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Program Kataloğu

PROGRAM KATALOĞU

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, İstanbul Medipol Üniversitesi Kavacık Kuzey yerleşkesinde
eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Meslek Yüksekokulu bünyesinde 13 birinci öğretim,
1 ikinci öğretim olmak üzere toplamda 14 programda eğitim verilmektedir.
Meslek Yüksekokulunda, 2 yıllık eğitim sonrasında öğrencilere ön lisans diploması verilmektedir.
Öğrenciler ilk yıl müfredatlarındaki dersleri alıp, ikinci yıl derslerinin yanı sıra sektörde tecrübe
edinmektedir. Müfredatında mesleki eğitim olan programlar güz ve bahar dönemlerinde
haftada üç gün toplam 12 hafta, en az 36 iş günü pratik beceri kazanmaktadır. Müfredatında staj
olan programlar ise 1. sınıf sonu yaz döneminde en az 30 iş günü olmak üzere staj yapmaktadır.
Bu sayede öğrenciler, teorik bilginin yanı sıra sektöre dair güncel uygulama bilgisi edinmektedir.
Programlarımızın eğitim dili Türkçedir. Sadece Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Programı %100
İngilizce eğitim vermektedir. Bu nedenle, bu programda zorunlu İngilizce Hazırlık sınıfı mevcuttur.
Meslek Yüksekokulu programlarından mezun olan öğrenciler, eğitimlerini tamamladıktan sonra
dilerlerse Dikey Geçiş Sınavı’na girerek ön lisans eğitimlerini lisansa tamamlama fırsatına sahiptir.
Meslek Yüksekokulunda kadrolu öğretim elemanlarının yanı sıra; eğitim-öğretim faaliyetlerinin
eksiksiz yürütülebilmesi adına İstanbul Medipol Üniversitesi’nin farklı akademik birimlerinden
öğretim elemanları programlara katkı sağlamaktadır. Ayrıca uzmanlık öğretimi gerektiren bazı
dersler için sektörde aktif olarak çalışan, mesleğinde başarılı orta ve üst düzey yöneticilerden
destek alınmaktadır.

Sektörden destek veren eğitmenlerimizden birkaçı:
} Bünyamin Sürmeli – Haber Global – Meteoroloji Editörü
} Barbaros Çıdal – Bein Sport spikeri
} Emrah Kayalıoğlu – Gazeteci/Yorumcu
} Fatih Kuşçu – Gazeteci/İletişim Danışmanı/Galatasaray SK ve İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji
Kurumsal İletişim Direktörlüğü yaptı.
} Burak Gürkan – TFF Pazarlama Direktörü – Dubai Futbol Fed. Pazarlama Direktörlüğü
yaptı.
} Fatih Çevik – GSTV Görsel Yönetmeni
} Yaprak Hırka Yıldız –TGRT Haber spikeri
} Reha Tartıcı – Pazarlama Danışmanı – Fuar Yöneticisi
} Erkan Ataman – Ciner Medya İK Direktörü
} Papatya Karadede – Estee Lauder Tüketici Pazarlama Müdürü
} Gözde Güleryüz – ATV Marka Yöneticisi
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Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Bünyesindeki Programlar
} BANKACILIK VE SİGORTACILIK
} DIŞ TİCARET
} HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM
} İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
} İŞLETME YÖNETİMİ
} LOJİSTİK
} MALİYE
} MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI
} RADYO VE TV PROGRAMCILIĞI
} SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ
} SOSYAL HİZMETLER
} SPOR YÖNETİMİ
} UYGULAMALI İNGİLİZCE ÇEVİRMENLİK (I. ve II. Öğretim)
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PROGRAM KATALOĞU

BANKACILIK VE SİGORTACILIK
Küreselleşme olgusu ile Bankacılık ve Sigortacılık sektöründe faaliyet gösteren çok uluslu
şirketlerde artış görülmeye başlaması sektörü daha dinamik hale getirmiştir. Bu paralelde sektöre
uyum sağlamayı başarabilecek nitelikli ara eleman ihtiyacı da beraberinde gelmiştir. Bankacılık
ve Sigortacılık ön lisans programı da sektörün ihtiyacını karşılayacak, nitelikli ara eleman
yetiştirmektedir.
Bankacılık ve Sigortacılık programında güncel bilgilerle donatılmış dersler verilmektedir. Müfredat
kapsamında, bankacılık ürün ve hizmetleri, banka muhasebesi, sigortacılık uygulamaları gibi
uygulamalı derslerle birlikte sigorta hukuku, banka hukuku, ticaret hukuku, iktisat ve işletme gibi
teorik dersler müfredatta yer almaktadır. Ayrıca günümüzde gittikçe önem kazanan ve mevduat
bankalarının sürece katılımıyla daha da güçlenen katılım bankacılığının yapısı ve işleyişini konu
alan faizsiz finans ve katılım bankacılığı dersi verilmektedir. Bu çerçevede programın amacı
sektörün ihtiyacını karşılayacak nitelikli iş gücü yetiştirmektir.

Mezunların İstihdam Alanları
} Ticari, yatırım ve katılım bankaları
} Sigorta şirketleri ve acenteler
} Sermaye piyasasında faaliyet gösteren aracı kurumlar
} Ticari şirketlerin muhasebe ve finans departmanları
} Sermaye piyasasındaki diğer yardımcı kuruluşlar

DGS ile Geçiş Yapılan Bölümler
1.

Aktüerya Bilimleri

12. Sigortacılık

2.

Bankacılık

13. Sigortacılık ve Risk Yönetimi

3.

Bankacılık ve Sigortacılık*

14. Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik

4.

Ekonometri

15. Uluslararası Finans

5.

Ekonomi

16. Uluslararası Finans ve Bankacılık

6.

Ekonomi ve Finans*

17.

7.

Finans ve Bankacılık

18. Uluslararası Ticaret

8.

İktisat

19. Uluslararası Ticaret ve Finansman*

9.

İşletme*

20. Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Uluslararası İşletme Yönetimi

10. Lojistik Yönetimi*

21. Uluslararası Ticaret ve Lojistik

11.

22. Yönetim Bilişim Sistemleri*

Sermaye Piyasası

*İstanbul Medipol Üniversitesinde bulunan programlardır.
**DGS ile geçiş yapılabilecek Açık Öğretim lisans programları için ÖSYM kılavuzuna bakınız.
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DIŞ TİCARET
Hayata değer katacak her türlü mal ve hizmet hamlelerinin uluslararası hareketlendiği günümüzde
çok önemli vazifeler üstlenen Dış Ticaret bölümü, ülkelerin ekonomik ve sosyal hayatlarında
vazgeçilmez bir yere gelmiştir. Olmayan ve eksikliği hissedilen ürünlerin temini ile beraber, farklı
istek ve ihtiyaçların karşılanması için daha rekabetçi bir ortam hazırlayan Dış Ticaret hem bireylerin
hem ülkelerin hayatlarında önemli bir boşluğu doldurmaktadır. Kısaca yurt dışı ile yapılacak her
türlü pazarlama faaliyetleriyle ilişkilendirilecek operasyonlar Dış Ticaret bölümünün kapsamına
girmektedir.
Bu sebeple ihtiyaç duyulan alanlarda temel donanıma sahip ara elemanların yetiştirilmesini
amaçlayan bölümümüz genel işletme derslerinin yanında öğrenciye dış ticaret perspektifi
kazandıracak dersleri de müfredatına dahil etmiştir.
Hem ofis ortamında hem sahada çalışma fırsatı sağlayan bölüm mezunlarına çok geniş bir
alanda çalışma fırsatı sunmaktadır. Eğer dil yeteneğine sahip olduğunuzu düşünüyorsanız,
işinizde titizlik gösteriyorsanız, farklı kültürleri merak ediyorsanız, organizasyon kabiliyetinizin
olduğunu düşünüyorsanız, güçlü insan ilişkilerine sahipseniz ve sürekli öğrenmeye meraklıysanız
alternatiflerinizin içinde Dış Ticaret programına de yer verebilirsiniz.

Mezunların İstihdam Alanları
} Uluslararası ticaret yapan firmalarda ihracat, ithalat, dış ticaret departmanları
} Uluslararası ticaret yapmayan ama yapmak isteyen tüm üretim ve pazarlama işletmeleri
} Gümrükler, gümrük müşavirlik firmaları
} Dış ticaret alanında destek veren lojistik, muhasebe, finans, aracılık, gözetim vs. firmaları

DGS ile Geçiş Yapılan Bölümler
1.

Uluslararası Ticaret ve Finansman*

12. Sermaye Piyasası

2. Uluslararası Finans

13. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler*

3.

14. Teknoloji ve Bilgi Yönetimi

İşletme*

4. İktisat

15. Uluslararası Finans ve Bankacılık

5.

16. Uluslararası İlişkiler

Ekonomi ve Finans*

6. Lojistik Yönetimi*

17. Uluslararası İşletme Yönetimi

7.

18. Uluslararası Ticaret

Bankacılık ve Sigortacılık*

8. Bankacılık

19. Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

9. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

20. Uluslararası Ticaret ve Lojistik

10. Ekonomi

21. Yönetim Bilişim Sistemleri*

11. Finans ve Bankacılık
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*İstanbul Medipol Üniversitesinde bulunan programlardır.
**DGS ile geçiş yapılabilecek Açık Öğretim lisans programları için ÖSYM kılavuzuna bakınız.

PROGRAM KATALOĞU

HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM
Halkla İlişkiler ve Tanıtım programı, ürün ve hizmet sunan işletmelerin ürün ve hizmetlerinin
tanıtımını gerçekleştiren bir uzmanlık alanıdır. Özellikle günümüzde hem yeni medya biçimlerinin
hem de online etkileşimin hız kazanması ile iletişim biçiminde ciddi bir dönüşüm olmuştur. Halkla
İlişkiler ve Tanıtım programı da dünyanın konjonktürel değişimine dahil olarak iletişimin yeni
diline uygun bir eğitim içeriğine sahiptir. Bu minvalde dijital dünya ve iletişim ilişkisinin kurulması
açısından önemli bir konumdadır. Program müfredatı da pazarlama, reklamcılık, tanıtım, etkinlik
gibi alanların yeni biçimlerde nasıl gerçekleştirildiği bağlamında, güncel konulara paralel olarak
hazırlanmıştır.

Mezunların İstihdam Alanları
} TC. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
} Bakanlıklar
} Belediyeler
} İşletmelerin Halkla İlişkiler Departmanları
} Medya kurumları

DGS ile Geçiş Yapılan Bölümler
1.

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık*

7.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

2. İletişim Sanatları

8. İletişim

3.

9. İletişim Bilimler

İletişim Tasarımı ve Yönetimi

4. Reklam Tasarımı ve İletişimi

10. İletişim ve Tasarımı

5.

11. Sosyoloji

Reklamcılık

6. Görsel İletişim Tasarımı

*İstanbul Medipol Üniversitesinde bulunan programlardır.
**DGS ile geçiş yapılabilecek Açık Öğretim lisans programları için ÖSYM kılavuzuna bakınız.
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İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
İnsan Kaynakları Yönetimi, işletmelerin hedeflerine ulaşabilmeleri için gerekli olan işlevleri
gerçekleştirecek yeterli sayıda vasıflı elemanın işe alınması, eğitilmesi, geliştirilmesi, motive
edilmesi ve değerlendirilmesi işlemidir. Günümüzde insan kaynağının motive edilmesi ve işte
tutulması kurumların önemli gündemlerinden biri halini almıştır. İşletmelerin bu ihtiyaçlarını
karşılayacak olanlar ise, yetkin insan kaynakları uzman ve yöneticileridir.
İnsan Kaynakları Yönetimi programının amacı; bir işletmenin tüm temel konuları yanında özellikle
insan kaynakları yönetimi alanında eğitim almış, bilgili, donanımlı, küresel ortamda iş yapabilecek
elemanlar yetiştirmektir. İnsan Kaynakları Yönetimi programı kurumların insan kaynaklarını daha
bilinçli bir şekilde kullanmalarına ve dolayısıyla verimliliklerinin artmasına katkıda bulunmak
amacı ile gerek özel gerekse kamu kuruluşlarında insan kaynakları yönetimi alanında çalışacak
kişiler yetiştirmeyi hedeflemektedir.
Bununla birlikte, insan kaynakları yöneticiliği pozisyonlarında daha çok alan dışı mezunların yer
aldığı görülmektedir. Bu ihtiyacı karşılamak üzere mezunlarımıza; hem yöneticiliğin gerektirdiği
genel bilgi ve becerinin, hem de insan kaynakları işlevini başarıyla üstlenebilmelerini sağlayacak
akademik donanım ve uygulama becerisinin kazandırılması hedeflenmektedir. Programın bir
diğer amacı, kurumların çokça ihtiyaç duyduğu işletme ve iş geliştirme konularında öğrencilere
saha uygulamaları ile gerekli becerileri kazandırmaktır.

Mezunların İstihdam Alanları
} Bakanlıklar
} Belediyeler
} Kamu ve özel sektörde insan kaynakları birimleri
} İnsan kaynakları firmaları
} Araştırmacı, danışman, eğitimci olarak çalışabilecekleri ve kendi firmaları aracılığıyla da
hizmet sunabilecektir

DGS ile Geçiş Yapılan Bölümler
1. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

6. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi*

2. İnsan Kaynakları Yönetimi*

7. Teknoloji ve Bilgi Yönetimi

3. İşletme*

8. Uluslararası İşletme Yönetimi

4. Kamu Yönetimi

9. Yönetim Bilişim Sistemleri*

5. Siyaset Bilimi
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*İstanbul Medipol Üniversitesinde bulunan programlardır.
**DGS ile geçiş yapılabilecek Açık Öğretim lisans programları için ÖSYM kılavuzuna bakınız.

PROGRAM KATALOĞU

İŞLETME YÖNETİMİ
İşletme Yönetimi programı; kamu sektörü, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve girişimcilik
alanlarında çalışabilecek nitelikli ara elemanlar yetiştirmeyi amaçlayan dört yarıyıllık bir
yükseköğretim ön lisans programıdır. İşletmeler, ancak belirli bir donanıma sahip yöneticiler
ile yoğun rekabetin yaşandığı ekonomik sistem içerisinde var olabilmektedirler. İyi yönetilen
işletmeler hedeflerini ve bu hedeflere ulaştıracak araçları doğru seçerek hem kendi ekonomik
yapılarına hem de ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlarlar. İşletme yönetiminde deneyim
kadar eğitimin ve teknolojinin önemi gün geçtikçe artmaktadır. Deneyim, bir insanın yaşam süresi
boyunca edindiği bilgileri kapsarken, eğitim milyonlarca insanın deneyimlerinden yola çıkarak
bu deneyimlerin süzgeçten geçirilip derlenmiş halini size sunar. İşletme yönetimi eğitiminin
sonucunda işletmenin içinde bulunduğu durum daha gerçekçi bir şekilde ortaya konulup uygun
hedefler ve bu hedeflere ulaşmayı sağlayacak araçlar doğru bir şekilde belirlenir.
İşletme Yönetimi programı, 2 yıllık eğitim süresince topluma donanımlı bireyler yetiştirmeyi
hedefler. Programda, her türlü resmi kurumun ve özel kurumların içinde çeşitli departmanlarda
görev alabilecek nitelikli meslek elemanları yetiştirmeye yönelik bir eğitim verilmektedir. Bunun
yanında İşletme Yönetimi öğrencileri, eğitimleri sırasında aldıkları mesleki uygulama eğitimi ile
iş yaşamını deneyimleme şansı yakalarlar. İşletme Yönetimi mezunları, kamuda ve özel sektörde
pek çok bölüm içinde görev alabilecekleri için geniş bir iş imkanına sahiptirler.

Mezunların İstihdam Alanları
} Bakanlıklar

} İşletmelerin muhasebe, finans, insan
kaynakları, satın alma, pazarlama vb.
birimleri

} Belediyeler
} Kamu kurumları

} Kurumsal İletişim Asistanı

} Özel kurumlar

} Mezunlarımız, kendi işletmelerini kurarak,
üretim sektörü ve hizmet sektöründe
faaliyette bulunabilirler.

} Sivil Toplum Kuruluşları
} Bankalar
} Sigorta acenteleri
} Muhasebe ve mali müşavirlikler
(SMMM, YMM)

DGS ile Geçiş Yapılan Bölümler
1. Bankacılık

9. Muhasebe ve Finans Yönetimi

17. Uluslararası Ticaret

2. Bankacılık ve Sigortacılık*

10. Sigortacılık

3. Çalışma Ekonomisi ve
Endüstri İlişkileri

11. Sigortacılık ve Risk Yönetimi

18. Uluslararası Ticaret ve
Finansman*

4. Ekonomi ve Finans*

13. Teknoloji ve Bilgi Yönetimi

5. Finans ve Bankacılık

14. Uluslararası Finans

6. İşletme*
7. Lojistik Yönetimi*

15. Uluslararası Finans ve
Bankacılık

8. Muhasebe ve Denetim

16. Uluslararası İşletme Yönetimi

12. Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik

19. Uluslararası Ticaret ve
İşletmecilik
20. Uluslararası Ticaret ve Lojistik
21. Yönetim Bilişim Sistemleri*

*İstanbul Medipol Üniversitesinde bulunan programlardır.
**DGS ile geçiş yapılabilecek Açık Öğretim lisans programları için ÖSYM kılavuzuna bakınız.
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LOJİSTİK
Lojistik programı, küresel ticaretin ve denizciliğin giderek daha önemli hale geldiği bir dönemde,
ürün ve bilgilerin müşteriye ulaştırılması için gereken süreçleri mükemmel bir şekilde koordine
edilebilen ve bu süreçleri gerçekleştirirken hem değer zinciri hem de tedarik zincirini mümkün
olduğu kadar verimli kılan ve analitik düşünebilen, bilgi teknolojileri sistemlerini kullanmasını
bilen elemanlar yetiştirir.
Firmaların ürünlerini müşterilere ulaştırmasında temel problem maliyet minimizasyonu ve
kontrolüdür ve aynı zamanda teslimat güvenilirliğini artırmak, üretim sürelerini kısaltmak ve
depolama maliyetlerini azaltmak firmaların temel hedefleri arasındadır. Bu hedefler hem ulusal
hem de uluslararası lojistik faaliyetlerin önemine işaret etmektedir.

Mezunların İstihdam Alanları
} Dağıtım işlemleri
} Depo yönetimi işlemleri
} Depo araç ve malzemeleri
} Karayolu taşımacılığı
} Havayolu taşımacılığı
} Denizyolu taşımacılığı
} Demiryolu taşımacılığı
} Kombine taşımacılık
} Lojistik satın alma ve stok yönetimi

DGS ile Geçiş Yapılan Bölümler
1.

Havacılık Yönetimi*

7.

Uluslararası İşletme Yönetimi

2. İşletme*

8. Uluslararası Ticaret

3. Lojistik Yönetimi*

9. Uluslararası Ticaret Finansman*

4. Teknoloji ve Bilgi Yönetimi

10. Uluslararası Ticaret ve Lojistik

5. Uluslararası Finans

11. Yönetim Bilişim Sistemleri*

6. Uluslararası Finans ve Bankacılık
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*İstanbul Medipol Üniversitesinde bulunan programlardır.
**DGS ile geçiş yapılabilecek Açık Öğretim lisans programları için ÖSYM kılavuzuna bakınız.
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MALİYE
Maliye bölümü hukuk, muhasebe ve iktisat alanlarını birleştirerek temelde devlet görevlisi
yetiştirmek amacıyla varlığını oluşturmuş bir bölümdür. Genel olarak faaliyet alanı, kamu
harcamalarının hukuki ve ekonomik değerlendirilmesi, özel kesim ve kamu kesimi arasındaki
fon akımlarının ekonomik ve sosyal etkileridir. Kamu kesiminde çalışanlar devlet harcamalarını
denetleme ve uygulama görevi yaparlar. Özellikle Maliye ve Gümrük Bakanlığında denetleme
görevi yapan elemanlar, maliye müfettişi, hesap uzmanı, gelirler kontrolörü, vergi kontrol
memuru, vergi yoklama memuru olarak çalışırlar. Uygulama görevi yapanlar ise defterdar, gelir
müdürü, muhasebe müdürü, vergi dairesi müdürü ve vergi dairesi memuru olarak görev yaparlar.
Gerek devlet kadrolarında gerekse özel sektör alanında geniş çalışma imkânı sunduğundan dolayı
tercih edilmektedir.

Mezunların İstihdam Alanları
} Hazine ve Maliye Bakanlığı ile diğer Bakanlıklar
} Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
} Kamu kurum ve kuruluşları
} T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı)
} Mahalli İdareler, Belediyeler, Sayıştay ve diğer kamu kuruluşları
} Muhasebe ve Mali Müşavirlik (SMMM, YMM)

DGS ile Geçiş Yapılan Bölümler
1.

Maliye

7.

Bankacılık ve Finans

2. İktisat

8. Bankacılık ve Sigortacılık*

3. Kamu Yönetimi

9. Ekonomi ve Finans

4. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

10. İşletme*

5. Uluslararası Finans

11. Uluslararası Ticaret ve Finansman*

6. Uluslararası Ticaret ve Lojistik

12. Lojistik Yönetimi*

*İstanbul Medipol Üniversitesinde bulunan programlardır.
**DGS ile geçiş yapılabilecek Açık Öğretim lisans programları için ÖSYM kılavuzuna bakınız.
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PROGRAM KATALOĞU

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı; muhasebe ve finans sektörünün ihtiyacı olan, genel
muhasebe ve maliyet muhasebesi alanlarında uygulama olarak güçlü, tek düzen hesap plânı,
finans ve malî mevzuat konularında bilgili, bilgisayar, ofis ve muhasebe paket programlarını etkin
kullanan, ticarî hayatta kullanılan defterleri mevzuata uygun usul ve esaslara göre işleyebilen, plânlı
ve sistemli çalışma alışkanlığı kazanmış bireyler yetiştirmektir. Muhasebe programında bu alanda
kariyer yapmak isteyen öğrencilerin müşavirlik, denetim ve maliyet muhasebesi alanlarında hem
teorik bazda hem de uygulama bazında gerekli alt yapı ile donatılarak mezun olmaları, iş hayatına
atılmaları ve sektörün talebinin karşılanması amaçlanmaktadır.

Mezunların İstihdam Alanları
} Mali Müşavirlik Bürolarında
} Uluslararası Ticaret Firmalarında
} Finans Kuruluşlarında
} Defterdarlıklarda
} Bankalarda
} Vergi Dairelerinde
} Özel sektör firmalarının muhasebe departmanlarında çalışma imkanına sahiptirler.

DGS İle Geçiş Yapılan Bölümler
1.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

10. Uluslararası Finans

2. Ekonomi

11. Uluslararası Finans ve Bankacılık

3. Ekonomi ve Finans*

12. Uluslararası İşletme Yönetimi

4. İktisat

13. Uluslararası Ticaret

5. İşletme*

14. Uluslararası Ticaret ve Finansman*

6. Lojistik Yönetimi*

15. Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

7.

16. Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Maliye

8. Muhasebe ve Denetim

17. Yönetim Bilişim Sistemleri*

9. Muhasebe ve Finans Yönetimi
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*İstanbul Medipol Üniversitesinde bulunan programlardır.
**DGS ile geçiş yapılabilecek Açık Öğretim lisans programları için ÖSYM kılavuzuna bakınız.

PROGRAM KATALOĞU

RADYO VE TV PROGRAMCILIĞI
Radyo ve Televizyon Programcılığı, medya ve sinema sektörüne yönelik teknik bir eğitim içeriğine
sahiptir. Yeni medya biçimlerinin ortaya çıkması ve etkinliğini geleneksel medyaya göre çok daha
etkili bir şekilde göstermesi ile alanda ciddi bir istihdam olanağı kendisini göstermektedir. Alanın
ihtiyaç duyduğu teknik eleman ihtiyacına göre program müfredatı oluşturulmuştur. Buna göre
öğrenciler, gazete ve televizyon muhabirliği, radyo sunuculuğu, kameramanlık, set asistanlığı,
kurgu, görüntü yönetmenliği, set amiri, ışıkçı, fotoğrafçı gibi mesleklere sahip olabilirler.

Mezunların İstihdam Alanları
} Gazete ve televizyon kurumları
} Sinema setleri
} Radyo kurumları
} Belediyelerin basın departmanları
} Fotoğrafçılık

DGS İle Geçiş Yapılan Bölümler
1.

Radyo Televizyon ve Sinema*

15. Görsel Sanatlar

2. Yeni Medya

16. Grafik Tasarımı

3.

17. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

4. Grafik Tasarım

18. İletişim

5.

19. İletişim Bilimleri

Gazetecilik*

6. İletişim ve Tasarımı

20. İletişim Sanatları

7.

21. İletişim Tasarımı ve Yönetimi

Reklamcılık

8. Fotoğraf

22. Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi

9. Basın ve Yayın

23. Medya ve İletişim

10. Film Tasarımı ve Yazarlığı

24. Sinema ve Dijital Medya

11. Film Tasarımı ve Yönetimi

25. Sinema ve Televizyon

12. Film Tasarımı ve Yönetmenliği

26. Televizyon Haberciliği ve Programcılığı

13. Fotoğraf ve Video

27. Yeni Medya ve İletişim*

14. Görsel İletişim Tasarımı

*İstanbul Medipol Üniversitesinde bulunan programlardır.
**DGS ile geçiş yapılabilecek Açık Öğretim lisans programları için ÖSYM kılavuzuna bakınız.
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PROGRAM KATALOĞU

SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri programı mesleki eğitim vermektedir. Öğrencileri, kabin memuru
olmaya hazırlar. Bu program uygulama ağırlıklı, zengin içeriğe sahip bir ön lisans programıdır.
Ulusal ve uluslararası sivil havacılık kurallarına ilişkin temel kuramsal ve uygulamalı bilgileri açıklar.
Eğitim dili Türkçedir. Havacılık dili İngilizce olduğundan Genel İngilizce ve Mesleki İngilizce
dersleri bulunmaktadır. Seçmeli ders olarak; İspanyolca ve Almanca dersleri de vardır. Sivil
Havacılık Kabin Hizmetleri programına kaydolabilmek için özel şartlar bulunmaktadır. Bu şartların
sağlandığı; Adli Sicil Kaydı belgesi ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce yetkilendirilmiş sağlık
kurumlarından sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair sağlık raporu almaları ile tespit
edilir.

Bu mesleği icra edebilmek için gerekli şartlar;
} Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmamak,
} Kadınlar için 160-180 cm arası boya sahip olmak, fazla kilolu ve çok zayıf olmamak
gerekiyor.
} Erkekler için 170-190 cm arası boya sahip olmak, fazla kilolu ve çok zayıf olmamak
gerekiyor.
} Sağlık durumu uçuşa elverişli olmak (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce yetkilendirilmiş
sağlık kurumlarından sağlık durumlarının uçuşa uygun olduğuna dair rapor almaları
gerekmektedir).
} Kabin memuru üniforması giyildiğinde vücudunun görünecek yerlerinde dövme veya
yara izi bulunmamak.

Mezunların İstihdam Alanları
} Kabin Memuru: Havayolu şirketlerinin tüm iç ve dış hat uçuşlarında kabin memuru olarak
çalışması için yeterli donanıma sahip olacaklardır.
} Sivil Havacılık: Sivil havacılıkla ilgili her türlü şirkette farklı konumlarda çalışmak için
yeterli donanıma sahip olacaklardır.

DGS ile Geçiş Yapılan Bölümler
1. Havacılık Yönetimi *

4. Seyahat İşletmeciliği

2. Lojistik Yönetimi *

5. Turizm İşletmeciliği

3. Seyahat İşletmeciliği ve turizm rehberliği

6. Turizm Rehberliği
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*İstanbul Medipol Üniversitesinde bulunan programlardır.
**DGS ile geçiş yapılabilecek Açık Öğretim lisans programları için ÖSYM kılavuzuna bakınız.

PROGRAM KATALOĞU

SOSYAL HİZMETLER
Sosyal hizmetler, birey, aile ve toplumların yaşadıkları çevre koşullarında, kontrolleri dışında
gelişen sorunların önlenmesi ve çözülmesini, ihtiyaçlarının karşılanmasını, sosyal refahın ve yaşam
kalitesinin iyileştirilmesini amaçlayan sistemli ve programlı hizmetler bütünüdür. Bugün artan
insan sorunları ve farklılaşan ihtiyaçlar karşısında hem kamu sektörü hem de özel sektörün sosyal
hizmet mesleğine olan ihtiyacı daha fazla belirtmektedir ve yetişmiş meslek elemanına talepleri
artmaktadır.
Bu yaklaşım doğrultusunda İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Sosyal Hizmetler programı, mesleki bilgi, değer ve becerilerle donatılmış, etik kişi sorumluluklarına
sahip, insan ilişkilerinde başarılı ve sosyal hizmet mesleğine artan talebi karşılayabilecek nitelikli
sosyal teknikerler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Sosyal değişim ve gelişimin sağlanmasında sosyal
hizmet uzmanlarının yanı sıra sosyal teknikerlere de ihtiyaç artmaktadır.

Mezunların İstihdam Alanları
} Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile diğer Bakanlıklar
} Yerel yönetimlerin aile danışma merkezleri
} Engelli bakım ve rehabilitasyon merkezleri
} Huzurevi ve yaşlı bakım merkezleri, sosyal yardım birimleri, yaşlı yaşam evleri
} Sığınmacı ve mültecilere yönelik sosyal yardım birimleri
} Sivil toplum örgütleri

DGS ile Geçiş Yapılan Bölümler
1. Sosyal Hizmet*
2. Sosyoloji

*İstanbul Medipol Üniversitesinde bulunan programlardır.
**DGS ile geçiş yapılabilecek Açık Öğretim lisans programları için ÖSYM kılavuzuna bakınız.
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PROGRAM KATALOĞU

SPOR YÖNETİMİ
Spor Yönetimi; çağdaş spor yönetimi yaklaşımı çerçevesinde yöneltme ve yönlendirme yeteneğine
sahip, insanlar ile iyi iletişim kurabilen, sorumluluk sahibi, teknolojiye hâkim, kazanmış olduğu bu
özellikler ile spor yönetimi faaliyetlerini değerlendirebilecek mesleki yeterliliğe sahip bireylerin
yetiştirilmesine katkıda bulunmaktadır.
Programın amacı; Türk spor teşkilatına, özel kurum ve kuruluşlara yetkin ve nitelikli spor
yöneticileri yetiştirmek, spor yönetim alanlarında ulusal ve uluslararası organizasyonlarda yetkin
insan kaynakları yetiştirmektir.
Programda müfredatı, güncel konu ve sorunları takip ederek hazırlanmıştır. Bu doğrultuda ulusal
ve uluslararası düzeyde spor pazarlama, ekonomi, spor medya, spikerlik ve yayıncılık, spor tesis
ve organizasyonları, spor hukuku, spor turizmi gibi etkin dersler müfredatta yer almaktadır. Ayrıca
mesleki uygulama dersleri ile güz ve bahar dönemlerinde haftada üç gün, 12 hafta boyunca
sektörün önce gelen kurumlarında ve uzman kişilerin yanında mesleki deneyim kazanmaktadırlar.
Literatür bilgisi ile saha tecrübesi yanında ayrıca spor tesisi gezileri, çeşitli ulusal ve uluslararası
spor organizasyonlara katılım gerçekleşmektedir. Okul spor takımlarında yer alan öğrenciler,
üniversiteden burs alabilmektedirler.
Spor yönetimi alanında başarılı bir kariyer yapmak isteyen adayların, girişken, sosyal yanı kuvvetli,
liderlik özelliği olan, iletişim becerileri yüksek, sporu hayatının bir parçası olarak görmeleri halinde
kariyerlerinde daha hızlı adımlarla ilerleyebilirler.

Mezunların İstihdam Alanları
} Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki yerel müdürlükler
} Spor federasyonları
} Üniversitelerdeki spor birimleri
} Yerel yönetimlerdeki spor birimleri

DGS ile Geçiş Yapılan Bölümler
1. Spor Yöneticiliği

3. İşletme*

2. Rekreasyon

4. Uluslararası İşletme Yönetimi
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*İstanbul Medipol Üniversitesinde bulunan programlardır.
**DGS ile geçiş yapılabilecek Açık Öğretim lisans programları için ÖSYM kılavuzuna bakınız.

PROGRAM KATALOĞU

UYGULAMALI İNGİLİZCE ÇEVİRMENLİK (I. VE II. ÖĞRETİM)
Küreselleşmenin her geçen gün daha da hızlandığı bir dünyada ve Avrupa Birliği başta olmak üzere
pek çok uluslararası örgütlenme ile bağlantısı bulunan ülkemizde, uluslararası düzeyde iletişim
büyük önem taşımaktadır. Günümüz dünyasının adeta ortak dili haline gelmiş olan İngilizce de
çağımızdaki etkin uluslararası iletişimin gereksinimlerini karşılamak için en temel önkoşul haline
gelmiştir. Bu doğrultuda bir yaklaşımla şekillendirilen İstanbul Medipol Üniversitesi Uygulamalı
İngilizce Çevirmenlik programı, öğrencilerin küresel dünyanın iletişim ihtiyaçlarını karşılayabilecek
yetkinliğe erişmesi amacı doğrultusunda, 1 yıllık İngilizce Hazırlık eğitimi ile yoğun bir İngilizce
öğretimi sunmakta ve İngilizce Hazırlık programını başarıyla tamamlayan öğrencilerini de 2 yıllık
uygulama ağırlıklı bir eğitimle hem İngilizce iletişim becerisi hem de çeviri yetkinliği konusunda
uluslararası rekabet ortamının gereksinimlerini karşılayacak düzeye taşımayı amaçlamaktadır.
Alanlarında uzman ve çok yönlü akademik kadrosuyla İstanbul Medipol Üniversitesi Uygulamalı
İngilizce Çevirmenlik programı; başlangıç seviyesinden itibaren İngilizce öğrenmek veya
hâlihazırda edinmiş olduğu İngilizce bilgisini ilerletmek isteyen, uluslararası iş ortamında
İngilizceyi etkin olarak kullanmak durumunda olan, çevirmenlik mesleğini (yazılı veya sözlü) icra
etmeyi düşünen ve alanla ilgili lisans programlarına geçmek isteyenler için imkân sunmaktadır.

Mezunların İstihdam Alanları
} Dışişleri Bakanlığı ve diğer Bakanlıklar
} Belediyelerin Dış İlişkiler Müdürlükleri
} Tercüme büroları
} Yerelleştirme firmalarında
} Çok uluslu şirketler
} Dış ticaretle uğraşan firmalarda
} Turizm acenteleri

DGS ile Geçiş Yapılan Bölümler
1. Amerikan Kültürü ve Edebiyatı

4. İngiliz Dili ve Edebiyatı

2. Çeviribilim

5. Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)

3. İngiliz Dil Bilimi

*İstanbul Medipol Üniversitesinde bulunan programlardır.
**DGS ile geçiş yapılabilecek Açık Öğretim lisans programları için ÖSYM kılavuzuna bakınız.
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