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Şampiyonların Tercihi Medipol UTF
Medipol UTF yalnızca 10 öğrencilik kontenjanıyla 
yıllardır Türkiye’nin şampiyonlarını bir araya getiriyor. 
UTF, başarılı öğrencilerin bir üniversite eğitiminde 
aradığı bilim insanı olabilecekleri altyapıyı, anadil 
seviyesinde İngilizce öğrenecekleri bir eğitimi ve 
yurt dışı deneyimi ile profesyonel ağlarını geliştirme 
olanaklarını bir arada sunarak öğrencilerine uluslararası 
düzeyde araştırma imkânı sağlayan Türkiye’deki ilk ve 
tek Fakülte.

2016, 2017, 2018 ve 2019’da olduğu gibi 2020’de 
de YKS’nin en başarılı adayları Medipol’ü tercih 
etti. UTF’nin 10 kişilik kontenjanı YKS’yi ilk 37’de 
tamamlayan adaylardan oluştu. 2020 Türkiye YKS 
1.si, 5.si, 6.sı, 13.sü, 24.sü, 25.si, 27.si, 30.su, 34.sü, 37.si 
Medipol UTF’yi kazandı.

Son 5 Yılın Şampiyonlarının Adresi
 X 2016 Türkiye LYS 1.’si ve 2.’si 

 X 2017 Türkiye LYS 1.’si, 3.’sü, 7.’si

 X 2018 TÜBİTAK ek puanıyla Türkiye 1.’si, 5.’si, 16.’sı, 
21.’si, 24.’sü, 26.’sı, 28.’si, 39.’su, 49.’su, 57.’si

 X 2019 Türkiye YKS 1.’si, 17.’si, 18.’si, 38.’si, 48.’si, 65.’si, 
66.’sı, 68.’si ve 77.’si

 X 2020 Türkiye YKS 1.si, 5.si, 6.sı, 13.sü, 24.sü, 25.si, 
27.si, 30.su, 34.sü, 37.si

Neden Medipol UTF?

Yusuf Dağdelen

“Üniversite sınavında ilk 100’e girdikten 
sonra önümde birçok seçenek vardı. 
Uluslararası Tıp Fakültesinin araştırmacı 
hekim vizyonu ve yurt dışı imkânları 

benim Medipol’ü seçmemde büyük rol oynadı. REMER 
gibi Avrupa standartlarında bir araştırma merkezinin 
olması da öğrencilere çok önemli bir çalışma ortamı 
sunuyor.”

Şerife Büyükyılmaz

“Yurt dışı imkânlarıyla, üst düzey 
akademisyenler eşliğindeki eşsiz 
eğitim metotlarıyla, ilgili ve çözüm 
odaklı yönetim kadrosuyla Medipol’de 

kendimi özel ve değerli hissediyorum. Bu üniversitenin 
öğrencisiyseniz sosyal yönden aktif olacağınızdan; 
mesleki becerilerinizi geliştirerek, iletişimsel ve kültürel 
donanımınızı artırarak mezun olacağınızdan emin 
olabilirsiniz.”

Batuhan Sarıyıldız

“Yurt dışında dil öğrenim imkânı 
sunması, REMER gibi gelişmiş bir 
araştırma merkezinde öğrencilerinin 
araştırmalara katılmasına olanak 

vermesi, akademik kadrosunun alanında uzman 
isimlerden oluşması ve doktora opsiyonu tercihimde 
etkili oldu. Türkiye’nin bilim alanında söz sahibi 
olacağı çalışmalarda yer alarak hayallerimi gerçeğe 
dönüştürebileceğine inanıyorum.”

Şeyda Altunal

“Hayallerimi süsleyen hekimlik 
mesleğine doğru bir eğitimle 
ilerlemek istediğim için Medipol’ü 
tercih ettim. Uzman hocalarımızdan 

öğrendiklerimizin yanı sıra, araştırma projelerine de 
dahil olabiliyoruz. Medipol, geleceğinde benim gibi 
hem araştırmacı hem hekim kimliğini taşımak isteyen 
öğrenciler için sınırsız imkân tanıyor.”



Araştırmacı ve Ödüllü 
Akademisyenler
Bünyesinde uluslararası deneyime sahip öğretim 
üyelerini bulunduran Medipol UTF, öğrencilerine 
kaliteli bir eğitim sunuyor. Tıp ve yaşam bilimleri 
alanında yaptıkları araştırmalarla çeşitli ödüllere layık 
görülen fakültemiz akademisyenleri bu tecrübe ve bilgi 
birikimlerini genç meslektaşlarına aktarıyor.

 X Histoloji Anabilim dalı Öğretim Üyemiz Doç. Dr. 
Bilal Ersen Kerman, tıp alanında sinir hücrelerine 
destek olan myelin kılıfının gelişimini incelediği 
projesiyle, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) 
Genç Bilim İnsanı ödüllendirme Programı (GEBİP) 
Ödülü’nün sahibi oldu.

 X Fakültemizin Cerrahi Tıp Bilimleri Üroloji Anabilim 
Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Johan Joseph 
Delarosette, Plos Biology dergisinin “Dünyanın En 
Başarılı Bilim İnsanları 2020” listesinde yer aldı. 

COVID-19’a Karşı İlk Yerli İlaç 
Sentezi Medipol’den
Koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir isimli 
ilacın yerli sentezi; Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 
Kurumu (TÜBİTAK), İstanbul Medipol Üniversitesi ve 
Atabay İlaç iş birliğiyle üretildi. Yerli ilaç, 
Doç. Dr. Mustafa Güzel ve Zeynep Atabay Taşkent’in 
koordinasyonunda 32 kişilik ekip tarafından 40 gün 
gibi kısa bir sürede üretildi.

İngilizceyi ABD’de Öğrenme Fırsatı
Üniversitemizde eğitim dili İngilizce olan tüm 
bölümler için bir yıl İngilizce Hazırlık eğitimi zorunlu 
olarak Dil Okulu tarafından veriliyor. Ancak, eğitim 
dili %100 İngilizce olan Uluslararası Tıp Fakültemizde 
öğrencilerimizin tamamını İngilizce Hazırlık Eğitimi için 
ABD’de üniversitemizin anlaşmalı olduğu kurumlarda 
alacakları dil eğitimiyle destekliyoruz. Uluslararası 
Tıp Fakültesine yerleşen öğrencilerin* ABD’deki 
İngilizce hazırlık eğitim ve barınma giderlerinin tamamı 
Üniversitemiz tarafından karşılanıyor.

*Yerleştiği puan türünde ilk 100’e giren ve her yıl Mütevelli Heyeti’nin 

belirlediği kontenjan dahilinde öğrenciler.

Stajını Harvard’da Yap
Öğrencilerimizi araştırma ağırlıklı eğitim modelimizle 
bilim doktorluğu yolunda ilerlemeleri, kendi 
alanlarında gelişmeleri takip etmeleri, dünyanın 
en saygın bilim insanlarıyla araştırmalar yapmaları 
için destekliyoruz. Üniversitemizin yaptığı anlaşma 
çerçevesinde 4. sınıfı başarıyla tamamlayan 
öğrencilerimiz stajlarını Harvard Üniversitesinde 
yapabiliyor ve araştırmalarda gözlemci olabiliyor.



Medipol Mega 
Üniversite Hastanesi
Üniversitemizin iş birliği protokolü imzaladığı Medipol 
Mega Hastaneler Kompleksi, Üniversite Hastanesi 
olarak eğitim ve araştırma altyapısına katkı veriyor. 
Hastane, uluslararası akreditasyon kuruluşu JCI (Joint 
Commission International) tarafından Akademik Tıp 
Merkezi Hastane Standartları kapsamında denetlenip, 
gerekli koşulları sağlayarak onay alan Türkiye’deki ilk 
hastane unvanını taşıyor.

Medipol Beş Alanda Dünya 
Sıralamasına Girdi

Dünyanın en saygın yükseköğretim derecelendirme 
kuruluşlarından olan Times Higher Education 
(THE), ‘Impact Ranking 2020’yi (Üniversite Etki 
Sıralaması) açıkladı. Birleşmiş Milletlerin belirlediği 
17 sürdürülebilir kalkınma hedefi doğrultusunda 
gerçekleştirilen ve üniversitelerin eğitim alanındaki 
çalışmaları, yenilikçi projeleri ve topluma yönelik 
katkılarının değerlendirildiği sıralamada İstanbul 
Medipol Üniversitesi, veri sunduğu beş alanda 
dereceye girerek önemli bir başarıya imza attı. 
Medipol, sisteme veri sunan dünyadaki üniversiteler 
içerisinde ‘Sağlık ve Kaliteli Yaşam’ alanında 201-300 
bandında yer aldı. Üniversitemiz ‘Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği ve Eşitsizliklerin Azaltılması’ alanlarında 401+, 
‘Nitelikli Eğitim ve Amaçlar için Ortaklıklar’ alanlarında 
ise 601+ bandında yer aldı.

Türkiye’nin En Büyük Anatomi 
Laboratuvarlarından Biri
İyi birer hekim olmanın yanı sıra geleceğin bilim 
insanları olmayı hedefleyen öğrencilerimiz, Temel 
Tıp Bilimleri Bölümü bünyesinde kurulan anatomi 
laboratuvarında eğitim görüyor. Laboratuvar, yaklaşık 
bin metrekarelik yerleşim alanıyla Türkiye’nin en büyük 
ve modern altyapısına sahip anatomi laboratuvardan 
biri olarak öne çıkıyor. Laboratuvarda bulunan 
kadavralar, öğrencilerin eğitimi ve bazı cerrahi 
branşların girişimsel çalışmalarında kullanılıyor.

Dünyanın En İyilerinden 
Remer’de Araştırmalara Katıl
Sağlık Bilimleri ve Teknolojileri Araştırma Enstitüsü 
(SABİTA) çatısı altında toplanan araştırma 
merkezlerimiz multidisipliner araştırmalar için 
güçlerini birleştiriyor. SABİTA bünyesine ilk katılan 
ve üniversitemizin ilk araştırma merkezi olan REMER 
(Rejeneratif ve Restoratif Tıp Araştırmaları Merkezi), 
sinir sistemi ve kardiyovasküler sistem başta olmak 
üzere hasarlanmış ve işlevini yitirmiş doku ve 
organların yenilenmesine yönelik, alanında öncü, 
yüksek nitelikli araştırmalara ev sahipliği yapıyor. 
REMER, profesyonel bilim insanlarına olduğu kadar 
öğrenciler için de eşi bulunmaz fırsatlar sunuyor. 
Çoğunluğu Uluslararası 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.



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 (EQFLLL) 7. seviye düzeyinde. 
Ayrıca UTF, ‘Dünya Tıp Fakülteleri Listesi’nde kayıtlı 
olduğu için mezunların edindikleri tıp diploması yurt 
dışında da tanınıyor.

*İlgili ülkelerde hekimliğin icra edilebilmesi yerel kanunlarla 

düzenlenmektedir ve denklik sınavlarının başarılmasına bağlıdır.
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