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Dekanın Mesajı
Sevgili Gençler,
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne Hoş
Geldiniz.
Üniversitemiz sağlık sektöründe 30 yılı aşkın süredir edinilen
bilgi birikiminin bir ürünü olarak kurulmuş olup, bünyesinde
bulundurduğu Tıp Fakültesi’nin tüm imkânlarını sizlerin dünya
standartlarında bir tıp eğitimi alabilmeniz için sunmuştur.
İSTÜN Tıp Fakültemiz daha kuruluş aşamasında Türkiye
ve dünyada bulunan sayılı tıp fakülteleri arasında olma
hedefiyle çalışmalarına başlamıştır. Fakültemiz güçlü akademik
kadrosu, nitelikli eğitimi, modern derslikleri, son teknoloji ile
donatılmış multidisipliner eğitim, uygulama ve araştırma
laboratuvarları, dünyanın sayılı üniversitelerinde kullanılan
online eğitim programları ve tıp eğitimin vazgeçilmezi olan
kadavraları ile araştırma kültürüne ve bilimsel bakış açısına
sahip, eleştirel ve yaratıcı düşünebilen, iletişim yeteneği güçlü,
etik değerlere önem veren, geleceğe yön verecek güvenilir ve iyi
hekimler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla mezuniyet
öncesinde öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası araştırmalara
katılımları desteklenerek modern tıp dünyası ile entegre olmaları
sağlanacaktır. Düzenlemiş olduğumuz etkinlikler sayesinde
dünya çapında önemli bilim insanları ile öğrencilerimizi
bir araya getirerek öğrencilerimizin bilim insanlarının
tecrübelerinden faydalanmaları ve vizyon sahibi olmaları
hedeflenmektedir.

Üniversitemiz henüz ilk yılında ülkemizin köklü eğitim
kurumları ile eğitim, danışmanlık ve iş birliği anlaşmaları
imzalamış, “Kolan International Hospital” ile de afiliye olmuştur.
Bu kurumlar ile karşılıklı yapılacak eğitim öğretim faaliyetleri,
projeler ve bilimsel araştırmalar ile öğrencilerimizin eğitimlerine
katkı sağlanacaktır.
Altı yıl sürecek tıp eğitiminiz süresince iyi hekim olma yolundaki
çalışma ve çabalarınızı her daim destekleyecek, umutla ve
heyecanla hep beraber ilerleyeceğiz.
Hekimlik mesleğinde başarılı olmak için aldığınız akademik
eğitimin yanı sıra düzenli okumayı ve araştırmayı alışkanlık
haline getirmelisiniz. Mesleğinizin getirdiği streslerden
korunabilmek için mutlaka spor, müzik veya farklı sanat
dallarından biriyle ilgilenmelisiniz.
Sizlere “Hekimlik Mesleğine” adım atarken başarılar diler en
içten sevgilerimi sunarım.

Prof. Dr. Necati Örmeci
Tıp Fakültesi Dekanı

Tıp Fakültesi Hakkında
TÜRKÇE

İNGİLİZCE

Fakültemizde eğitim öğretim “Türkçe ve İngilizce” olmak
üzere iki ayrı program olarak yürütülmektedir.
Fakültemizde tıp eğitimi, ulusal standartlar göz önünde
bulundurularak Tıp Dekanlar Konseyi tarafından oluşturulan,
uluslararası tıp eğitimi ilke ve yaklaşımları doğrultusunda
belirlenen, Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (UÇEP) ve Tıp
Eğitimi Geliştirme Derneği’nin (TEGED) hazırlamış olduğu
müfredat çerçevesinde uygulanmaktadır.
Öğrencilerimiz, hekimlik mesleğine giden yolda entegre
eğitim modeli ile eğitim almaktadırlar. Öğrencilerimiz;
eğitimleri süresince insan vücudunun normal yapı ve

fonksiyonlarını molekül, hücre, doku, organ ve sistem
düzeyinde inceleyecek, hastalıklara neden olan
ve olabilecek etkenleri, hastalıklar sırasında insan
vücudunda meydana gelen değişiklikleri, hastaya
doğru yaklaşımı ve bunların yanı sıra toplum sağlığının
korunmasında geçerli olan kuralları bilimsel temellerle
öğreneceklerdir.

Kariyer Olanakları
Tıp Fakültesi mezunları “Tıp Doktoru” unvanıyla kamu
ve özel sağlık kurumlarında pratisyen hekim olarak
çalışma imkânına sahiptirler. Uzmanlık eğitimi almak
isteyen pratisyen hekimler ÖSYM tarafından yapılan
“Tıpta Uzmanlık Sınavı’na (TUS)” girerek uzmanlık
eğitimlerine devam edebilirler. Tıpta Uzmanlık Sınavı'nı
kazanan tıp doktorları eğitimleri sırasında maaşlı
araştırma görevlisi olarak çalışırlar. Bu süre sonunda
başarılı olanlar “Uzman Tıp Doktoru” unvanını alırlar.
Tıp doktorları kamu veya özel sağlık kurum ve
kuruluşlarında, sağlık hizmetlerinin çeşitli kademelerinde
tanı ve tedavi hizmetlerini yürütürler. Sağlık danışmanlığı,
sağlık eğitimi, sağlık araştırmaları ve yöneticilik gibi
alanlarında çalışabilirler.

Ayrıca sağlık teknolojileri alanında çalışan firmalarda,
yeni tanı ve tedavi teknolojileri geliştiren AR-GE
merkezlerinde veya ilaç firmalarının klinik araştırmalar
bölümlerinde çeşitli pozisyonlarda görev alabilirler.
Akademik kariyer yapmak isteyen doktorlar, ilgili
kurumun kadro koşullarını sağlamaları durumda
üniversitelerde ya da kamuya ait eğitim araştırma
hastanelerinde öğretim görevlisi / öğretim üyesi
olarak kariyerlerine devam edebilirler.

İSTÜN’ de Ayrıcalıklı Eğitim
Üniversitemizde bulunan nitelikli eğitim programı
ve son teknoloji ile donatılmış multidisipliner eğitim,
uygulama ve araştırma laboratuvarlarımıza ek
olarak dünya çapında kullanılan ve öğrencilerimizin
dijital platform da eğitim almalarını sağlayacak özel
eğitim programları ile öğrencilerimizin eğitimleri
desteklenmektedir.

ToLTech Anatomi
Eğitim Programı
Dünyanın sayılı üniversitelerinde kullanılan ToLTech Anatomi
Eğitim Programı, insan vücudundaki yapıların öğrenilmesine
yardımcı olmak için kullanılan en güncel eğitim ve öğrenme
kaynağıdır. Anatomi dersi ile ilgili tüm bilgilere sınıf dışında
da ulaşabilme imkânı sunan bu program; öğrencilerimizin
insan vücudundaki anatomik yapıları topografik anatomiye
uygun bir şekilde dıştan içe kat kat açarak yapıları transvers,
sagittal ve vertikal kesitleri ile incelemelerine olanak sağlar.
Böylece insan vücudundaki anatomik yapıların daha anlaşılır
ve kalıcı olarak öğrenilmesine imkân tanır.

Biolucida Dijital Histoloji ve
Patoloji Eğitim Programı
Dünyanın önde gelen kurum ve kuruluşlarının sanal
mikroskopi ve tam slayt görüntüleme kaynakları için
kullandıkları ABD’nin en önemli üniversitelerinin
dijitalleştirilmiş ve yüzlerce preparattan oluşan preparat
kütüphanelerini öğrencilerimizin eğitimine sunuyoruz.
Tüm bilgilere bilgisayar, tablet ya da cep telefonlarından
kolaylıkla ulaşmalarına olanak sağlayan Biolucida
eğitim programı ile öğrencilerimiz tıp eğitimlerinde bir
adım önde yer almaktadırlar.

Laboratuvarlar
Multidisipliner Laboratuvarlar
Farmasötik Kimya, Analitik Kimya, Besin Kimyası,
Farmakognozi Lab.
Histoloji ve Embriyoloji, Mikrobiyoloji, Patoloji ve
Farmasötik Botanik Lab.
Tıbbi Biyoloji, Fizyoloji ve Biyofizik Lab.
Toksikoloji, Biyokimya, Farmasötik Mikrobiyoloji Lab.

Uygulama Laboratuvarları
Beslenme Antropometrisi Lab.
Beslenme ve Diyetetik Lab.
Elektroterapi Lab.
Ergoterapi Lab.
Hemşirelik Temel Eğitim Lab.
Kadavra ve Diseksiyon Lab.
Maket Lab.
Manuel Terapi Lab.
Odyoloji Lab.
PC Lab.
Simüle Hasta Lab.
Tıbbi Beceri Lab.

İSTÜN

30 Yıllık Sağlık
Sektörü Tecrübesi
Şehrin Merkezinde
Kampüs Hayatı
AR-GE Çalışmalarını
Destekleyen Üniversite
Bilimsel Projelerde
Yer Alma Fırsatı
Güçlü ve Sektör Deneyimli
Akademik Kadro
İleri Teknolojinin
Kullanıldığı Laboratuvarlar
Sayılı Üniversitelerde
Bulunan Eğitim Programları
Son Teknolojinin Kullanıldığı
Uzaktan Eğitim Sistemi
Blackboard

Zengin Kütüphane ve
Online Erişim Olanağı
Güçlü Sağlık Kurumları ile
İş Birlikleri
Üniversite - Sanayi
İş Birliği

Öğrenci Odaklı Üniversite

Staj İmkânları

Yüksek Oranlı Burs ve
İndirim İmkânları
Çift Ana Dal ve Yan Dal
İmkânları
Kültürel ve Sosyal Gelişimi
Destekleyen İmkânlar
Aktif Öğrenci Kulüpleri

İSTÜN

Kuruluş Tarihi
2018

6 Fakülte
1 Yüksekokul
1 Meslek Yüksekokulu
2 Enstitü
8 Yerleşke
40 Laboratuvar

64 Profesör
382 Lisans Öğrencisi
200 Önlisans Öğrencisi
35 Öğrenci Kulübü
200 Akademisyen
970 m2 kütüphane alanı
82.000’den fazla kaynağa erişim olanağı

Topkapı Kampüsü
Seyitnizam Mahallesi Mevlana Caddesi No: 85
Zeytinburnu - İSTANBUL
Merter Kampüsü
Tozkoparan, Haldun Taner Sk. No: 23, 34173
Güngören - İSTANBUL
info@istun.edu.tr
444 3 788 - 0850 522 38 90
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