Son yıllarda ÖSS’de ilk 200’e girip okulumuzu tercih eden bazı öğrencilerimizden görüşler

Öncelikle en değerli mesleklerden birine aday olduğunuzu belirtmek isterim. Bu
yolda teorik bilgilerin yanında, tıp alanında çalışma atölyesinin insan vücudu
olması sebebiyle insana değer bilincinin verilmesi büyük önem taşımaktadır.
Cerrahpaşa

Tıp

Fakültesi

her

iki

konuda

da

öğrencileri

oldukça

iyi

yetiştirmektedir. Elbette her kurumda olabilecek bazı aksaklıklar mevcut; ancak
bu sorunların giderilmesi için öğrencilerle olan iletişimin açık tutulması ve bu
konuda çabanın her geçen gün daha da artırılması fakültemizi bir adım öne
çıkarmaktadır. Geleceğinizi belirleyecek belki de en önemli virajda Türkiye'nin en iyi tıp okullarından
biri olan fakültemize güvenebilirsiniz. Her konuyu kendi istek ve beklentileriniz doğrultusunda titizlikle
araştırarak en iyi ve doğru kararı vermeniz dileğiyle...
GÜNAY YOLCU, 2. Sınıf Öğrencisi

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin İngilizce Bölümü’nü tercih ederken açıkçası okulun
eğitim sisteminden bihaberdim. Benim tercih sebeplerimden biri İstanbul’un bir dünya
kenti olması diğeri ise; bölümün eğitim dilinin İngilizce olmasıydı. Ayrıca kız öğrenciler
için odaları tek kişilik olan, kampüsün içindeki öğrenci yurdu da benim seçimimde
önemli bir noktaydı.
Okulun açılışıyla eğitim sisteminin de fazlasıyla başarılı olduğunu gördüm; özellikle öğretim üyesi
sayısının fazla oluşu derslerin işlenişine büyük oranda zenginlik katmakta. Ayrıca gün içindeki ders ve
uygulama saatleri dengeli bu da rahat bir öğrenim süreci sunuyor bizlere. Dördüncü yılında olan
komite sistemimiz ise eğitim sürecinin keyifli geçmesini sağlarken; sınav yükünü de azaltıyor.
Bunun yanında istekli olduğumuz takdirde, öğretim üyelerimizin ve idarecilerimizin çoğu bilimsel
araştırmalar ve çalışmalar konusunda bizleri desteklemeye hazır. Ayrıca şu an binalarımız eski olsa
da yenileneceği kesinleşti; bu durumun da bize ve bizden sonra gelecek arkadaşlarımıza daha iyi
mekânlarda eğitim görme imkânı sağlayacağı kanaatindeyim.
ZELİHA ÇELEN, 2. Sınıf Öğrencisi

Üniversite tercihi yaparken seçeceğim okulun köklü ve güvenilir olması benim için en
önemli kriterdi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin İngilizce bölümüne başladıktan sonra
doğru kararı verdiğimi hemen anladım. Fakültem, tüm tecrübe ve bilgisiyle
hedeflediğim her şeyi gerçekleştirmem için gerekenleri sunuyor. Derslere başlar
başlamaz fark ettiğimiz gibi çok değerli hocalarımız ve gerekli tüm teknik donanımımız
var. Kısacası, Cerrahpaşa hayallerimdeki tıp fakültesi.
ZEYNEP GİZEM TOPÇAK, 1. Sınıf Öğrencisi

İstanbul’un en köklü Üniversitesi İstanbul üniversitesinin hem İngilizce eğitim vermesi hem de az
ögrenci alıyor olması nedeniyle Cerrahpasa İngilizce Tıp programını tercih ettim. Dersler başladıktan
sonra ise sağlıkta dönüşüm programı dahilinde birçok değerli hocamızın fakülteden ayrılması üzücü
bir durum oldu. Ama ders aldığım birçok hocamın hem mesleğine hem bize ilgisi, beklentilerimi
karşılayacak düzeydeydi.
MUAZZEZ ÇİĞDEM OBA, 3. Sınıf Öğrencisi

Tercih esnasında Cerrahpaşa İngilizce tıbbı tercih etmemin en büyük nedenleri
kontenjanı ve mezunların başarısıydı. Doktorluk gerektirdiği fedakarlıklara karşın
insanlara yararlı olabilmek için seçilebilecek en mükemmel meslek ve CTF İngilizce
Tıp’da Türkiye'de doktor yetiştirmek için en başarılı kurumlardan. Tercih sırasında bu
konular üzerine var olan birkaç şüphem de yavaş yavaş işin içine girdikçe kayboldu.
Şu an kesin olarak söyleyebilirim ki bölümüm gerek dersler gerek pratikler ve diğer
tüm imkanlarıyla Türkiye'de alanında en iyisi.
BURAK YILMAZ, 3. Sınıf Öğrencisi

Yıllardır hayalim olan "Cerrahpaşa İngilizce Tıp" ı tercih ederken aslında birçok
faktörü göz önünde bulundurdum. Ancak burayı seçme nedenlerimi: "mezun ve halen
okuyan Cerrahpaşa’lı öğrencilerin yorumları, tıp alanında önemli yerlere gelmiş
insanların tavsiyeleri, İstanbul'da bulunması, tıp için bir ekol olması, tıp adına önemli
çalışmalar yapılan bir kurum olması, eski ve köklü bir kurum olması, yıllardır insanlara
hizmet eden saygın bir kurum olması" gibi birçok madde halinde sıralayabilirim. Okul
başladığında her yeni şey gibi hem güzel hem de zordur. Ancak şu anda burayı tercih ettiğim için hiç
pişman değilim. Beyaz önlüğü giyip kendini bir doktor gibi hissetmek apayrı bir şey. Okulunu seçme
aşamasında olan ve tüm arkadaşlara başarılar diliyorum.
BURAK İSAL, 1. Sınıf Öğrencisi

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni tercih etmemde köklü bir geçmişe sahip olması,
İstanbul'da bulunması ve tercih öncesinde fakülte hakkında öğrencilerinden aldığım
tavsiyeler etkili oldu. Cerrahpaşa' da okumaya başladıktan sonra geleceğim için en
doğru kararı verdiğimi düşündüm. Çünkü Cerrahpaşa'nın gerek hocalarıyla gerek
öğrencileriyle gerek mezunlarıyla kocaman bir ailesi var. Derslere girdiğimizde
hocalarımızın bize ne kadar değer verdiğini hissettik. Hocalarımız tüm bilgileriyle bize bir şeyler
öğretmeye hazır. Sonuç olarak Cerrahpaşa iyi bir hekim olabilmemiz için bize tüm imkanları sunan,
Türkiye'nin en iyi tıp fakültelerinden biri.
HİLAL ATILGAN, 1. Sınıf Öğrencisi

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin gerek Türkiye'de marka olması gerek İstanbul'da bulunması beni buraya
yönlendirmişti.
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genişletebileceğim bir çerçeve kazandıracağına eminim. Ve İngilizce bölümündeyim, bunun da artık
İngilizcenin elzem olduğu bir dönem için isabetli bir karar olarak görüyorum. Her ne kadar başlangıçta
uyum sorunu yaşadıysam da alışma sürecini kısa bir sürede atlatabildim. Etrafımda nerede
okuduğumu merak edenlere Cerrahpaşa Tıp Fakültesi dediğimde insanların yüzündeki ifadelerle
doğru okulu seçtiğime dair düşüncem kuvvetleniyor. Bu da okulumun marka olduğunu bence çok iyi
yansıtıyor.
GÜLAY YALÇINKAYA, 1. Sınıf Öğrencisi

"Doktor olmak, uzun zamandır hedefimdi. Tıp gibi zorlu bir dünyaya girerken; eğitim sistemi, imkanları
ve bulunduğu yer nedeniyle Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni tercih ettim. Burada geçirdiğim süre kısa
olmasına rağmen, doğru bir tercih yaptığımı anlamam için yeterli oldu."
NURBANU HİNDİOĞLU, 1. Sınıf Öğrencisi

Benim hazırlanırken en öncelikli hedefin Cerrahpaşa İngilizce Tıp'tı. Çünkü aileme
yakın olmasının yanında, İngilizce eğitim sunması, sadece Türkiye çapında değil
dünya çapında tanınan bir fakülte olması ve verdiği imkanlar sayesinde iyi bir doktor
olma şansı tanıması veriyor bize Cerrahpaşa.

HAKAN AYYILDIZ, 1. Sınıf Öğrencisi

Tıp benim için vazgeçilmezdi zaten, tam da yaşadığım şehir İstanbul'da olan Cerrahpaşa Tıp
Fakültesi İngilizce programını seçmemde ise hem nitelikçe hem de sayıca muazzam akademik
kadrosunun ve yılların bu fakülteye kazandırdığı öğretim deneyiminin bana verdiği güven etkili oldu.
Tercihlerimi yaparken hep bu güvenin karşı taraftan bana hissettirilmesine önem veririm, bu sayede
şimdiye kadar bana pişmanlık verecek hiçbir tercih yapmadım. Cerrahpaşa'da okumaya
başladığımda da doğru karar olduğunu gördüm: Burada istediğim, beklediğim yoğun eğitim vardı,
hem de değişen zamana ayak uydurarak kendini güncelleyen bir eğitim. Buradan almakta olduğum
eğitimle ileride insan hayatına doğru müdahalelerde bulunacağıma inanıyorum.
AYŞE YASEMİN GÜNDÜZ, 1. Sınıf Öğrencisi

Yıllardır süre gelen oturmuş bir eğitim geleneği olması ve zengin hoca kadrosu, tabi ki yüksek puanla
öğrenci alması ve İstanbul'da olması sebebiyle tercih ettim. Bir dönemi geride bıraktığımız bu süre
zarfında az kişi olmanın verdiği samimi sınıf ortamı, eğlenceli laboratuvar dersleri ve genel olarak
anlayışlı hocalardan memnunum. Ancak öğrencilerden kopuk bir idare, ders vb. konularda danışman
bulamama gibi konularda sıkıntılar olabiliyor. Bir de tabi ki sosyal aktivite eksikliği. Ancak tıp
fakültesine gelen birinin bunu kabullenmesi ve bu anlamda İstanbul'un tadını çıkarması gerekir.
Bugün geldiğim noktada diğer tıp fakültelerine göre yine de tekrar olsa tercih ederim diyorum...
MAHMUT BİLAL DOĞAN, 2. Sınıf Öğrencisi

