi Kampüse ulaşım ne şekilde sağlanacak? Servis organize edilecek mi? Belli bir merkezden
ring ayarlanacak mı?
- Merkezi Kampüse şehir dışından ilk kez gelecek kişiler Havaalanı’ ndan İzban’ı, Otogar’dan ise
Menemen dolmuşunu kullanabilirler. Ayrıca şehirlerarası ulaşım sağlayan tüm otobüs şirketlerinin
servisleri önünden geçmektedir.
- Merkezi Kampüse ulaşım Üniversitemiz web sayfası ve Fakültemiz web sayfasında bulunmaktadır.
- Servis; öğrencilerin talepleri doğrultusunda, yoğun olarak ikamet ettikleri bölgelerden organize
edilebilecek. Bunun için taleplerin SKS’ ye bildirilmesi gerekmektedir.
3- Merkezi Kampüste kaç yıl öğrenim göreceğiz?
- Tıp Fakültesi öğrencileri 1. ve 2. sınıf derslerini İKÇÜ Merkezi Kampüste, 3., 4., 5. ve 6. sınıf
derslerini ve stajlarını İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde
görecekler. 4. ve 6. sınıftaki Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları derslerini ve stajlarını ise Tepecik Eğitim ve
Araştırma Hastanesi’nde göreceklerdir.
4- 3. Sınıf’ a geçtiğimizde aynı gün hem Hastane’ de hem de Merkezi Kampüste dersimiz olacak mı?
- 3. Sınıf dersleri tamamen İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde
olacak.
5- Tıp Fakültesi’nin 2016 LYS sonuçlarına göre taban puanı ve sıralaması nedir?
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi 2016-2017 LYS taban puanı 483,55176 sıralaması ise
7.960’dır.
6- Eğitim Programı nasıl planlanmıştır?
Eğitim Programı, mezuniyet öncesi lisans eğitimi, dekanlık ve eğitim komisyonu tarafından
yönetilmekte ve tüm öğretim üyelerinin katkısı alınarak planlanmaktadır.
Tıp Fakültesi lisans eğitimi 6 yıllık bir süreyi kapsar. İlk üç yılda öğrenciler Temel Tıp dersleri ile klinik
öncesi mesleksel beceri uygulamaları derslerini alırlar. Dördüncü ve 5. sınıflar staj derslerinin verildiği,
6. sınıf ise aile hekimliği/intörn eğitim programının uygulandığı sınıflardır. Fakültemizde ülkemizdeki
tüm Tıp Fakültelerinde de uygulanan sınıf geçme sistemi uygulanmaktadır. Eğitimin ilk üç yılında ders
kurullarına dayanan entegre sistemde karma eğitim modeli uygulanmaktadır. Klinik öncesi ve sonrası
dönemlerdeki öğrencilerin tümü hastane binası içinde eğitim görmekte ve böylece öğrenciler
fakülteye adım attıkları andan itibaren kliniklerle ilişki içine girerek eğitim almaktadırlar. Kinik öncesi

eğitimde amfi dersleri ağırlıklı olmakla birlikte “Toplumsal Duyarlılık Projeleri”, sosyal tıp ve etik
programları ile eğitim desteklenmektedir. İleriki yıllarda Probleme Dayalı öğrenim (PDÖ)
uygulamaları, simüle/standardize hasta eğitim programlarının ve Hekimliğe Hazırlık Programı gibi
yeni çalışmaların yapılması düşünülmektedir.
7- Kütüphane’ deki bilgisayar sayısı yeterli mi?
- Merkezi Kampüste ve hastanede elektronik kütüphanede bilgisayarlar bulunmaktadır. Laptop ya da
tablet bilgisayar kullanan öğrenciler kendi bilgisayarları ile wireless üzerinden internete
bağlanabilirler.
8- Kütüphane ve çalışma salonları sadece mesai saatlerinde mi açık?
Merkezi Kampüste bulunan kütüphanemiz 08:30 – 22.00 saatleri arasında çalışmaktadır. Yine Merkezi
Kampüste bulunan Okuma ve Çalışma Salonu 08:30 – 22:00 saatleri arasında açıktır.
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kütüphanesi ise 24 saat açıktır.
9- Fakültenizde öğretim üyesi - öğrenci iletişimi nasıldır?
Öğrencilerimizi başımızın üstünde tutan bir fakülte olarak öğrenci-öğretim üyesi iletişiminin
diğer
üniversitelere göre daha yakın-olumlu olması güçlü yönlerimizdendir. Öğrencilerimiz gerek öğretim
üyeleri ile direk temasa geçerek gerekse ilgili koordinatörlerle yaptıkları toplantılarda sorun ve
önerilerini iletebilmektedirler. Öğrenci ve öğretim üyesi iletişiminde sosyal medya araçları da aktif
olarak kullanılmaktadır. Her eğitim öğretim yılı başında öğrencilere danışman öğretim üyesi ataması
yapılır. Danışman öğretim üyesi, öğrencilere akademik başarılarına, kişisel ve sosyal gelişimlerine
katkıda bulunacak biçimde yol gösterir, öğrencideki gelişmeleri izler.
Bunun yanında Dönem Koordinatörleri sorumlu oldukları dönem öğrencilerinin problemlerinin
çözümlenmesine yardımcı olurlar. Koordinatörler ve yardımcıları, sorumlu oldukları dönem
öğrencilerinin tabii danışmanıdırlar.
10- Öğrenci sayısı fazla olduğu için iki sınıf mı oluşturulacak?
- Hayır, tek sınıf olacak. Fakat uygulamaya bağlı olarak teorik ve pratik derslerde iki sınıf (grup)
oluşturulabilir.
11- Laboratuvar uygulamalarında tüm öğrenciler aynı anda mı ders yapacak?
- Hayır, öğrenciler iki veya dört gruba ayrılacaklar.
12- Mevcut kaç adet kadavra var?
- Yeteri kadar kadavra bulunmaktadır. (Diğer Tıp Fakültelerindeki kadavra ortalaması üzerinde
kadavramız mevcuttur).
13- Anatomi dersi için Atlas alınacak mı?
- İlgili derslerin Hocaları tarafından eğitime başladığınızda detaylı bilgi verilecek. Eğitime başlamadan
evvel herhangi bir şey alınması gerekmemektedir.

14- Anatomi dersi için kemik alınacak mı?
- İlgili derslerin Hocaları tarafından eğitime başladığınızda detaylı bilgi verilecek. Eğitime başlamadan
evvel herhangi bir şey alınması gerekmemektedir.
15- Muafiyet sınavı ne zaman olacak?
- Yabancı Dil ve Bilgisayar dersleriniz için muafiyet sınavının tarihi Eylül ayında belli olacak.
16- Öğretim Üyesi sayısı yeterli mi?
Tıp Fakültesi Lisans eğitimini yürütmek üzere yeterli öğretim üyemiz bulunmaktadır. Fakültemizde
2016-2017 öğretim yılı itibariyle 45 Profesör, 37 Doçent, 41 Yardımcı Doçent olmak üzere toplam 123
öğretim üyesi bulunmaktadır. Her eğitim-öğretim döneminde kadromuza katılan öğretim üyelerimizle
eğitim kadromuz büyümeye devam etmektedir. Mevcut eğitim kadromuzla Tıp Fakültesi lisans
eğitiminin yanında 25 Anabilim dalında 215 uzmanlık, 7 yan dal uzmanlık ve 31 yüksek lisans ve
doktora öğrencisi ile lisansüstü eğitim sürdürülmektedir.
19- Atatürk ve Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kaç yıllık protokol bulunmaktadır?
- Atatürk Hastanesi ile Protokolümüz, yönetmelik gereği 4 yıllık yapılmıştır. Protokol bittikten sonra
tekrar yenilenecektir.
- Ayrıca 16 Nisan 2013 tarihinde İzmir Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Genel Sekreterliği ve
Üniversitemiz Rektörlüğü arasında “Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi işbirliği uygulama
protokolü” yapılmıştır.
20- Üniversite kendi adına Hastane açacak mı?
- 5 yıl sonra Bayraklı’daki yeni Sağlık Kampüsü Yerleşkemize taşınacağız.
21- Sağlık Raporu nereden alınacak?
- Sağlık raporu almanız zorunlu değil. İsteğe bağlı olarak alınabilir. Sağlık Raporu almayan kişiler için
Kayıt kılavuzunda belirtilen “Sağlık Durumu Beyanı Dilekçesi”ni doldurmanız yeterli.
22- Ön kayıt zorunlu mu?
- Üniversitemize kayıt için geldiğinizde vakit kaybı olmaması ve işlemlerinizin daha hızlı yapılabilmesi
için gerekli.
23- Kayıt için randevu alınacak mı?
- Randevu alınmayacak. Kayıtlar İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Merkezi Kampüste bulunan Öğrenci
İşleri Daire Başkanlığı’nda gerçekleşecektir.

