
PROGRAM HAKKINDA
İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin 98. 
İstanbul’un 9. devlet üniversitesi olarak 21 Temmuz 2010 
tarihinde kurulmuştur. 

Kurulan Fakülteler arasında yer alan Tıp Fakültesi Anadolu 
yakasının en büyük eğitim ve araştırma hastanesi olan Göztepe 
Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi ile afiliye olarak 
eğitim ve sağlık hizmetlerinde emin adımlarla yoluna devam 
etmektedir. 

İMÜ Tıp Fakültesi’nde entegre tıp eğitimi programı uygulan-
maktadır. Eğitim dili %100 Türkçe’dir.

Vizyonumuz 
Sağlık eğitimi, araştırma ve sağlık hizmeti alanlarında uluslarara-
sı düzeyde etkin, özgün ve öncü bir tıp fakültesi olmaktır.

Misyonumuz 
Sağlık eğitiminde ulusal standartların ötesinde araştıran, sorgu-
layan, yeni fikirler üretebilen, girişimci, insani ve etik değerlere 
bağlı, sosyal sorumluluk bilinci gelişmiş bireyler yetiştirmek; 
sağlık bilimine özgün katkılar sağlayacak araştırmalar yapmak; 
sağlık alanındaki toplumsal ve bireysel sorunlara etkin çözüm-
ler sunmaktır.

Tanıtım filmimize: 
https://www.youtube.com/watch?v=ML142hZDQnI&t=15s 
adresinden ulaşabilirsiniz

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ’NDE EĞİTİM
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğrenci 
eğitimine 2012-2013 Eğitim Öğretim yılında başlanmıştır. İlk 
mezunlarını 2019’da vermiştir. 2020-2021 Eğitim Öğretim 

Bir Tıp Fakültesi mezunu:

• Birinci basamak sağhk hizmetlerinde hekimlik yapabilir
• Tıpta Uzmanlık Sınavına girerek ilgisi ve becerisi dahilinde 
temel bilimler, cerrahi bilimler yada dahili bilimlerden birinde 
uzmanlık eğitimine devam edebilir, uzmanlık eğitimi sonrası yan 
dal tercih edebilir.
• Yüksek lisans ve doktora programlarına devam ederek 
araştırma ve akademik alanlarda kariyerine devam edebilir
• Sağlıkla ilgili kamu ve özel kurum ve kurulşular ile sivil toplum 
kuruluşlannda çeşitli alanlarda çalışabilir
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döneminde tüm sınıflar dahil toplam 1011 öğrencimiz bulun-
maktadır. Tıp Fakültesi eğitimi, toplam 6 yıl sürmektedir. 
Dönem 1, 2, 3 öğrencilerimiz (klinik öncesi dönem) teorik ve 
pratik eğitimlerini Kuzey yerleşkede almaktadır. Dönem 4, 5 
öğrencilerimiz (staj dönemi) eğitimlerine İMÜ S.B Göztepe 
Prof.Dr.Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi’nde devam etmekte-
dir. Dönem 6 hekim adaylarımız (intörn) İMU SB Göztepe 
Prof.Dr.Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi’nde ve sahadaki 
kurumlarda  eğitimlerini tamamlamaktadır.

Eğitim Olanakları

Fakültemiz binasında, teorik eğitimlerde kullanılan üç amfi, 3 
adet Multidisipliner Öğrenci Laboratuvarları, 1 adet Araştırma 
Laboratuvarı, 2 adet Klinik Beceri Laboratuvarı, Anatomi 
Laboratuvarı, Bilgisayar Laboratuvarı bulunmaktadır. 

Yeni Tıp Fakültesi Binası inşaatı yaklaşık 40.000 m  olup İMÜ 
S.B Göztepe Prof.Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi yanında 
2021 yılı sonbaharında temeli atıldıktan sonra iki yıl içerisinde 
bitirilmesi planlanmaktadır. Bu projede İstanbul Medeniyet 
Üniversitesi Tıp Fakültesi, Morfoloji Laboratuvarları, Simülas-
yon Uygulama Merkezi ve Sosyal Tesis Alanları bulanacaktır.

İMÜ Kütüphanesi Kuzey ve Güney Kütüphaneleri, ayrıca 
Türkiye’nin en büyük üniversite kütüphanesi olan “İstanbul 
Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesi’’ öğrencile-
rimize istediği çalışma ortamını ve kaynakları sunmaktadır. 

Tıp Fakültesi olarak ana binamızdaki araştırma laboratuvarımız 
ve Bilim ve İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi 
(BİLTAM)’nde yapılan çalışmalar ve eğitim aldıkları sürede 
hazırladıkları projeler ile mezun olduklarında hekimlerimiz bir 
araştırma sürecini tasarlayıp yürütebilecek kadar deneyim 
sahibi olacaklardır.
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Anadolu yakasının en büyük eğitim ve araştırma hastanesi olan 
Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi ile afiliye 
olarak standartları yüksek, kuralları ve haritası belirli bir lisans 
ve uzmanlık eğitim öğretim süreci yürütülmektedir. Pandemi 
koşullarına rağmen 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı uygulamalı 
eğitimleri aksatılmadan tamamlanmıştır.

Klinik hizmet ve öğrenci eğitimleri 180.000 m2 kapalı alana 
sahip 12 katlı yeni binamızda verilmektedir.  İMÜ Göztepe Prof. 
Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi 758 yatağı, 27 
ameliyathanesi, 96 yoğun bakım yatağı ve 196 polikliniği ile 
5.09.2021 tarihi itibariyle hizmet vermeye başlamıştır. Hastane 
polikliniklerimizde yıllık yaklaşık 1,5 milyon ayaktan hastaya, 
500 bin acil poliklinik hastasına hizmet verilmektedir. Bunların 
yanı sıra 36 bin hasta yatışı ve A,B,C,D ve E kategorilerinde 
yılda yaklaşık 41 bin ameliyat gerçekleştirilmektedir. Ayrıca 
hastanemizde çeşitli özellikli hizmet üniteleri de bulunmaktadır 
(Organ nakli merkezi, Diyaliz ünitesi, vb.) Hastanemizde, klinik 
anabilim dalları bünyesinde bulunan genel polikliniklerin yanı 
sıra, yan dal poliklinikleri de mevcuttur. Öğrencilerimiz eğitimleri 
süresince ilgili kliniklerde söz konusu özellikli işlemleri 
uygulamalı olarak görmekte, yan dal poliklinikleri hakkında da 
yeterli donanıma sahip olmaktadırlar.

Cerrahi ve dahili birimlerin çeşitli konu ve disiplinlerine ait 
birçok farklı hastalığı görebilmektedirler. Ayrıca bölümler arası 
yapılan konsey ve ortak toplantılara katılabilmekte ve multidi-
sipliner yaklaşımın önemini kavrayabilmektedirler.

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

NEREDEYİZ? 

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ

Dekanlık/Tıp Fakültesi (Kuzey Yerleşke)
Ünalan Mah. Ünalan Sok. D-100 Karayolu yanyol 34700 

Üsküdar / İstanbul
E-Posta: imutipfakultesi@medeniyet.edu.tr

Tel.: 0216 2803333
https://tip.medeniyet.edu.tr/tr/iletisim/adres-iletisim

2019 yılında ilk mezunlarımızı verdikten sonra 2020 yılında 
Akreditasyon başvurusunda bulunulmuş pandemi nedeniyle 
ara verilmek durumunda kalınılmıştır. 2021 yılı Şubat ayından 
itibaren Akreditasyon sürecine uygun kurul ve komisyonlar 
kurulmuş olup süreç aktif olarak devam etmektedir.

AKREDİTASYON

Fakültemiz İstanbul’da yerleşik olması ve konumu dolayısıyla 
İstanbul’un her iki yakasına da metro, metrobüs, otobüs ve 
deniz yolu ulaşımı gibi farklı toplu taşıma araçlarıyla hızlı ve 
rahat ulaşım imkanı sunmaktadır. Öğrencilerimiz bir tarih ve 
kültür şehri olan, dünyanın önemli turizm merkezlerinden biri 
konumundaki İstanbul’un yaşayanlarına sunduğu tüm sosyal 
imkanlardan yararlanabilmektedir.

Üniversitemiz Kuzey Kampüsünde bir adet basketbol ve 
voleybol sahası bulunmaktadır. Güney Kampüste bir adet 
futbol, iki adet tenis ve iki adet basketbol sahası 2017 yılında 
faaliyete geçmiştir. Bir üst geçit kadar uzağımızda bulunan 
Güney kampüsteki bu sahalardan da öğrencilerimiz faydala-
nabilmektedir.

SOSYAL İMKANLAR

Erasmus Programı, öğrencilerin yurtdışındaki yükseköğretim 
kurumlarında öğrenim görmeleri, staj yapmalarına imkan 
tanımaktadır. Avrupa’daki çeşitli üniversitelerle var olan 
anlaşmalar kapsamında her yıl öğrenci değişimi yapılmaktadır. 
Fakültemizin tüm Erasmus anlaşmalarına (https://erasmus.-
medeniyet.edu.tr/tr/erasmus-anlasmalari) verilen linkten 
ulaşabilirsiniz.  

İMÜ Tıp Fakültesi açıldığı günden bu yana artan öğrenci 
kontenjanı, genç, güçlü ve yenilenen akademik kadrosu, 
yenilenen hastanesi ve yapılmakta olan yeni binası ile dinamik 
yapısını devam ettirmektedir. İlk mezunlarımızın TUS başarısı 
bizim için bir gurur kaynağıdır.

ULUSLARARASI DEĞİŞİM İMKANLARI

Yıl
2020
2019
2018
2017

7.271
7.013
6.730
6.529

515,9921
499,8797
496,7201
483,3905

Başarı Sırası Taban Puanları

Tus Sınav 
Dönemi

Temel Bilimler 
Başarı Sırası

Klinik Bilimler 
Başarı Sırası

2019 TUS 1
2019 TUS 2
2020 TUS 1
2020 TUS 2

5
6
15
12

4
5
15
12


