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1997 yılından beri kurumsal kimliği ile hem ulusal hem de 
uluslararası öğrencilerimize hizmet veren, uluslararası pek çok 
sıralamada Türkiye’deki üniversiteler arasında üst sıralarda 
yer alan Atılım Üniversitesi ailesine 2019 yılında 
Tıp Fakültesi olarak katılmış bulunmaktayız.

İyi bir hekim ve bilim insanı olmak 
isteyen tüm öğrencilerimizi 

Tıp Fakültemize davet ediyoruz.



Çağdaş eğitim anlayışıyla bilgiye kolay erişimi 
sağlayan Tıp Fakültemiz, gün geçtikçe artan 
dinamik öğretim üyesi kadrosu ve farklı müfredatı 
ile birinci sınıf itibariyle öğrencilerin temel bilim 
derslerinin yanı sıra klinikle tanışarak, erken 
dönemde biyopsikososyal bütüncül bir bakışa 
sahip hekimler yetiştirme gayesindeyiz.

Geleceğin hekim adaylarını yetiştiren Atılım 
Üniversitesi Tıp Fakültesi, günümüzün en modern 
teknolojileri ile döşenmiş olan anatomi diseksiyon 
laboratuvarı, multidisipliner laboratuvarı, 
histoloji ve patoloji laboratuvarı ve simülehasta 
laboratuvarlarının yanı sıra üniversitenin 

sağlamış olduğu araştırma proje destekleri ile 
hekim adaylarımız multidisipliner bir bakış açısı 
kazanacaktır.

Az sayıda öğrenci kabul etmeyi kendine 
amaç edinmiş olan Tıp Fakültemiz, bu sayede 
öğrencileri ile birebir ilişki içinde olup onların hem 

bilişsel hem de psikososyal gelişimini takip ederek 
geleceğin başarılı hekim adaylarının yetişmesini 
amaçlamaktadır.

Üniversite kampüsü içerisinde eğitim görecek 
olan hekim adaylarımız hem sosyal anlamda 
üniversitemizin tüm imkanlarından yararlanma 

şansını yakalayabilecek hem de mühendislik gibi 
diğer fakülteler ile iş birlikçi çalışmalarda yer 
alabilecektir. Kimi sertifika programlarına katılma 
şansının yanı sıra biyomedikal gibi geleceğin 

yıldızı parlayan alanları hakkında bilgi sahibi olup 
sağlık endüstrisinde de hekim adaylarımız görev 
alabilecektir.

Dünya standartlarında sağlık hizmeti sunan, 
Türkiye’nin sayılı hastanelerinden biri olan 
Medicana International Ankara Hastanesi ile 
üniversitemiz arasında imzalanan protokol 
çerçevesinde fakültemiz öğrencileri Medicana 
International Ankara Hastanesi’nde uygulama, 
klinik eğitim, staj ve hasta başı eğitimleri ile 
öğrenimlerini tamamlayacaklardır.

Tüm bu olanakları ile hekim adaylarımız TUS, 
USMLE ve FLEX gibi uluslararası uzmanlık 
sınavlarına Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin 
ayrıcalıklı eğitimi ile hazırlanabilecektir. Aynı 
zamanda günümüzde önemi daha da anlaşılmış 
olan araştırmacı bilim insanı olma vizyonunu 
kazanmış olacaktır.


