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} %30 İngilizce Program

Medipol Tıp’la 
Öğren, Araştır, Uygula 
REMER’le birlikte “eğitim”, “araştırma” ve “hastanede 
uygulama” olanaklarını aynı çatı altında birleştiriyor. 
Medipol Tıp, 2025 yılına kadar akredite edilen Tıp 
Fakültemiz, Medipol’ün eğitim ekolüne bağlı olarak 
“araştırmacı hekim” yetiştirmeyi hedefliyor.

Neden Medipol Tıp?

Cihangir Aktaş

“Medipol’ü tercih etmemde burs 
olanakları, klinik ve preklinikte 
alanında uzman ve deneyimli 
hocaların varlığı, yurt dışı dil eğitimi ve 

staj olanakları ile MD-PhD programı etkiliydi. Ayrıca 
preklinik dönemde verilen kliniğe oryante eğitim, 
birinci sınıftan itibaren hekimlik bilincini oluşturarak 
meslek hayatına hazırlıyor. Tıp eğitimini Medipol’de 
almaktan mutluyum.”

Ali Kireç

“Medipol Üniversitesini tercih 
etmemin sebebi, alanında uzman ve 
deneyimli bir akademik kadroya sahip 
olması ve sağlık alanındaki gelişmiş 

alt yapısıydı. Akreditesi olan bir fakültede, laboratuvar 
imkânlarından faydalanmak ve erken klinik gözlem 
yapabilmek bana ve bölümümdeki arkadaşlarıma 
büyük avantajlar sağlıyor.”

Yıldız Hesna Kayabaşı

“Çıkmak istediğim bu uzun yolculukta, 
eğitimine ve eğitim felsefesine 
güvenebileceğim bir okul arıyordum. 
Medipol’ün araştırma merkezleri 

ve laboratuvarları imkânları lisede hedeflediğim ve 
hayallerini kurduğum yerdi. Hayallerimin sadece hayal 
kalmaması için Medipol’ü tercih ettim.” 

Ayşe Eylül Timuçin

“Preklinik ve klinik derslerdeki 
akademik kadrosu, fakültenin 
akredite oluşu, laboratuvar ve hastane 
imkânlarından dolayı Medipol’ü tercih 

ettim. Fakültemin beni alanında yetkin bir doktor 
olarak mezun edeceğini bilmek mutluluk verici.”



İngilizceyi ABD’de Öğrenme Fırsatı
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 100’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.

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 kadavralar, 
öğrencilerin eğitimi ve bazı cerrahi branşların girişimsel 
çalışmalarında kullanılıyor.

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

Medipol’ün Prestij Merkezi
Uluslararası standartlarda altyapısıyla Medipol’ün 
prestij merkezlerinden Sağlık, Bilim ve Teknolojileri 
Araştırma Enstitüsü; kanser, 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. 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 laboratuvarlarına 
erişim elde edebildikleri gibi tatil dönemlerinde 
gönüllü olarak da araştırmalara katılabiliyorlar.

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 bütünleştiriyor. Üniversitemizin 
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine bağlı dört 
Sağlık Uygulama Hastanemizde de staj olanaklarından 
yararlanılabilmektedir.



Araştırma İmkânlarından 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 araştırma programlarımız ile M.D. 
kimliklerinin yanında araştırmacı deneyimlerini de elde 
edebiliyorlar. Bu da öğrencilere ulusal ve uluslararası 
düzeyde ilgi duydukları araştırma alanlarında tecrübe 
kazandırarak aynı zamanda bilim insanı olarak kariyer 
yapabilme fırsatının önünü açıyor.

Staj ve İntörnlük
Öğrenciler, Medipol Mega Üniversite Hastanemizde 
ve Üniversitemize bağlı Sağlık Uygulama ve Araştırma 
Merkezlerimizde klinik stajlarını yapıyorlar. Ayrıca 
arzu eden öğrencilerimizin yurt dışında staj yapmaları 
destekleniyor. Bunların yanında, öğrencilerimiz 
intörnlük sürelerini Medipol Sağlık Grubu’nun diğer 
hastanelerinde de tamamlayabiliyorlar.

Yurt Dışı Deneyimiyle Yeni Ufuklar
Üniversitemizin Erasmus üyesi 78 üniversiteyle 
anlaşması bulunuyor. Erasmus üyesi olmayan 
okullarda da öğrencilerimiz eğitim görebiliyorlar. 
Öğrencilerimizden Semra Zopa, Çekya, Palacky 
University’deki deneyimini şöyle anlattı: “Pandemi 
sürecinde Erasmus’ta olmak, bambaşka ve zorlu 
bir tecrübeydi. Fakat dünyanın farklı ülkelerinden 
edindiğim dostlarım ve buradaki hayatım, kendi 
bölümüm dışında da birçok şeyi keşfetmem açısından 
yardımcıydı. Herkesin bu deneyimi yaşamasını 
dilerim.”

Tıp Fakültesi Akreditasyon Töreni 
Düzenlendi
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp 
Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon 
Derneği (TEPDAD) tarafından akredite edildi. TEPDAD 
tarafından yapılan değerlendirme sonucu Tıp Fakültesi, 
2025 yılına kadar akreditasyon almaya hak kazandı. 

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.



Lisansüstü Eğitim
Mezunlarımız ilgi duydukları alanlarda lisansüstü 
eğitimlerine Enstitülerimizde öncelikli olarak devam 
edebiliyor. 

Yüksek Lisans Programları

Tıbbi Farmakoloji, Tıbbi Biyoloji ve Genetik, 
Mikrobiyoloji, Anatomi, Fizyoloji, Moleküler Tıp, 
Histoloji ve Embriyoloji, Sinirbilim.

Doktora Programları

Tıbbi Farmakoloji, Biyokimya, Fizyoloji, Histoloji ve 
Embriyoloji, Mikrobiyoloji, Klinik Anatomi, 
Sağlık Yönetimi, Sinirbilim.

Tıpta Uzmanlık ve Yandal Uzmanlığı

Dahili ve Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümlerinin 24 Ana 
Bilim Dalında Uzmanlık ve Yandal Uzmanlık eğitimleri 
verilmektedir.
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