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%30 İngilizce Program

Programın Amacı

Tıp Fakültesi, İstanbul Medipol
Üniversitesinin araştırmacı eğitim ekolüne
bağlı olarak araştırmacı hekim yetiştirmeyi
hedeflemektedir. Öğrencilerini bir tıp
öğrencisi olmanın ötesinde, bir araştırma
sürecini tasarlayıp yürütebilecek kadar
deneyim kazandırmaktadır. İngilizceye
hakim olarak mezun olan genç hekimler,
aynı zamanda tıp eğitimi sırasında
başlayabilecekleri Bütünleşik Doktora (MD/
PhD) programımız ile MD kimliklerinin
yanında PhD derecesinide elde edebilirler.

Öğrencilerimizin eleştirel muhakeme yapabilen,
bağımsız düşünebilme kapasitesi olan, temel tıp ve klinik
bilimler alanlarında bilimsel çalışmalar yapabilecek
hekimler olarak yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Yurt Dışında İngilizce Eğitimi

Program Şartları
 MF-3 puan türüyle öğrenci kabul edilmektedir.
 Eğitim süresi altı yıldır.
 Tıp eğitimimiz “Avrupa Tıp Eğitimi Temel İlkeleri”
(Bologna Süreci) çerçevesinde “Avrupa Kredi Transfer
Sistemi” (AKTS) esas alınarak, ortak programlar
şeklinde düzenlenmektedir.
 Eğitim programımız, “Tıp Fakülteleri Ulusal Çekirdek
Müfredat (Ulusal CEP)” çerçevesinde düzenlenmekte
ve yürütülmektedir.

Üniversitemizin Amerika Birleşik
Devletleri’ndeki çeşitli kurumlarla
İngilizce Hazırlık Eğitimi için anlaşmaları
bulunmaktadır.

 Eğitim ve öğretim “Entegre Sistem ve Ders Kurulları”
esasına göre düzenlenmiştir.

Tıp Fakültesine yerleştiği puan türünde ilk
1000'e giren öğrencilerin ABD'deki barınma
ve İngilizce Hazırlık Eğitimi giderleri ile her
yıl Mütevelli Heyeti'nin belirlediği kontenjan
dahilindeki öğrencilerin eğitim giderleri
üniversitemizce karşılanacaktır.

Öğrencilerin İngilizce olarak verilen dersleri
anlayabilecek düzeyde bilgisi olduğunu belgelemek
amacı ile üniversitemiz bünyesinde yapılan yabancı
dil yeterlilik sınavını geçmeleri veya üniversitemizce
geçerliliği kabul edilen sınavlarda (TOEFL vb.) başarılı
olmaları gerekmektedir. İngilizce düzeyinin yeterli
olduğunu bu sınavlardan birinde belgeleyen öğrenciler
doğrudan birinci sınıftan eğitime başlayabilmektedir.

 Tıp Fakültesinde derslerin en az %30’u İngilizce
olarak verilmektedir ve bir yıl zorunlu İngilizce
hazırlık eğitimi bulunmaktadır.

Bölümde Okutulan Dersler
İstanbul Medipol Üniversitesinde öğrenci merkezli
uygulamanın ön plana çıkarıldığı bir eğitim anlayışı
hakimdir. Öğrencilerimiz, gelecekte edinecekleri
bilimsel yönelimlerinden bağımsız olarak, bilimsel
okuryazarlık kazanmaları amacıyla oluşturulan temel
çekirdek dersleri almaktadır. 1 ve 2. sınıflarda Temel Tıp
Eğitimi; 3., 4. ve 5. sınıflarda Klinik Dersler ve Stajlar; 6.
sınıfta intörnlük eğitimi verilmektedir.
Fakültemizde entegre modelin ağırlıkta olduğu karma
eğitim modeli uygulanmaktadır. Temel bilimler anabilim
dalları arasındaki yatay entegrasyonun yanında,
temel bilimler ile klinik bilimler arasındaki dikey
entegrasyonun da sağlanması ön planda tutulmaktadır.
Bu modelde, konuların ilgili bütün bilim dallarının
katkısı ile birlikte hazırlanıp sunulması amaçlanmakta ve
bütüncül tıp yaklaşımı esas alınmaktadır.

Akademik Kadro
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi akademik
kadrosu alanında başarılı, çoğunluğu uluslararası
deneyime sahip öğretim üyelerinden oluşmaktadır
Temel, dahili ve cerrahi tıp bilimlerinin anabilim ve
bilim dallarındaki kadromuz, eğitimi önceleyen, çağın
gerektirdiği değişimlere açık, yüksek düzeyde bilgi ve
beceriye sahip, bilimsel kimliği ile öne çıkan öğretim
üyelerinden oluşmaktadır.

Öğrenci başına düşen öğretim üyesi bakımından
dünya ve Türkiye ortalamasının üzerinde akademisyen
kadrosu olan fakültemizde, her öğrenciye bir danışman
atanmakta ve bu danışmanlar kayıttan mezuniyete
kadar tüm eğitimleri süresince öğrencilerimize ihtiyaç
duyduğu her türlü desteği sağlamaktadır.

Staj & İntörnlük
Öğrenciler, Medipol Mega Üniversite Hastanemizde
ve üniversitemize bağlı Sağlık Uygulama ve Araştırma
Merkezlerimizde klinik stajlarını yapmaktadır. Bunun
yanı sıra arzu eden öğrencilerimizin yurt dışında staj
yapmaları desteklenmektedir.
Tıp eğitiminin son sınıfı olan intörnlükte öğrenciler
klinik, laboratuvar ve sahada bir hekim gibi çalışarak
mesleki yeterliliğe hazır hale gelmektedir.

Mezunların Unvanı ve İş İmkânları
Eğitim sürelerini başarıyla tamamlayıp mezun olanlar, tıp
doktoru unvanı almaya hak kazanır. Mezuniyet sonrası
mecburi hizmet kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından
ataması yapılan genç hekimler iş hayatına atılırlar. Bu
süreçten sonra arzu edenler uzmanlık eğitimine devam
edebilir, araştırmacı olabilir veya tıbbın her alanında
çalışabilirler.

Eğitim Fırsatları
Medipol öğrencileri bütünleşik doktora programı (M.D./
Ph.D.) ile “tıp doktorluğu” ve “bilim doktorluğu”nu
birleştirerek eşsiz bir kariyer fırsatı yakalayabilme
imkânına sahiptir.
Öngörülen başarı kriterlerini sağlayan öğrencilerimiz
Tıp Fakültesinin üçüncü yılından itibaren doktora
programına başlayabilirler. Tıp eğitimi ile birlikte
yürüttükleri bu eş zamanlı eğitime “Bütünleşik Program
(M.D./Ph.D.)” adı verilmektedir. Bütünleşik programda
gerekli performansı gösterebilen öğrencilerimiz “Tıp
Doktoru (M.D.)” unvanı ile birlikte “Bilim Doktoru
(Ph.D.)” unvanını da elde edebileceklerdir.
Bilim doktorası anlamına gelen Ph.D. unvanı, “bilim
insanı” kimliğini temsil ederken öğrencilere temel tıp
bilimlerde öğretim üyesi olabilme imkânının yanı sıra,
ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmacı bilim insanı
olarak kariyer yapabilme fırsatı sunmaktadır.

Diplomalar
Tıp Fakültesinin ilk iki yılını başarıyla tamamlayan
öğrencilere istekleri doğrultusunda Temel Tıp Bilimleri
Ön Lisans Diploması verilmektedir. Bu diploma, Avrupa
Yeterlilikler Çerçevesi Yaşam Boyu Öğrenme (EQF-LLL) 5.
seviye düzeyindedir.

Dönem 1, 2, 3 ve 4’ü başarıyla tamamlayan öğrenciler
istekleri doğrultusunda Temel Tıp Bilimleri Lisans
Diplomasına sahip olabilmektedir. Bu diploma, Avrupa
Yeterlilikler Çerçevesi Yaşam Boyu Öğrenme (EQF-LLL)
6. seviye düzeyindedir.
Tıp doktorluğu için öngörülen altı dönemlik eğitim
süresini başarıyla tamamlayanlara Tıp Doktorluğu
Diploması verilir. Bu diploma, Avrupa Yeterlilikler
Çerçevesi Yaşam Boyu Öğrenme (EQF-LLL) 7. seviye
düzeyindedir. Mezunların edindikleri tıp diploması yurt
dışında da geçerlidir.

AKADEMİK ARAŞTIRMALAR
İstanbul Medipol Üniversitesi araştırma odaklı bir
üniversitedir ve Tıp Fakültesi bu yapının çok önemli
bir parçasıdır. Tıp Fakültesi öğretim üyeleri projeleri,
Üniversitemiz BAP, Avrupa Birliği, İstanbul Kalkınma
Ajansı Türkiye Bilimler Akademisi ve TÜBİTAK
tarafından desteklenmektedir. Çeşitli hastalıkların
genetik yöntemlerle, hastalık ortaya çıkmadan
önce tanısı ve önlenmesi, kanserlerin fotodinamik
yöntemlerle tedavisi, kalp hastalıklarının oluşumunda
antioksidan mekanizmalar, kalp hastalıklarının kök
hücrelerle tedavisi, nörödejeneratif süreçlerde hücresel
mekanizmaların anlaşılması konularında araştırmalar
gerçekleştirilmektedir.

LABORATUVARLAR
İyi birer hekim olmanın yanı sıra geleceğin bilim insanları
olmayı hedefleyen öğrencilerimiz, son teknolojiyle
donanan uygulama ve araştırma laboratuvarlarından
yararlanabilmektedir. Uygulanan müfredat ve
ağırlıklı bilimsel araştırma / uygulama fırsatları ile
öğrencilerimize yaşam boyu kendi kendine öğrenme
becerisi kazandırılmaya çalışılmaktadır.
Ayrıca öğrencilerin temel tıp bilimleri alanında deneysel
araştırmalara yönlendirilerek bilim adamı formasyonu
kazanmaları ve elde ettikleri bilgi ve tecrübelerini klinik
bilimlere aktarmaları amaçlanmaktadır.
Öğrencilerimize her öğrenciye bir mikroskop düşecek
şekilde tasarlanmış olan mikroskopi, Fizyoloji eğitim,
anatomi diseksiyon ve uygulama gibi laboratuvarlarda
ilgili derslerin pratikleri yapılmaktadır. Temel bilgi
teknolojileri ve hazırlık sınıflarının bilgisayar destekli dil
eğitimi (CALL) dersleri yine her öğrencinin ayrı bilgisayarı
olan bilgisayar laboratuvarımızda verilmektedir.

SAĞLIK EĞİTİM, UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZLERİ
Üniversitemizin iş birliği protokolü imzaladığı Medipol
Mega Hastaneler Kompleksi, üniversite hastanesi olarak
eğitim ve araştırma altyapısına sahiptir. Sağlık Uygulama
Araştırma Merkezi bünyesindeki Esenler Hastanesi,
Sefaköy Hastanesi, Fındıkzade Hastanesi ve Vatan
Kliniklerinde de eğitim ve sağlık hizmeti verilmektedir.

Medipol Üniversitesi Hastanesi
Medipol Üniversitesi Hastanesi, JCI (Joint Commission
International) adlı uluslararası akreditasyon kuruluşu
tarafından Akademik Tıp Merkezi Hastane Standartları
kapsamında denetlenip, gerekli koşulları sağlayarak
onay alan ve dünyada 32’nci sıraya yerleşen Türkiye’deki
ilk hastanedir.

REJENERATİF VE RESTORATİF TIP
ARAŞTIRMALARI MERKEZİ (REMER)
Üniversitemiz; uluslararası rekabet gücü yüksek, çok
gelişmiş bir araştırma altyapısına sahiptir. Bu bağlamda
kurulan “Rejeneratif ve Restoratif Tıp Araştırmaları
Merkezi” teknolojik altyapısıyla ülkemizde lider
konumunda olup Avrupa’daki benzerlerinin pek
çoğundan ileridir.

Kavacık Yerleşkesinde 8 bin m2 kapalı laboratuvar
alanı olan Rejeneratif ve Restoratif Tıp Araştırmaları
Merkezi sinir sistemi ve kardiyovasküler sistem başta
olmak üzere hasarlanmış ve işlevini yitirmiş doku
ve organların yenilenmesi ve normal fonksiyonunu
kazanmasına yönelik alanında öncü, nitelikli araştırmalar
yapılmaktadır. Merkezin kapıları kendini akademik
alanda geliştirecek projelerde yer almak isteyen tüm
öğrencilerimize açıktır.
Öğrencilerimiz merkezde çalışarak teorik bilgilerini
pratiğe dönüştürebilmektedir. Ayrıca, Avrupa’daki en
ileri sistemlerin bir araya getirildiği yüksek teknoloji ile
oluşturulmuş disiplinler arası laboratuvarda beceri ve
alan deneyimi kazanma fırsatına sahip olmaktadırlar.
Medipol Üniversitesinde öğrenciler seçtikleri
danışmanlar önderliğinde bilimsel projeler yapmaya,
laboratuvar deneyimi kazanmaya ve bilim coşkusu ile
tanışmaya teşvik edilmektedir.
Rejeneratif ve Restoratif Tıp Araştırmaları Merkezi yurt
içinde ve yurt dışından nitelikli araştırmacıları kendine
çekmektedir.

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Merkezimizde geleneksel ve tamamlayıcı tıp
uygulamalarının bilimsel yöntemlerle araştırmalarının
yapılması, tıp doktorlarına lisans süresinde kanıta
dayalı bilgiler eşliğinde öğretilmesi ve mezuniyet
sonrası dönemde uygulamalı bir şekilde eğitilerek
yetkilendirilmesi amaçlanmıştır.

ERASMUS ÖĞRENCİ DEĞİŞİM
PROGRAMI
İstanbul Medipol Üniversitesi, “Erasmus Üniversite
Beyannamesi”ne 2012 yılında kabul edilmiştir. Bu
akademik yıl itibarıyla 40’a yakın Erasmus üyesi
üniversiteyle anlaşması mevcuttur ve halen ikili anlaşma
çalışmalarına devam edilmektedir. İtalya, Polonya,
Romanya, Slovakya, Çek Cumhuriyeti, İsviçre, Slovenya,
Almanya, Portekiz, Danimarka, Macaristan, Letonya,
Hollanda, Yunanistan, İspanya, Fransa öğrenci değişimi
yapılan ülkelerden bazılarıdır.

FAKÜLTE ETKİNLİKLERİ
Üniversitemiz ve fakültemiz bünyesinde faaliyet
gösteren çok sayıda öğrenci kulübü bulunmaktadır.
Gönüllü Hekimler, Medical Skills Lab., TIP-Genç Yeryüzü
Doktorları, TurkMSIC (Türk Tıp Öğrencileri Uluslararası
Birliği) ve Kanserle Mücadele Topluluğu öğrenci
kulüpleri arasında yer almaktadır.. Öğrencilerimiz,
üniversite içinde ve dışında her yıl düzenledikleri Hayal
Duvarı Sosyal Sorumluluk Projesi ve Geleceğin Bilimi
etkinlikleri ile toplum sağlığına duyarlı hekimler olarak
yetişmektedir.

YERLEŞKELER & AVANTAJLAR
Tıp Fakültesi öğrencilerimiz, bir yıl süreli İngilizce hazırlık
eğitimini Kavacık Kuzey Kampüste; temel tıp bilimlerini
içeren ilk iki yıl eğitimlerini Kavacık Güney Kampüste
almaktadır. 3, 4 ve 5. sınıf klinik ile intörlük (6.sınıf)
eğitimleri ise Medipol Mega Hastaneler Kompleksinde
verilmektedir. Laboratuvar çalışmaları, REMER Araştırma
Merkezinin de bulunduğu Kavacık Kuzey Kampüste
yapılmaktadır.

DEVAM ZORUNLULUĞU
Derslere, laboratuvarlara ve uygulamalara devam
zorunludur. Teorik derslerin %30’undan, uygulamalı
derslerin %20’sinden fazlasına katılmayan öğrenci, o
ders kurulu sınavına alınmaz. Dördüncü ve beşinci sınıf
stajları ve intörnlük, uygulamalı eğitim olarak kabul
edildiğinden devam zorunluluğu vardır.
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