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Toplumun Nabzını Tut
Gelecekte, bireye ve topluma temas eden konularda 
bugünün öğrencileri söz sahibi olacak. Mesleklerinde 
en iyi olmak isteyen öğrencilerimiz, en iyilerden 
öğreniyor, daha iyisini yapmak için teşvik ediliyor. 
Akademik yetkinlikte dünya standardında öğretim 
üyesi kadrosu ile öne çıkan fakültemizde geçmişi 
aydınlatmak, günümüz problemlerine çözüm 
üretmek ve geleceğe ışık tutmak isteyenleri yarınlara 
hazırlıyoruz.

Neden Medipol İTBF?

Beyza Yıldırım 
(Psikoloji-Türkçe)

“Akademik kadrosu ve öğrencilerine 
sunduğu sosyal imkânların yanı 
sıra her öğrencisinin kendi kariyer 
yolunda ilerlemesini desteklemesi, 

Medipol’ü tercih etmemde etkili oldu. Kariyerim için 
attığım bu önemli adımda üniversite seçimimin etkili 
bir yeri olduğunu düşünüyorum. Medipol markası ile 
geleceğime, kendime ve meslek hayatıma sağlam bir 
yatırım yaptığıma inanıyorum.”

Ayşe Nur Yılmaz 
(Psikoloji-İngilizce)

“Psikoloji Bölümü’nün akademik 
kadrosu ve ders çeşitliliği üniversite 
tercihimi yaparken beni etkilemişti 
hatta en büyük kriterim mesleğimi 

kimden öğreneceğimi iyi belirlemekti. Burada başarılı 
öğrencinin her daim yanında olmaya özen gösteren 
bir işleyişin olması, güven veriyor ve desteklendiğinizi 
hissetmenizi sağlıyor.”

Oğuz Musa Kurbanoğlu 
(Siyaset Bilimi ve 
Kamu Yönetimi-Türkçe) 

“Medipol’ün öğrencilerine sunduğu 
imkânlar ve seçkin eğitim kadrosu 
tercihimde etkiliydi. Siyaset Bilimi 

ve Kamu Yönetimi alanında güçlü akademik geçmişi 
olan isimlerle çalışma, onlara rahatlıkla ulaşma ve 
rehberliklerinden istifade etme imkânlarına sahibiz. Bu, 
şüphesiz iyi bir üniversite eğitimi için başlıca bir unsur.”

Edibe Betül Yücer 
(Siyaset Bilimi ve 
Uluslararası İlişkiler-İngilizce)

“Bölümümü Medipol’de tercih etme 
konusunda tereddütlerim vardı. Tercih 
günlerine geldiğimde tanıştığım güzide 

hocalarım, ders çeşitliliği, aktif okul kulüpleri ve yurt 
dışı değişim programları beni burada olmaya ikna eden 
faktörlerdi. Öğrencisini daha iyi olmaya teşvik eden 
olanaklarıyla Medipol Üniversitesi benim ilk tercihim 
oldu.”



PSİKOLOJİ 
Türkçe Program

İngilizce Program

Duygulardan davranışlara, zihinsel süreçlerden tüm 
bunların bedenle etkileşimine kadar insana dair her şeyi 
bilimin sınırları içerisinde ele alan psikoloji disiplininde 
insan, biyo-psiko-sosyokültürel bağlamı içinde bilimsel 
yöntemlerin ışığında ele alınıyor. İnsanı anlamaya 
ve problemlerine çözüm bulmaya çalışan bu geniş 
şemsiyenin altında, klinik psikoloji, nöropsikoloji, sosyal 
psikoloji, gelişim psikolojisi, eğitim psikolojisi, sağlık 
psikolojisi, endüstri ve örgüt psikolojisi gibi gittikçe 
gelişen ve yaygın hale gelen çalışma alanları bulunuyor.

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI 
İLİŞKİLER 
İngilizce Program

Siyaset Bilimi, siyasi tercihlere, bu tercihleri yapan 
aktörlere ve bu aktörler arasındaki etkileşime 
odaklanırken; Uluslararası İlişkiler, uluslararası sistemde 
etkin çeşitli düzeylerden aktörlerin (ör.liderler, 
devletler, uluslararası kurumlar, devlet-dışı aktörler) 
karar verme süreçlerine ve buna bağlı ortaya çıkan 
davranışlarına odaklanmakta, bu süreç ve davranışları 
etkileyen faktörlerin neler olduğu sorusuna yöntemsel 
yaklaşımlardan da faydalanarak cevap aramaktadır. 
Bu iki dalı harmanladığımız ve uluslararası ilişkileri ön 
plana çıkardığımız eğitim modelimizde; öğrencilerimize 
uluslararası ilişkiler, uluslararası hukuk, diplomasi, dış 
politika analizi, bölgesel politikalar, ülkelerarası çatışma 
ve iş birliği, uluslararası göç veya enerji politikaları 
gibi alanlara dair temel kavramları, kuramları, ilkeleri, 
yöntemleri ve yaklaşımları aktarıyor, tartışıyor ve 
öğrencilerimizin mezuniyeti sonrası bu alanlarda nitelikli 
çıktılar ortaya koymalarını sağlayacak bilgi ve araçlarla 
donatılmalarını amaçlıyoruz.

SİYASET BİLİMİ VE KAMU 
YÖNETİMİ 
Türkçe Program
İngilizce Program

Siyaset hem bir bilim hem de sanat. Aristo onu insanın 
en erdemli faaliyeti olarak görüyor. Bu bağlamda devlet 
üzerine düşünmek, onun en ideal şeklini anlamaya 
çalışmak, bürokrasisinin ihtiyaç duyduğu insan kaynağını 
yetkin bir biçimde yetiştirmek, siyasetin ve yönetim 
biliminin temel ilgi alanını oluşturuyor. Siyaset Bilimi 
ve Kamu Yönetimi, bu ikisini bir arada bulabileceğiniz 
bir bölüm. Bölümümüz, Türkiye’de ve dünyada 
gerçekleşen siyasi ve sosyal süreçleri, sorunları ve bu 
sorunların sebeplerini çözümleyebilen, vatandaşların 
siyasi yapılarla kurduğu ilişkileri bilimsel olarak ortaya 
koyabilen, sosyal bilimlerin yöntemlerini kullanarak 
araştırma yapabilen ve alanı takip edebilen mezunlar 
yetiştirmeyi hedefliyor. 

Akademik Kadro
Fakültemizde dünyanın ve Türkiye’nin saygın 
üniversitelerinde doktora çalışmalarını gerçekleştirmiş, 
aynı zamanda sektörel deneyime sahip öğretim 
üyelerinden oluşan güçlü bir akademik kadro eğitim 
veriyor.

Prof. Dr. Ali Resul Usul 
Dekan

“İTBF’de ana ilgi alanımız insanın toplumla ilişkisi. 
Medipol’ün ekolüne göre, eğitim hayatın içinden 
olmalıdır. Öğrencilerimizin; dil bilen, dünyayı tanıyan, 
farklı disiplinlere de ilgi duyarak kendini geliştirebilen, 
projeler üretebilen mezunlar olarak hayata 
katılmalarını arzu ediyoruz.”

 X Prof. Dr. Atilla Yayla

 X Prof. Dr. Mehmet İpşirli

 X Prof. Dr. Bekir Berat Özipek

 X Prof. Dr. Gökhan Malkoç

 X Prof. Dr. Hayrettin Kara

 X Prof. Dr. Şit Tufan Buzpınar



İngilizce Hazırlıkla Hayata Hazırlan
Eğitim dili İngilizce olan tüm bölümler için bir yıl 
İngilizce Hazırlık eğitimi zorunlu olarak 
Dil Okulu tarafından veriliyor. Türkçe bölümlere 
kayıt olan öğrencilerimiz de isteğe bağlı olarak 
hazırlık eğitiminden yararlanabiliyor.

Erasmus Deneyimiyle Yeni Ufuklar
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler-İngilizce 
öğrencimiz Hasan Kürşat Taşkıran, Fransa’nın Lille 
şehrindeki Sciences Po’da Erasmus deneyimi kazandı. 
Taşkıran deneyimini şöyle aktardı: “Science Po’da 
aldığım dersler sayesinde olaylara bizim düşünce 
tarzımızın dışında, Batılı bir gözle bakabilmeyi 
öğrendim. Fransa’da geçirdiğim 6 ayda farklı 
milletlerden birçok insanla tanıştım, bu sayede sosyal 
çevrem genişledi ve farklı kültürleri tanıdım. Ayrıca 
Avrupa Parlamentosu gibi önemli kurumları ziyaret 
etme fırsatı buldum. İmkânı olan herkese bu deneyimi 
tavsiye ediyorum.”

İTBF’nin Tüm Bölümleri 
Akredite Oldu
İstanbul Medipol Üniversitesi İnsan ve Toplum 
Bilimleri, İşletme ve Yönetim Bilimleri ile Sağlık 
Bilimleri Fakültelerine bağlı programların akredite 
edilmesi sebebiyle program düzenlendi. Güney 
Kampüs Konferans Salonunda düzenlenen programa 
Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. 
Muzaffer Elmas, Rektör V. Prof. Dr. Ömer Ceran başta 
olmak üzere dekanlarımız, öğretim üyelerimiz, idari 
personel ve çok sayıda öğrenci katıldı. Programın açış 
konuşmasını gerçekleştiren İTBF Dekanı Prof. Dr. Ali 
Resul Usul, başarının tesadüf olamayacağını, daha 
kaliteli bir eğitim için gece gündüz demeden çalışmaya 
devam edeceklerini söyledi. Programda konuşan 
Rektör V. Prof. Dr. Ömer Ceran ise İstanbul Medipol 
Üniversitesinin akreditasyon anlamında büyük bir ivme 
kazandığını ifade etti.

Prof. Yiğitbaşı, ‘DEİK Ticari 
Diplomasi Ödülü’nü Kazandı
DEİK tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Ticari 
Diplomasi Ödülleri Töreni’nde Mütevelli Heyeti 
Başkanımız Prof. Dr. Gazi Yiğitbaşı, ‘Üye İlişkileri 
ve Kazanımı’ kategorisinde ödüle layık görüldü. 
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından ‘İş 
Konseyleri Performans Değerlendirme Sistemi’ 
kapsamında bu yıl ilk defa düzenlenen Ticari 
Diplomasi Ödülleri İstanbul’da düzenlenen törenle 
sahiplerini buldu. Yedi kategoride 14 ödül ve Ticari 
Diplomasi Onur Ödülü’nün verildiği törende İstanbul 
Medipol Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. 
Dr. Gazi Yiğitbaşı, DEİK Sağlık İş Konseyi Başkanı olarak 
‘Üye İlişkileri ve Kazanımı’ kategorisinde birinci oldu. 
Prof. Yiğitbaşı’na ödülünü Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan 
takdim etti.



Lisansüstü Eğitim
Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi veya yakın alanlardan 
lisans derecesini almış olan ve bu alanda çalışmaya 
devam etmek isteyen öğrencilere sunulan lisansüstü 
programların eğitimleri fakültemiz tarafından veriliyor.

Yüksek Lisans Programları

 X Siyaset Bilimi

 X Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler

 X Klinik Psikoloji

 X Psikoloji

Doktora Programı
 X Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
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