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Akademik Dünyaya Hazırlan
İstanbul Medipol Üniversitesi Dil Okulunda, sadece 
İngilizce dil seviyesini geliştirmeye odaklanmıyoruz. 
Aynı zamanda, öğrencilerimizin akademik 
çalışmalarına ve gelecekteki kariyerine de destek 
oluyoruz. Yabancı dile hâkim olarak eğitim hayatlarına 
başlayan öğrencilerimiz, akademik dünyanın yaşam 
boyu sürecek gelişim mücadelesine her zaman bir 
adım önde başlıyor. 

Neden Medipol Dil Okulu? 
 
Osman Emir Yılmaz 
(Elektrik ve Elektronik Mühendisliği)

“Medipol Dil Okulu, öğretmenlerimizin 
bize verdiği destek ve motivasyon 
ile İngilizceyi sevgiyle öğrenmemizi 
sağladı. Dil öğrenmek konusunda 

ufkum genişledi. Gördüğüm eğitim, İngilizcede sınırlarımı 
genişletebileceğime dair aydınlanmama vesile oldu.”

Sümeyra Sultan Hançerli 
(Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık)

“Sorularımızı her zaman dinleyen, 
amacı en yüksek verimi almamızı 
sağlamak olan öğretmenlerle 
çalışmak benim için oldukça değerli. Dil 

öğrenmeye karşı yeni bir perspektif oluşturmama vesile 
olan öğretmenlerim ve içinde bulunduğum sıcak ortam 
sayesinde iyi ki Medipol’deyim diyorum.”

Kevin Yurdakul 
(Fizyoterapi ve Rehabilitasyon))

“Üniversiteye kadar senelerce İngilizce 
dersi gördüm fakat Medipol Dil Okuluna 
başlayıncaya kadar gerçek anlamda 
hiçbir şey öğrenemediğimi fark ettim. 

Artık İngilizce bildiğimi söyleyebiliyorum, hafta sonları 
Kapalıçarşı’da çalışırken aktif olarak konuşabiliyorum. 
Bunu her zaman ailem gibi davranan öğretmenlerime 
borçluyum.”

Furkan Utku Aydil 
(Diş Hekimliği)

“Neden Medipol sorusunun en net cevabı 
kaliteli eğitim ve imkânlardır. Tüm eğitim 
hayatım boyunca, ilk defa İngilizceyi 
öğrenmeye başladığımı hissettim. 

Bunların hepsi bizden daha çok emek veren öğretmenlerim 
sayesinde. Benim gözümde Medipol demek kaliteli eğitim 
demek.”



33 Haftada 
İngilizce Konuşmaya Başla
İngilizce Hazırlık Programı yaklaşık 33 hafta sürüyor. 
Her hafta verilen ve 26-28 saat süren dersler boyunca 
öğrenciler İngilizceyi öğrenmede hızlı bir gelişim 
gösteriyor. 33 haftanın sonunda öğrencilerimiz 
İngilizceyi doğru ve akıcı bir şekilde kullanabildikleri 
B1+ veya B2+ (İleri Seviye) seviyesine erişiyor. Yoğun 
İngilizce programımız; öğrencilerimize okuma, 
yazma, dinleme, konuşma ve dil bilgisi gibi temel 
beceriler kazandırıyor. Öğrencilerin İngilizceyi hem 
bölüm derslerinde ve kariyerlerinde akıcı bir şekilde 
kullanabilmelerini sağlıyor.

Bölümüne Göre 
İngilizce Eğitimi Al
Hazırlık Programımız, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler 
olarak iki ana gruptan oluşuyor. Tüm bölümlerden 
gelen öğrenciler bu iki ana grup altındaki birimlere 
bağlı oluyor. Aslında yaptığımız şey şu; öğrencilerimizin 
mühendis olacaksa mühendis gibi, doktor olacaksa 
doktor gibi, iletişimci olacaksa iletişimci gibi İngilizce 
öğrenmesini sağlıyoruz. Genel İngilizceyi kavrayan 
öğrencilerimiz iş İngilizcesiyle fakülteye hazırlanıyor, 
akademik olarak kendilerini ifade edebilecek şekilde 
Dil Okulumuzdan mezun oluyor.

Eğitimin Bir Parçası Ol
Öncelikli hedeflerimizden biri, öğrencilerimizin 
temel becerilerini kullanarak, akademik çalışmalarını 
sürdürmeleri için gerekli olan yabancı dil altyapısını 
sağlamak. Bu nedenle, proje ve portfolyo 
çalışmalarında öğrencilerin uzmanlaşacağı alanlarla 
ilgili temaların işlenmesine yönelik çalışmalar 
yapıyoruz. Kendi alanlarıyla ilgili araştırma yapan ve 
bu araştırmaları İngilizce olarak ifade eden öğrenciler; 
sunumlarda etkin, takım çalışmasında verimli, 
akademik yazıları anlayıp yazabilen, saha çalışmalarının 
profesyonelleri haline geliyor. Bu çalışmalar, yıl 
boyunca farklı proje şekilleri ve proje gruplarıyla 
devam ediyor.

“Akredite Okul”la Öğren
Dil Okulumuz, uluslararası akreditasyon çalışmalarını 
tamamlayarak tüm eğitim süreçlerinde (yıllık ders 
programı hazırlık ve uygulama süreçleri, sınav hazırlık, 
uygulama ve değerlendirme süreçleri, fiziksel ve 
teknoloji altyapı dokümantasyonu, iş tanımlarının 
yenilenmesi, öğrenci ve eğitim kadrosu etik kuralları) 
Uluslararası Akredite Dil Okulu (Pearson Assured) 
unvanını taşıyor. Akreditasyon, Dil Okulumuzun 
kurumsal özgüven, öğrenci kazanımları, ulusal ve 
uluslararası tanınırlığı anlamında üst düzey bir eğitim 
kurumu olarak tescillendiğini ifade ediyor.



İstanbul’u İngilizce Tanı
Dil okulunda benimsenen eğitim modeliyle öğrenciler 
eğitim sürecinin bir parçası olarak yaşamın doğal 
akışında İngilizceyi öğreniyor, pratiklerini yine bu 
şekilde yapabiliyor. Tarih nosyonu kuvvetli öğretim 
görevlilerimiz İstanbul’un tarihini İngilizce dinlediğimiz 
geziler düzenliyor ve İstanbul’u birlikte tanıyoruz.

İstersen Yurt Dışında Oku
Üniversitemizin yurt dışında sunduğu eğitim fırsatları 
belirli dilimler ya da tüm hazırlık programı için geçerli 
olabiliyor. Arzu eden öğrencilerimiz Dil Okulu 
Hazırlık Programının 4. dilimini mali yükümlülüklerini 
üstlenmek kaydıyla (Royal Language Training 
organizasyonları vasıtası ile) ABD’de bir üniversite 
kampüsünde tamamlayabiliyor. Bu seçenekle 
Amerika’da gördükleri eğitimin sonunda girecekleri 
PTE sınavından aldıkları skorla, Medipol Dil Okulu 
geçme skorunun korelasyonu sene sonu başarılarını 
belirliyor. Geçme skorunu sağlayan öğrenciler 
Dil Okulu Hazırlık Programında gerçekleştirilen 
PLAT sınavından muaf oluyor. Yaptığımız başka 
bir protokol vasıtasıyla yine isteyen öğrencilerimiz 
Tennessee Devlet Üniversitesinde bir yarıyıl eğitim 
görebiliyor. Burada edindikleri başarı, Dil Okulu 
Hazırlık Programındaki ilgili yarıyıla ait skorları 
olarak kabul ediliyor. Ayrıca Mühendislik ve Doğa 
Bilimleri Fakültemizin Amerika’da bulunan ELS eğitim 
kurumlarıyla, Uluslararası Tıp ve Tıp Fakültelerimizin de 
Kaplan Eğitim Kurumlarıyla protokolleri var. Protokol 
imzaladığımız diğer okullar ise Bluefield College (ABD), 
Pera Eğitim (ABD, Kanada, İngiltere) ve Pratiq Dil Okulu 
(İngiltere).

Erasmus Plus, ZIFT ve Daha Fazlası
Erasmus Plus, ZIFT ve diğer AB değişim programları 
dahil olmak üzere gençlik değişim programlarından 
yararlanmak da birer seçenek. Dil Okulu Yurt Dışı 
Birimi tarafından Avrupa Birliği Bakanlığı Gençlik 
Değişim projeleri öğrencilerimize sunuluyor. Temel 
amacı Avrupa’daki yükseköğretim kurumlarının eğitim 
kalitesini kültürel etkileşimlerle artırmak olan Erasmus 
Plus Programı, üniversite öğrencilerinin hareketliliğini 
hedefliyor. Avrupa Birliği tarafından oluşturulup 
yürütülen bu program, Avrupa kıtasında bulunan bütün 
üniversiteleri Avrupa Birliği altında birbirine bağlamayı 
amaçlıyor. Gençlik değişim programları, farklı 
ülkelerden gençlerle bir araya gelme ve o ülkelerin 
kültürlerini öğrenme fırsatı sunuyor. Bunun dışında 
öğrenciler İngilizce pratik yapma imkânı da buluyor. 
Öğrenciler yurt dışındaki projelere katılabildikleri gibi 
yurt içinde de uluslararası projelere katılabiliyor. Bu 
projeler sadece Avrupa ülkelerinde tamamlanıyor 
ve yaklaşık 9 gün sürüyor. Her proje sonunda, yurt 
dışında ya da yurt içinde Erasmus Plus değişim 
projelerine katılan bütün öğrencilerimize Avrupa 
Birliği Bakanlığı destekli Erasmus + Youthpass öğrenci 
değişim sertifikası veriliyor. Konaklama ve yeme içme 
masrafları tamamen, ulaşım masrafları ise projeye ve 
ulusal ajansın ülkelere verdiği hibe miktarına göre 
karşılanıyor.



Sosyal Öğrenci Ol
Öğrencilerimize kültürel gelişimlerinin yanında 
sosyal yönden gelişmeleri için de her türlü desteği 
sağlıyoruz. Öğrenciler akademik çalışmaların 
dışında da yer alarak stres atabileceği etkinliklere 
katılabiliyor. Düzenlediğimiz buz pateni, paintball, 
resim atölyeleri, binicilik, Karanlıkta Diyalog, Sessizlikte 
Diyalog, planetarium ve okçuluk gezilerimize her 
sene yenilerini ekliyoruz. Öğrencilerimizin üstlendiği 
Notre Dame’ın Kamburu müzikali ise beğeni toplayan 
etkinliklerimizden yalnızca biri.
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