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TIP FAKÜLTESİ

Fakültemiz 1987 yılında “Denizli Tıp Fakültesi” 
adı altında Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı olarak 
kurulmuştur. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi 
1994 yılında hastanesini Denizli’de Güneş binasında 
hizmete açmıştır. 1996-1997 Eğitim Öğretim Yılı’n-
dan itibaren IV, V ve VI. sınıflar Pamukkale Üniver-
sitesi Tıp Fakültesi’nde eğitim görmeye başlamışlar-
dır. 1999-2000 Eğitim Öğretim Yılı’ndan itibaren ise 
fakültemizde probleme dayalı öğrenci merkezli “ak-
tif eğitim” yöntemi ile eğitim verilmektedir. 

Fakültemizde I, II ve III. sınıflarda probleme da-
yalı, IV ve V. sınıflarda ise taska dayalı aktif eğitim 
verilmektedir. Dönem VI öğrencilerimizi hekimliğe 

hazırlarken koruyucu hekimliğin, bilimsel düşünce-
nin, sürekli mesleksel eğitim ve gelişimin önemini 
özümsemeleri amaçlanarak intörnlük eğitimi veril-
mektedir.

Onikişer kişilik gruplar halinde tam donanımlı 
düzenlenmiş olan PDÖ odaları, Konferans Salonu, 
Sunum Salonları, Mesleksel Beceri Laboratuvarları, 
İletişim Laboratuvarı, Anatomi Laboratuvarı, Öğ-
renci Uygulama Laboratuvarları, Bilgisayar Labora-
tuvarı, Araştırma Laboratuvarları, OSCE Salonları, 
Kütüphane ve kendine ait pek çok alanı aktif olarak 
kullanarak modern ortamlarda eğitim öğretim ya-
pılmaktadır. Fakültemizde öğrencilerimiz bilimsel, 



sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunmaktadır.
Tıp Fakültesi mezunları “Tıp Doktoru” unvanı 

ile pratisyen hekim olarak çalışmaya başlamakta-
dır. Ayrıca mezunlarımız Tıpta Uzmanlık Sınavı 
(TUS) ile uzmanlık eğitimine başlayabilmekte veya 
üniversitelerin açtığı doktora programlarına gerekli 
koşulları sağladıkları durumda girebilmektedirler. 
Fakültemiz TUS sınavlarında tıp fakülteleri arasın-
da başarı sıralamasında her zaman üst sıralarda yer 
almıştır. 

AMAÇ
Üç temel çalışma alanımız olan eğitim, araştırma 

ve sağlık hizmetleri konusunda Atatürk İlkeleri doğ-
rultusunda, toplum ve insanlığa yararlı çalışmalar 
yapmaktır.

 
MİSYON
Eğitim: Etik ve deontolojik kurallara bağlı, öğ-

renmeyi öğrenen, yeterli bilgi birikimine sahip, doğ-
ru tanı koyabilen, gerekli tedaviyi bulunduğu yerin 
imkânları ölçüsünde uygulayabilen, toplum sağlığı-
nı ve koruyucu hekimliği ön planda tutan, doğru ile-
tişim kurabilen, kendini sürekli geliştirebilen, ekip 
çalışmasının önemini bilen, gerektiğinde lider rolü 
üstlenebilecek, toplumun ihtiyaçları doğrultusunda 
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donanımlı ve yetkin hekimler yetiştirmektir.
Araştırma: Uluslararası düzeyde kabul gören, tıp 

biliminin gelişmesine katkıda bulunan araştırmalar 
yapmaktır.

Sağlık Hizmetleri: Çağdaş, kaliteli sağlık hizmeti 
sunmaktır.

 
VİZYON
Vizyonumuz, tıp eğitimi, araştırma ve sağlık hiz-

metleri alanında fakültemizi dünya standartlarını 
taşımak; bu üç konuda ürettiği politikalar ile ülke-
miz politikalarına katkıda bulunabilmek ve bu uy-
gulamaları ile uluslararası düzeyde önde gelen tıp 
fakülteleri arasında yer almaktır.
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