
İDÜ TIP FAKÜLTESİ

Lisans
• Tıp Lisans eğitimi

Yüksek Lisans
• Sağlık Fiziği 
• Bağımlılık Danışmanlığı ve 

Rehabilitasyonu 
• Mikrobiyoloji

Derslikler

Laboratuvarlar

İZMİR DEMOKRASİ 

ÜNİVERSİTESİ

YÖK’ ün uzaktan eğitim kararı ile
eş zamanlı, tamamı çevirimiçi canlı olarak 
uzaktan eğitimi uygulayan 
İLK DEVLET ÜNİVERSİTELERİNDEN ve İLK 

TIP FAKÜLTELERİNDEN BİRİYİZ!

İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ 

BUCA SEYFİ DEMİRSOY EĞİTİM ve 

ARAŞTIRMA HASTANESİ

İzmir’in en büyük ilçesi Buca’da yılda 1 milyon
200 bin kişiye hizmet veren, ek hizmet binaları
ile birlikte yaklaşık 150 dönüm arazide yer
almaktadır.
Staj ve intörnlük döneminizde, yenilenen
modern hastane binasında, alanında yetkin
hocalarımız ile yoğun hasta başı eğitimi
almanız için sizleri bekliyoruz.



Henüz ikinci yılında ilk
ULUSLARARASI TIP KONGRESİNİ 

düzenlemiş ve her yıl düzenlemeye 
devam eden bir Tıp Fakültesiyiz!

TIP FAKÜLTESİ

Öğretim üyesi başına düşen öğrenci 
sayısının az olduğu, öğrencilerin 
eğiticilerle birebir iletişim içinde 

bulunduğu Tıp Fakültesiyiz!

Üniversitemiz Tıp Fakültesi 2017 yılında kurulmuş ve
2018 yılında Eğitim-Öğretim faaliyetlerine üniversitemiz
bünyesinde başlamıştır.
Tıp Fakültemizin Dahili, Temel ve Cerrahi Bilimler bilim
dalları bulunmaktadır.
İlk üç yıl eğitimimiz, Göztepe’de yer alan Sağlık
Yerleşkemizdeki dersliklerimiz ve laboratuvarlarımızda
gerçekleşmektedir. Simülasyon laboratuvarımızda
modeller üzerinde uygulamalı mesleksel beceri dersleri
yapılmakta, anatomi, biyokimya, mikrobiyoloji,
immünoloji-farmakoloji ve patoloji-histoloji
laboratuvarlarımızda uygulamalı pratik derslerimiz
gerçekleştirilmektedir.
Çağdaş bir tıp eğitimi; hasta başı etkin eğitim, modern
laboratuvarlar ve etkin öğrenci-öğretim üyesi iletişimi
gerektirmektedir. Fakültemizin morfoloji binası,
derslikleri ve hastanede yürütülen hizmetlerde modern
laboratuvarlar ve modern cihazlarla teorik ve pratik
eğitim-öğretim uygulanmaktadır.
Öğrencileri en iyi şekilde yetiştirmeye yönelik eğitim
programları ve güçlü akademik kadrosu ile hastasını
anlayan, sorunlarını dinleyen ve yaşamı boyunca
karşılaşacağı sorunları çözme yetkinliği olan bir hekime
dönüştürmektedir.
Ulusal ve uluslararası bilimsel ortamlarda kendini
güvenle ifade edebilen, akademik yönü güçlü bilim
insanı olmalarını sağlamaktır. İletişim:

Sağlık Yerleşkesi

Mehmet Ali Akman Mahallesi, 13. Sokak No:2 Güzelyalı 

Konak /IZMIR

Tel: +90 232 260 1001 (pbx)

Hastane

Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kozağaç

Mah. Özmen Cad. No:147 Buca / İZMİR

Tel: +90 232 4525252

http://tip.idu.edu.tr/


