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Şampiyonların Okulu!
Uluslararası Tıp Fakültesi (UTF), 2016 yılından bu 
yana üniversite yerleştirme sınavlarında ilk 100’deki 
öğrencilerin tercihi oluyor. “Bilim insanı hekim” 
yetiştirmeye odaklanan Medipol UTF, güçlü araştırma 
altyapısı, yurt dışı eğitim ve staj fırsatları ile öne çıkıyor. 
2021 yılında UTF’nin 10 kişilik kontenjanı, 
sınav sıralamasında ilk 51’de yer alan adaylardan 
oluştu. 

 X 2021 Türkiye YKS 
2., 4., 11., 25., 41., 42., 43., 45., 48. ve 51.’si 

 X 2020 Türkiye YKS 
1., 5., 6., 13., 24., 25., 27., 30., 34.  ve 37.’si 

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

 X 2018 Türkiye YKS 
1., 5., 16., 21., 24., 26., 28., 39., 49. ve 57.’si

 X 2017 Türkiye LYS 
1., 3. ve 7.’si

 X 2016 Türkiye LYS 
1. ve 2.’si Medipol UTF’ye yerleşti.

Neden Medipol UTF?

Mehmet Emre Tekinşen

“Tıp alanına ilgi duyduğumu fark 
ettiğimde bu alanda bir üniversite 
arayışına girdim ve Medipol’ün REMER 
imkânlarını keşfettim. Üstün eğitim 

kadrosu ve uluslararası alanda tanınmış bir üniversite 
olmasıyla eğitim kariyerimde bana en iyi desteği 
verecek üniversitenin İstanbul Medipol Üniversitesi 
olduğuna karar verdim ve kariyerime emin adımlarla 
başlamış oldum.”

Seyhan Çakmak

“Medipol UTF tarafından anlaşmalı 
dil okuluna gönderildim. Bu 5 aylık 
süreçte hem ana vatanında, kaliteli 
bir okulda dil eğitimi alırken hem de 

Birleşik Krallığı gezme ve İngiliz kültürünü yakından 
görme fırsatı yakalayacağım. Medipol sayesinde iyi bir 
doktor olmakla kalmayacak; kültürel anlamda gelişmiş, 
tam anlamıyla global bir doktor olacağım.”

Sevde Kaya

“Küçükken kendimi ya laboratuvarda 
ya da insanları dinlerken hayal 
ederdim. REMER’i gördüğümde burada 
bulunmalı, çalışmalarımı yapmalıyım 
dedim. Lisans eğitimim sırasında böyle 

kapsamlı bir laboratuvarı kullanabileceğim için ve 
yurt dışı imkânları oldukça iyi olduğu için hayallerimi 
burada gerçekleştirmeyi seçtim.”

Berke Deliveli

“İstanbul Medipol Üniversitesi 
başarıya değer veren bir okul. 
Bu, UTF öğrencilerine tanınan 
hazırlık senesinde yurt dışında 
yabancı dil eğitimi alabilme, birinci 

sınıftan itibaren araştırma projelerinde yer alabilme, 
çift ana dal programına katılabilme ve diğer başarılı 
öğrenciler ile düşük mevcutlu sınıflarda okuyabilme 
imkânlarından da rahatlıkla anlaşılıyor.”



Araştırmacı ve Ödüllü 
Akademisyenler
Medipol UTF’de uluslararası deneyime sahip öğretim 
üyeleri öğrencilerimize kaliteli bir eğitim sunuyor. 
Üniversitemiz bünyesinde yaptıkları araştırmalarla 
çeşitli ödüllere layık görülen tıp, yaşam bilimleri ve 
mühendislik gibi her alandan akademisyen, araştırma 
merkezlerimiz aracılığı ile bu tecrübe ve bilgi 
birikimlerini genç meslektaşlarına aktarıyor.

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 birliği ile Doç. Dr. Mustafa Güzel ve 
Zeynep Atabay Taşkent’in koordinasyonunda 32 kişilik 
ekip tarafından 40 gün gibi kısa bir sürede üretildi.

İngilizceyi Yurt Dışında Öğren
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 Fakültesinde 
öğrencilerimizin* tamamını İngilizce hazırlık eğitimi 
için Amerika Birleşik Devletleri veya İngiltere’ye 
gönderiyoruz. Öğrencilerimizin hazırlık eğitimi, 
ulaşım ve barınma giderlerinin tamamı üniversitemiz 
tarafından karşılanıyor.

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

belirlediği kontenjan dahilinde öğrenciler.

Yurt Dışında Staj
Bilim doktorluğu yolundaki ilerlemeleri, kendi 
alanlarındaki gelişmeleri takip etmeleri ve dünyanın 
en saygın bilim insanlarıyla araştırmalar yapmaları 
için öğrencilerimizi araştırma ağırlıklı eğitim 
modelimizle destekliyoruz. Üçüncü sınıfı başarıyla 
tamamlayan öğrencilerimiz kendilerine ayrılan 
bütçe ile anlaşmalı olduğumuz veya kendi tercih 
ettikleri klinik ve araştırma merkezlerinde stajlarını 
yapabiliyorlar. İsteyen öğrenciler bütçelerini yaz 
döneminde dünyanın herhangi bir yerinde çeşitli 
eğitim ve gönüllülük programlarına katılmak için de 
kullanabiliyorlar.



Medipol Mega 
Üniversite Hastanesi
Üniversitemizin iş birliği protokolü imzaladığı 
Medipol Mega, 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. Öğrencilerimiz, İstanbul Medipol 
Üniversitesi bünyesinde yer alan Sağlık Uygulama ve 
Araştırma Merkezine (SUAM) bağlı pek çok hastanede 
klinik eğitimlere katılarak öğretim üyeleri ile birebir 
gözlem ve uygulama yapıyor.

Çift Ana Dal Programı (ÇAP) 
ve Yan Dal Sertifika Programı
ÇAP imkânı ile öğrencilerimiz, üniversitemizdeki 
başka bir lisans programına (Elektrik ve Elektronik 
Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Biyomedikal 
Mühendisliği, Psikoloji, Sağlık Yönetimi) üçüncü yarı 
yıldan itibaren başlayarak ikinci bir lisans diploması 
alabilirler. Ayrıca, herhangi bir yan dal sertifika 
programına başvurarak, başarıyla tamamladıkları 
derslerin transkript ve diploma eklerinde yer almasını 
sağlayabilirler.

Diploman Yurt Dışında da Tanınsın
Mezunlarımız, Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi Yaşam 
Boyu Öğrenme (EQFLLL) 7. seviye düzeyinde Tıp 
Doktorluğu diploması alıyor. Ayrıca UTF, ‘Dünya Tıp 
Fakülteleri Listesi’nde kayıtlı olduğu için mezunların 
edindikleri tıp diploması yurt dışında da tanınıyor*.

*İlgili ülkelerde hekimliğin icrası yerel kanunlarla düzenlenmektedir ve 

denklik sınavlarının başarılmasına bağlıdır.

Bilim İnsanı Yetiştirme Programı 
Medipol UTF öğrencileri, Tıp Doktorluğu (MD) ve 
Bilim Doktorluğu (PhD)’nu birleştirerek eşsiz bir 
kariyer fırsatı yakalıyor. Öngörülen başarı kriterlerini 
sağlayan öğrencilerimiz üçüncü yıldan itibaren doktora 
programına başlayabiliyor. Tıp eğitimi ile yürüttükleri 
bu eş zamanlı eğitime “Bütünleşik Doktora Programı” 
adı veriliyor. Böylece öğrencilerimiz iki unvanı (MD/
PhD) birlikte elde ediyor. Bilim doktorası anlamına 
gelen PhD unvanı, öğrencilere temel tıp bilimlerinde 
öğretim üyesi olabilme imkânı yanı sıra, dünya 
üzerindeki binlerce laboratuvarda araştırmacı bilim 
insanı olarak kariyer yapabilme fırsatı sunuyor.

SABİTA’da Araştırmalara Katıl
Sağlık Bilimleri ve Teknolojileri Araştırma Enstitüsü 
(SABİTA) çatısı altında bir araya gelen 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.

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 1000 m2 yerleşim alanıyla 
Türkiye’nin en büyük ve modern altyapısına sahip 
anatomi laboratuvardan biri olarak öne çıkıyor.



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

Yüksek Lisans

Tıbbi Farmakoloji, Tıbbi Biyoloji ve Genetik, 
Mikrobiyoloji, Anatomi, Fizyoloji, Moleküler Tıp, 
Histoloji ve Embriyoloji, Sinirbilim ana bilim dallarında 
lisansüstü eğitim alınabiliyor.

Doktora Programları

Tıbbi Farmakoloji, Biyokimya, Fizyoloji, Histoloji 
ve Embriyoloji, Mikrobiyoloji, Klinik Anatomi, 
Sağlık Yönetimi ve Sinirbilim Ana Bilim Dallarında 
doktora eğitimi alınabiliyor.
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