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Aramıza hoş geldİnİz
Sevgili Öğrenciler,

Sizleri, yoğun ve yorucu bir dönemin ardından üniversitemizi tercih
edip, iftihar etmemize vesile olan puanlarla, üniversitemiz programlarına
yerleşip Medipol ailesine katıldığınız için kutluyor, hoş geldiniz diyorum.
Prof. Dr. Sabahattin Aydın
REKTÖR
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ÜNİVERSİTEMİZ
HAKKINDA
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Üniversitemiz hakkında

Türkiye’nin genç ve çağdaş üniversitelerinden İstanbul Medipol
Üniversitesi, Medipol Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Fahrettin
Koca’nın kurucusu olduğu bugünkü adıyla Türkiye Eğitim Sağlık ve
Araştırma Vakfı (TESA)-(www.tesa.org.tr) tarafından 7 Temmuz 2009
tarihinde kurulmuştur. 2010-2011 yılında Haliç Yerleşkesinde eğitimöğretime başlayan üniversitemiz, 2012 yılında Kavacık Yerleşkesinin
birinci kısmını kullanıma açmış, aynı yıl Medipol Mega Hastaneler
Kompleksi, Üniversite Hastanesi olarak faaliyete geçmiştir. Diğer sağlık
uygulama ve araştırma merkezleri ile Kavacık Yerleşkesinin ikinci
kısmı için devam eden yatırımları ile üniversitemiz büyümeye devam
etmektedir.

YERLEŞKELERİMİZ
Kavacık Kuzey Yerleşkesi
Kavacık Kuzey Yerleşkesi İstanbul’un her yönünden ulaşılabilen AsyaAvrupa geçişinin ana kapılarından birini oluşturan Fatih Sultan Mehmet
Köprüsü’nün Anadolu yakası çıkışında yer almaktadır.
Kavacık Kuzey Yerleşkesinde bulunan akademik, idari birimler aşağıdaki
tabloda verilmiştir.
Bu yerleşkede ayrıca öğrenci etkinlikleri için ayrılmış bir tenis kortu,
basketbol ve voleybol sahaları bulunmaktadır. Tıp Fakültesi ve
Uluslararası Tıp Fakültesi öğrencileri 3, 4, 5’inci sınıf klinik eğitimleri
ile 6’ncı sınıf eğitimlerini (intörn) Medipol Üniversitesi Hastanesi’nde
sürdürmektedir. Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri 4 ve 5’inci sınıf klinik
uygulamalarını Esenler Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde
görmektedir.
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Kavacık Güney Yerleşkesi
Yeni inşa edilen Kavacık Güney Kampüsü yine İstanbul’un her yönünden
ulaşılabilen Asya-Avrupa geçişinin ana kapılarından birini oluşturan Fatih
Sultan Mehmet Köprüsü’nün Anadolu yakası çıkışında yer almaktadır.
Kız Öğrenci Yurdu’nun da yer aldığı Kavacık Güney Yerleşkemizde Diş
Hekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İletişim
Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Tıp Fakültesi, Uluslararası
Tıp Fakültesi, Protez-Ortez Merkezi (POMER) yer almaktadır.
Haliç Yerleşkesi
Haliç Yerleşkesi, İstanbul’un en eski yerleşim bölgesi olan Tarihi
Yarımada’da Unkapanı Köprüsü’nün çıkışında yer almaktadır. Yerleşkede
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek ve İMÜ Meslek
Yüksekokullarının bazı programları, yüksek lisans ve doktora lisansüstü
programları ile Sürekli Eğitim Merkezi Sertifika Programları bu yerleşkede
sürdürülmektedir. Ayrıca üniversiteye ait diş hastanesi bu yerleşkede SGK
anlaşmalı olarak hizmet vermektedir.
Bağcılar Yerleşkesi
Öğrencilerin uygulama dersleri ve staj eğitimlerinin yapıldığı Bağcılar’daki
Medipol Üniversitesi Hastanesi ise TEM Otoyolu kenarında olmasının
getirdiği merkezi konumu ve dev bir eğitim kompleksi olması ile öne
çıkmaktadır. Bünyesinde Genel, Onkoloji, Kalp-Damar Cerrahisi ve Diş
Hastanesi olarak 4 hastaneyi barındıran Medipol Üniversitesi Hastanesi,
470 yatak kapasitesi, 133 yoğun bakım ünitesi, 246 poliklinik odası
ve 25 ameliyathanesi ile Medipol öğrencilerine pratik eğitim imkânı
sunmaktadır.
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EĞİTİM ÖĞRETİME
İLİŞKİN ESASLAR
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Eğitim Öğretime İlişkin Esaslar

Eğitim ve öğretime ilişkin esaslar, Medipol Üniversitesi Ön lisans ve Lisans
Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nde genel hatları ile açıklanmaktadır.
Ayrıca her fakülte ve yüksekokulun kendi eğitim-öğretim ve staj esaslarını
içeren bir yönergesi bulunmaktadır. Aşağıdaki linkten tüm yönergelere ve
yönetmeliklere ulaşarak fakülteler hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz.
http://www.medipol.edu.tr/Sayfa/85/Ogrenci/Yonerge-veYonetmelikler.aspx

Akademik Yıl ve Akademik Takvim Nedir?
Diş Hekimliği Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Uluslararası Tıp Fakültesi’nde
eğitim öğretim sınıf geçme esasına göre, diğer fakülte, yüksekokul ve
meslek yüksekokullarında ise yarıyıl esasına göre düzenlenir.
Akademik yıl, güz ve bahar olmak üzere iki dönemden oluşur. Senato
kararı ile bunlara yaz dönemi de eklenebilir. Bir yarıyıl, sınav ve kayıt
dönemleri hariç, Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinde en az on altı hafta
(80 iş günü) diğer akademik birimlerde en az ON DÖRT haftadır (70
iş günü). Bunlara ilâve olarak, staj ve yaz kursları açılabilir. Staj ve yaz
kurslarının süresi ve uygulama esasları, ilgili fakülte, yüksekokul veya
meslek yüksekokulunun önerisi üzerine Senato kararıyla düzenlenir.
Bu süreler hakkında detaylı bilgi edinebilmek için kayıtlı olduğunuz
akademik birim staj ve/veya uygulama yönergesini inceleyebilirsiniz.
Akademik takvim, kayıt, ders başlama-bitiş, sınavlar, etkinlikler, törenler
gibi bir eğitim-öğretim yılı boyunca yapılacak çalışmaların zamanını
gösteren çizelgedir. Akademik yıl boyunca gerekli olacak tarihleri www.
medipol.edu.tr adresinde fakültenizin ilgili sayfasından takip edebilirsiniz.

Ne Zaman Kayıt Yenilemem Gerekiyor?
Her yarıyıl başında akademik takvimle belirlenen tarihler arasında
kaydınızı yenilemeniz çok önemlidir. Aksi takdirde derslere devam
edemez, ara sınav ve genel sınavlara giremezsiniz. Mali yükümlülüklerinizi
tamamladığınızda kaydınız otomatik olarak yenilenir. Üst üste 4 yıl kaydını
yenilemeyen öğrencilerin durumları, yönetim kurulunda görüşülerek
karara bağlanır.
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Ders Seçimlerimi Nasıl Yapacağım?
Öğrencilerin ders alma işlemleri, danışmanlarının yardımı ile her yarıyıl
başında kayıt yenileme işlemleri sırasında MEBİS üzerinden yapılır ve
sistem ancak eğitim ücretinin ödenmesi ile ders seçimine açılır. Bu
nedenle öncelikle ilgili dönemin öğretim ücretini yatırarak Medipol
Eğitim Bilgi Sistemi’nin açılmasını sağlamalı, açılan sistem üzerinden
derslerinizi seçmeniz gerekmektedir.
Ders kayıtlarını yaptırmayan öğrenciler ders alamazlar, ara sınav ve genel
sınavlara giremezler. Akademik takvimde belirlenen süreler içinde (eklesil), o yarıyılda seçeceğiniz derslere ekleme veya çıkarma yapabilirsiniz.
Mazeretleri nedeniyle ders kayıtlarını süresi içinde yaptıramayan ve bu
mazeretleri ilgili yönetim kurullarınca kabul edilen öğrencilerin kayıtları,
en geç ders ekleme-silme süresi sonuna kadar ertelenebilir.
Kayıtlı olduğunuz bölümün ders programında yer almayan isteğe bağlı
seçmeli derslere kayıt yatırabilirsiniz. Bu derslerden aldığınız notlar başarı
durumunuzu ve genel not ortalamanızı etkileyecektir.

Dersten Çekilme Süreci Nasıl İşliyor?
Akademik takvimde belirlenen süreler içerisinde yazılı olarak başvurarak
kayıtlı olduğunuz derslerden (ilk 2 yarıyıldaki dersler ve başarısız olunan
dersler haricinde) çekilebilirsiniz. Başvurunuz danışmanınızın uygun
görüşü alınarak bölüm başkanının onayı sonrasında geçerlilik kazanır.

Eğitim Sürecinde Hangi Dersleri Alacağım?
Dersler, zorunlu, seçmeli, ön koşullu ve ortak zorunlu olarak öğretim
programlarında yer almaktadır.
(1) Zorunlu Dersler: Öğrencinin kayıtlı olduğu programdan mezun
olabilmesi için alıp başarılı olması gereken derslerdir. Tıp ve diş hekimliği
fakültelerindeki staj uygulamaları da bu kapsamdadır.
(2) Seçmeli Dersler
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(a) Programa Bağlı Seçmeli Dersler: Öğrencinin kayıtlı olduğu öğretim
programlarında yer alan ve mezun olabilmesi için önerilen belirli dersler
veya ders grupları arasından seçerek alması gereken derslerdir.
(b) İsteğe Bağlı Seçmeli Dersler: Öğrencinin kayıtlı olduğu öğretim
programında yer almayan ve mezuniyet için gerekli olan krediyi
tamamlamak üzere bilgi, görgü ve genel kültürünü arttırmak amacıyla
kendi isteği ve danışmanının onayıyla aldığı derslerdir. İsteğe bağlı olarak
alınan seçmeli dersler, programa bağlı seçmeli derslerin yerine geçmez.
3) Ön Koşullu Dersler: Alınabilmeleri için alt yarıyıl veya yıllarda yer alan
derslerden bir kısmının veya tamamının başarılmasının ve/veya devam
koşulunun yerine getirilmesinin zorunlu olduğu stajlar ile teorik ve
uygulamalı derslerdir.
4) Ortak Zorunlu Dersler: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili,
yabancı dil hazırlık sınıfı olmayan programlardaki yabancı dil dersleri ve
ilgili programlarda İş Güvenliği ve Sağlığı dersleridir.

Eğitim Dönemi İçerisinde Hangi Sınavlara Gireceğim?
Eczacılık Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık
Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, İletişim
Fakültesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Mühendislik ve Doğa
Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
ile Meslek Yüksekokullarında “Yarıyıl Esası” ve “Ders Geçme Sistemi”
uygulanmaktadır.
Diş Hekimliği Fakültesi (Türkçe-İngilizce), Tıp Fakültesi ve Uluslararası
Tıp Fakültesinde ve “Sınıf Geçme” ve “Kurul Sistemi” uygulanmaktadır.
Bu farklılık sınav sistemlerine ve başarı değerlendirme esaslarına da
yansımaktadır. Bu nedenle kayıtlı olduğunuz akademik birime ait
yönergeyi mutlaka inceleyiniz.
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1) “Yarıyıl Esası” ve “Ders Geçme Sistemi” Uygulayan Bir Fakültenin
Öğrencisiyseniz;


Eğitim süreciniz boyunca ara sınav, genel sınav, bütünleme sınavı,
muafiyet sınavı, mazeret ve tek ders sınavlarına girme hakkına
sahipsiniz.



Sınava girmeyen öğrenci sınav hakkını kullanmış ve girmediği
sınavlardan sıfır (0) puan almış sayılır.



Gerekli hallerde hafta sonları da ders ve sınav yapılabilir.



Öğrenciler koşullarını (sınav tarih ve yerinde öğrenci kimliği ve varsa
diğer belgeler ile birlikte bulunmak) yerine getirmediği bir sınava
girmesi durumunda aldığı not ilan edilmiş olsa da geçersiz sayılır.

Ara Sınav: Her yarıyılda her bir dersten en az bir defa yapılan sınava ara
sınav denir. Proje, bitirme ödevi, laboratuvar, atölye vb. çalışmaların
yarıyıl içi değerlendirmeleri ara sınav yerine geçebilir. Ara sınav sonuçları
genel sınav döneminden önce ilan edilir.
Mazeretleri nedeniyle ara sınava giremeyen öğrenciler, mazeretleri
ilgili yönetim kurullarınca kabul edilmesi şartıyla mazeret sınavlarına
girebilirler.
Genel Sınav: Dersin tamamlandığı yarıyıl ya da yıl sonunda yapılan
sınavdır.
Devamsızlıktan kalan öğrenci o dersin genel sınavına giremez. Genel
sınavların mazeret sınavı yoktur.Genel sınavların mazeret sınavı yoktur.
Bütünleme Sınavı: Yarıyıl/yıl sonunda yapılan sınavlarda başarısız
olunan dersler ile başarılı olunduğu hâlde, not yükseltme amacıyla isteğe
bağlı olarak, genel sınav notundan feragat edilerek girilen sınavdır. Not
yükseltme amacıyla sınava girmek isteyen bir öğrenci sadece bir dersten
bütünleme sınavına girebilir ve o dersin sınavından en az bir hafta önce
ilgili dekanlığa/müdürlüğe dilekçe ile başvurmak zorundadır.
Muafiyet Sınavı: Muafiyet sınavları, ilgili kurulların önerisi üzerine, Senato
tarafından belirlenen dersler için yarıyıl başında yapılır.
Mazeret Sınavı: Mazeret sınavı, ara sınav yerine yapılan sınavdır. Haklı
ve geçerli mazeretleri sebebiyle ara sınava giremeyen öğrencilerden,
mazeretleri ilgili yönetim kurullarınca kabul edilenler, ara sınav haklarını
aynı yarıyıl içerisinde belirlenecek takvime göre kullanırlar. İlgili yönetim
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kurulunca aksine bir karar verilmedikçe bütünleme sınavı için mazeret
sınavı yapılmaz.
Tek Ders Sınavı: Bütünleme sınav sonuçlarına göre, mezuniyet için
başarısız tek dersi kalan öğrenciye ilgili birimin yönetim kurulu kararıyla
tek ders sınav hakkı verilir. Bu sınavda alınan not ders başarı notu yerine
geçer.

Derslerden ve Sınavlardan Geçme Şartları Nelerdir?
Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı
notu, öğrencinin ara sınavlar, ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı
çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yıl içerisinde
gösterdiği başarı ve genel sınavının birlikte değerlendirilmesiyle elde
edilir.
Genel sınavın ders başarı notuna etkisi en az yüzde 30, en çok yüzde
70 olacak şekilde ilgili birimlerce belirlenir. Ara ve genel sınavlarınızın
başarı notunuza etkisini fakültenize ait eğitim öğretim yönergesinden
öğrenebilirsiniz.
Sınıf geçme sistemi uygulayan birimler hariç olmak üzere, sınavlarda 100
tam puan üzerinden alınan puanlar, aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi
başarı katsayısına ve harfli başarı notuna dönüştürülür.
Puanlar

Harfli Başarı Notu

Başarı Katsayısı

Derecesi

95-100

A

3,77 - 4,00

Pekiyi

90-94

A-

3,55 – 3,76

Pekiyi

85-89

B+

3,34 – 3,54

Pekiyi

80-84

B

3,13 – 3,33

İyi

75-79

B-

2,91 – 3,12

İyi

70-74

C+

2,70 – 2,90

İyi

65-69

C

2,48 – 2,69

Orta

60-64

C-

2,27 – 2,47

Orta

0 - 59

F

(F1-F2)

Geçmez

F1: Derse devam ettiği halde geçer not alamayan öğrencilere,
F2: Devamsızlık nedeniyle dersten kalan öğrencilere verilen harf notudur.
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AKTS Nedir?
Avrupa Kredi Toplama ve Transfer Sistemi’dir.

Bir Dersin Ağırlıklı Notu Nedir?
Bir dersin kredi değeri (AKTS) ile başarı not katsayısının çarpımı
sonucunda bulunan sayıdır.

Dönem Ağırlıklı Not Ortalaması Nedir?
Öğrencinin bir yarıyıl ya da yıl döneminde aldığı bütün derslerin ağırlıklı
notları toplamının, alınan derslerin kredi değerleri (AKTS) toplamına
bölünmesiyle elde edilen sayıdır.

Genel Ağırlıklı Not Ortalaması nedir?
Öğrencinin programında olan zorunlu, seçmeli ve ortak zorunlu tüm
derslerin ağırlıklı notları toplamının, bu derslerin kredi değerleri (AKTS)
toplamına bölünmesiyle elde edilen sayıdır.

Ders Tekrarı Nedir?
Bir dersten, (F1) veya (F2) notu alan öğrenciler, o dersi tekrar ederler. (F1)
ile derslerden kalan öğrencilerde ders tekrarında devam mecburiyeti
aranmaz. Ancak bu öğrenciler ara sınavlara da katılmak zorundadır.
Genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenciler, bulundukları
yarıyılda almaları gereken derslere ek olarak, daha önce almış oldukları
dersleri, danışman onayı ile tekrarlayabilirler.

2) “Sınıf Geçme” ve “Kurul Sistemi” Uygulanan Bir Fakültenin
Öğrencisiyseniz;
a- Tıp ve Uluslararası Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi’nde eğitim 3 farklı dönemi kapsar.

Klinik Öncesi Dönem: 1, 2 ve 3’üncü sınıfları kapsar. Klinik öncesi
dönemde temel tıbbi bilgiler ile teorik klinik bilgiler alınır. Birinci sınıfta
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ortak zorunlu dersler, tıbbi İngilizce ve isteğe bağlı sçmeli dersler; 2’nci
sınıfta tıbbi İngilizce ve isteğe bağlı seçmeli dersler de öğrencinin almakla
yükümlü olduğu derslerdir.

Staj: 4 ve 5’inci sınıflarda klinik bilimlere bağlı anabilim dallarında pratik
ve teorik olarak, üniversitenin uygulama ve araştırma merkezlerinde
yapılan ders niteliğindeki eğitimdir. Öğrenci değişim programları
çerçevesinde, başka bir kurumda staj yapmak isteyen 4’üncü ve 5’inci sınıf
öğrencileri, eşdeğerliği fakülte yönetim kurulunca uygun görülen eğitim
kurumlarına gönderilebilirler. Herhangi bir şekilde başka bir kurumda
tamamlanan stajlardan öğrenciler, fakülte yönetim kurulu kararı ile muaf
tutulabilirler.

İntörnlük: 6’ncı sınıfta klinik, poliklinik ve gerekli laboratuvar
uygulamalarını içeren 12 aylık bir eğitim-öğretim sürecidir.
Tıp Fakültesinde Sınav Sistemi Nasıldır?
1, 2 ve 3’üncü sınıfta her kurulun sonunda bir kurul sınavı yapılır. Sınav
teorik ve pratik kısımlardan oluşur. Mesleki beceri ve bilimsel araştırma
projeleri Kurul notu öğrencinin danışmanı tarafından öğrencinin yıl içindeki
performansı göz önüne alınarak verilir.
Yıl sonunda bir kurul genel sınavı ve bir bütünleme sınavı yapılır.
Kurul Sınavı: 1, 2 ve 3’üncü sınıflarda, belirli bir biyolojik sistemin (örnek sinir
sistemi), farklı disiplinler tarafından, belirli süre içerisinde incelendiği ders
grupları sonunda yapılan ara sınav niteliğindeki pratik ve teorik sınavlardır.
Kurul sınavlarının ağırlıklı ortalaması 75 ve üzeri olan öğrenciler başarılı olarak
bir üst sınıfa geçmiş kabul edilir. Bu öğrencilerin Kurul Genel Sınavı’na girme
zorunlulukları yoktur.
Kurul Genel Sınavı: 1, 2 ve 3’üncü sınıflarda yıl boyunca alınan ders kurulları
konularını kapsayan ve yıl sonunda yapılan sınavdır. Kurul sınavlarının ağırlıklı
ortalaması 75 ve üzeri olmayan öğrencilerin bu sınava girmeleri zorunludur.
Bu sınavda başarılı olmak için en az 60 almak gerekmektedir. Bu sınav
sonunda başarısız olanlar bütünleme sınavına alınırlar. Bütünleme sınavında
da başarısız olan öğrenciler kaldıkları sınıfı tekrar ederler. Ayrıca kurul ağırlıklı
ortalaması 75 ve üzeri olan öğrenciler notlarını yükseltmek amacıyla da bu
sınava girebilirler. Bu durumda son aldıkları not geçerlidir.
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4 ve 5’inci sınıflarda klinik staj eğitimi yapılmakta olup bu stajlar başarılı ve
başarısız olarak değerlendirilir. Stajlarda başarısız olan öğrenciler stajlarını
tekrar etmek ve başarılı olmak zorundadır.
Dönem Geçme: Dönem geçme notu 60’dır. Eğitim ve öğretim 1, 2 ve 3’üncü
sınıflarda sınıf geçme esasına dayanır. Sınıf geçmede “kurul başarı puanı”
esas alınır. Sınıf geçmek için Kurul başarı puanının en az 60 olması şarttır. 4 ve
5’inci sınıflarda staj geçme esastır. Bu nedenle öğrenci 1, 2 ve 3’üncü sınıflarda
kaldığı dönemi, 4 ve 5’inci sınıflarda kaldığı staj ya da stajları tekrarlar.
Dönem (Sınıf) Tekrarı: Devamsızlık sürelerini aşmaları nedeniyle dönem
sonu bütünleme sınavına giremeyen, kurul sınavları not ortalaması 75’in
altında olduğu halde Dönem Sonu Genel Sınavı veya bütünleme sınavına
girmeyenler, bütünlemeden 50’nin altında not alan, dönem notu 60’ın
altında olanlar dönem tekrarı yapar.

b-Diş Hekimliği Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi’nde eğitim 2 farklı dönemi kapsar.
Temel Diş Hekimliği Bilimleri Eğitimi: İlk 2 yıllık eğitimi kapsayan bu
dönemde temel tıp ve temel diş hekimliği bilimleri öğretilir.
Klinik Diş Hekimliği Bilimleri Eğitimi: Klinik diş hekimliği bilimleri ve klinik
eğitiminin verildiği son 3 yıllık (3, 4, 5’inci sınıflar) bir dönemi kapsar. Klinik
derslerine ait uygulamalar üniversitenin kendi kliniklerinde ya da anlaşmalı
kliniklerde; 3’üncü sınıfta gözlemci öğrencilik, 4’üncü sınıfta staj, 5’inci sınıfta
bütünleşik klinik çalışması şeklinde yapılır.


Derslere, laboratuvarlara ve uygulamalara devam zorunludur.



Teorik derslerin yüzde30’undan, uygulama saatlerinin yüzde20’sinden
fazlasına katılmayan ve/ veya uygulamalarda başarısız olan öğrenciler
ilgili derslerin genel sınavlarına giremezler.



Diş Hekimliği Fakültesi Başarı Puanı 100 üzerinden 60’tır. Ancak bir
öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için, genel ve bütünleme
sınavından en az 50 puan alması zorunludur.



Zorunlu derslerden başarısız olan öğrenciler bir üst sınıfa devam
edemez ve kaldığı sınıfı tekrar alır.



Birbirinin devamı niteliğinde olmayan tek bir dersten başarısız olan
öğrenciler o dersten sorumlu olarak bir üst sınıfa devam edebilir.
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Derslere Devam Zorunluluğum Var mı?
Uzaktan eğitim sistemi ile verilecek dersler hariç, derslere, laboratuvarlara,
uygulamalara ve öğretim elemanlarınca uygun görülen diğer çalışmalara
devam zorunludur. Senato tarafından aksine bir karar alınmadıkça,
devamsızlık sınırlarının belirlenmesi ile öğrencilerin derslere devam
durumlarının izlenmesi ilgili öğretim üyesinin sorumluluğundadır. Ancak
devam zorunluluğu teorik dersler için yüzde 70, uygulamalı dersler için
yüzde80’den fazla olamaz. Öğretim elemanı tarafından devamsızlık sınırını
aştığı belgelenen öğrenciler, o dersin genel sınavına giremez.
Öğrenciler raporlu oldukları sürede derslere devam edemezler, devamsız
sayılırlar ve sınavlara giremezler.
*Mazeret sınavı yalnız ara sınavlar için geçerlidir. Genel sınavın mazeret sınavı
yoktur.

Staj Yapma Zorunluluğum Var mı?
Üniversitemizde eğitim veren fakülte, yüksekokul ve meslek
yüksekokullarının bazılarında staj zorunluluğu bulunmaktadır. Bu fakülte,
yüksekokul ve meslek yüksekokulu staj esasları kendi yönergelerinde
belirlenmiştir. Fakültenize ait staj yönergesine aşağıdaki linkten ulaşabilir
ve detaylı bilgi edinebilirsiniz.
http://www.medipol.edu.tr/Sayfa/85/Ogrenci/Yonerge-veYonetmelikler.aspx
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Her Öğrencinin Bir Danışmanı Olacak mı?
Her öğrenciye, akademik program izlemesini sağlamak üzere bir öğretim
elemanı danışman olarak atanır. Danışman, öğrencinin her dönem ders
alma işlemlerinin tamamlanması, staj yerlerinin belirlenmesi, burs ve
eğitim-öğretimle ilgili tüm konularda öğrenciyi yönlendirerek yardımcı
olur.

Eğitim Materyallerimi (kitap, cihaz, önlük, vb.) Kendim mi Temin
Ediyorum?
Eğitim-öğretim materyalleri öğrenci tarafından karşılanmaktadır.
Eğitiminin özelliği olarak mesleğe uygun kıyafet giymek zorunluluğu
bulunan fakültelerde öğrenciler klinik ve laboratuvarlarda uygun kıyafet
giymekle yükümlüdür. Öğrenciler kendilerine verilen her türlü cihaz ve
malzemenin uygun kullanımından ve korunmasından sorumludur.

Nasıl Burs Kazanabilirim?
Başarı Bursu: Tüm lisans programlarında geçerli olmak üzere, derslerinde
başarılı olarak sınıfında ilk 3 dereceye giren öğrencilerin bir sonraki
yıl eğitim ücretlerinde indirim yapılır. Buna göre; Başarı Bursu alacak
öğrenciler tamamlanan eğitim öğretim yılı içindeki senelik ağırlıklı not
ortalaması ve diğer şartlara göre belirlenmekte olup ilgili burs sadece
takip eden yıl için geçerlidir.(Bahar yarıyılında not yükseltmek veya
başarısızlık nedeniyle bütünleme sınavına girmeksizin almış olduğu notlar
dikkate alınacaktır.)
Sınıf/sene ağırlıklı not ortalamasına göre ve öğrencinin bütünlemeye
kalmaması şartı ile;


Sınıf birincisi olan öğrenci bir sonraki eğitim-öğretim döneminde
ücretsiz eğitim alır.



Sınıfında 2. olan öğrencinin eğitim ücretinin yüzde 50’si ve



Sınıfında 3. olan öğrencinin eğitim ücretinin yüzde 25 oranında
kendilerine tahakkuk edecek eğitim ücretinden ayrıca indirim yapılır.



Öğrenci tam burslu ise bir sonraki eğitim döneminde başarı bursu
(nakit olarak)verilir.
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Burslarımı Neden Kaybederim?
Üniversitemizde verilen burslar karşılıksız olup ancak disiplin suçu
işlenmesi ve yatay geçiş yapılması durumunda kesilir.

Mezuniyet Şartları Nelerdir?
Kayıtlı oldukları programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları
ve stajları, başarı ile tamamlayan öğrenciler diploma almaya hak
kazanırlar. Bu durumdaki öğrencilerin hazırlık sınıfı hariç, en az öğretim
programındaki yarıyıl sayısının otuz ile çarpımı veya yıl sayısının altmış ile
çarpımı kadar AKTS kredisi almış olmaları gerekir.
Öğrencilerimiz, kayıtlı oldukları programlar için gerekli AKTS kredisini
(yarıyıl esası ile eğitim veren fakültelerde iki yarıyıl ve sınıf geçme esasına
göre eğitim veren fakültelerde bir dönem (sınıf) sonrasında bir öğretim
yılı için minimum 60 AKTS kredisi) tamamlayarak, tüm derslerden ve
stajlardan başarılı olmak kaydıyla, mezuniyet hakkını elde eder. AKTS
hesaplanmasında hazırlık programı dâhil değildir

Onur ve Yüksek Onur Belgesi Nedir?
Kayıtlı olduğu programı normal süresi içinde başarı ile tamamlamış
ve disiplin cezası almamış öğrencilerden ağırlıklı genel not ortalaması
(GANO) 3.13-3.54 arasında olan öğrenciler “Onur Öğrencisi”, ağırlıklı
genel not ortalaması (GANO) 3.55-4.00 arasında olanlar ise “Yüksek Onur
Öğrencisi” sayılır.

İngilizce Hazırlık Eğitimi Nedir?
Medipol Üniversitesi’nde, eğitim dili Türkçe olup, yüzde 100 ve yüzde 30
İngilizce eğitim veren fakülte ve programlarda zorunlu İngilizce Hazırlık
Sınıfı bulunmaktadır. Hazırlık sınıfı bir yıldır, 2 dönemden oluşmaktadır ve
Kavacık Kuzey Yerleşkesinde eğitim verilmektedir.
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Eğitim Dili %100 İngilizce Olan Fakülte ve Programlarımız;


Uluslararası Tıp Fakültesi



Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce Program)



Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Biyomedikal Mühendisliği
 Elektrik-Elektronik Mühendisliği
 Endüstri Mühendisliği





Eğitim Fakültesi




İletişim Fakültesi




Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi





İngilizce Öğretmenliği

Psikoloji (İngilizce Program)
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
İşletme
Ekonomi ve Finans
 Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce Program)





Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
 Mimarlık (İngilizce Program)
 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce Program)



Sağlık Bilimleri Fakültesi
 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce Program)
 Sağlık Yönetimi (İngilizce Program)



Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
 Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik
 Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İ.Ö)
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Eğitimini %30 İngilizce Veren Fakülte ve Programlarımız;


Tıp Fakültesi



Diş Hekimliği Fakültesi



Hukuk Fakültesi

İngilizce Hazırlık Sınıfı’nda müfredat, öğrencilerimize gerekli temel
becerileri kazandırmak, İngilizceyi etkin bir şekilde sosyal ve mesleki
hayatlarında kullanmak, akademik okuma parçalarını anlama, yorumlama
ve farklı alanlarda bilimsel ve akademik makaleler yazma becerileri
kazandırmak amacıyla yoğunlaştırılmıştır. Bu yoğun program süresince
bir dil için gerekli olan 4 temel unsuru; dil bilgisi, konuşma, yazma ve
dinleme becerilerini etkili bir şekilde kullanmayı öğrenmiş olacaklardır.
İngilizce hazırlık programı 2 seviyeden oluşmaktadır; Avrupa Ortak Dil
Kriterleri Bildirgesi’ne göre A1(Başlangıç Seviyesi) ve A2 (İleri Başlangıç).
A1 ve A2 seviyesi 33 haftaya göre programlanmıştır. Haftalık ders saati
26 saattir ve her ders 45 dakikadan oluşmaktadır. 33 haftanın sonunda
öğrencilerimizin İngilizceyi doğru ve akıcı bir şekilde kullanabildikleri B2+
(İleri Seviye) seviyesine gelmeleri beklenmektedir.

İngilizce Hazırlık Muafiyet Sınavı Nedir?
ÖSYM tarafından zorunlu hazırlık eğitimi bulunan bir programa
yerleştirilen öğrencilerin üniversiteye kaydı yapıldıktan sonra İngilizce
dil bilgileri, Yabancı Dil Hazırlık Koordinatörlüğü tarafından yapılan bir
Muafiyet Sınavı (Proficiency Exam) veya eşdeğerliği üniversitece kabul
edilen bir uluslararası yeterlik sınavıyla belirlenir.
Muafiyet sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere 2 aşamalıdır. 160 dakika süren
yazılı sınavda dinleme ve anlama, okuma, dil kullanımı ve kelime bilgisini
ölçen 80 soru sorulur. 20 puanlık akademik yazma bir soruyla da yazma
becerisi ölçülür. Akademik yazma sınavında öğrenciden herhangi bir
konuyla ilgili yazım kurallarına uygun bir yazı (essay) yazması istenir.
Ayrıntılı bilgi aşağıdaki linkte yer alıyor.
http://www.medipol.edu.tr/Sayfa/281/Hazirlik-Programi/YeterlilikSinavi-Hk.aspx
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Muafiyet Sınavı
Muafiyet sınavı 2 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümden 70 ve
üzeri not alan öğrenciler 2’nci bölüme girmeye hak kazanırlar. 2’nci
bölümden 75 ve üzeri not alan öğrenciler İngilizce hazırlık programından
muaf olurlar. 60 ile 74 arasında not alanlar sözlü sınava alınırlar. Her iki
bölümden başarısız olup İngilizce hazırlık okuyacak öğrenciler muafiyet
sınavı birinci bölümden aldıkları nota göre sınıflarına yerleştirilirler.

Hazırlık Programı Devamsızlık Koşulları Nelerdir?
1) İngilizce hazırlık sınıfında derslere devam zorunludur. Yarıyıl içinde
mazeretsiz olarak ders/ saat tabanlı olan eğitim-öğretimin, güz yarıyılında
devamsızlığı yüzde15’ini aşan öğrenciler, bahar yarıyılına ve sene
sonundaki “Yaz Tamamlama Kursu”na devam edemezler.
2) Tüm eğitim-öğretim yılının yüzde 15’ini aşan devamsızlığı olan
öğrenciler bahar yarıyılı sonu bitirme (PLAT) sınavına giremez, “Yaz
Tamamlama Kursu”na devam edemezler, direkt olarak devamsızlıktan
başarısız kabul edilirler.
3) Ek kontenjanla hazırlık sınıfına kabul edilen öğrencilerin devam
durumları hazırlık öğretimine başladıkları tarihten itibaren hesaplanır.
4) Devamsızlık sınırını aşan öğrenciler, izleyen eğitim-öğretim yılında
yapılacak olan ‘İngilizce Muafiyet Sınavı’na (Proficiency Exam) girebilir.

PLAT Sınavı Nedir? Hazırlık Sınıfında Kalırsam
Sınıf Tekrarı Yapar Mıyım?
PLAT (Proficiency Language Achievement Test), tüm trackler (dilimler)
bittikten sonra yapılan yılsonu final sınavıdır. Bu sınavdaki başarınız
hazırlık sınıfını tekrar edip etmeyeceğinizin belirleyicisidir. Başarısızlıktan
kalma durumunda öğrencinin bir sonraki yıl devam zorunluluğu yoktur.
İsteğe bağlı olarak derslere devam edebilir veya devam etmeden sadece
sınavlara girebilir. Veyahut geçerliliği üniversitemiz tarafından geçerli olan
herhangi bir uluslararası sınav sonucu getirebilir.
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Hazırlık sınıfında devamsızlıktan kalınırsa bir sonraki yıl devam
zorunluluğu yine vardır.
Daha ayrıntılı bilgi için; İngilizce Hazırlık Yönergesi Muafiyet Madde: 4
http://www.medipol.edu.tr/Document/Galeri/Dokuman/
dokumangalerisi/Yonergeler/ingilizce_hazirlik_yonerge.pdf

Hazırlık Sınıfında Yaz Okulu Var Mı?
Hazırlık Eğitimi sonrasında yeterli başarıyı gösteremeyen ve mesleki dil
yeteneğini geliştirmek isteyen zorunlu hazırlık eğitimine tabii öğrenciler
için yaz tamamlama kursu açılmaktadır.

Türkçe Hazırlık Eğitimi Nedir?
Türkçe yeterlik / seviye belirleme sınavı, yabancı uyruklu öğrencilerin
Türkçe bilgisini ölçmek amacıyla yapılır. Bu sınavı başaran ya da
Senato’nun belirlediği koşulları sağlayarak yeterli görülen yabancı uyruklu
öğrenciler kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programına başlarlar. Türkçe
yeterlik/s eviye belirleme sınavına girip başarısız olan veya bu sınava
girmeyen yabancı uyruklu öğrenciler Türkçe hazırlık sınıfına devam eder.

Mesleki Hazırlık Eğitimi Nedir?
Özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden diploma programlarında
gerekli görülmesi hâlinde, meslekî hazırlık sınıfı açılabilir. Meslekî hazırlık
sınıfında başarılı olamayan öğrenciler, lisans eğitimine devam edemezler.

Nasıl Yatay Geçiş Yapabilirim?
Yatay geçiş, bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan öğrencinin
Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenmiş kurallar çerçevesinde, aynı
ya da farklı düzeydeki diğer diploma programlarında öğrenime devam
etme hakkı kazanmasını ifade etmektedir.
Üniversitemizde Kurum içi Yatay Geçiş iki şekilde yapılabilmektedir.
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Kurum İçi Yatay Geçiş (Ortalama Şartına Göre)
Ortalama Şartı (Başarı Şartı) ile Kurum içi Yatay Geçiş türünde
öğrenci, kayıtlı olduğu ön lisans/lisans programından üniversite
bünyesindeki eşdeğer düzeyde bir programa kontenjanlar dâhilinde
geçiş yapabilmektedir. (ön lisanstan ön lisansa, lisanstan lisansa.) Bu
başvurunun yapılabilmesi için başarı şartı aranır. Öğrencinin, yatay geçiş
yapmak istediği dönem öncesinde kendi programında tüm dersleri almış
olması ve ağırlıklı genel not ortalamasının Medipol Üniversitesi tarafından
kabul edilen not sistemine göre, lisans programları için 4,0 üzerinden en
az 3,3, ön lisans programları için en az 2,91 olması gerekir.
Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme
puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay
geçiş başvurusu yapılabilmesi için öğrencinin merkezi sınava girdiği
yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan
türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma
programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma
programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.
*Tıp ve Hukuk alanına yatay geçişte; 2015-2016 eğitim öğretim yılından
itibaren üniversitemize kayıt yaptıran öğrencilerden Tıp Fakültesi için en
düşük 40 bininci, Hukuk Fakültesi için en düşük 150 bininci sırada olanlar
başvurabilir.
*Mühendislik ve Mimarlık alanına yatay geçişte ise; 2016-2017 eğitim
öğretim yılından itibaren üniversitemize kayıt yaptıran öğrencilerden
Mimarlık alanında ilk 200 bin ve Mühendislik alanında ilk 240 bin içinde
yer alanlar başvurabilir.


Başarı Şartının arandığı yatay geçiş türünde farklı bölüme geçiş
yapılabilmektedir.



Sınıfını birincilikle geçen öğrencilerde not ortalaması şartı aranmaz.



Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılında yatay
geçiş yapılamaz.
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Lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılında yatay
geçiş yapılamaz.



Hazırlık sınıfında yatay geçiş yapılamaz.



Yetenek Sınavı ile öğrenci alan programlarına kurum içi yatay
geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma
şartı aranır.

Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş
Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının geçmek
istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek
olması durumunda hazırlık sınıfı, ara sınıf ve son sınıf öğrenciler ön lisans
veya lisans programlarına yatay geçiş başvurusunda bulunabilmektedir.
(ön lisanstan lisansa veya lisanstan ön lisansa)
Öğrencinin geçmek istediği diploma programına, öğrencinin halen
öğrenim görmekte olduğu diploma programına kayıt yaptırdığı yılda
öğrenci kabul edilmemişse geçilmek istenen diploma programının
merkezi yerleştirme taban puanı oluşmadığından geçiş yapılamaz.
Yatay geçiş için başvuran öğrencilerin ÖSYS Kılavuzunda programa
kayıt olabilmeleri için aranan özel koşulların bulunması durumunda, bu
koşulları sağlamaları gerekmektedir.
Öğrenciler Ek Madde -1 uyarınca sadece bir defa yatay geçiş
yapabilmektedir. (İlgili başvuru döneminden önce Ek Madde-1
kapsamında yatay geçiş yapan öğrenciler tekrar yatay geçiş
yapamamaktadır.)
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Nasıl Çift Anadal ve Yandal Yapabilirim?
Üniversitemizde kayıtlı olduğu lisans programlarını üstün başarıyla
yürüten öğrencilere “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans
Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar
Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri
dikkate alınarak, Üniversite Senatosunca kabul edilen İstanbul Medipol
Üniversitesi “Çift Anadal ve Yandal Lisans Programı Yönergesi”ne göre
belirlenen koşulları sağladıkları takdirde, üniversitemizde yürütülen
programlar arasında Çift Anadal ve Yandal yapma imkânı sağlamaktadır.
Çift Anadal Diploma Programı, başarı şartını ve diğer koşulları sağlayan
öğrencilerin iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı
diploma alabilmesini sağlamaktadır.
Yandal Sertifika Programı, bir diploma programına kayıtlı öğrencinin
öngörülen şartları taşıması kaydıyla, başka bir diploma programı
kapsamında belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle,
diploma yerine geçmeyen bir belge (Yandal Sertifikası) alabilmesini
sağlamaktadır.
Öğrenci ikinci anadal diploma programına, anadal diploma programının
en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda
beşinci yarıyılın başında, beş yıllık programlarda yedinci yarıyılın başında,
altı yıllık programlarda ise dokuzuncu yarıyılın başında başvurabilir.
Öğrenci, Yandal programına, anadal lisans programının en erken üçüncü,
en geç altıncı yarıyılın başında başvurabilir.
Anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak ikinci
anadal diploma programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi
ikinci anadal diploma programına kayıt yaptırdığı eğitim öğretim yılından
itibaren 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasında belirtilen
azami süredir.
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Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak yandal
programını bitiremeyen öğrencilere ilgili yönetim kurullarının kararı ile en
fazla iki yarıyıl ek süre tanınır.

Nasıl Dikey Geçiş yapabilirim?
Üniversitemiz ilk kez 2012-2013 Eğitim Öğretim yılında Dikey Geçiş
Sınavı’yla öğrenci kabul etmiştir.
2016-2017 Eğitim Öğretim yılı 2016 Dikey Geçiş Sınavı’yla öğrenci kabul
eden olan programlarımız aşağıda yer almaktadır.


Hukuk Fakültesi



Sağlık Bilimleri Fakültesi



Beslenme ve Diyetetik Bölümü



Çocuk Gelişimi



Ebelik



Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü



Hemşirelik Bölümü



Odyoloji



Ortez-Protez



Sağlık Yönetimi
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SİSTEMLER
İDARİ İŞLEMLER
SOSYAL OLANAKLAR
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SİSTEMLER, İDARİ İŞLEMLER

Medipol Eğitim Bilgi Sistemi (MEBİS) nedir?
MEBİS, öğrencilerin notlarını, açılan dersleri, ders programlarını, not
ortalamalarını öğrenmelerine ve dönem başlarında ders seçmelerine
olanak veren bilgi yönetim sistemidir. Belge talepleri de bu sistem
üzerinden yapılır.
Hazırlık sınıfı dışındaki tüm ders kayıtları MEBİS’ten yapılır.
Sisteme www.medipol.edu.tr adresinden ulaşabilir, öğrenci numaranız ve
şifreniz ile giriş yapabilirsiniz. Sisteme giriş yaptığınızda MEBİS kullanımı
için hazırlanmış bir kılavuz bulacaksınız

Resmi Evrak İşlemlerim İçin Hangi Birimlere
Başvurabilirim?
Öğrencilerimiz resmi işlemleri için Dekanlık/Müdürlük/Fakülte
Sekreterliklerine ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na başvurabilir.

Dekanlık ve Fakülte Sekreterliği
Dekanlık, fakültenin yönetiminden sorumlu birimdir. Fakülte Dekanı,
Dekan Yardımcısı, Fakülte Sekreteri ve Dekan Sekreteri’nden oluşan
kadro fakültenin idari işlemlerini yürütür.


Transkript (Not Durum Belgesi), talepte belirtilmesi durumunda
İngilizce hazırlanabilmektedir.



Ders muafiyet işlemleri



Kayıt dondurma (izinli sayılma)



Kayıt sildirme (ilişik kesme) işlemleri



Çift anadal, yandal başvuru işlemleri



Kurum içi yatay geçiş başvuruları



Maddi hata itiraz dilekçesi



Sağlık raporu işlemleri için ilgili fakülte dekanlığa ve ya yüksekokul /
MYO müdürlüklerine başvurmanız gerekmektedir.
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Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı kayıt, kimlik, ders ekleme-bırakma, dersten
çekilme, burs, diploma, mezunların izlenmesi ile erkek öğrencilerin
askerlik işlemlerini yürüten, öğrencilerle ilgili her türlü istatistiki bilgileri
düzenleyen ve öğrencilere yapılacak duyuruların iletilmesini ve bilgi
akışını sağlayan idari birimdir. Birim, Kavacık Yerleşkesi’nde A Blok giriş
katında, hafta içi; 08.30 – 12.00/13.00 – 19.00 saatleri arasında hizmet
vermektedir.
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından verilen tüm belgeler öğrenci
otomasyon sistemi MEBİS’ten talep edildikten sonra hazırlanabilmektedir.


Öğrenci belgesi, talepte belirtilmesi durumunda İngilizce ve resimli
hazırlanabilmektedir.



Lise diploması, diploma kayıp belgesi, geçici mezuniyet belgelerinin;
“Aslı Gibidir” onayı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından
yapılmaktadır.



Talep edilen belgeler 2 iş günü içinde hazır konuma gelmekte ve Mebis
sistemi üzerinden e-imzalı olarak çıktısı alabilmektedir.



Talep edilen belgeler ikinci şahıslara verilememekte olup, acil ihtiyaç
halinde ogrenciisleri@medipol.edu.tr adresine bilgi maili atılarak,
belgeler adı-soyadı belirtilen kişiye verilebilmektedir.



Tüm duyurular, yönetmelik ve yönergeler http://www.medipol.edu.
tr/ adresinde yer almaktadır.



Kişisel bilgilerdeki tüm değişiklikler, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na
en geç 15 gün içinde belgesi ile birlikte bildirilmelidir. Adres, telefon ve
e-mail bilgilerinde değişiklik olması halinde; bilgiler öğrenci tarafından
MEBİS üzerinden güncellenmelidir.



Askerlik işlemleri, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından takip
edilmektedir.



Öğrenci Kimliği, üniversiteye ilk kayıt sırasında verilmektedir.
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İndirimli Taşıma Kartı, üniversiteye ilk kayıt sırasında verilmektedir.



Devamsızlık işlemleri, ilgili dersin öğretim üyesi tarafından takip
edilmektedir.

Üniversitenin Sunduğu Sağlık Hizmetleri Nelerdir?
Revir
Revirde öğrenci ve personel için acil durumlarda müdahale edilmekte
ve birinci basamak sağlık hizmeti (pansuman, ilaç temini, aşı, tansiyon
ölçümü, sevk vb.) sunulmaktadır. İleri tetkik ve tedavi gerektiren
durumlarda ise öğrenciler Medipol grubu hastaneleri güvencesi
altındadır. Kavacık Kuzey, Güney ve Haliç Yerleşkelerinde bir hemşirenin
sürekli hazır bulunduğu kliniklerde, bir doktor da görev yapmaktadır.

Medipol Eğitim ve Sağlık Grubunun Hastanelerinden Nasıl
Yararlanabilirim? İndirim Oranları Nelerdir?
Öğrencilerimiz Medipol Sağlık Grubu hastanelerinden randevu
alarak ya da öğrenci kimliklerini yanlarında bulundurmak şartı ile
yararlanabilmektedir. Muayene ve hastane bünyesinde yapılabilen temel
tahlil ve tetkikler ile pek çok klinikte ayakta ve yatarak tedavi işlemleri
ücretsiz ve/veya indirimlidir. İndirim oranları ve ücretli klinikler hakkında
bilgi hastanelerin ilgili birimlerince verilmektedir. İlaç alımı öğrenciye
aittir.

Sağlık Raporları Hakkında Genel Bilgi
Sağlık Raporları Hakkında Genel Bilgi
Öğrenciler, eğitim öğrenim süresinde ortaya çıkan sağlık mazeretlerini
hekim raporu ile belgelemek zorundadır. Raporlar ilgili akademik birim
sekreterliğine rapor düzenleme tarihini izleyen beş iş günü içerisinde
teslim edilmelidir. Sağlık mazereti yönetim kurulunca kabul edilenler
mazeret sınavına girebilirler.
*Mazeret sınavı yalnız ara sınavlar için geçerlidir. Genel sınavın mazeret
sınavı yoktur.
Öğrenciler raporlu süresince derslere devam edemezler, devamsız
sayılırlar ve sınavlara giremezler.
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Psikolojik Rehberlik ve Danışmanlık Birimi Nedir? Nasıl
Yararlanabilirim?
Öğrencilerin bireysel, duygusal ve sosyal gelişimlerini desteklemek
amacıyla bireysel ve grup terapilerinin yürütüldüğü birimde, öğrencilik
yaşamları boyunca danışmanlık hizmetleri mevcuttur. Bu hizmetten
yararlanabilmek için kişilerin birime başvurmaları gerekir. Başvuru
yöntemleri 2 şekildedir; bizzat birime gelerek ve başvuru formunu
doldurarak, ya da web sitesindeki başvuru formunu doldurup, birimin
Uzm. Klinik Psk. Sevilay Sitrava’nın ssitrava@medipol.edu.tr e-mail
adresine göndererek.
Başvurudan sonra, psikolojik danışmanlık sürecinin başlaması için
randevu verilir ve belirlenen saatte 45 dakikalık seanslar ücretsiz olarak
yapılır. Danışmanlık hizmetlerinde süreç gizlilik esasına dayanır.
Danışmanlık hizmetleri 2 yerleşkede de verilmektedir.
Kavacık Kuzey Yerleşkesi: Salı, çarşamba, perşembe ve cuma günlerinde,
D Blokta bulunan Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde
hizmet vermektedir.
Haliç Yerleşkesi: Pazartesi günleri hizmet verilmektedir. Giriş katta yer
alan Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi’nde hizmet vermektedir.

Uluslararası Ofis
Uluslararası İlişkiler Ofisi öğrenci değişim programları ve yabancı uyruklu
öğrenci işlemlerini yürüten Rektörlüğe bağlı bir birimdir.

Öğrenci Değişim Programları Nelerdir?
Öğrenci değişim programları; Erasmus, Farabi ve Mevlana değişim
programlarıdır.

Öğrenci Değişim Programları
1) Erasmus Değişim Programı
Erasmus Değişim Programı, Türkiye’de Avrupa Birliği Bakanlığı’na bağlı
Türk Ulusal Ajans tarafından koordine ve finanse edilen, yükseköğretim
kurumlarının işbirliğini ve öğrenci ve akademisyenlerin kısa süreli
olarak bu işbirliği çerçevesinde farklı ülke ve üniversitelerde deneyim
kazanmasını teşvik eden Avrupa Birliği projesidir.
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A- Başvuru Koşulları Nelerdir?
1- Üniversitemizde kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora
öğrencisi olması,
2a-) Ön lisans ve lisans öğrencilerinin başvuru için genel ağırlıklı akademik
not ortalamasının en az 2.20/4.00,
2b-) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel ağırlıklı akademik not
ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.

B- Başvuruların Değerlendirilmesi ve
Öğrenci Seçimi Nasıl Yapılır?
Öğrenci seçimi, asgari şartları sağlayarak başvuruda bulunan öğrenciler
arasından, Türk Ulusal Ajans tarafından ilan edilen değerlendirme
ölçütleri dikkate alınarak en yüksek puanı alan öğrencilerin seçilmesi
şeklinde gerçekleştirilmektedir.
Türk Ulusal Ajans tarafından ilan edilen değerlendirme ölçütleri
Toplam 100 puan üzerinden


Akademik başarı düzeyi (GANO): yüzde 50’si,



Yabancı dil sınavının yüzde50’si temel alınarak nihai puan oluşturulur.



Hareketlilik gerçekleştirmiş bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi
içerisinde tekrar başvurması halinde -10 puan uygulaması da yapılır.

C- Öğrenci Hareketliliğinde Yabancı Dil Ne Kadar Önemlidir?
Erasmus öğrencisi olarak yurt dışına gidecek öğrencinin belirli bir
düzeyde yabancı dil bilmesi gerekir. Bunun gidilecek ülkenin dili olması
şart olmayabilir. İngilizce dili Avrupa ülkeleri içinde büyük ölçüde
birleştirici bir dil olmaktadır. Bununla birlikte, gidilen okuldaki eğitim
dilinin bilinmesinin istenmesi de mümkündür.
Öğrencinin İngilizce veya gittiği ülkenin dilini Erasmus öğrenim veya staj
hareketliliğinin gerekliliklerini (dersleri takip etme, sınavlarda ve çalışma
ortamında kendini ifade etme vb.) yerine getirebilecek düzeyde bilmesi
gerekmektedir.
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D- Üniversite Tarafından Kalacak Yer Ayarlanır Mı?
Gidecek öğrencinin kalacak yer ayarlanması üniversitelerin
sorumluluğunda değildir. Ancak gidilecek üniversitenin Erasmus
koordinatörlüğü öğrencilere nerede kalınabileceği, üniversite ve
şehirdeki konaklama imkânları ile ilgili bilgi ve tavsiyeler verecektir.

2) Farabi Değişim Programı
Farabi Değişim Programı, Türk Yükseköğretim Kurumları Arasında
Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek
teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora
düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında
öğrenci ve öğretim üyesi değişim olanağı sağlayan programıdır.

A- Başvuru Koşulları Nelerdir?
1- Üniversitemizde kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora
öğrencisi olması,
2- Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en
az 2.0/4 olması,
3- Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not
ortalamasının en az 2.5/4 olması gerekmektedir.

B- Başvuruların Değerlendirilmesi ve
Öğrenci Seçimi Nasıl Yapılır?
Gidilecek yükseköğretim kurumunun eğitim dili Türkçe ise,
değerlendirmede başvurusu geçerli öğrencilerin not ortalamaları dikkate
alınır ve başvuruda bulunan her bölüm kendi içinde not ortalamaları
sıralanarak kontenjan doğrultusunda seçim yapılır.
Gidilecek yükseköğretim kurumu tamamen ya da kısmen yabancı dilde
eğitim-öğretim yapıyor ise, değerlendirmede başvuru şartlarına sahip
öğrencinin not ortalamasının yüzde 50’si ile yabancı dile ilişkin seviyesini
gösteren puanlarının yüzde 50’sinin toplamı dikkate alınarak, başvuruda
bulunan her bölüm kendi içinde ağırlıklı not ortalamaları sıralanarak
kontenjan doğrultusunda seçim yapılır.
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3) Mevlana Değişim Programı
Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim
kurumları ile yurtdışında* eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında
öğrenci ve öğretim elemanı değişimini gerçekleştirmeyi amaçlayan bir
değişim programıdır.
*Erasmus programı kapsamında olan Avrupa Birliği üyesi ülkeler harici

A- Başvuru koşulları nelerdir?
1- Üniversitemizde kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora
öğrencisi olması,
2- Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en
az 2.0/4 olması,
3- Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not
ortalamasının en az 2.5/4 olması gerekmektedir.

B- Başvuruların Değerlendirilmesi ve
Öğrenci Seçimi Nasıl Yapılır?
Genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) yüzde 50’si ve yabancı dil
seviyesinin yüzde 50’sinin toplamı dikkate alınarak öğrencilerin ağırlıklı
not ortalaması hesaplanır ve sıralama yapılır.
Yerleştirmeler öğrencilerin tercihlerine göre Mevlana Koordinatörlüğü
tarafından bu nihai puan üzerinden merkezi olarak yapılacaktır.

Öğrenci Değişim Programlarına Ne Zaman Başvurmalıyım?
Başvurular her sene Şubat- Mart aylarında başlar, web sayfasında ilana
çıkılır ve yerleşkelerimizdeki eğitim binalarına afişler asılır. İlgili şartları
taşıyan adaylar, belirlenen tarih aralığında başvuruda bulunurlar.
Üniversite tarafından dil düzeyini ölçmek amacı ile yabancı dil sınavı
yapılır ya da uluslararası geçerliliği olan dil sonuçları da kullanılır.

İLETİŞİM:

Uluslararası Ofis
Telefon: 0216 681 5187
E-posta: intoffice@medipol.edu.tr
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İLETİŞİM
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Kütüphane Hizmetlerinden Nasıl Faydalanabilirim?
Üniversitemiz kütüphanesi dört farklı yerleşkede hizmet vermektedir.
Kavacık Merkez Kütüphanesi, Kavacık Güney Kampüs Kütüphanesi, Haliç
Kampüs Kütüphanesi ve Üniversite Hastanesi Kütüphanesi olarak tüm
öğrencilerin her türlü bilgi ve belge ihtiyaçları karşılanmaktadır.

Kütüphane Kaydımı Nasıl Yapabilirim?
Üniversitemiz öğrencileri kütüphanemizin doğal üyesidir. Üyeliğini aktif
edebilmek için öğrenci kimlik kartlarını göstermeleri yeterlidir.

Kütüphanede Bulunan Yayınları Nasıl Ödünç Alabilirim? Aldığım
Yayını Kaç Gün İçinde İade Etmem Gerekir?
Katalog taramadan tespit ettiğiniz ve raftan aldığınız yayınları Ödünç
Verme Bankosundaki görevlilerden üniversite kimlik kartınızı göstererek
alabilirsiniz. Ödünç alınan materyalin kullanım süresi öğrenciler için
21 gündür. Uzatma işlemi ise yayının iade tarihinden önce, başka bir
kullanıcı tarafından ayırt edilmemişse ve kullanıcının cezası yoksa Ödünç
Verme Bankosuna gelerek uzatılabilir.
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Veri Tabanlarına Nasıl Bağlanabilirim? Kütüphaneden ya da
Yerleşke İçerisinden Bağlantı Nasıl Kuruluyor?
Kütüphane web sayfamızda (kütüphane.medipol.edu.tr) yer alan veri
tabanları sayfasına giriş yaparak üye olunan veri tabanlarına erişebilirsiniz.
Kendi alanınız ile ilgili veri tabanına giriş yapabilir, araştırmak istediğiniz
konuyu tarayabilirsiniz. Veri tabanlarına yerleşkelerimiz sınırları içerisinde
tüm bilgisayarlardan bağlantı kurulabilir. Uzaktan bağlantı kurmak için
kütüphane portalına üye olarak (elibrary.medipol.edu.tr) oturum açılabilir
ve tüm veri tabanlarına erişim sağlanabilir.

Kitaplar Raflara Neye Göre Yerleştiriliyor?
Kitaplar açık raf esasına göre konusal olarak raflara yerleştirilmiştir.
Böylelikle aynı konuyu ihtiva eden kitapların bir araya gelmesi sağlanır.

Üniversitede Faaliyet Gösteren Öğrenci Kulüpleri Var Mı?
Öğrenci kulüpleri faaliyetleri Sağlık Kültür ve Spor Dairesi denetiminde
yürütülür.
Öğrencilerimizi bilimsel çalışmalara teşvik etmek; araştırma yapmak ve
proje üretmek için nasıl bir yol izlenmesi gerektiği hakkında fikir sahibi
olmalarını sağlamak amacıyla her yıl Bilim Şenliği düzenlenir. Sözlü
sunum, interaktif sunum ve sergi kategorilerinden oluşan yarışmalar
sonrasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirilir.
Üniversitemizin, Türk Müziği Topluluğu ve Tiyatro Kulübü yıl boyu
aldıkları düzenli eğitimler sonrasında, kazanımlarını İstanbul’un gözde
kültür merkezlerinde yaptıkları gösterilerle izleyicilere sunarlar.
Profesyonel eğitmenler tarafından, anlaşmalı spor salonlarında
çalışmalarına devam eden erkek basketbol ve futbol takımlarının
seçmeleri her yıl yenilenir.
Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren diğer öğrenci kulüpleri
hakkında bilgi edinmek, kulüp faaliyetlerini takip etmek, faaliyetlere
katılmak ve kulüp kurmak için Sağlık Kültür ve Spor Dairesi’nden
yardım alabilirsiniz.
Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Haliç Yerleşkesi Zemin Katta, Kavacık Kuzey
Yerleşkesi D Blok Zemin Katta ve Kavacık Güney Yerleşkesi’nde hizmet
vermektedir.
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TESA Vakfı Öğrenci Yurtlarından Nasıl Faydalanabilirim?
Medipol Üniversitesi yurtlarındaki otel tipi tekli ve müstakil yaşam alanı
sunan çiftli yataklar şeklinde dizayn edilen odalar, modern görünümü ve
konforuyla göz dolduruyor.
Kız Öğrenci yurdumuzda oda çeşitleri 3,4 ve 5 kişilik şeklindedir. Her
odada duş WC mini buzdolabı ayakkabı dolabı, kablosuz internet,
kitaplık, çalışma masası, yatak ve giysi dolabı mevcuttur.
Erkek öğrenci yurdumuzda oda çeşitleri 1, 2 ve 3 kişilik şeklindedir. Her
odada duş, WC, mini buzdolabı, ayakkabı dolabı, telefon ve kablosuz
internet olup tüm öğrencilerimize ait kitaplık, giysi dolabı, yatak ve
çalışma masası mevcuttur.

Beslenme Hizmeti
Yurtlarda öğrencilerimize 3 öğün beslenme hizmeti sunulmaktadır.
Yemeklerimiz açık büfe kahvaltı, seçmeli mönü ve salata bar şeklindedir.
Yurtlarımızda yemek ücreti öğrencilerimize aittir. Ücretlendirme
oluşturulan mönü üzerinden hesaplanır.

Temizlik Hizmeti
Yurtlarımızda temizlik hizmeti profesyonel şirkete aittir. Odalar, banyo ve
WC’ler ve koridorlar uzman ekip tarafından her gün temizlenmektedir.
Her öğrenciye nevresim takımı, battaniye yastık verilmekte ve 15 günde
bir temizlik personeli tarafından değiştirilmektedir. Çamaşırhane ve ütü
hizmetlerimiz mevcuttur.

Güvenlik Hizmeti
Yurtlarımızda profesyonel güvenlik ekibi 24 saat hizmet vermekte, ortak
alanlar 24 saat güvenlik kameraları ile izlenmektedir. Yurda girişlerde
turnike sistemi uygulanmaktadır. Yurtlarımızda son giriş saati 23.30’dur.
Kız ve erkek yurtlarımızda gece görevlisi mevcut olup öğrencilerin
yoklamaları alınmaktadır. Evci çıkışlarında form doldurulmakta ve izin
kayıt defteri tutulmaktadır.

48

Ara dönemlerde yurtlara kayıt yaptırabiliyor muyum?
Öğrenciler yurt hizmetlerinden bir akademik eğitim yılı boyunca
faydalanabilirler. Her eğitim yılı için kayıt yenilenmesi esastır. Mevcut
kapasitede oluşan bir boşlukta öğrenciler ara dönemlerde de kayıt
yaptırabilir. Yıl içerisinde kayıt sildirmek isteyen öğrencilerin bulunduğu
dönemi tamamlaması zorunludur.

Haliç Yerleşkesinde Eğitim Alan Öğrenciler Yurtlara Kayıt
Yaptırabiliyor Mu?
Esas olarak Kavacık Yerleşkesi yurtlarına kayıt hakkı Kavacık Yerleşkesinde
eğitim gören öğrencilere tanınmıştır. Ancak yalnız kız öğrenci yurtlarında
geçerli olmak üzere mevcut kapasitede oluşan bir boşlukta öğrenciler
kayıt yaptırabilir.

MEDİMED Nedir?
Kısa adı ile MEDİMED, Medipol Üniversitesi Mezunlar Derneği’dir.
Dernek üyelerinin sosyal, kültürel, sportif, mesleki ve bilimsel
yaşantılarına katkıda bulunmak amacıyla kurulmuş bir sivil toplum
organizasyonudur.

Mezunlar Derneği Hangi Etkinlikleri Yapar?


Kurs, seminer, konferans ve panel gibi kamuoyuna yönelik eğitim
çalışmaları düzenler.



Öğrenci ve üyelerin ortak vakit geçirmelerini amaçlayan yurtiçi- yurtdışı
gezileri düzenler.



Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunur,
derneğin varlığına katkı sağlamak hedefiyle bağış kabul eder.



Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri
temin etmek amacıyla iktisadi, ticari, sanayi işletmeler kurar ve işletir.



Üyelerin yararlanmaları ve zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal
açmak, sosyal ve kültürel kullanım alanları oluşturur.



Yurt dışı ve yurtiçindeki dernek veya kuruluşlarla iş birliği yapar, bu
kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yürütür.
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Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, ilgili kanun
hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev
alanlarına giren konularda ortak projeler yürütür, tesisler, kütüphane
kurar ve bunları tefriş eder.



Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla
temsilcilik açar.

Üye Olmak İçin Son Sınıfta ya da Mezun Durumunda Mı
Olmalıyım?
Derneğin amaç ve çalışma konularına bağlı olarak çaba harcamak ve
derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsüne katkı sağlamak üzere
İstanbul Medipol Üniversitesi öğrencileri ve mezunları derneğe üye
olabilirler

Aktif Olarak Dernekte Görev Alabilir Miyim?
Medipol Üniversitesi öğrenci ve mezunu olarak dernek aktivitelerinde
aktif olarak görev alınabilir.

Yerleşkelere Nasıl Ulaşabilirim? Yerleşkeler Arasında
Servis Var Mı?
Yerleşkeler arasında (Haliç-Kavacık, Kavacık-Haliç; Kavacık-Mega, HaliçMega) servis hizmeti olacaktır. Servis saatleri eğitim dönemi başında web
sitesinde ilan edilmektedir. Servis ücreti her yıl toplu taşıma ücretleri ile
paralel şekilde belirlenir.

Hangi Toplu Taşıma Araçları İle Yerleşkelere Ulaşabilirim?
1) Haliç Yerleşkesine Ulaşım
İETT ile Ulaşım: Merkezi bir noktada olması sebebiyle pek çok bölgeden
toplu taşıma araçları ile ulaşım sağlanabilir. Aşağıdaki linkten Haliç
Yerleşkesi’ne yakın duraklardan geçen İETT toplu taşıma hatlarının
listesini “Nereden” sorusuna bulunduğunuz mevkiyi, “Nereye” sorusuna
Unkapanı yazarak bulabilirsiniz.
http://www.iett.gov.tr/tr
Şehir Hatları ile Ulaşım: Şehir hatları vapurlarını kullanarak Eminönü
İskelesi’ne ulaşabilirsiniz. İskelede bulunan Unkapanı yönüne giden
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İETT otobüsleri ile 2 dakika içerisinde Haliç Yerleşkesine ulaşımınızı
sağlayabilirsiniz.
Marmaray ile Ulaşım: Marmaray Yenikapı İstasyonu’ndan Unkapanı
yönüne giden İETT otobüslerine aktarma yaparak 10 dakika İçerisinde
Haliç Yerleşkesine ulaşımınızı sağlayabilirsiniz.
Metro ile Ulaşım: İstanbul Metrosu Haliç durağında indikten sonra
10 dakika yürüme mesafesi sonunda Haliç Yerleşkesine ulaşımınızı
sağlayabilirsiniz.

B) Kavacık Kuzey ve Güney Yerleşkelerine Ulaşım
İETT ile Ulaşım: Esas olarak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden
geçen tüm İETT otobüsleri ile Kavacık Kuzey ve Güney Yerleşkelerine
ulaşabilirsiniz. Kavacık Yerleşkelerine yakın duraklardan geçen İETT toplu
taşıma hatlarının listesini “Nereden” sorusuna bulunduğunuz mevkiyi,
“Nereye” sorusuna Kavacık Köprüsü yazarak bulabilirsiniz.
http://www.iett.gov.tr/tr
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AKADEMİK BİRİMLER
Fakülteler altında yazan yerleşke isimleri fakülte sekreterliğinin bulunduğu
kampüsü işaret etmektedir.
Diş Hekimliği Fakültesi (Kavacık Güney Yerleşkesi)
Fakülte Sekreteri: İsmail Kaynar, ikaynar@medipol.edu.tr
Menekşe Doğruöz, mdogruoz@medipol.edu.tr
Eczacılık Fakültesi (Kavacık Güney Yerleşkesi)
Fakülte Sekreteri: İsmail Kaynar, ikaynar@medipol.edu.tr
Sekreterlik: Sevgi Akın, sakin@medipol.edu.tr
Eğitim Fakültesi (Kavacık Kuzey Yerleşkesi)
Fakülte Sekreteri: Merve Cesur, mcesur@medipol.edu.tr
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (Kavacık Kuzey Yerleşkesi)
Fakülte Sekreteri: Ömer Horuz, ohoruz@medipol.edu.trDekan
Sekreterlik: Canan Biçer, cbicer@medipol.edu.tr
Hukuk Fakültesi (Kavacık Kuzey Yerleşkesi)
Fakülte Sekreteri: Kerime Fatma Güntürk, kfgunturk@medipol.edu.tr
Dekan Sekreteri, Betül Özcan, betulozcan@medipol.edu.tr
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi (Kavacık Güney Yerleşkesi)
Dekan Sekreteri: Zehra Akçe, zakce@medipol.edu.tr
İletişim Fakültesi (Kavacık Güney Yerleşkesi)
Fakülte sekreteri: Merve Cesur, mcesur@medipol.edu.tr
Dekan Sekreteri: Merve Sarıyıldız, msariyildiz@medipol.edu.tr
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi (Kavacık Kuzey Yerleşkesi)
Dekan sekreteri: Ayşegül Hatay, ahatay@medipol.edu.tr
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (Kavacık Kuzey Yerleşkesi)
Fakülte Sekreteri: Erol Akçay, eakcay@medipol.edu.tr
Dekan Sekreteri: Beste Altınsoy, baltinsoy@medipol.edu.tr
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Sağlık Bilimleri Fakültesi (Kavacık Güney Yerleşkesi)
Fakülte Sekreteri: Şafak Ağkoç, sagkoc@medipol.edu.tr
Sekreterlik: Yeşim Yücel, yyucel@medipol.edu.tr
Demet Şengül, dsengul@medipol.edu.tr
Betül Yıldırım, byildirim@medipol.edu.tr
Seren Eğilli, segilli@medipol.edu.tr
Tıp Fakültesi (Kavacık Güney Yerleşkesi)
Fakülte Sekreteri: İsmail Kaynar, ikaynar@medipol.edu.tr
Sekreterlik: Ayşen Ankaralı, aankarali@medipol.edu.tr
Uluslararası Tıp Fakültesi (Kavacık Güney Yerleşkesi)
Fakülte Sekreteri: İsmail Kaynar, ikaynar@medipol.edu.tr
Medipol Üniversitesi Hastanesi
Sekreterlik: Merve Sivri, msivri@medipol.edu.tr
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Haliç Yerleşkesi
Yüksekokulu Sekreteri: Arzu Dindar adindar@medipol.edu.tr
Sekreterlik: Sueda Çalık, scalik@medipol.edu.tr
Adalet Meslek Yüksekokulu Kavacık Kuzey Yerleşkesi
MYO Sekreteri: Burcu Yıldız, byildiz@medipol.edu.tr
İMÜ Meslek Yüksekokulu Haliç Yerleşkesi
MYO Sekreteri: Gülay Yılmaz gulayyilmaz@medipol.edu.tr
Sekreterlik: Şeyla Dinçerler sdincerler@medipol.edu.tr
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Kavacık Kuzey Yerleşkesi
MYO Sekreteri: İbrahim Güntürkün, igunturkun@medipol.edu.tr
Sekreterlik: Nurkan Akgün, nakgun@medipol.edu.tr
Zeynep Baran: zbaran@medipol.edu.tr
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Kavacık Kuzey Yerleşkesi
MYO Sekreteri: Esra Erbaş, eerbas@medipol.edu.tr
Sekreterlik: Gülşen Önder, gönder@medipol.edu.tr
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İngilizce Dil Okulu
Genel Koordinatör: Murat Culduz, mculduz@medipol.edu.tr
Sekreter: Nilüfer Yılmaz, niluferyilmaz@medipol.edu.tr
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Enstitü Sekreteri: Göknil Erbatu Çelik, gerbatu@medipol.edu.tr
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Enstitü Sekreteri: Hilal Alkılıç, mbaskan@medipol.edu.tr
Adli Bilimler Enstitüsü
Enstitü Sekreteri: Erol Akçay, eakcay@medipol.edu.tr
Enstitü Müdürü Sekreteri: Hasan Duman, hduman@medipol.edu.tr
Fen Bilimleri Enstitüsü

İDARİ BİRİMLER
Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı
btdestek@medipol.edu.tr
Basın-Yayın Ofisi
basin@medipol.edu.tr
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
kutuphane@medipol.edu.tr
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
ogrenciisleri@medipol.edu.tr
Uluslararası Ofis
intoffice@medipol.edu.tr
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
sks@medipol.edu.tr
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri
Uzm. Klinik Psk. Sevilay Sitrava
ssitrava@medipol.edu.tr
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Revir
Kavacık Kuzey Yerleşkesi: Sağlık Memuru Mustafa Yolbulan,
myolbulan@ medipol.edu.tr
Kavacık Güney Yerleşkesi: Sabahat Güler Çiftel, sciftel@medipol.edu.tr
Kız Öğrenci Yurdu: Yağmur Ayyıldız, yayyildiz@medipol.edu.tr
Haliç Yerleşkesi: Senanur Canbay, scanbay@medipol.edu.tr
TESA Öğrenci Yurtları İdari Ofis
Zafer Günaydın, zgunaydin@medipol.edu.tr
Ruhşan Demir, rdemir@medipol.edu.tr
Derya Sağır, dsagir@medipol.edu.tr
Servis Hizmetleri
Sorumlu: Osman Mankır, osmanmankir@gmail.com, 0542 543 36 60
*İdari Ofisler hafta içi; 08.30 – 12.00 / 13.00 – 17.30 saatleri arasında hizmet
vermektedir.

İLETİŞİM
Santral: 444 85 44
Fax: 0212 531 75 55
Kavacık Kuzey Yerleşkesi: Kavacık Mah. Ekinciler Cad. No.19 Kavacık
Kavşağı - Beykoz 34810 İstanbul
Kavacık Güney Yerleşkesi: Göztepe Mah. Atatürk Cad. No: 40-A /
Beykoz, İstanbul
Haliç Yerleşkesi: Unkapanı, Atatürk Bulvarı No:27 34083 Fatih-İstanbul
Bağcılar Yerleşkesi: TEM Avrupa Otoyolu Göztepe Çıkışı No: 1 Bağcılar
34214 İstanbul

55

56

