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Geleceğin Eğitimcileri 
Medipol’de Yetişiyor
Nitelikli öğretmenler, yeni nesiller üzerinde ömürlük 
değişim ve etkiler yaratıyor. Yeni nesillere öğretmenlik 
yapacak bugünün öğrencilerinin ülkemizin yarınlarını 
doğru şekillendireceğine inanıyoruz.

Neden Medipol Eğitim Fakültesi?

İpek Çolak  
(İngilizce Öğretmenliği) 
“Alanında son derecede yetkin 
akademisyenlerin, öğrencilere her 
açıdan destek vermekten kaçınmayan 
yöneticilerin ve çalışanların olduğu 

bir yer İstanbul Medipol Üniversitesi. Bu avantajlarla 
birlikte kampüsün sunduğu olanaklar, geleceğe yönelik 
yurt dışı bağlantıları ve verilen çok yönlü eğitim, 
tercihimi Medipol Üniversitesinden yana kullanmamı 
sağladı.”

Ayşe Çetinkaya 
(Okul Öncesi Öğretmenliği) 
“Mesleğimde başarıya ulaşmak için 
ilk tercihimle Medipol Üniversitesine 
yerleştim. Başarı merdivenlerini 
çıkarken Medipol Üniversitesi tüm 

imkânlarıyla öğrencisine fırsatlar sunuyor ve öğrencisini 
destekliyor. Medipol’den aldığım eğitimin, yaşamım 
boyunca yoluma ışık olacağına inanıyorum.”

Nazlı Aslan 
(Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık-
İngilizce/Okul Öncesi Öğretmenliği 
ÇAP) 
“İnsan ilişkilerine olan merakımı ve 
çocuklara olan ilgimi Medipol’de 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ve Okul Öncesi 
Öğretmenliği Bölümleriyle ÇAP yaparak pekiştirme 
fırsatı buldum. Geleceğinizi şekillendirirken çift 
ana dal olanaklarının olması ve en önemlisi başarı 
bursu imkânının sunulması beni cesaretlendirdi. 
Anlayışlı ve ilgili hocalarım sayesinde mesleğimde 
iyi yerlere geleceğime inanıyorum.”

Samet Türer 
(Özel Eğitim Öğretmenliği) 
“Sunduğu geniş eğitim imkânlarından 
faydalanmak, alanımda başarıya 
ulaşmak için Medipol’ü seçtim. 
Teorik derslerin yanında uygulamaya 

da önem veren ayrıca etkili okul dışı bağlantılarla 
eğitimini zenginleştiren ve öğrenci başarısını her zaman 
destekleyen bölümümü Medipol’de okumaktan 
mutluyum.”



İLKÖĞRETİM 
MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 
Türkçe Program

Toplumda “korkulan” bir ders olarak görülen 
matematiği “eğlenceli” hale getirerek aktarabilecek 
öğretmenler yetiştirmek bölümümüzün en önemli 
amaçları arasında yer alıyor. Öğrencilerimizi çağın 
ihtiyaçlarına uygun olarak eleştirel düşünebilen, 
problemlere çözümler üretebilen, araştırma yapmayı 
seven, bilgi üretebilen, iletişim ve sosyal becerileri 
yüksek öğretmenlere dönüştürmeyi hedefliyoruz.

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ
İngilizce Program

Bölümümüz, alana dair temel bir bilgi birikimi 
oluşturmasının yanı sıra, alandaki ve teknolojideki 
en son gelişmelerden yararlanarak geleceğin 
öğretmenlerini yetiştirmek için çeşitli fırsatlar sunuyor. 
Burada, aday öğretmenlerimize zenginleştirilmiş bir 
deneyim sağlıyor, araştırma yapmalarına imkân veriyor, 
konferanslar ve çalıştaylar düzenleyerek akademik 
ortamlarda aktif rol üstlenmelerinin önünü açıyoruz. 
Dahası, aday öğretmenlerimiz, eğitimleri sırasında en 
güncel eğitim teknolojilerini keşfetme ve kullanma 
fırsatına kavuşuyor. Bölüm olarak en büyük hedefimiz 
hem İngilizce Öğretmenliği alanında hem disiplinler 
arası alanlarda yetkin ve çağı yakalamış bireyler 
yetiştirmektir.

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ 
Türkçe Program

Okul Öncesi Eğitim, eğitim sisteminin ilk adımıdır ve 
insanın bütün yaşantısı boyunca büyük bir öneme 
sahiptir. Toplumu meydana getiren her bir birey okul 
öncesi dönemde geçirdiği yaşantı doğrultusunda 
topluma etki eder. Bu nedenle okul öncesi eğitim 
alanında yetkin ve donanımlı profesyoneller 
yetiştirmeyi hedefliyoruz.

ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ 
Türkçe Program

Alanında uzman akademisyen kadrosuyla 
programımız, bilişsel, duygusal, fiziksel ve sosyal 
farklılıklara sahip bireylerin gereksinimlerini 
karşılayabilmek üzere özel eğitimde güncel yöntem 
ve yaklaşımları kullanabilen, yetkin ve donanımlı özel 
eğitim öğretmenleri yetiştirmeyi hedefliyor.

Programımızda saha uygulamaları, tüm özel 
gereksinimli grupları gözlemleyebilecek ve uygulama 
yapabilecek şekilde planlanıyor. Bu uygulamalar 
akademik kadromuz tarafından titizlikle takip ediliyor.

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK 
DANIŞMANLIK

Türkçe Program 
İngilizce Program

İnsan doğasını anlamaya meraklı, araştırmaya ve 
öğrenmeye açık öğrenciler için uygun bir alan olan 
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümümüzün 
mezunlarına olan ihtiyaç her geçen gün artıyor. 
Öğrencilerimizin mezun olduklarında bilimsel 
düşünme becerilerine sahip, edindiği bilimsel bilgiler 
doğrultusunda insanların psikolojik sorunlarını çözme 
sürecinde onlara hizmet sunan, alanında yetkin meslek 
profesyonelleri olmalarını bekliyoruz.



İş Hayatına 
Çift Diplomayla Merhaba!
Fakültemizde çift ana dal ve yan dal programlarıyla 
farklı bölümlerde eğitim alma imkânı sunuluyor. Yanı 
sıra Fakültedeki 4 yıllık eğitim süresince düzenlenen 
çeşitli mesleki ve sosyal etkinlikler, seminerler, ödüllü 
yarışmalar, atölye çalışmaları ve sertifika programları 
öğrencilere alanlarıyla ilgili aktif donanımlar 
kazandırıyor.

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

Erasmus Deneyimiyle Yeni Ufuklar
Üniversitemizin Erasmus üyesi olan 85 üniversiteyle 
öğrenci hareketliliği anlaşması bulunuyor. İtalya, 
Polonya, Romanya, Slovakya, Çek Cumhuriyeti, İsviçre, 
Slovenya, Almanya, Portekiz, Danimarka, Macaristan, 
Letonya, Hollanda, Yunanistan, İspanya, Fransa öğrenci 
değişimi yaptığımız ülkelerin bir kısmını oluşturuyor.

Akademik Kadro
Eğitim Fakültesi akademik kadrosu; ulusal ve 
uluslararası köklü üniversitelerden mezun, kariyer 
yolculuklarında uzun mesafeler kat etmiş başarılı 
akademisyenlerden oluşuyor.

Prof. Dr. Servet Bayram 
Dekan

“İstanbul Medipol Üniversitesi, her alandaki kalitesi 
ile marka değerine yaraşır nitelikli uzman bireyler 
yetiştirmektedir. Eğitim Fakültesi olarak vizyonumuz, 
geleceğimizin aydınlık fenerleri olacak gençleri, gerek 
kişisel gerekse mesleki özellikleriyle alanında uzman, 
geleceğe hazır ve yetkin bireyler olarak yetiştirmektir. 
Nitekim öğretmenler, sadece bilgi, beceri ve 
öngörülerini yeni nesillere aktaran kişiler değil, aynı 
zamanda ulusumuzun geleceğini şekillendirecek 
bireylerin yetişmesini sağlayan ve geleceğin toplumunu 
tasarlayan eğitim mimarlarıdır. Tüm alan uzmanlarımız, 
dijital çağın gerektirdiği teknik donanım ve insani 
değerlere sahip olarak sürdürülebilir kalite güvence 
standartlarıyla mezun olmaktadır.”

 X Doç. Dr. Aynur Kesen Mutlu

 X Doç. Dr. Ülkü Tosun

 X Doç. Dr. Asude Malkoç

 X Doç. Dr. Ferah Çekici

 X Dr. Öğr. Üye. Hüseyin Kocaman

 X Dr. Öğr. Üye. Mefharet Veziroğlu Çelik

 X Dr. Öğr. Üye. Adeviye Pınar Konyalıoğlu

 X Dr. Öğr. Üye. Nadire Gülçin Yıldız

 X Dr. Öğr. Üye. Figen Bozkuş

 X Dr. Öğr. Üye. İlker Altunbaşak

 X Dr. Öğr. Üye. Mehdi Solhi

 X Dr. Öğr. Üye. Yelda Yıldız Önal

 X Dr. Öğr. Üye. Zeynep Kılıç

 X Dr. Öğr. Üye. Sena Güme

 X Dr. Öğr. Üye. İlknur Eğinli

 X Dr. Öğr. Üye. Melike Şahin

 X Dr. Öğr. Üye. Aslı Burçak Taşöver



Lisansüstü Eğitim
Başta Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık olmak 
üzere Sosyal Bilimler Enstitüsünde öğrencilerimizin 
katılabileceği tezli yüksek lisans ve doktora programları 
bulunuyor.
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