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Medipol Tıp’la öğren, araştır,
uygula
Medipol Tıp, Medipol Mega Üniversite Hastanesi ve
Türkiye’nin en iyi araştırma merkezlerinden REMER’le
birlikte ‘eğitim’, ‘araştırma’ ve ‘hastanede uygulama’
olanaklarını aynı çatı altında birleştiriyor. 2025 yılına
kadar akredite edilen Tıp Fakültemiz, Medipol’ün
eğitim ekolüne bağlı olarak ‘araştırmacı hekim’
yetiştirmeyi hedefliyor.

Neden Medipol Tıp?
Kübra Fındık
“Türkiye’deki tıp fakültelerini
araştırırken Fransa’da başladığım
tıp eğitiminde gözlemleyebildiğim
eksiklikleri tamamlayacak bir fakülte
arıyordum. Medipol’ün sağlık alanında en iyilerden
olduğunu biliyordum. Araştırmalarım sonucu
Medipol Üniversitesinin teknik altyapısı, ulaşılabilir
üst kadro hocalarıyla ve REMER araştırma merkezi ile
beklentilerimi karşıladığını gördüm.”
Ayşenur Akın
“Tercih döneminde araştırma yapan
çoğu öğrenci gibi ben de Medipol
Üniversitesinin sağlık alanında öne
çıktığını duymuştum. Öğrencilere
sunulan imkanlar doğrultusunda hedeflerime ulaşmak
için uygun bir üniversite olduğunu düşündüm. Birinci
senemin sonuna doğru yaklaşırken öğrenci odaklı
eğitim sistemi ve başarılı akademik kadrosu ile ne kadar
doğru bir tercih yaptığımı daha da iyi anlıyorum.”
Ahmet Necip Altındiş
“Medipol Üniversitesi tıp fakültesini
birkaç temel gerekçe ile tercih ettim.
Bunlardan birincisi, teknoloji odaklı ve
kaliteli sağlık hizmeti sunan bir hastane
ile entegre tip eğitimi vermeleri ikincisi de bütünleşik
doktora programı imkanı sunması. Ayrıca benim için
İstanbul’da ulaşım kolaylığı önemli bir seçim kriteriydi.
Özellikle eğitim binalarımızın ana arterler üzerinde
bulunması diğer bir tercih nedenim oldu.”
Büşra Dilara Karabulut
“Standart bir doktordan fazlası olmak
istiyorum, bunun için Medipol’ü
tercih ettim. Çünkü Medipol sağlık
alanında üstün başarısını ve kalitesini
kanıtlamasının yanı sıra bir öğrencinin ihtiyacı olan tüm
eğitim olanaklarını en ileri seviyede verirken bizi diğer
doktorlardan farklı kılabilecek güçte bir üniversite.”

İngilizceyi ABD’de öğrenme fırsatı

Medipol’ün prestij merkezi: REMER

Eğitim dili %30 İngilizce olan Fakültemizde başarılı
öğrencilerimizi, üniversitemizin İngilizce Hazırlık
Eğitimi için Amerika Birleşik Devletleri’nde anlaşmalı
olduğu çeşitli kurumlarda alacakları dil eğitimiyle
destekliyoruz. Tıp Fakültesine yerleştiği puan türünde
ilk 1.000’e giren öğrencilerin barınma ve eğitim
giderleri ile her yıl Mütevelli Heyeti’nin belirlediği
kontenjan dâhilindeki öğrencilerin ABD’deki İngilizce
hazırlık eğitim giderleri ise Üniversitemiz tarafından
karşılanıyor.

Medipol’ün prestij merkezlerinden REMER, sinir
sistemi ve kardiyovasküler sistem başta olmak üzere
hasarlanmış ve işlevini yitirmiş doku ve organların
yenilenmesine yönelik, alanında öncü olacak
yüksek nitelikli araştırmalara ev sahipliği yapıyor.
Rejeneratif ve Restoratif Tıp Araştırmaları Merkezi
(REMER), profesyonel bilim insanlarına olduğu kadar
öğrenciler için de eşi bulunmaz fırsatlar sunuyor.
Çoğunluğu Tıp Fakültesinden olmak üzere lisans
öğrencilerimiz, müfredatlarının bir parçası olan
bilimsel öğrenci projelerini gerçekleştirmek üzere
REMER laboratuvarlarına erişim elde edebildikleri gibi
tatil dönemlerinde gönüllü olarak da araştırmalara
katılabiliyor.

Benzersiz akademik kadro
Öğrenci başına düşen öğretim üyesi bakımından
Türkiye ortalamasının üzerinde olan fakültemizde, her
öğrenciye bir danışman atanıyor ve bu danışmanlar
kayıttan mezuniyete kadar eğitimleri süresince
öğrencilerimize ihtiyaç duyduğu her türlü desteği
sunuyor.

Staj ve intörnlük
Öğrenciler, Medipol Mega Üniversite Hastanemizde
ve üniversitemize bağlı Sağlık Uygulama ve Araştırma
Merkezlerimizde klinik stajlarını yapıyor. Ayrıca arzu
eden öğrencilerimizin yurt dışında staj yapmaları
destekleniyor. Öğrencilerimiz intörnlük sürelerini
Medipol Sağlık Grubu hastanelerinde tamamlayabiliyor.

4 hastane bir arada
Medipol Mega Üniversite Hastanesi, bünyesinde Genel
Hastane, Onkoloji Hastanesi, Kalp-Damar Cerrahisi ve
Diş Hastanesi olmak üzere 4 hastaneyi barındırıyor. 470
yatak kapasitesi, 133 yoğun bakım ünitesi, 246 poliklinik
odası ve 25 ameliyathaneyi bünyesinde barındıran
hastane akıllı sistemlerle donatılmış altyapı ve teknolojiyi
hasta odaklı üstün hizmet yaklaşımı ile bütünlüyor.

M.D. sana yetmiyorsa
Ph.D. imkânından faydalan
Öğrencilerimize bir tıp öğrencisi olmanın ötesinde,
bir araştırma sürecini tasarlayıp yürütebilecek kadar
deneyim kazandırıyoruz. İngilizceye hâkim olarak
mezun olan genç hekimler, tıp eğitimi sırasında
başlayabilecekleri Bütünleşik Doktora (M.D./Ph.D.)
programımız ile M.D. kimliklerinin yanında Ph.D.
derecesini de elde edebiliyor. Bilim doktorası anlamına
gelen bu unvan, öğrencilere ulusal ve uluslararası
düzeyde araştırmacı bilim insanı olarak kariyer
yapabilme fırsatı sunuyor.

Yurt dışı deneyimiyle yeni ufuklar
Üniversitemizin Erasmus üyesi olan 62 üniversiteyle
öğrenci hareketliliği anlaşması bulunuyor. Erasmus
üyesi olmayan okullarda da öğrencilerimizin eğitim
görmelerinin önü açılıyor. Öğrencilerimizden Ayşe
Subaşı, İngiltere Cardiff Üniversitesinde Pediatri
stajını tamamladı. Şubaşı deneyimini şu sözlerle ifade
etti: “2 aylık staj sürecimde tek Türk öğrenci olmanın
zorluğunu yaşadım ama buna değerdi. İlk uluslararası
sunumumu ve araştırmamı bu sayede yaptım. Herkes
zor ama mükemmel bu deneyimi yaşamalı.”

Diploman yurt dışında da tanınsın!
Tıp doktorluğu için öngörülen altı yıllık eğitim süresini
başarıyla tamamlayanlara Tıp Doktorluğu Diploması
veriliyor. Bu diploma, Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi
Yaşam Boyu Öğrenme (EQF-LLL) 7. seviye düzeyinde.
Mezunlarımızın edindikleri tıp diploması yurt dışında
da geçerli.

Kılıç, ‘TÜBİTAK Bilim Ödülü’ne
layık görüldü
TÜBİTAK 2018 Yılı Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik
Ödülleri sahiplerini buldu. Değerlendirme sonuçlarına
göre, İstanbul Medipol Üniversitesinden REMER
Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Ertuğrul Kılıç 2018 yılı
‘Bilim Ödülü’nün sahibi oldu. Kılıç, “Nörodejeneratif
Hastalıklar Alanında Nörodejeneratif Hastalıkların
Patofizyolojisi, Hücresel Sinyal İletim Yolaklarının
Regülasyonu ve Sirkadyen Ritim ile Olan İlişkileri”
konularındaki uluslararası düzeyde üstün nitelikli
çalışmaları nedeniyle ödüle layık görüldü.
TÜBİTAK Ödülleri Beştepe Millet Kongre ve Kültür
Merkezi’nde düzenlenen törenle sahiplerine verildi.
Rektörümüz Prof. Dr. Sabahattin Aydın’ın da katıldığı
törende İstanbul Medipol Üniversitesi REMER
Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Ertuğrul Kılıç ödülünü,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM
Başkanı Binali Yıldırım’ın ellerinden teslim aldı. Kılıç,
geçtiğimiz aylarda da ‘2018 Aziz Sancar Bilim Ödülü’nü
kazanmış, plaketini yine TBMM Başkanı Binali
Yıldırım’ın elinden almıştı.

Lisansüstü ve bütünleşik eğitim
Mezunlarımız ilgi duydukları alanlarda lisansüstü
eğitimlerine Enstitülerimizde devam edebiliyor.
Üniversitemizin başarı kriterlerini sağlayan
öğrencilerimiz ise henüz lisans eğitimleri devam
ederken bütünleşik programlarla lisansüstü
çalışmalarına başlayabiliyor.
Yüksek Lisans Programları
Tıbbi Farmakoloji, Tıbbi Biyoloji ve Genetik,
Mikrobiyoloji, Anatomi, Histoloji ve Embriyoloji,
Perfüzyon, Sinirbilim.
Doktora Programları
Tıbbi Farmakoloji, Biyokimya, Histoloji ve Embriyoloji,
Mikrobiyoloji, Klinik Anatomi, Sağlık Yönetimi,
Sinirbilim.
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