Hayatta her türlü zorluğu yenip başarıya ulaşmak senin
doğanda var. Güçlü olmak, yarınlar için çalışmak,
emeğinin karşılığını almak hayalinde var. Sen hayallerine
kavuş, gelecek nesillerin umudu ol diye; bilimde öncü
olma vizyonu, akademik kadrosu, online eğitim sistemi
ve senin için seferber ettiği teknolojik olanaklarıyla
Medipol var!
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Güçlü kurumsal kültürü, girişimcilik ruhu ve sürekli gelişime açık dinamizmi ile bilime ve
topluma yön veren İstanbul Medipol Üniversitesi, Dr. Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu
-bugünkü adıyla- Türkiye Eğitim Sağlık ve Araştırma Vakfı (TESA) tarafından 7 Temmuz
2009 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır. İstanbul’un en eski bölgesi olan tarihi yarımadada;
Haliç kenarında ve Unkapanı Köprüsü’nün kara ile buluştuğu noktada 2010 yılında eğitim
faaliyetlerine başlayan İstanbul Medipol Üniversitesi; modern derslikleri, laboratuvarları,
kütüphanesi ve sunduğu olanaklarla kısa sürede İstanbul’un merkezinde bir eğitim
kompleksine dönüşmüştür. Hızlı bir gelişme gösteren İstanbul Medipol Üniversitesi kısa
sürede eğitim olanaklarının yanında öğrenci yurtları, spor alanları ve araştırma laboratuvarlarını
da kapsayan Kavacık Kuzey ve Kavacık Güney Yerleşkelerini hayata geçirmiştir.
Türkiye’nin en büyük özel sağlık yatırımlarından biri olan Medipol Mega ile iş birliği anlaşması
yapılmış, bu hastanemiz Üniversite Hastanesi olarak hizmet vermeye başlamıştır. Eğitim kalitesi,
güçlü kadrosu ve uygulama olanaklarıyla öğrencilere eşsiz bir eğitim fırsatı sunan İstanbul
Medipol Üniversitesi, 2022-2023 eğitim-öğretim dönemi itibarıyla 3 yerleşkede 12 fakülte,
4 MYO, 1 Sağlık Bilimleri Yüksekokulu ve 38 bin öğrencisiyle “yaşanası bir dünyaya yön
verenlerin üniversitesi” olmaya devam etmektedir.

Gelecek Kariyerini
Medipol’de İnşa Etmek

“Ülkemizin ve dünyanın geleceği, iyi yetişmiş insan kaynağının eliyle inşa edilecektir. İlerlemeyi
sağlayacak olan genç insan kaynağını Medipol’de yetiştirmek en önemli motivasyonumuz
olarak bize güç veriyor.
İstanbul Medipol Üniversitesi; öğrencilerini, akademisyenlerini ve diğer bütün çalışanlarını
sıcak ve dostane bir şekilde kucaklayan bir bilim yuvasıdır. Hangi şartlarda olursa olsun,
akademik hedeflerine doğru ilerlerken mensuplarımızın aralarında sıkı dostluklar
geliştirmelerini önemsiyor ve teşvik ediyoruz. Öğrencilerimizin sadece geleceğe
hazırlanmalarını amaçlamakla kalmıyor, Medipol’de bulundukları süre zarfında yükseköğrenim
atmosferini en iyi şekilde teneffüs etmelerine gayret gösteriyoruz.
Kendini eğitime adamış bu kurumumuz, toplumda yerini almış mezunlarının omuzlarında
yükselecektir. Mezunlarımızı başarılarıyla toplumun çeşitli kademelerinde görüyor olmak gurur
kaynağımızdır. Medipol mezunlarının yarının dünyasında toplum önderleri olacağına inancım
tamdır.
İnanıyorum ki gelecek kariyerinizi Medipol çatısı altında inşa etmek hayatınızın en iyi yatırımı
olacaktır.”
Prof. Dr. Orhan Gazi Yiğitbaşı
Mütevelli Heyeti Başkanı

“Sevgili Öğrenciler,

Medipollü Olmak
Yarınlara Hazırlanmaktır

Bilgi ve iletişim birlikte olduğunda, insanların geleceklerini tasarlama ve yönetme gücünü
artırmaktadır. Geleceğe hazır olmak ise bugünden planlı ve istikrarlı olmayı gerektirir. Modern
kalite yönetimi anlayışının vazgeçilmez ögelerinden biri olan “vizyon”, kurum veya kişilerin
gelecekle ilgili beklentilerini tanımlayan ve ulaşmayı tasarladıkları önemli bir idealdir.
İstanbul Medipol Üniversitesinin vizyonu; eğitim ve öğretimdeki mükemmellik düzeyi,
toplumun yarınlarını inşa etmeye talip donanımlı insan gücünü yetiştirmedeki kararlığı, üstün
nitelikli akademik kadrosu ve çağdaş altyapısı ile ülkemizde ve dünyada örnek gösterilen bir
üniversite olmaktır.
Üniversitemiz, öğrencilerimize ve dolaylı olarak da içinde yaşadığımız topluma daha iyi
geleceği tasarlayan bir eğitim sunmayı amaçlamaktadır. Sınırlı süreye sığdırılan gelişimi; güçlü
akademik kadrosu ve farklılıklarıyla zenginlik katan öğrencileriyle birlikte araştıran, birlikte
öğrenen ve birlikte öğreten bir müessese olma başarısının göstergesidir. Misyonumuza
uygun olarak yürüttüğümüz çabalarımız meyvelerini vermeye başlamıştır. Üniversite hayatı
bakımından çok kısa olan geçmişimize nazaran hızla gelişen kampüs ortamımız, eğitim ve
araştırma alanlarındaki başarılarımızın yanı sıra ulusal ve uluslararası ödüllerle taltif edilen
akademisyenlerimiz ve iş hayatının çeşitli kademelerinde görev alan mezunlarımızla
gururlanmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
Medipollü olmak, sürekli değişimi ve gelişimi içselleştirebilmeye, bağımsız düşünebilmeye,
farklı disiplinlerle birlikte çalışmaya ve zorlu problemleri çözmeye talip olmak demektir.
Geleceğe yön verme iddiası ile yenilikçi araştırmalara ve rekabetçi gelişmeye odaklanmak
demektir.
Kısacası, Medipollü olmak yarınlara hazırlanmaktır.”
Prof. Dr. Ömer Ceran
Rektör

Üniversite Sıralamalarında
İstanbul Medipol Üniversitesi
İstanbul Medipol Üniversitesi; eğitim, araştırma, yenilikçilik/girişimcilik ve topluma hizmet alanlarında
sürekli gelişmeyi benimseyen kalite anlayışıyla ilerlemesini/gelişmesini istikrarla devam ettiriyor.
2019’da akreditasyon süreçlerini tamamlayarak kalitesini perçinleyen Medipol, başarısını dünyanın en
saygın yükseköğretim derecelendirme kuruluşları tarafından hazırlanan listelerdeki yeriyle de ortaya
koyuyor.
2017
TÜBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi

2018

2019/2020

2021

2022

29

31/34

35

*

+1001
+601
+501
+401
201-300
+401
+401
+601
+601

+1001
+601
+401
801-1000
201-300
401-600
401-600
601-800
801-1000

+1201
+601
+501
*
+401
*
*
*
*
*
*
65

THE
 Dünya üniversiteler sıralaması
 Alan sıralaması Preklinik, klinik, sağlık
 Gelişen ekonomiler üniversiteleri
 Asya Üniversiteleri
 Genç üniversiteler sıralaması
“Impact Rating”
 ‘Sağlık ve kaliteli yaşam’
 Toplumsal cinsiyet eşitliği
 Eşitsizliklerin azaltılması
 Nitelikli eğitim
 Amaçlar için ortaklıklar
URAP Türkiye Genel

100

60

65

66

URAP Türkiye Vakıf

20

10

12

12

12

2090
808

1942

URAP Dünya

-

2092

2104

RUR

-

-

768

Scimago Türkiye

-

-

26/20

15

Scimago Dünya

-

-

713/734

672

Scimago Alan Mühendislik (Türkiye)

-

-

-

-

1
318

Scimago Alan Mühendislik (Dünya)
Webometrics Türkiye

100

Webometrics Dünya

65/65
2570/2430

54

5955

94
5348

U-Multirank

+

+

+

+

+

QS Emerging Europe Central Asia

-

-

-

-

351-400

* Sıralama henüz açıklanmamıştır.
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*

2262

TÜBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi: Öğretim üye sayısı 50’nin üzerinde olan 191 üniversite
arasından yapılan değerlendirmede seçilen ve 50 üniversitenin sıralandığı endekste, 2020 verilerine göre 2021’de
yapılan değerlendirmede İstanbul Medipol Üniversitesi 35’inci sırada yer aldı.
THE Dünya Üniversiteler Sıralaması: Medipol, 25 bini aşkın üniversitenin değerlendirildiği THE Dünya
Sıralamasında 1201+ grubunda yer alırken, THE Genç Üniversiteler Sıralamasında 401+, THE Asya Sıralamasında
401+ grubunda gösterildi. Gelişen ekonomiler üniversiteleri sıralamasında 501+ grubunda derecelenen
İstanbul Medipol Üniversitesi, sağlık branşı alan sıralamasında 601+ grubunda yer aldı.
URAP (University Ranking by Academic Performance) Sıralaması: 2021-2022 sıralamasında Medipol; Türkiye’de
179 üniversite içinde 65’inci, 58 vakıf üniversitesi arasında 12’inci sırada yer aldı. 2021-2022 URAP dünya
sıralamasında seçilmiş 3.000 üniversite arasında ise 1.942’inci sırada yer aldı.
Scimago Sıralaması: Medipol; 2022 sıralamasında, dünya genelinde 672’inci, Türkiye’de 15. sırada yer aldı.
Üniversitemiz, Scimago 2022 mühendislik alanı sıralamasında dünya genelinde 341’inci, Türkiye genelinde ise
birinci sırada yer aldı.
RUR (Round University Ranking) Alan Sıralaması: Belli ölçütler sonrası incelemeye alınan 1.150 üniversite arasında
Medipol, 808’inci sırada yer aldı.
Webometrics: Dünyadaki 31 bin üniversiteyi dünya ve ülke genelinde sıralama sistemi olan Webometrics’e göre
Medipol; Türkiye’de 54’üncü, dünyada 2.262’inci sırada yer aldı.
U-Multirank: 2017’den bu yana kurum ve bazı programlar özelinde U-Multirank’a veri sunuluyor.
Üniversitemizi kurum ve belirli programlar çerçevesinde dünya ile kıyaslama imkânı elde ediyoruz.
QS Emerging Europe Central Asia: İstanbul Medipol Üniversitesi, QS Emerging Europe Central Asia
2022 sıralamasında 351-400 kategorisinde yer aldı.
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Eğitimde Medipol Ayrıcalığı

Neden Medipol?

Pratik ve teorinin buluştuğu nokta olan İstanbul
Medipol Üniversitesi, sunduğu imkânlarla
öğrencilerin henüz akademik hayatlarının
başındayken yeterince deneyim sahibi
olabilmelerine olanak sağlıyor. İstanbul Medipol
Üniversitesi ile öğrenciler sadece üniversite
hayatlarında değil, mezun olduktan sonra da
birlikteliğini koruyor ve Medipol ayrıcalığını
yaşıyor.
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İstanbul Medipol Üniversitesi; araştırma
ve yaratıcılığı teşvik eden özgür ortamı ile
iş hayatıyla uyumlu eğitim anlayışıyla bilim
yolunda sağlam adımlarla ilerlemeye devam
ediyor.

Temel Değerlerimiz
X

Etik değerlere bağlı

X

İnsan odaklı

X

Mükemmeliyetçi

X

Çevreye duyarlı

X

Katılımcı

X

Hoşgörülü

X

Yenilikçi

X

Özgürlükçü

Akademik Kadro
Kurucu Rektörlük görevini, daha önce Sağlık
Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı ve Dünya Sağlık
Örgütü (WHO) İcra Kurulu Üyeliği görevlerinde
bulunan Prof. Dr. Sabahattin Aydın’ın yürüttüğü

İstanbul Medipol Üniversitesi, Aydın’ın Sağlık
Bakan Yardımcılığına atanmasının ardından
Rektör Prof. Dr. Ömer Ceran’ın liderliğinde
ilerlemekte ve sürekli genişleyen akademik
kadrosuyla güçlenmektedir.

Akademik Danışmanlık
Üniversitemizin tüm akademik birimlerinde
akademik danışmanlık uygulaması
yürütülmektedir. Öğrencilerimiz üniversitemize
katıldıkları andan itibaren akademisyenin
danışmanlık hizmetinden faydalanabilmektedir.
Danışman akademisyenlerimiz öğrencilerimizin
akademik hayatlarında karşılaşacakları
zorluklarda kendilerine destek vermekte ve
kariyer rotalarını oluşturmaları için yol gösterici
olmaktadır.

Medipol için Eğitimde “İmkânsız” Yok!
Medipol Üniversitesi kurulurken kendine
belirlediği ve değiştirmeyeceği tek kuralı
vardı. Başarılı öğrencinin önünde hiçbir engel
olmayacaktı. Öğrencinin başarı yolunda
ilerlemesini engelleyen iki faktör; zaman ve
finans, Medipol’de söz konusu bile olamazdı.
İşte bugün Medipol’ün özgür, çağdaş ve öncü
bir üniversite olmasının ardındaki yegâne
motivasyon bu düşünceden doğmaktadır.
Öğrencilerinin alanlarında daima en iyi
olmasını hedefleyen Medipol Üniversitesinde;
öğrencilerin Türkiye’de başka hiçbir üniversitede
elde edemeyecekleri gelişim ve ilerleme için
birçok program sunulmaktadır.
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Asistan Öğrencilik

Yatay Geçiş

Medipol Üniversitesinde bir programa kaydolan
öğrenciler;

Bir programa yerleşen fakat daha sonra kariyer
yolunu başka bir alanda ilerletmek isteyen
öğrencilerimiz için farklı bölümlere devam
etmelerini mümkün kılan “yatay geçiş” imkânı
sunulmaktadır. Öğrenciler, üniversiteye giriş
puanları ve okudukları programda elde ettikleri
not ortalamaları ile programlar arasında
hareketlilik sağlayabilmektedir.

Birinci sınıf öğrencisi: “Araştırma Yardımcısı
Öğrenci”,
İkinci sınıf öğrencisi: “Araştırmacı Öğrenci”,
Üçüncü sınıf öğrencisi: “Proje Görevlisi Öğrenci”
unvanlarıyla, üniversitemizde görev yapan
akademisyenlerin araştırma çalışmalarında
asistanlık yapabileceklerdir.

Özel Öğrenci
İstanbul Medipol Üniversitesinde yaşam boyu
öğrenmenin önemini biliyor, kendini geliştirmek
isteyen herkese kapılarımızı açıyoruz.
Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı ön
lisans veya lisans öğrencileri, Medipol
Üniversitesindeki diploma programlarından
herhangi birine kayıtlı olup olmadığına
bakılmaksızın, özel öğrenci olarak derslere
devam ederler. Özel öğrenciler, ilgili yönetim
kurulu kararı ile derslere kabul edilirler.
Özel öğrencilere, sadece kayıtlı oldukları dersleri
ve varsa aldıkları notları gösteren bir belge verilir.
Özel öğrenci olarak ders alanlar, sonraki yıllarda
Medipol Üniversitesine kaydolmaları halinde
başarılı oldukları dersler için muafiyet talebinde
bulunabilirler. Özel öğrenciler, ders aldıkları
birimin kredi başına düşen öğretim ücretini
öderler.
*İstanbul Medipol Üniversitesi, disiplinler arası
alanda kendini geliştirmek isteyen öğrencilerini
desteklemektedir. Üniversitemiz öğrencileri özel
öğrenci olmaksızın başka bir bölümden de ders
alma imkânına sahip olabilmektedir.
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Dikey Geçiş
Üniversitemize iki yıllık programlardan dört
yıllık programlara geçiş imkânı tanıyan Dikey
Geçiş Sınavıyla öğrenci kabul edilmektedir. Her
eğitim dönemi için belirlenen kontenjanlar web
sitemizde yayınlanmaktadır.

Çift Ana Dal / Yan Dal
Üniversitemizde kayıtlı olduğu lisans
programlarını üstün başarıyla yürüten
öğrencilere İstanbul Medipol Üniversitesi
“Çift Ana Dal ve Yan Dal Programları
Yönergesi”ne göre belirlenen koşulları
sağladıkları takdirde, üniversitemizde yürütülen
programlar arasında çift ana dal ve yan dal
yapma imkânı sağlanmaktadır.

İstanbul Medipol Üniversitesi Uzaktan &
Hibrit (Senkron/Asenkron) Eğitim/Öğretim
COVID-19 salgını sırasında, 38 bini
aşkın öğrencimizin ve 1.300’ü aşkın
akademisyenimizin aktif kullanıcı olduğu
İstanbul Medipol Üniversitesi eğitim, öğretim
faaliyetlerini, zaman mekân kavramı olmadan
sürdürülmekte ve bu faaliyetler, Uzaktan Eğitim
Uygulama ve Araştırma Merkezi (MUZEM)
tarafından yürütülmektedir. Üniversitemizdeki
Uzaktan eğitim-öğretim faaliyetleri öğrenme
yönetim sistemimiz olan ve Bilgi Teknolojileri
Daire Başkanlığı bünyesinde geliştirilen,
Medipol Eğitim Bilgi Sistemi (MEBİS) üzerinden
yürütülmekte ve öğrencilerimizin hizmetine
sunulmaktadır (Ders notları, çevrimiçi ölçme
değerlendirme, öğrenci bilgi ve belge vb.). Ayrıca
sanal sınıf uygulaması olan Microsoft Teams ile
derslerimiz tamamen uzaktan ya da amfilerimizin

hibrit ders yöntemine göre tasarlanmış olması
ile Hibrit öğretim olarak sürdürülmektedir. Bu
uygulamalara ek olarak, Kurum içi ve kurum
dışı (Sürekli Eğitim Merkezi Eğiticinin Eğitimi
ve Kurumsal oryantasyonların bir bölümü)
MOODLE öğrenme yönetim sistemi ile
desteklenerek uzaktan öğretim uygulanmaktadır.
Tüm akademisyenlerimize ve öğrencilerimize
yönelik olarak geliştirilen, Dijital Öğrenme
Rehberleri ilk olarak akademisyenlerimizi,
uzaktan öğretim, yöntem ve teknikleri
konusunda bilgilendirmek ve çevrimiçi derslerin
etkileşimli öğrenme düzeylerinin geliştirilmesi ve
yaygınlaştırılmasını sağlamak amacı ile Uzaktan
Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Eğitici
Eğitimleri yapılmakta, aynı zaman da Uzaktan
Eğitim/Öğretim kavramlarının anlatıldığı dijital
içerik rehberleri geliştirilmiştir.

Çift Ana Dal Diploma Programı: Başarı şartını
ve diğer koşulları sağlayan öğrencilerin iki
diploma programından eş zamanlı olarak ders
alıp, iki ayrı diploma alabilmesini sağlamaktadır.
Yan Dal 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 (Yan Dal Sertifikası)
alabilmesini sağlamaktadır.
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Uluslararası Öğrenciler

Bologna Süreci

Erasmus Öğrenci Değişim Programı

Global bir eğitim kurumu olan Üniversitemizde
105 farklı ülkeden yaklaşık 6 bin uluslararası
öğrenci eğitim görmektedir. Üniversitemizde
öğrenim gören öğrenciler en çok İran,
Türkmenistan, Suriye, Mısır, Ürdün, Irak,
Filistin, Azerbaycan, Almanya bölgelerinden
gelmektedir. Uluslararası öğrencilerin
dağılımının genel olarak lisans programlarında
sırasıyla sağlık bölümleri, mühendislik fakülteleri
yer almaktadır. Lisansüstü programlarda ise
Fen Bilimleri Enstitüsü altındaki programları
tercih etmektedirler. Uluslararası öğrencilerin
lisans programlarına kabulü için uluslararası
sınav sonuçlarına (SAT, ACT, ABITUR..) ya
da uluslararası lise diplomalarından yüksek
puanlara sahip olma şartı aranmaktadır.

İstanbul Medipol Üniversitesi Bologna Süreci
adı verilen ve Avrupa’daki ülkeler arasında
ortak bir Avrupa Yükseköğretim Alanı (AYA)
oluşturmak üzere başlatılan bir sürece dahil
olmuştur. Bologna süreci ülkeler ve üniversiteler
arası öğrenci ve öğretim elemanı değişimi,
öğretim müfredatlarının geliştirilmesi ve
standardize edilmesi, derecelerin tanınması
gibi bir dizi yeniliği içerir. Bu süreç, öğrencilerin
uluslararası iş birliği ve değişim programlarından
yararlanmasını kolaylaştırmakta, eğitim hayatı
içerisinde sene ve ders kaybetmeden eğitimine
devam edebilmelerini sağlamaktadır. Süreçle
ilgili olarak İstanbul Medipol Üniversitesinde
derslerin ağırlıklandırılmasında Avrupa Kredi
Transfer Sistemi (AKTS) kullanılmaktadır.

Güçlü yerel bağlara sahip bir dünya üniversitesi
olma vizyonu ile yola çıkan İstanbul Medipol
Üniversitesi, öğrencilerine uluslararası açılım
sağlamayı temel eğitim politikası olarak
benimsemiştir. Erasmus Değişim Programı,
Türkiye’de Dışişleri Bakanlığına bağlı Ulusal
Ajans tarafından koordine ve finanse edilen,
yükseköğretim kurumlarının iş birliğini, öğrenci
ve akademisyenlerin kısa süreli olarak bu iş
birliği çerçevesinde farklı ülke ve üniversitelerde
deneyim kazanmasını teşvik eden Avrupa
Birliği projesidir. Erasmus Programı öğrenim
hareketliliği kapsamında öğrenciler; akademik
yılın bir ya da iki dönemini, staj hareketliliği
kapsamında da en az iki ayını anlaşma sağlanan
bir başka yükseköğretim kurumunda ya da
işletmelerde tamamlayabilirler. Programın ana
özelliği ise öğrencilerin gidecekleri üniversitede
ayrıca okul parası ödememeleridir. Ayrıca
öğrenciler, yurt dışında yaşamanın getireceği
maliyete yardımcı olması için Erasmus
hibesinden de yararlanma ihtimalleri söz
konusudur.

İstanbul Medipol Üniversitesi, “Erasmus
Üniversite Beyannamesi”ne 2012 yılında kabul
edilmiştir. Bu akademik yıl itibarıyla 85 Erasmus
üyesi üniversiteyle anlaşması mevcuttur ve halen
ikili anlaşma çalışmalarına devam edilmektedir.
İtalya, Polonya, Romanya, Slovakya, Çek
Cumhuriyeti, İsviçre, Slovenya, Almanya,
Portekiz, Danimarka, Macaristan, Letonya,
Hollanda, Yunanistan, İspanya, Fransa öğrenci
değişimi yapılan ülkelerden bazılarıdır.
Programdan yararlanan öğrenciler yurt dışı
tecrübesi edinme, çok kültürlü ortamlarda
ders işleme, eğitim sonrası mesleki bağlantılar
kurma, kendi kültürünü tanıtma, farklı kültürleri
tanıma ve yeni arkadaşlıklar edinme gibi birçok
deneyimi bir arada yaşarlar.
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Berfin Tekelioğlu

Emir Eğricesu

Hukuk Öğrencisi

İletişim Medya ve Görsel
Sanatlar Bölümü Öğrencisi

İlham Verenler

“Uyuşturucu ile Mücadelede
Hukukun Rolü” Makale
Yarışması Birincisi
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Hayallerime giden yolda en büyük adımı
İstanbul Medipol Üniversitesini seçerek
attım çünkü hem akademik kadrosu
hem de öğretim faaliyetleri açısından
öğrenciye donanım kazandıran bir
üniversite. 2020 senesinde başladığım
lisans hayatımda bizlere tanınan en önemli
projelerden biri olan “ Uyuşturucu ile
Mücadelede Hukukun Rolü” konulu
makale yarışmasında “Hukuk Sistemi
İçerisinde Uyuşturucu ile Mücadele”
adlı çalışmamla yarışmada birinci olarak
okuluma ve fakülteme kendimi tanıtma
şansı yakaladım. Bundan sonraki süreçte
öğrencilik hayatım ve gelecekteki
kariyerim için Medipol’ün bana çok şey
katacağından eminim.

Aydın Doğan Genç
İletişimciler Yarışması,
İnternet Medya Sitesi/İnternet
Yayıncılığı Birincisi

Küçüklükten itibaren sanata karşı hep
ilgim vardı ve ben de bu ilgimin üzerine
düşmeye karar verdim. Uzun bir süre
sokak fotoğrafçılığı yaptım. İlk ödülümü
ise “2019’un En İyileri” fotoğraf sergisinde
yer alarak başardım. Ancak kendimi daha
çok geliştirmem gerekiyordu ve bunun için
kaynak lazımdı. Medipol Üniversitesini
seçmemin nedenlerinden birisi de bizlere
sunduğu kaynak ve imkânlardı. Ayrıca
İletişim Fakültesindeki hocalarımızın
başarılı bir geçmişe sahip olması beni
cezbetmişti. Üniversite yıllarımda konsept
sanatına ve haber yayıncılığına dair
ilgim arttı. Konsept sanatı portföyümü
genişlettim ve freelance olarak şirketler
için çalışmaya başladım. Aynı sene Aydın
Doğan Genç İletişimciler Yarışması’na
“geek” kültürünü baz alan web sitem
“geekciyiz.com” ile katıldım ve birinciliğe
layık görüldüm. Şu anda ise 2. Sınıf
öğrencisiyim ve önümde uzun, güzel bir
yol var.
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Gülsüm Sena Uluer
İYBF İşletme Bölümü Öğrencisi
SCI Q1, Q3 Kategorilerinde
Makale Sahibi

Hayalim; devletime, milletime ve tüm
insanlığa en iyi şekilde hizmet edebilmek
ve bunu bilimle gerçekleştirmekti. Ekonomi
ve finans derslerine olan ilgimi fark ettikten
sonra ne yapacağımı bilemezken kıymetli
hocalarımın yol göstermesi ve destekleriyle
akademik çalışmalara katılarak, SCI
endeksli (Q1 ve Q3 kategorilerde)
dünyanın en prestijli dergilerinde ses
getiren makaleler yayınlamanın başarısını
ve ülkemizin bilimine katkıda bulunmanın
gururunu henüz bir lisans öğrencisiyken
yaşadım. Bununla birlikte, 3. sınıfta İşletme
Yönetimi tezli yüksek lisans derslerine
katılarak akademik kariyerimde zaman
kaybetmeden ilerleme şansını yakaladım.
Ayrıca, tam burslu ve bölüm birincisi olarak
okuduğum bölümümün %100 İngilizce
olması, özel ve kamu sektörlerinde
yaptığım stajlar da beni bir adım öne
taşıdı. Bir İYBF öğrencisi olarak kariyerim
için yaptığım en büyük yatırımlardan biri
Medipol’de okumak oldu.
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Birnur Sinem
Karaoğlan
UTF Öğrencisi
“AMGEN Scholars”
Bursu Kazananı

Üniversite sınavında sayısal alanında
ilk yüze girerek İstanbul Medipol
Üniversitesine yerleşmemin hemen
ardından üniversitemizin kanser
laboratuvarlarında çalışmaya başladım.
Zaten Uluslararası Tıp Fakültesini tercih
etmemdeki en önemli etmenlerden
biri, hazırlık yılımı burslu bir şekilde
Amerika’nın Boston eyaletinde geçirmem
ve çift ana dal imkânlarının yanında,
gelişmiş araştırma ortamı ve laboratuvar
olanaklarıydı. Yaptığım tüm çalışmalar ve
yer aldığım yayınlar sayesinde her sene
tüm dünyadan yalnızca 20 kişinin kabul
edildiği “AMGEN Scholars” programının
Ludwig-Maximilian Üniversitesi ayağından
kabul aldım. İleride de araştırmacı-hekim
olarak kariyerime devam etmek, bana
akademik donanım katmanın ötesinde,
pek çok farklı kültürü tanıma ve çok değerli
arkadaşlar edinme imkânı sunan bilim
atmosferine, benden sonra gelecek olanlar
için de katkıda bulunmak istiyorum.

Ceren Yılmaz

İrem Gezer

Mühendislik ve Doğa Bilimleri
Bilgisayar Mühendisliği
ÇAP Öğrencisi

Tıp Fakültesi Öğrencisi
Milli Sporcu

Padova Üniversitesi ICT for
Internet and Multimedia
Master Programı Seçileni

Medipol’deki lisans eğitimim boyunca
fakültede bulunan birçok değerli
profesörden dersler aldım. Mühendislik
Fakültesinin benimsemiş olduğu, proje ve
uygulamaya dayanan eğitimi sayesinde
günümüzde fazlasıyla rekabetçi olan
lisans sonrası eğitiminize ya da çalışma
hayatına elleriniz dolu bir şekilde geçiş
yapabiliyorsunuz. İtalya’dan aldığım
yüksek lisans kabulümde aldığım
lisans eğitiminin avantajını fazlasıyla
gördüm. Medipol’de çalışma imkânı
bulduğum projeler ve Türkiye’nin birçok
üniversitesinde öğretilmeyen programları
ve dersleri kendi fakültemde görmek
sadece kabul almamı değil, yurtdışında
okumak için de bana özgüven veren
gerekçelerdendi. Lisans eğitimim
boyunca bizi bilgilendiren ve yönlendiren
profesörlerim de yurtdışı yüksek lisans
başvurumu ve karar aşamalarımı daha
kolay atlatmamı sağladı.

Ailemin desteği ve milli sporcu olan
ablamın tavsiyesiyle snowboard yapmaya
ve yarışmalara katılmaya başladım. 2017
yılında İtalya/Val Senales’de düzenlenen
FIS uluslararası yarış ile milli sporcu oldum.
2018 de Slovenya/Rogla’da düzenlenen
Dünya Gençler Şampiyonası’na katılarak
Gençlik ve Spor Bakanlığının sağlamış
olduğu Milli Sporcu bursuyla eğitim
görmeye hak kazandım. Üniversitedeki
eğitim sürecim boyunca düzenlenen
Universiade’ların tamamına (Üniversiteler
Arası Olimpiyatlar) katılmaya birinci
sporcu olarak hak kazanarak okulumu ve
ülkemi temsil etmek gurur verici. Yaptığım
bu sporun yanında doktorluk mesleğini
seçmemdeki en büyük etken insan
vücudunun dinamiğini ve mekanizmasını
spor yaparak ve deneyimleyerek
öğrenmiş olmamdı. İstanbul Medipol
Üniversitesini araştırdığımda Tıp Fakültesi
eğitimi açısından benim için güzel bir
şans olabileceğini ve beklentilerimi
karşılayabileceğini düşünerek seçtim.
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Dil Okulu

Dil Okulu İngilizce programımız, öğrencilerimize
gerekli temel dil becerilerini kazandırmayı ve
küreselleşen dünyada İngilizceyi kendi kariyer
alanlarında akıcı bir şekilde kullanmalarını
sağlamayı hedeflemektedir. İngilizce Hazırlık
Programı İstanbul Medipol Üniversitesinde
Türkçe ve İngilizce dillerinde eğitim
verilmektedir. Eğitim dili ve oranı, fakülte ve
program bazında değişiklik göstermektedir.
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Zorunlu hazırlık programı olmayan tüm
bölümlerde öğrenciler isteğe bağlı olarak
İngilizce Hazırlık Programı’na kayıt hakkına
sahiptir. Dört seviyeden oluşan İngilizce
Hazırlık Programı, bölüm derslerini İngilizce
olarak gören öğrencilerimize yabancı dili etkili
şekilde kullanma becerisini sağlamak için
hizmet vermektedir. Programda tüm seviyelerin
tamamlanması toplamda 33 haftadan oluşan
4 ayrı dilime bölünmüştür. 33 haftanın
sonunda A1, A2 ve B1 seviyeleri ile başlayan
öğrencilerimiz, her bir başlangıç seviyesi için
ayrı ayrı tasarlanmış olan programlarla İngilizceyi
akıcı biçimde kullanabildikleri B2 seviyesini
tamamlamış olurlar.

Hazırlık Sınıfı Muafiyeti
İstanbul Medipol Üniversitesi Hazırlık
Programı’nda öğrenciler üç şekilde muafiyet
kazanabilmektedir.
X

Son üç yıl içerisinde YDS sınavından en az
70 puan alanlar veya Yabancı Dil Sınavları
Eşdeğerlikleri Tablosu’nda belirlenen diğer
sınavlardan son üç yılda YDS sınavındaki
70 puana eşdeğer puan almış olanlar, hazırlık
programından muaf olurlar ve birinci sınıftan
eğitimlerine başlayabilirler.

* ÖSYM tarafından “Yabancı Dil Sınavları
Eşdeğerlikleri Tablosu”nda belirlenen sınavların
harici sınavlardan alınan puanlar Hazırlık
Muafiyeti için kabul edilmemektedir.
X

● Hazırlık Programı tarafından akademik yıl
başında yazılı olarak yapılan İngilizce yeterlilik
sınavından (proficiency exam) istenilen başarı
puanlarını alan öğrenciler zorunlu hazırlık
eğitiminden muaf tutulur.

X

● “Oxford Test of English” İngilizce yeterlilik
Sınavında B2 ve üstü seviyelerde başarılı
olanlar İngilizce hazırlık eğitiminden muaf
olabilir.

Yabancı Uyruklu Öğrenci Muafiyeti
Yabancı uyruklu öğrencilerin hazırlık
programından muaf olabilmesi için ana dil
olarak İngilizcenin konuşulduğu bir ülkede
vatandaşlığının en az üç yıl devam etmesi ve orta
öğretimini bu ülkedeki kurumlarda tamamlamış
olması şartı aranmaktadır.

Akreditasyon
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 tanımları revizyonu;
öğrenci ve eğitim kadrosu etik kuralları)
Uluslararası Akredite Dil Okulu (Pearson
Assured) unvanını taşımaktadır. Akreditasyon,
Dil Okulumuzun kurumsal özgüven, öğrenci
kazanımları, ulusal ve uluslararası tanınırlığı
anlamında üst düzey bir eğitim kurumu olarak
tescillendiğini ifade etmektedir.
27

Üniversitemiz, bünyesindeki hastanelerde
öğrencilerine sağlık mesleklerinde yaygın
uygulama alanları sunmakta, teoriyle pratiği
bütünleştirme ayrıcalığını yaşatmaktadır.

Araştırma Merkezleri

Medipol Mega Üniversite Hastanesi
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Türkiye’nin en büyük özel sağlık yatırımlarından
biri olan Medipol Mega Hastaneler Kompleksi,
bir Üniversite Hastanesi olmasının yanı sıra
Genel Eğitim Hastanesi, Onkoloji, Kalp-Damar
Cerrahisi ve Diş Hastaneleri ile dört ayrı
hastaneyi barındıran bir sağlık kompleksi olma
unvanını taşımaktadır.

Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi
İstanbul Medipol Üniversitesinin Sağlık
Uygulama ve Araştırma Merkezleri arasında
yer alan ve İstanbul’un Anadolu Yakası’nda
faaliyete giren Medipol Üniversitesi Çamlıca
Hastanesi toplam 19 ayrı branşta sağlık hizmeti
sunmaktadır. Hastane; yoğun bakım üniteleri,
ileri teknolojiye sahip ameliyathaneleri,
laboratuvarı, kapsamlı acil servisi ve gelişmiş
tedavi üniteleriyle hizmet vermektedir.

Medipol Bahçelievler Hastanesi
İstanbul Avrupa Yakası’nda bulunan Medipol
Bahçelievler Hastanesi, tam donanımlı
ameliyathaneleri, ileri teknolojik cihazlara
sahip yoğun bakım üniteleri, laboratuvarı, acil
servisi ve gelişmiş tedavi üniteleriyle donatılmış
odalarıyla 7 gün 24 saat hizmet vermektedir.

İstanbul Medipol Üniversitesi Ağız ve
Diş Sağlığı Eğitimi Uygulama ve Araştırma
Merkezi
Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi Uygulama Araştırma
Merkezi bünyesindeki Unkapanı Hastanesi
ve Esenler Kliniklerinde eğitim ve sağlık
hizmeti verilmektedir. Üniversitemizin iş birliği
protokolü imzaladığı Medipol Mega Hastaneler
Kompleksine bağlı Diş Hastanesinde eğitim ve
araştırma altyapısına katkı verilmektedir.

Medipol Üniversitesi Pendik Hastanesi
İstanbul Medipol Üniversitesinin Sağlık
Uygulama ve Araştırma Merkezleri’nden biri
olan Medipol Üniversitesi Pendik Hastanesi
birçok branşta sağlık hizmeti sunmaktadır.
Medipol Üniversitesi Pendik Hastanesi;
yoğun bakım üniteleri, ileri teknolojiye sahip
ameliyathaneleri, laboratuvarı, acil servisi ve
gelişmiş tedavi üniteleriyle donatılmış odalarıyla
7 gün 24 saat hizmet vermektedir.
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Hücresel Görüntülemede
Türkiye’nin En İleri Merkezi
Rejeneratif ve Restoratif Tıp Araştırmaları
Merkezi
Sağlık Bilimleri ve Teknolojileri Araştırma
Enstitüsü (SABİTA) çatısı altında toplanan
araştırma merkezlerimiz (REMER,
Biyomühendislik ve Biyoteknoloji UAM,
MEDİTAM, MEDİGEN, Kanser Araştırmaları
Merkezi, İlaç Geliştirme Merkezi, Sinirbilim
Araştırmaları Merkezi) multidisipliner
araştırmalar için güçlerini birleştirmektedir.
Rejeneratif ve Restoratif Tıp Araştırmaları Merkezi
(REMER), Türkiye’nin hücresel görüntüleme
alanında en önemli araştırma merkezi olarak
öne çıkmaktadır. Bazıları, alanında Avrupa’da
en ileri merkez olan çok sayıda laboratuvarı
içeren REMER, nitelikli pek çok araştırmacının
istihdamına zemin oluşturmaktadır. REMER,
profesyonel bilim insanlarına olduğu kadar
öğrenciler için de eşi bulunmaz fırsatlar
sunmaktadır.

Burada hücreler tamir ediliyor!
Medipol’ün prestij merkezlerinden REMER,
sinir sistemi ve kardiyovasküler sistem başta
olmak üzere hasarlanmış ve işlevini yitirmiş
doku ve organların yenilenmesine yönelik,
alanında öncü olacak yüksek nitelikli
araştırmalara ev sahipliği yapmaktadır.
Hücre Kültürü, Moleküler Biyoloji, Genomik,
Biyoinformatik, Proteomik, Dental, Biyomekanik,
Elektrofizyoloji, İleri Mikroskopi, Farmakoloji,
Analitik Kimya ve Deney Hayvanları
laboratuvarları REMER bünyesinde hizmet
vermektedir.

Akdeniz Araştırmaları Uygulama ve
Araştırma Merkezi
Akdeniz Araştırmaları Merkezi, özel olarak
Akdeniz havzasında, Balkanlar ve Kafkaslarla
bütün bir İslam coğrafyasında varlığını
hissettiren ve medeni bir varoluşun önünde
engel olan sosyal, kültürel, dini, siyasi, etnik
ve diğer beşerî sorunlarla ilgili bir tartışma,
anlama ve birlikte çalışma ortamı oluşturmayı
amaçlamaktadır.

Sağlık Sistemleri ve Politikaları Uygulama ve
Araştırma Merkezi
Üniversitemiz bünyesinde bulunan farklı
disiplinlerden alanında uzman kişilerin
birikimlerinden faydalanarak sağlıkla ilgili
konularda katkı sağlayacak, kanıta dayalı
politikalar üretecek, sağlık yöneticilerine ve
karar vericilere yol gösterecek çalışmalar ortaya
koymak amacıyla kurulmuştur. Sağlık sistemleri
ve politikalarına yönelik ulusal, bölgesel ve
uluslararası seviyede yenilikçi politikalar üreten
ve yön veren bir başvuru merkezi olmak
hedeflenmektedir.

Biyoteknoloji ve Biyomühendislik Uygulama
ve Araştırma Merkezi (BİOMER)
Merkez sağlık ve mühendislik alanındaki
araştırmacıları aynı ortamda ortak projelerde
bir araya getirecek uluslararası rekabet
gücü olan bir araştırma kurumu olmayı
amaçlamaktadır. Bünyesinde mevcut araştırma
ve altyapı imkânları ile nitelikli bilim insanları ve
yardımcı personel için cazip bir istihdam alanı
oluşturacak merkez, ayrıca lisans ve lisansüstü
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öğrencilerinin gelişimine katkı sağlamayı ve
yeni araştırmacılar olarak ülkemize ve bilim
dünyasına kazandırmayı gaye edinmiştir.
Çok kuvvetli ulusal ve uluslararası bağlantıları
ile BİOMER, bu hedefler doğrultusunda
üniversiteler, disiplinler ve ülkeler arası
çalışmaların merkezi olacaktır.

İklim Değişikliği Çalışmaları Uygulama ve
Araştırma Merkezi
İklimle meydana gelen değişimlerin ülke
üzerine etkilerini araştırmak ve bu olumsuz
etkileri azaltıcı faaliyetlerde bulunmak merkezin
temel amacını oluşturmaktadır. Yanı sıra iklim
değişikliğine nasıl uyum sağlanabileceğine dair
bilimsel çalışmalar yapmak da yine merkezin
hedefleri arasındadır.

Rüya, Uyku ve Hipnoz Çalışmaları Uygulama
ve Araştırma Merkezi (RUHMER)
Merkez, tecrübeli psikiyatri ve nöroloji
uzmanlarının yanı sıra yüksek lisans ve doktora
düzeyindeki araştırmacılardan oluşan ekibiyle;
EEG, PSG, tDCS, TMS ve Nöropsikolojik
Değerlendirme gibi çeşitli araçları kullanarak
multidisipliner bir bakışla uyku ve rüyaları ele
almaktadır. RUHMER bu konularda bilimsel
araştırma ve uygulamalar yaparken etik ve ilkeli
bir duruş sergilemekte, ‘insan’a ve topluma
faydalı olmayı, kritik-analitik düşünceyi ve
sağduyuyu merkeze alarak kaliteli bilgi ve fayda
üretmeyi hedeflemektedir.
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Bilişim Hukuku Araştırma Merkezi

Biohukuk Araştırma Merkezi

Türkiye açısından takip edilmesi gereken
politikaların belirlenmesi ve alanındaki temel
hukuki düzenlemelerin yapılmasında aktif
rol üstlenmesi planlanan İstanbul Medipol
Üniversitesi Bilişim Hukuku Araştırma Merkezi;
bu alandaki uzman hukukçu eksikliğini lisans,
lisansüstü ve sertifika programları ile gidermeyi,
ülke açısından alanındaki temel sorunları
ve politikaları ülke gündemine taşımayı,
kamuoyunu alanındaki temel sorunlar hakkında
aydınlatmayı hedeflemektedir.

Bilimsel gelişmeler hastalıklara karşı mücadele
de önemli araçlar sunarken etik ve politik birçok
soruna yol açabilmekte, insanların haklarının
korunmasını gerektiren yeni faaliyet alanları
doğurmaktadır. Cinsiyet kimliği tartışmaları,
organ nakli, sütannelik, klonlama ve üstün
ırk (öjeni) konuları gibi normal ve anormal
oluşum ve yapıları incelemeyi hedefleyen
Biohukuk Araştırma Merkezi, biyolojik bilimlerle
hukukun birlikte gelişimini sağlamak amacıyla
kurulmuştur.

Merkez, bilişim hukuku alanında düzenli
çalıştaylar düzenlemekte, güncel gelişmeleri
değerlendirmek üzere akademisyen ve
uygulamacı uzmanları davet ettiği panel ve
konferanslarla bilişim alanında gündemi
yakından takip etmektedir.

İlaç ve Sağlık Hukuku Uygulama ve
Araştırma Merkezi

Milletlerarası Hukuk ve Dış Politika
Araştırma Merkezi
İstanbul Medipol Üniversitesi Milletlerarası
Hukuk ve Dış Politika Araştırma Merkezi,
milletlerarası hukuk ve dış politika alanlarında
yaşanan veya yaşanması muhtemel sorunları
inceleyerek kamuoyunu alanındaki temel
sorunlar hakkında aydınlatmayı ve çözüme
yönelik çabalarda aktif rol üstlenmeyi
amaçlamaktadır. Bu kapsamda, diğer kurum
ve kuruluşlarla da iş birliği yaparak yurt içinde
ve yurt dışında milletlerarası hukuk ve dış
politika ile ilgili alanlarda araştırma yapmak, bu
konularda kamuoyunu aydınlatmak, ulusal ve
uluslararası toplantılar düzenlemek, raporlar
hazırlamak ve eğitime yönelik faaliyetlerde
bulunmayı öngörmektedir.
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Merkez, tıp alanında karşılaşılan hukuki sorunları
tartışmak ve çözüm önerilerinde bulunmak, ilgili
konularda ulusal ve uluslararası kamu ve özel
kurum-kuruluşların ihtiyaç duyduğu araştırmaları
yapmak, eğitim ve danışmanlık hizmetleri
vermek, Üniversitemizin fakülte, enstitü ve diğer
uygulama ve araştırma merkezleri ile iş birliği
yaparak lisans ve lisansüstü eğitim ve öğretime
katkıda bulunmak ve desteklemek üzere
çalışmalar vermektedir.

İstanbul Medipol Üniversitesi Uzaktan Eğitim
Uygulama ve Araştırma Merkezi (MUZEM)

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma
Merkezi (SEM)

MUZEM, üniversitede uzaktan eğitimle ilgili
araştırma-geliştirme, uygulama çalışmaları ve
yayınlar yapmayı, her düzeyde e-öğrenme
temelli ders ve program açmayı, üniversitede
verilen dersleri e-öğrenme ile desteklemeyi,
ihtiyaç duyulan alanlarda toplumun her
kesimine yönelik diploma ve sertifika
programları düzenlemeyi hedeflemektedir.

İstanbul Medipol Üniversitesi Sürekli Eğitim
Merkezi eğitim programlarımız üniversitemizin
akademik kadrosu ve eğitim uzmanlarımız
tarafından hazırlanmaktadır. Merkezimizin
amacı Üniversitemizin lisans ve lisansüstü
öğretim programları dışında kamu ve özel sektör
yararına yönelik eğitim programları düzenlemek
ihtiyaç duydukları alanlarda danışmanlık ve
eğitim hizmeti vermektir. Eğitimlere katılanlara
Üniversitemize ait “Sertifika” veya “Katılımcı
Belgesi” verilmektedir.

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Araştırma
Merkezi
İstanbul Medipol Üniversitesi Geleneksel
ve Tamamlayıcı Tıp Araştırma Merkezi,
2013 yılında Yükseköğretim Kurulu kararı ile
kurulmuştur. Merkezin kurulmasında geleneksel
ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının bilimsel
yöntemlerle araştırmalarının yapılması, tıp
doktorlarına lisans süresince kanıta dayalı
bilgiler eşliğinde öğretilmesi ve mezuniyet
sonrası dönemde uygulamalı bir şekilde
eğitilerek yetkilendirilmesi amaçlanmıştır.

İstanbul Medipol Üniversitesi Türkçe
Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
(TÖMER)
Ana dilimiz Türkçenin yurt dışından gelen
öğrencilere öğretilmesi görevini üstlenen dil
öğretimi merkezidir.
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Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi (SD)

Medipost

Aralık 2006’dan beri yayımlanan SD
Dergisi, Medipol Eğitim ve Sağlık Grubunun
ilk yayınlarından biridir. Yılda dört sayı
yayımlanmaktadır.

İçeriği öğrenciler tarafından hazırlanan
Medipost’ta mimarlıktan gastronomiye,
tarihten felsefeye, sanattan spora, geziden
kültür ve sanata dek çok çeşitli içerikte sayfalar
hazırlanmaktadır.

Hukuk Fakültesi Hakemli Dergisi
Türk hukuk biliminin şekillenmesine katkıda
bulunmak ve her seviyedeki akademisyenin
bilimsel faaliyetlerinin neşrine müsait bir ortam
oluşturma düşüncesiyle hazırlanan dergi, yılda
iki sayı yayımlanmaktadır.

Süreli Yayınlar

Journal of Health Systems and Policies
(JHESP)
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JHESP sağlık sistemleri, sağlık politikaları ve
tıp bilimlerine adanmış yeni, uluslararası,
açık erişimli, hakemli bir dergidir.

Acta Pharmaceutica Sciencia
1953’te Prof. Dr. Kasım Cemal Güven tarafından
ilk kez yayımlanan eski “Eczacılık Bülteni”nin
devamı niteliğindeki dergi, 2016 yılından beri
İstanbul Medipol Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
himayesinde yayımlanmaktadır.

Sleep and Hypnosis
Uyku, rüyalar, kronobiyoloji, hipnoz, travma
ve stresle ilişkili bozukluklar alanlarında
güncel tartışmaların yer aldığı dergi, 2019
yılından itibaren İstanbul Medipol Üniversitesi
bünyesinde yayımlanmaktadır.

Sağlıcakla Dergisi
Yayın hayatına 2015 yılının haziran ayında
başlayan Sağlıcakla Dergisi, Medipol Eğitim ve
Sağlık Grubu”nun ilk “sağlıklı yaşam” dergisidir.

Kâğıt Helva
2013 yılından beri hazırlanan dergide;
Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencilerinin
Türkiye’den ve dünyadan güncel beslenme ve
diyetetik konularını işlediği zengin bir içerik
sunulmaktadır.

Bildirim
İletişim Fakültesi tarafından uygulama gazetesi
olarak yayımlanmaktadır. Gazetenin içeriği
öğrenciler tarafından hazırlanmakta ve yılda iki
kez okuyucusuyla buluşmaktadır. Bildirim’de
ağırlıklı olarak öğrencilerimizin özel haberlerine
yer verilmektedir.

Retorik
Öğrencilerimiz tarafından hazırlanan ve İletişim
Fakültesi Medya Merkezinde tasarlanan
haber, kültür ve sanat dergisi Retorik’te; kültür,
sanat, günlük yaşam, spor, teknoloji, psikoloji,
sosyoloji, sinema, gezi, fotoğraf ve daha başka
alanlarla ilgili içerikler yer almaktadır.

Havadis
Basın-Yayın Ofisi tarafından hazırlanan ve
yılda bir kez çıkan üniversite personeli dergisi
Havadis’te röportajların yanı sıra sanat, yaşam
ve kültür haberlerinin de yer aldığı farklı
kategorilerde içeriklere yer verilmektedir.
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FAKÜLTELER
YÜKSEKOKULLAR
ENSTİTÜLER
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Uluslararası Tıp Fakültesi

Uluslararası Tıp Fakültesi
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İngilizce Program
İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası
Tıp Fakültesi, müfredatında araştırmaya yer
veren ve öğrencilerine uluslararası düzeyde
araştırma yapma olanakları sunan Türkiye’deki
tek fakültedir. Eğitim müfredatı, öğrenciyi
araştırmaya teşvik etmeye yönelik kurgulanmıştır.

Yurt Dışında İngilizce Eğitimi
Eğitim dili %100 İngilizce olan Uluslararası
Tıp Fakültesinde öğrencilerimizin* tamamını
İngilizce hazırlık eğitimi için Amerika Birleşik
Devletleri ve İngiltere’ye göndermekteyiz.
Öğrencilerimizin hazırlık eğitimi, ulaşım ve
barınma giderlerinin tamamı üniversitemiz
tarafından karşılanmaktadır.
* Yerleştiği puan türünde ilk 100’e giren ve her
yıl Mütevelli Heyeti’nin belirlediği kontenjan
dahilinde öğrenciler.

Araştırmaya Yönelik Müfredatla
Bir Adım Önde!
Öğrenci merkezli uygulamanın ön plana
çıkarıldığı Uluslararası Tıp Fakültesinden
İngilizceye hâkim olarak mezun olan genç
doktorlar, öğrenim sürelerinde bilimsel
araştırmalara katılma imkânına sahiptir. Medipol
öğrencilerinin gelecekte “tıp doktorluğu” ve
“bilim doktorluğu”nu birleştirerek eşsiz bir
kariyer fırsatı yakalayabilmelerini sağlamaktadır.
Üniversitemizin iş birliği protokolü imzaladığı
Medipol Mega, Çamlıca Medipol ve Pendik
Medipol Hastaneleriyle birlikte Üniversite
Hastanesi olarak eğitim ve araştırma altyapısına
katkı vermektedir. Sağlık Uygulama Araştırma
Merkezi bünyesindeki Esenler Hastanesi,
Sefaköy Hastanesi, Fındıkzade Hastanesi,
Vatan Kliniklerinde eğitim ve sağlık hizmeti
verilmektedir.
* İstanbul Medipol Üniversitesi UTF’de tüm
öğrenciler tam burslu olarak eğitim görmektedir.
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Tıp Fakültesi
%30 İngilizce Program
Tıp Fakültesi, İstanbul Medipol Üniversitesinin
araştırmacı eğitim ekolüne bağlı olarak
araştırmacı hekim yetiştirmeyi hedeflemektedir.
Öğrencilerini bir tıp öğrencisi olmanın ötesinde
konumlandırmakta, bir araştırma sürecini
tasarlayıp yürütebilecek kadar deneyim
kazandırmaktadır. Öğrencilerimizin eleştirel
muhakeme yapabilen, bağımsız düşünebilme
kapasitesi olan, temel tıp ve klinik bilimler
alanlarında bilimsel çalışmalar yapabilecek
hekimler olarak yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Tıp Fakültesi

Yurt Dışında İngilizce Eğitimi
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Tıp Fakültesine yerleştiği puan türünde ilk 200’e
giren öğrencilerin barınma ve eğitim giderleri ile
her yıl Mütevelli Heyeti’nin belirlediği kontenjan
dâhilindeki öğrencilerin ABD ve İngiltere’deki
İngilizce hazırlık eğitim giderleri üniversitemiz
tarafından karşılanacaktır.

Benzersiz akademik kadro
Öğrenci başına düşen öğretim üyesi
bakımından Türkiye ortalamasının üzerinde
olan fakültemizde, her öğrenciye bir danışman
atanmakta ve bu danışmanlar kayıttan
mezuniyete kadar eğitimleri süresince
öğrencilerimize ihtiyaç duyduğu her türlü
desteği sunmaktadır.

Diploman yurt dışında da tanınsın!
Tıp doktorluğu için öngörülen altı yıllık
eğitim süresini başarıyla tamamlayanlara
Tıp Doktorluğu Diploması verilmektedir.
Bu diploma, Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi
Yaşam Boyu Öğrenme (EQF-LLL) 7. seviye
düzeyindedir. Mezunlarımızın edindikleri
tıp diploması yurt dışında da geçerlidir.
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Diş Hekimliği Fakültesi

Diş Hekimliği Fakültesi

Türkçe Program - İngilizce Program
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Üniversitemiz bünyesindeki diş hastaneleri,
eğitim dili Türkçe ve İngilizce olan iki ayrı
programıyla Türkiye’nin en modern ve çağdaş
eğitim kurumları içerisinde yer alan fakültemiz,
lisans eğitiminin yanı sıra diş hekimliğinde
uzmanlık ve doktora programlarını da
yürütmektedir. Fakültemizde, Avrupa Diş
Hekimliği Eğitimi Birliği’nin (ADEE) önerdiği ve
bireyin doğumundan ölümüne kadar geçen
süreçte diş hekimliğini ilgilendiren konuların
sistemli bir şekilde incelenmesi ile karakterize
“Süreç Tabanlı Diş Hekimliği Eğitim Modeli”
uygulanmaktadır. Bu yeni eğitim modelinin
en önemli amacı, öğrencilerimize araştırma ve
bireysel öğrenme yeteneği kazandırmak ve yıl
içinde çalışma etkinliğini artırmaktır.

Simülasyon Laboratuvarı
Simülasyon laboratuvarımız öğrencilerimizin el
becerilerini ve klinik yetkinlikleri kazanmalarını
sağlamaktadır. Simülasyon laboratuvarında
toplam 156 adet maket bulunmaktadır. Kliniğe
hazırlık eğitimi hasta koltuğuna yerleştirilmiş ve
hastayı simüle eden maket hastalar üzerinde
gerçekleştirilmektedir. Öğretim elemanlarının
öğrenciler için yaptığı eğitici uygulamalar her
ünitte bulunan monitörler aracılığıyla öğrenciler
tarafından canlı olarak izlenebilmektedir.
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Eczacılık Fakültesi

Türkçe Program - İngilizce Program
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İstanbul Medipol Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
olarak amacımız; edindiği bilgi ve beceriyi
toplumun sağlığına katkıda bulunacak şekilde
üreten, sorgulayıcı, araştırıcı, çözümleyici,
mesleğinin onurunu koruyup yücelten,
evrensel bilim ve teknolojiyi esas alarak ilacın
üretiminden tüketimine kadar geçen her
aşamasında etkin görev ve sorumluluk üstlenen
eczacılar yetiştirmektir. Eczacılık Fakültesinde
öğrenim gören öğrenciler, eczacılıkla ilgili
her alanda hizmet vermek üzere, ilaç etkin
maddelerinin hazırlanması,
ilaç taşıyıcı sistemlerinin formülasyonu,
farmasötik ürünlerin fiziksel, kimyasal,
farmakolojik ve toksikolojik analizleri
konusunda yetkin, ilacın hastaya
ulaştırılmasından vücuttan atılmasına kadar
geçen tüm safhalardan sorumlu olabilecek
nitelikte bir eczacı olarak mezun olur.

Klinik Eczacılık Alanında Yüksek Lisans ve
Doktora İmkânı
İstanbul Medipol Üniversitesi Eczacılık ve
Tıp Fakülteleri akademik bilgi ve tecrübelerini,
Türkiye’nin sağlık alanında önde gelen Medipol
Mega Üniversite Hastanesinin deneyimiyle
birleştirerek Sağlık Bilimleri Enstitüsü altında,
Klinik Eczacılık yüksek lisans ve doktora
programlarını bu alanda kendini geliştirmek
isteyen öğrencilere sunmaktadır. Klinik Eczacılık,
sadece klinikte veya hastanede görev alan
eczacı olmak ile sınırlı değildir. Pratik olarak
klinik eczacılık, farmasötik bakım, bireysel ve
akılcı ilaç kullanımı, klinik bilimlerin yanı sıra
etik, sosyomedikokültürel, farmakoekonomik
davranış biçimleri gibi alanlara ait temel bilgi
ve felsefeleri lisansüstü eğitim sürecinde elde
etmek ve lisans bilgisiyle harmanlamaktır.
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Hukuk Fakültesi
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Hukuk Fakültesi, gerek bireyler arasındaki
gerekse bireylerle kamu otoritesi arasındaki
hukuki ilişkileri düzenleyen kuralları, bu
kuralların dayandığı hukuki ve felsefi temelleri
öğreten, öğrenciye hukuk kurallarının uygulama
mantığını ve becerisini kazandıran bir fakültedir.
Hukuk Fakültesi; öğrencilerini adalet, hürriyet,
demokrasi ve hukukun üstünlüğüne inanan,
insan haklarına, ahlaki değerlere ve evrensel
hukuk ilkelerine saygılı, bilgili, açık fikirli,
bağımsız ve analitik düşünme kabiliyetine
sahip, araştıran ve sorgulayan, teorik ve pratik
bilgiyle donanmış çağdaş hukuk insanları olarak
yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Fakültemiz güçlü
akademisyen kadrosuyla kuruluşundan kısa
bir süre sonra hukuk eğitiminde köklü vakıf
üniversiteleri arasına girmeyi başarmıştır. Hukuk
eğitimini İngilizce ile birleştirerek öğrencilerine
akıcı derecede “Hukuk İngilizcesi” vermekte ve
onları hem yurt içi hem yurt dışı hukuk pratiğine
hazırlamaktadır.

lisans ve doktora programlarına öğrenci kabul
edilmektedir. Açılan tüm programlara, avukat
ve hekimlerin yanı sıra özellikle hâkim ve
savcılar tarafından yoğun ilgi gösterilmiştir.
İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi
bünyesinde; Biohukuk Uygulama ve Araştırma
Merkezi, Bilişim Hukuku Uygulama ve Araştırma
Merkezi, Milletlerarası Hukuk ve Dış Politika
Uygulama ve Araştırma Merkezi ve İlaç ve
Sağlık Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi
kurulmuştur. Bu merkezler ülkemiz hukuk
dünyasına ve uluslararası hukuk camiasına katkı
sağlamak üzere faaliyetlerini sürdürmektedir.

Araştırma Olanaklarıyla Öncü
Hukuk, sosyal bilimlerin merkezinde yer alan bir
disiplindir. Kendine has meslek olanaklarından
(avukat/hâkim/savcı) kamu bürokrasisine,
siyasetten özel sektörde yöneticiliğe kadar çok
geniş bir yelpazede saygın bir meslek hayatı
sunar. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk
Fakültesi öncülüğünde, üniversitenin Sosyal
Bilimler Enstitüsü bünyesinde Kamu Hukuku,
Sağlık Hukuku ve Özel Hukuk alanında yüksek
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İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Fakültesi, Medipol Eğitim ve Sağlık Grubunun
güçlü altyapısıyla Türkiye’deki sağlık eğitimi
veren diğer üniversiteler arasından sıyrılmakta
ve bu alanda öncü konumunda bulunmaktadır.
Sağlık Fakültesi öğrencileri, eğitim sürelerini
İstanbul’un her iki yakasında olmak üzere
toplam dokuz hastanesi ile aktif bir şekilde
sağlık hizmeti sunan Medipol Sağlık Grubunun
uygulama olanaklarıyla tamamlamaktadır.

Sağlık Bilimleri Fakültesi
Türkçe, İngilizce
X

Beslenme ve Diyetetik

X

Çocuk Gelişimi

X

Dil ve Konuşma Terapisi
(Türkçe - İngilizce)

X

Ebelik

X

Ergoterapi

X

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
(Türkçe - İngilizce)

X

Hemşirelik (Türkçe - İngilizce)

X

Odyoloji

X

Ortez ve Protez

X

Sağlık Yönetimi (Türkçe - İngilizce)

X

Sosyal Hizmet
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Eğitim Fakültesi
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Mesleğinde uzman ve yeterlik sahibi
öğretmenleri yetiştirebilmek aynı zamanda
bir ülkeyi ileriye taşıyacak nesillere de
dokunabilmek anlamına gelir. Bu misyonu
yerine getirebilmek için Eğitim Fakültelerine
büyük görev düşmektedir. Nitelikli öğretmenler,
yeni nesiller üzerinde ömürlük değişim ve
etkiler yaratırlar. İşte bu nedenlerle İstanbul
Medipol Üniversitesi Eğitim Fakültesi olarak
vizyonumuz, geleceğin nesillerini yetiştiren
öğretmen adaylarımızı gerek kişisel gerekse
mesleki özellikleriyle alanında uzman ve yetkin,
profesyonel anlayışa sahip ve etik ilkelere
uyacak şekilde yetiştirmektir. Bu vizyonu yerine
getirmek için İstanbul Medipol Üniversitesi
Eğitim Fakültesi eğitim programlarında,
öğretmen adaylarının kişisel, sosyal, mesleki

ve etik özellikler/ilkeler gibi birçok alandaki
yeterliklerini geliştirmeye yönelik “çok boyutlu
eğitim programı” izlenmektedir.
X

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

X

İngilizce Öğretmenliği

X

Okul Öncesi Öğretmenliği

X

Özel Eğitim Öğretmenliği

X

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(Türkçe - İngilizce)
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Güzel Sanatlar Tasarım ve
Mimarlık Fakültesi
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Güzel Sanatlar Tasarım ve
Mimarlık Fakültesi
Fakültemizin hedefi, uluslararası ölçekte
lider ve özgün tasarım-sanat ve müzik
bölümleri ile rakiplerinden daha donanımlı
mezunlar yetiştirmektir. Özellikle tüm bölüm
mezunlarımızın diplomalarının küresel ölçekte
tanınması için akreditasyon süreçleri ilk yıllarda
başlatılmıştır.

anlayışla ele alınarak verilmektedir. Yapılı Çevre
ve Sağlık Yüksek Lisans Programı 2020-2021
öğretim yılında ilk öğrencilerini kabul etmiştir
ve ilk mezunlarını 2021 yılında vermiştir. Tasarım
Yüksek Lisans ve Doktora programlarının
hazırlıkları ise sürmektedir.
X Endüstriyel Tasarım

Geleneksel tasarım eğitimi kalıplarını değiştiren,
yenilikçi, ortak proje üretmeyi hedefleyen ve
“Tasarla-yap” çalıştayları ile pratik uygulamaları
eğitim süreçlerine entegre eden fakülte,
başarısını ilk yıllardan itibaren öğrencilerin
girmiş olduğu yarışma projelerindeki ödülleri ile
ispatlamıştır.

X

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

X

Görsel İletişim Tasarımı

X

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
(Türkçe - İngilizce)

X

Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı

X

Mimarlık (Türkçe - İngilizce)

X

Türk Müziği

Farklı uzmanlık alanlarına göre (tasarım,
teknoloji ve malzeme, kültür-sanat-tarih, meslek
pratiği-proje-yönetimi ve yasal sorumluluklar,
insan-yapı ve çevre sağlığı) uzmanlaşmayı
sağlayan tasarım bölümlerinin mezunları yüksek
lisans ve doktora programları ile eğitimlerine
devam etme şansı bulacaklardır.
Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Ana Bilim
Dalı altında İnşaat Yönetimi ve Hukuku Tezli/
Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora programları
2016 yılından beri öğrenci kabul etmektedir.
Eğitimler, Fakültemiz ve Üniversitemiz Hukuk
Fakültesi kadrosu tarafından, İnşaat Yönetimi
ve İnşaat Hukuku konuları disiplinler arası bir
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İletişim Fakültesi
İstanbul Medipol Üniversitesi İletişim
Fakültesi; bilgi ve medya çağı diye tanımlanan
büyük dönüşümün nabzını tutan iletişim
profesyonellerini yetiştirmeyi misyon edinmiştir.

İletişim Fakültesi

Fakültemiz, iletişim sektöründe görev alabilecek
donanımlara sahip, iş yaşamında etkili iletişim
becerilerini kullanabilen, alanındaki gelişmeleri
takip eden, yeni iletişim teknolojilerine hâkim,
sosyal sorumluluk sahibi mezunlar yetiştirmeyi
hedeflemektedir.
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İletişim Fakültesinde eğitim-öğretim yöntem
ve stratejileri, öğrencilerin bireysel çalışma
ve takım çalışması becerisi kazandırma,
yaşam boyu öğrenme, gözlem ve analiz
gerçekleştirme, eleştirel düşünme, teknolojiden
etkin bir şekilde yararlanma gibi becerilerini
artıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca Medya

Merkezi’yle öğrencilerin bu becerilerini pratik
yaparak, deneyimleyerek geliştirme olanağı
tanınmaktadır.
X

Gazetecilik

X

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
(Türkçe - İngilizce)

X

Medya ve Görsel Sanatlar

X

Radyo Televizyon ve Sinema

X

Yeni Medya ve İletişim
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İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
X

Psikoloji (Türkçe - İngilizce)

X

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(Türkçe - İngilizce)

X

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

İnsan ve Toplum
Bilimleri Fakültesi

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Psikoloji,
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi
ve Uluslararası İlişkiler bölümleriyle, birey ve
topluma temas eden konuları bünyesinde
toplayan ve akademik düzeyde ilgilerin
odaklandığı bir müfredat anlayışına sahiptir.
Bölümlerimizin müfredatı, öğrencilerimizin,
Türkiye ve dünya ölçeğinde her disiplinin kendi
alanına ilişkin analizler yapıp, çözümler üretecek
perspektifte olmalarını amaçlamaktadır.
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İşletme ve Yönetim
Bilimleri Fakültesi
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Fakültemiz, uluslararası standartlarda yüksek
kaliteli bir eğitim verme anlayışını temel almanın
yanı sıra öğrencilerini mezuniyet sonrası
yaşama henüz üniversite döneminde hazırlama
prensibini benimser. Gerek ülkemizin hızla
büyüyen dinamik iş gücü, gerekse iş dünyasında
artmakta olan rekabet, başarıya ulaşmak isteyen
gençlerin kendilerini ayrıştırmalarını giderek
kaçınılmaz kılmaktadır. Söz konusu ayrışma
ise üniversite yıllarında sunulan imkânlar ve
bunlardan azami düzeyde faydalanma düzeyi
ile birebir ilişkilidir. İşletme ve Yönetim Bilimleri
Fakültesinin eğitimdeki temel amacı “küresel,
sektöre uygun ve hazır, kariyerine yön verebilen,
eleştirel düşünebilen, kendine güvenli öğrenci”
yetiştirmektir.
X

Bankacılık ve Sigortacılık

X

Ekonomi ve Finans (İngilizce)

X

Havacılık Yönetimi

X

İnsan Kaynakları Yönetimi

X

İşletme (İngilizce)

X

Lojistik Yönetimi (Türkçe - İngilizce)

X

Uluslararası Ticaret ve Finansman
(Türkçe - İngilizce)

X

Yönetim Bilişim Sistemleri (Türkçe - İngilizce)
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Mühendislik ve
Doğa Bilimleri Fakültesi

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
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Fakültemiz; yurt dışı tecrübeli dinamik
akademik kadrosuyla araştırma odaklı, yoğun
laboratuvar ve uygulama imkânı sağlayan,
yüksek akademisyen / öğrenci oranı sunan,
uluslararası normlarda kaliteyi hedefleyen bir
yapıdadır. Fakültemiz, kuruluşundan itibaren
kısa zamanda öğretim üyesi başına düşen
proje ve fon miktarı bakımından Türkiye’nin
önde gelen mühendislik fakültelerinden biri
olmuştur. Fakültemizde araştırma ön plana
çıkmaktadır; Üniversitemizde yürütülen dış
kaynaklarca fonlanmış çalışmaların önemli bir
kısmı Fakültemiz tarafından yürütülmekte olan
çalışmalardır. Fakültemiz bünyesinde “5G ve
Ötesi Haberleşme Teknolojileri”, “Hesaplamalı
Kamera Teknolojileri”, “Yenilikçi Mikroskop
Teknolojileri” gibi araştırma laboratuvarları
bulunmaktadır. Bunun yanında Medipol,
Türkiye’de 6G için ilk araştırma laboratuvarının
kurulması adına gerekli çalışmalar devam
etmektedir.

Yurt Dışında İngilizce Eğitimi

Medipol, Tersine Beyin Göçünün Öncüsü
Oldu!

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesine
yerleştiği puan türünde ilk 1.000’e giren
öğrencilerin ABD’deki barınma ve İngilizce
Hazırlık Eğitimi giderleri ile her yıl Mütevelli
Heyeti’nin belirlediği kontenjan dahilindeki
öğrencilerin eğitim giderleri üniversitemizce
karşılanacaktır. Mühendislik ve Doğa Bilimleri
Fakültesi; sanayi ve araştırma kurumlarında
tasarım, üretim, uygulama ve Ar-Ge
çalışmalarında başarı ile görev alabilecek,
problem çözmede sistematik yaklaşıma sahip,
takım çalışmasına yatkın, çevreye duyarlı,
sosyal, ekonomik ve etik konularında bilinçli ve
sorumlu, lider özelliklerine sahip mühendisler
yetiştirmeyi hedeflemektedir.
X

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)

X

Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce)

X

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği (İngilizce)

X

Endüstri Mühendisliği (İngilizce)

X

İnşaat Mühendisliği (Türkçe - İngilizce)

Fakültemiz akademik kadrosunun neredeyse
tamamını yurt dışından gelerek ülkelerinde
hizmet veren akademisyenler oluşturmaktadır.
ABD başta olmak üzere Almanya ve
Japonya gibi ülkelerden gelen bilim insanları
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
bünyesinde ders vermektedir. Akademisyenler,
beyin göçüne ek olarak yurt dışındaki seçkin
üniversite, enstitüler ve şirketlerle ülkemiz
arasında köprü vazifesi görmektedir.
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Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
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Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
Sağlık alanındaki başarısı, her yıl ödüllendirilen*
Medipol Sağlık Grubunun tecrübeli ve dinamik
kadrosunun eğitim verdiği İstanbul Medipol
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu,
sağlık sektörüne tam mesleki donanımlı sağlık
uzmanları kazandırmaktadır. Eğitim kalitesi,
güçlü kadrosu ve uygulama olanaklarıyla
öğrencilere eşsiz bir eğitim fırsatı sunan
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, geleceğin sağlık
profesyonellerini yetiştirmektedir.
*The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama
Ödülleri, Sağlık Sektöründeki En İtibarlı Marka
Ödülü, 2016, Türkiye Altın Marka Ödülleri Yılın
Sağlık Markası Ödülü, 2017&2018&2020&2021,
Şehir Ödülleri 2020 Yılın Sağlık Turizmi Projesi,
2021 Global Health Awards En İyi Uluslararası
Sağlık Grubu.
X

Beslenme ve Diyetetik

X

Odyoloji

X

Ebelik

X

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

X

Hemşirelik

X

Çocuk Gelişimi

X

Sağlık Yönetimi (Türkçe – İngilizce)

X

Sosyal Hizmet
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Meslek Yüksekokulları

Meslek Yüksekokulları
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Amacı, programlarının bulunduğu sektörlere
nitelikli ara eleman yetiştirmek olan Meslek
Yüksekokullarımızın, akademik kadroları
her biri kendi sektöründe uzman öğretim
elemanlarından oluşmakta ve tüm programların
ders içerikleri sektörün ihtiyaç duyduğu
altyapıda hazırlanmaktadır. Müfredatımızla
öğrencilerimizin, mezun olduklarında
sektörlerinde karşılarına çıkabilecek tüm
uygulamalara kolaylıkla uyum sağlayabilecek
donanıma sahip olmaları hedeflenmektedir.
Programlarımızda hem sektörün ihtiyaç
duyduğu uygulamalara yönelik altyapı dersleri
verilmekte hem de dünyadaki gelişmelerin
gerektirdiği teorik bilgi ihtiyacı karşılanmaktadır.
Üniversite-sanayi iş birliği çalışmaları ile ön
plana çıkan yüksekokullarımızda öğrencinin
sahip olması gereken mesleki yeterlilikler,
sektörlerdeki gelişmelere paralel olarak
güncellenmektedir.

Medipol Üniversitesinde Birinci ve İkinci
Öğretim olanağıyla Sosyal Bilimlerden Sağlık
Hizmetlerine uzanan geniş bir yelpazede eğitim
alma imkânı sunulmaktadır.
X

Adalet Meslek Yüksekokulu

X

Meslek Yüksekokulu

X

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

X

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Çift Ana Dal İmkânı
MYO öğrencilerimizin Çift Ana Dal yapma
imkânı bulunmaktadır. Adalet, Meslek
Yüksekokulu, Sosyal Bilimler ve Sağlık
Hizmetleri Meslek Yüksekokullarımızda okuyan
öğrencilerimiz başarı sıralamalarına göre diğer
programlardan da eğitim alabilmekte, böylelikle
çift diplomayla mezun olabilmektedir. Sosyal
Bilimler MYO’muzun tüm programlarında Çift
Ana Dal yapılabilirken Meslek Yüksekokulu ve
Sağlık Hizmetleri MYO’larımızda Optisyenlik
programında ÇAP yapılabilmektedir. İstanbul
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İstanbul Medipol Üniversitesi bünyesinde yer
alan Adli Bilimler, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri,
Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilim ve Teknolojileri
Enstitüleri kendi alanlarında çağın gereklerini
bilimsel ve teknolojik düzeyde yakalayan,
edindiği formasyon ve bilgi birikimiyle dünyanın
her yerinde yürütülen çalışmalara özgün katkılar
sağlayabilecek bilim insanları yetiştirmeyi
amaçlar.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Üniversitemiz bünyesinde yer alan Sağlık
Bilimleri Enstitüsü, sağlık bilimleri alanında
çağın gereklerini bilimsel ve teknolojik
düzeyde yakalayan, edindiği formasyon ve bilgi
birikimiyle dünyanın her yerinde yürütülen
çalışmalara özgün katkılar sağlayabilecek
bilim insanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Enstitümüz bünyesinde 69 farklı programda
lisansüstü eğitim-öğretim yapılmaktadır.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans
Programları
Anatomi
Beslenme ve Diyetetik
X Bilişsel Rehabilitasyon
X Biyokimya
X Ebelik
X Tıbbi Fizyoloji
X Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe)
X Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce)
X Hemşirelik
X Histoloji ve Embriyoloji
X Klinik Eczacılık
X Mikrobiyoloji
X

Enstitüler

X
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Perfüzyon
X Sağlık Yönetimi (Uzaktan)
X Sağlık Yönetimi (İngilizce)
X Sağlık Fiziği
X Sinirbilim
X Tıbbi Farmakoloji
X Tıbbi Biyoloji ve Genetik
X Dil ve Konuşma Terapisi
X Ortez-Protez, Moleküler Tıp ve Biyoteknoloji
(Türkçe)
X Moleküler Tıp ve Biyoteknoloji (İngilizce)
X Tıp Tarihi ve Etik
X Çocuk Gelişimi
X Odyoloji
X Ergoterapi
X Farmakognozi
X Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp
X Rüya
X Uyku ve Hipnoz Araştırmaları
X Ortodonti (İngilizce)
X Sağlık Bilişimi
X

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora Programları
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi
X Beslenme ve Diyetetik
X Biyokimya
X Epidemiyoloji
X Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
X Histoloji ve Embriyoloji
X Periodontoloji
X Tıp Tarihi ve Etik
X Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
X
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Klinik Anatomi
X Klinik Eczacılık
X Mikrobiyoloji
X Ortodonti
X Protetik Diş Tedavisi
X Restoratif Diş Tedavisi
X Endodonti
X Moleküler Biyoteknoloji (İngilizce)
X Sağlık Yönetimi (Türkçe)
X Sağlık Yönetimi (İngilizce)
X Tıbbi Farmakoloji
X Tıbbi Fizyoloji
X Tıbbi Biyoloji ve Genetik
X Sağlık Fiziği
X Sinirbilim
X Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp
X Odyoloji
X Dil ve Konuşma Terapisi
X Sosyal Pediatri
X Ortez-Protez
X

Sosyal Bilimler Enstitüsü
Bünyesindeki lisansüstü programları vasıtasıyla
bilim dünyasına ulusal ve uluslararası düzeyde
katkıda bulunma amacındaki Enstitümüz,
deneyimli ve alanlarında yetkin akademik
kadrosuyla öğrencilerine çalışma alanlarına dair
gerekli bilgi birikimini kazandırma, bağımsız
araştırma yapma, özgün ve üst düzeyde
bir eser ortaya koyma becerisi sağlamayı
amaçlamaktadır.
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Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans
Programları
Bankacılık ve Finans
X İş Sağlığı ve Güvenliği
X İşletme Yönetimi
X İşletme Enformatiği ve Veri Bilimi
X Kamu Hukuku
X Klinik Psikoloji
X Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler
X Medya ve İletişim Sistemleri
X Özel Hukuk
X Pazarlama İletişimi ve Reklamcılık
X Psikoloji
X Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
X Sağlık Ekonomisi
X Sağlık Hukuku
X

Fen Bilimleri Enstitüsü

Bünyesindeki lisansüstü programlarla bilim
dünyasına ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda
bulunma amacındaki Fen Bilimleri Enstitümüz,
deneyimli ve alanlarında yetkin akademik
kadrosuyla öğrencilerine çalışma alanlarına dair
gerekli bilgi birikimini kazandırma, bağımsız
araştırma yapma, özgün ve üst düzeyde
bir eser ortaya koyma becerisi sağlamayı
amaçlamaktadır.

Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans
Programları
X

Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve
Siber Sistemler

X

Biyomedikal Mühendisliği ve Biyoenformatik

X

İnşaat Yönetimi ve Hukuku

X

Sağlık Sistemleri Mühendisliği

Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Programları

X

İklim Değişikliği

Bankacılık ve Finans
İşletme Yönetimi
X Kamu Hukuku
X Medya ve İletişim Çalışmaları
X Özel Hukuk
X Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
X Sağlık Hukuku
X Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
X Yönetim ve Strateji

X

Enerji ve Sağlık

X

Yapılı Çevre ve Sağlık

X

İnşaat Mühendisliği

X

Siyaset Bilimi

X
X

*Sağlık Hukuku Doktora programımız bu alanda
Türkiye’deki ilk doktora programı olma özelliğini
taşımaktadır.

Sağlık Bilim ve Teknolojileri Araştırma
Enstitüsü (SABİTA)

Rejeneratif tıp alanında dünyanın saygın
araştırma merkezleri arasında yer alan
Rejeneratif ve Restoratif Tıp Araştırmaları
Merkezi (REMER) laboratuvar altyapısını ve
araştırmacı kadrosunu genişleterek Sağlık
Bilim ve Teknolojileri Araştırma Enstitüsüne
(SABİTA) dönüştü. Öncülü olan REMER’i de
bünyesinde barındıran SABİTA çatısı altında
Biyomühendislik ve Biyoteknoloji UAM,
MEDİTAM, MEDİGEN, Kanser Araştırmaları
Merkezi, İlaç Geliştirme Merkezi, Sinirbilim
Araştırmaları Merkezi de bulunmaktadır.
SABİTA bünyesinde İleri Mikroskopi
Laboratuvarları, Hücre Kültürü Laboratuvarları,
Moleküler Biyoloji Laboratuvarları, Beyin
Araştırmaları Laboratuvarları, Bilişsel
Sinirbilim Laboratuvarları, Metabolizma ve
Beslenme Laboratuvarları, Elektrofizyoloji
Davranış Laboratuvarları, Farmakognozi
ve Sentetik Kimya Laboratuvarları, Sistem
Biyolojisi Laboratuvarları gibi en ileri
teknolojiyle donatılmış çok sayıda laboratuvar
bulundurmaktadır.

Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Programları
X

Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve
Siber Sistemler

X

Biyomedikal Mühendisliği ve Biyoenformatik

X

İnşaat Yönetimi ve Hukuku

X

Sağlık Sistemleri Mühendisliği

X

İnşaat Mühendisliği
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KAMPÜSTE
HAYAT
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Kavacık Kampüsleri
İstanbul Medipol Üniversitesinin Beykoz
Kavacık’ta Güney ve Kuzey olmak üzere
2 kampüsü yer almaktadır. Fatih Sultan
Mehmet Köprüsü’nün Anadolu Yakası
ayağında, köprünün hemen çıkışında
yer alan Kavacık Kampüsleri, Beykoz
Ormanlarına komşu merkezi konumu ile
dikkat çekmektedir. Kavacık Kampüsleri,
geniş ve ferah amfileri, tenis ve basketbol
sahaları, dinlenme ve sohbet alanları, geniş
salonları, derslikleri ve bahçeleri ile öne
çıkmaktadır. Medipol, Kavacık’ta bir eğitim
üssü oluşturmayı hedeflemektedir.

Haliç Kampüsü

Bağcılar Kampüsü
Öğrencilerin uygulama dersleri ve staj
eğitimlerinin yapıldığı Bağcılar’daki Medipol
Mega Üniversite Hastanesi 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 Mega, Medipol
öğrencilerine pratik eğitim imkânı sunmaktadır.

Kampüsler

Haliç Kampüsü; Suriçi’nde, Haliç’in kenarında
yer almaktadır. Kentin en merkezi konumuna

sahip olan Kampüs, çevresindeki tarihi ve
kültürel zenginlik ile öne çıkmaktadır. Haliç
Kampüsü; modern binası, ferah lobisi ve
bahçeleri ile canlı bir üniversite yaşamına ev
sahipliği yapmaktadır. Sinema, tiyatro, müzik,
gezi ve fotoğrafın da aralarında olduğu öğrenci
kulüpleri de bu canlılığa renk katmaktadır.
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Yurtlar
Kampüslerimizde yer alan kız ve erkek
yurtlarımız, tüm eğitim binalarında da olduğu
gibi akıllı bina sistemleriyle donatılmıştır. Erkek
Yurdumuz Kavacık Kuzey, Kız Yurdumuz ise
Kavacık Güney Kampüste yer almaktadır.

Kız Yurdu
X

Odalarda her bir öğrenci için çalışma masası,
kitap rafı ve dolapları ile şifreli giysi dolapları
bulunmaktadır.
Odalarda ayrıca duş, WC, mini buzdolabı ve
ayakkabı dolabı yer almaktadır.

X

Ücretsiz Wi-Fi hizmeti verilmektedir.

X

Yurdun kendi yemekhanesi, mini bir hobi
mutfağı ve kantini bulunmaktadır.

X

Spor salonumuz öğrencilerimizin hizmetine
sunulmaktadır.

X

Odalarda her bir öğrenci için çalışma masası,
kitaplık, giysi dolabı ve yatak mevcuttur.

X

Her odada telefon, duş, WC, mini buzdolabı
ve ayakkabı dolabı bulunmaktadır.

X

Ücretsiz Wi-Fi hizmeti verilmektedir.

Otelcilik Hizmetleri
X

Yatak, yorgan, yastık ve nevresim takımı yurt
tarafından sağlanmakta ve periyodik olarak
temizlenmektedir.

X

Oda ve ortak alanların temizliği günlük olarak
üniversitenin anlaşmalı olduğu temizlik firması
tarafından yapılmaktadır.

X

Binalarda öğrencilerin çamaşırlarının
temizliğini sağlamak için çamaşırhane
bulunmaktadır ve ütü hizmeti verilmektedir.

X

Tüm yurtlarımızda öğrencilerimize üç öğün
yiyecek hizmeti sunulmaktadır. Yurtlarımızda
yemek ücreti öğrencilerimize aittir.

Yurtlar

X

Erkek Yurdu Olanakları
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Yemek Hizmetleri

Ulaşım

İstanbul Medipol Üniversitesinin Kavacık, Haliç
ve Bağcılar Kampüslerindeki yemek hizmetleri,
özel bir yemek firması tarafından verilmektedir.
Erkek ve kız yurtlarımızın bulunduğu Kavacık
Kampüsünde sabah kahvaltısı, öğle ve akşam
yemekleri olmak üzere üç öğün yemek hizmeti
sunulmaktadır. Yemek hizmeti, self servis ve
alakart usulü uygulanmaktadır.

Kampüslerimiz arasında gün içinde düzenli
olarak ring servisler hareket etmekte ayrıca
belirli güzergahlardan kampüslerimize servisle
ulaşım sağlanmaktadır.

Diğer Hizmetler

Mağazalar
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Üniversitemizin Kavacık Güney Kampüsünde
Etiler Marmaris, Starbucks, Kahve Dünyası,
Simit Sarayı, Subway, Sehil, Casariso gibi
markalar bulunmaktadır. Kavacık Kuzey, Haliç
ve Bağcılar Kampüslerinde ise çok sayıda kafe,
kantin ve büfe hizmet vermektedir. Kavacık ve
Bağcılar Kampüslerinde yer alan Pol’in kafe ve
restoranlar ise şık ve modern mimarisinin yanı
sıra ve leziz sunumlarıyla da öğrencilerin keyifli
zamanlar geçirdikleri mekânlardır.

Kuaför
Kavacık Güney Kampüsünde, yoğun ders
temposunda kendilerine de vakit ayırabilmeleri
için tüm öğrencilerimizin hizmetine sunulan bay
ve bayan kuaförleri bulunmaktadır.

Güvenlik
İstanbul Medipol Üniversitesi Güvenlik
Koordinatörlüğü denetimindeki Özel Güvenlik
Birimi, olası tehditlere karşı üniversitede
çalışanların ve öğrencilerin can ve mal
güvenliğini koruyarak sağlıklı, huzurlu ve
kesintisiz olarak eğitim ve öğretiminin sürmesini
sağlamakta, bunun için gerekli tedbirleri
almakta ve uygulamaktadır. Üniversitemizin tüm
yerleşkelerindeki güvenlik koruma planında
belirlenen alanlar devriye sistemiyle 7/24
kontrol edilmektedir. Kampüslerimizin farklı
fiziksel alanlarında kartlı sistem ve yetkilendirme
mevcuttur. Tüm yerleşke ve yurtlarda giriş ve
çıkış noktalarında bulunan turnike ve yüz tanıma
sistemiyle geçiş kontrolü sağlanmaktadır. CCTV
kapalı devre güvenlik kameralarıyla kesintisiz
olarak yerleşke ve yurtlarımızın kontrolü
sağlanmaktadır. Araç geçişleri güvenlik kontrol
noktalarında HGS sistemi ile yapılmakta,
giriş yapmak isteyen tüm araçlar kayıt altına
alınmaktadır.
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Kütüphane

İstanbul Medipol Üniversitesinde Kütüphane
hizmetleri Kavacık Kuzey, Kavacık Güney, Haliç
ve Bağcılar Kampüslerimizde (Medipol Mega
Üniversite Hastanesi) sunulmaktadır. Toplamda
7.862 m2’lik alanda ve 87 bin ciltlik rafla hizmet
veren 4 kütüphanemiz, sayısı günbegün artan 45
bin akademik kitaba ev sahipliği yapmaktadır.
Kütüphanemiz eğitim, öğretim ve araştırma
programlarını destekleyen, öğretim elemanları,
öğrenciler ve diğer araştırmacıların bilgi ve belge
ihtiyaçlarını karşılayan ve dünyadaki gelişmeleri
yakından takip eden altyapısıyla sürekli kendini
güncellemektedir.

78

Kütüphanemiz gelişmiş bilişim teknolojisi
sayesinde sağlık, sosyal ve fen bilimlerinden,
kültür, sanat ve edebiyata kadar pek çok alanda
ulusal ve uluslararası yayınlara erişim imkânı
sunmaktadır. 73.773 basılı yayın, 688.485 tam
metinli e-kitap, 96 basılı süreli yayın, tam metinli
45.795 e-dergi, 632 multimedya, 434 tez, 711.310
haber, dergi, kitap, biyografi, makale içeren
dijital yayını bulunduran kütüphanemizin 38
adet veri tabanına üyeliği bulunmaktadır.

Nadir Eserler Koleksiyonu
Kütüphanemizde 1950 yılları öncesine ait
56 kitaptan oluşan nadir eser koleksiyonu
bulunmaktadır. Eserler özel koruma
statüsüyle korunmakta ve yalnızca camlı
dolap vitrinlerinde sergilenmektedir. Ayrıntılı
incelemek isteyenler için tüm koleksiyon
dijitalleştirilerek online olarak kullanıma
sunulmuştur. Koleksiyon geliştirme politikamız,
basılı kaynakların yanında elektronik yayınlara
ve veri tabanlarına kampüs içinden ya da
kampüs dışından uzaktan erişim sağlanmasına
önem vermektedir.

Teknolojinin getirdiği olanaklarla kütüphanemiz
elektronik koleksiyonlarının gelişimine ağırlık
vermekte, kaliteli elektronik bilgi kaynaklarını
öğrencilere sunmaktadır. Bilgi kaynaklarına
erişimde mobil teknolojileri geniş ölçüde
kullanan kütüphane, öğrencinin araştırma
ve eğitim ihtiyaçlarını zaman ve mekândan
bağımsız olarak desteklemektedir.
*Kavacık Kuzey Kampüs Kütüphanemiz hafta içi
08.30-22:00, Kavacık Güney Kampüs hafta içi
08.30-22:00, Haliç Kampüs Kütüphane hafta içi
08.30-22:00 ve Mega Hastane Kütüphanesi hafta
içi 08.30-22.00; hafta sonu 09.00-18.00 saatleri
arasında hizmet vermektedir.
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Sağlık, Kültür ve Spor

Öğrencilerimizin sosyal yaşamlarındaki her türlü
ihtiyaçları Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
tarafından yürütülmektedir. Öğrenci kulüpleri
ve etkinlikleri, bahar şenliği, sportif faaliyetler de
birim tarafından üstlenilmektedir.
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Öğrenci Kulüpleri: Üniversite bünyesinde ve
akademisyenlerin danışmanlığında faaliyetlerini
yürüten 133 öğrenci kulübü aktif olarak
çalışmalar yapmakta ve üniversite hayatına renk
katmaktadır.
Sağlık Hizmetleri: Sağlık hizmetlerini,
üniversitenin tüm kampüslerinde acil
müdahale, ilaç temini ve birinci basamak sağlık
hizmetlerinin verildiği revirler sağlamaktadır.
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik:
Öğrencilere kendilerini tanımaları, bireysel
farkındalıklarını oluşturmaları, yaşadıkları
akademik, kişisel, sosyal zorlukları aşmaları
çerçevesinde birebir görüşmeler yaparak
yardımcı olmaktadır. Öğrencilerin kişisel
gelişimlerine katkıda bulunarak, günlük
hayattaki sıkıntılarla baş etme becerilerini
kazandırmaya yönelik faaliyetler yürütmektedir.

Spor: Üniversitemizin spor takımları eğitim
dönemi başında sporcu seçmeleri yapar ve
antrenörleri eşliğinde yıl boyu antrenmanlarını
sürdürür. Takımlarımız, Türkiye Üniversite
Sporları Federasyonu, Koç Fest ve Unilig
gibi turnuvalarda üniversitemizi temsilen
yer almaktadır. Ayrıca bireysel sporlarda
sporcularımız yine üniversiteyi temsilen
Türkiye geneli turnuvalarında yarışmaktadır.
Geleceğin Bilimi Forumu: Organizasyonunda
öğrencilerimizin görev aldığı ve öğrencileri
bilimsel çalışmalara teşvik etmeyi ve farklı
birçok disiplinden alanlarında uzman konukları
öğrencilerle bir araya getirmeyi hedefleyen
etkinlik, her yıl mayıs ayında düzenlenmektedir.
Bahar Şenliği: Öğrencilerimizle birlikte
düzenlenen Bahar Şenliğimiz her yıl mayıs
ayında gerçekleştirilmektedir.

Beslenme ve Diyet Merkezi: Merkezimizde
sağlıklı yaşamın, hastalıklardan korunma ve
tedavisinin temeli olan yeterli, dengeli ve
sağlıklı beslenme konusunda danışmanlık
hizmeti verilmektedir. Hastaların ve
danışanların vücut analizleri yapılarak sonuçları
değerlendirilmekte, iyileşme ve hedeflerine
ulaşma süreçlerini destekleyecek beslenme ve
diyet hizmetleri sunulmaktadır.
Engelli Öğrenci Birimi: Engelli öğrencilerimizin
akademik, fiziksel ve sosyal hayatlarını
kolaylaştırıcı çözümler sunmaktadır.
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Burslar ve İndirimler

ÖSYM BURSLARI
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İstanbul Medipol Üniversitesi
öğrencileri Yükseköğretim Kurumları
Sınavı sonucuna göre burslu,
%50 indirimli olarak eğitim hakkı
kazanırlar. Yerleştirilen öğrencilere
sağlanan burs ve indirimler sadece
eğitim-öğretim ücretini kapsar ve
zorunlu hazırlık sınıfı dahil öğrencinin
öğrenim gördüğü sürece geçerlidir.
Barınma, beslenme, ulaşım, kitap,
eğitim malzemesi vb. konular burs ve
indirim kapsamı dışındadır. İstanbul
Medipol Üniversitesinde verilen
ÖSYM burs ve indirimleri karşılıksız
olup ancak disiplin suçu işlenmesi
ve yatay geçiş yapılması durumunda
kesilir.

TERCİH İNDİRİMİ
Yerleştikleri program öncesindeki
bütün tercihlerini İstanbul Medipol
Üniversitesinin ön lisans ve lisans
programları arasından yapan
adaylara, aşağıdaki şekilde tercih
indirimi uygulanacaktır:
X

X

Sadece burslu ve %50 indirimli
kontenjanı olan programların, %50
indirimli kontenjanına yerleştikleri
takdirde, kendilerine tahakkuk
edecek öğrenim ücretinden ayrıca
%25 tercih indirimi,
Ücretli kontenjanı bulunan
Tıp Fakültesi, Hukuk Fakültesi,
Eczacılık Fakültesinin Türkçe ve
İngilizce Programları, Diş Hekimliği

Fakültesinin Türkçe ve İngilizce
Programları, İnsan ve Toplum
Bilimleri Fakültesinin Psikoloji
Türkçe ve İngilizce Programları,
Sağlık Bilimleri Fakültesinin
Beslenme ve Diyetetik Programı,
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Türkçe ve İngilizce Programları
ücretli kontenjanına yerleşenlere
kendilerine tahakkuk edecek
öğrenim ücretinden ayrıca %50
tercih indirimi uygulanacaktır.
Bu programların %50 İndirimli
kontenjanına yerleşenlere tercih
indirimi uygulanmayacaktır.
X

Tercih indirimi zorunlu hazırlık
sınıfı dahil öğrencilerin öğrenim
gördüğü sürece geçerlidir.

X

Kayıtlı olunan programda
kazanılmış olan tercih indirimi;
kayıtlı olunan yılda tercih indirimi
uygulanan kontenjanlara Kurum İçi
Yatay Geçiş yapılması durumunda
da devam edecektir.

X

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık
Fakültesinin Türk Müziği Programı
ile Dikey Geçiş Sınavı ile kayıt hakkı
kazanan öğrenciler için tercih
indirimi uygulanmayacaktır.

ÜSTÜN BAŞARI BURSU
İlk 100’e giren öğrenciye 6.000 TL tutarında
aylık eğitim bursu (yılda 7 ay boyunca) ile
ücretsiz yurt ve yemek olanağı,
X 101-250 arasında yer alan öğrenciye 4.500
TL tutarında aylık eğitim bursu (yılda 7 ay
boyunca) ile ücretsiz yurt ve yemek olanağı,
X 251-500 arasında yer alan öğrenciye 3.000
TL tutarında aylık eğitim bursu (yılda 7 ay
boyunca) ile ücretsiz yurt ve yemek olanağı,
X 501-750 arasında yer alan öğrenciye 2.000
TL tutarında aylık eğitim bursu (yılda 7 ay
boyunca) ile ücretsiz yurt ve yemek olanağı,
X 751-1000 arasında yer alan öğrenciye 1.500
TL tutarında aylık eğitim bursu (yılda 7 ay
boyunca) ile ücretsiz yurt ve yemek olanağı
verilecektir.
Dikey Geçiş Sınavı ile kayıt hakkı kazanan
öğrenciler ile daha önce herhangi bir
yükseköğretim kurumundan lisans veya
lisansüstü derecesi ile mezun olan öğrenciler
üstün başarı bursundan yararlanamazlar.
Derslere devam etmeyen, sınıf tekrarı yapan
ve kayıt donduran öğrencilerin bursu ilgili yılda
kesilir.
X

BAŞARI BURSLARI
Senelik ağırlıklı not ortalaması (SANO) 4.00
üzerinden en az 2,91 veya eşdeğeri olan lisans
öğrencilerinden sınıfta ilk üç dereceye girenlere
aşağıda belirlenen miktar, oran ve koşullarda
2022-2023 akademik yılı sonunda burs ve
indirim uygulanacaktır.
X

Sınıf birincisi olan öğrenci bir sonraki eğitimöğretim döneminde ücretsiz eğitim,

Sınıfında 2. olan öğrencinin eğitim ücretinin
%50’si, kendisine tahakkuk edecek eğitim
ücretinden ayrıca indirim,
X Sınıfında 3. olan öğrencinin eğitim ücretinin
%25’i kendisine tahakkuk edecek eğitim
ücretinden ayrıca indirim uygulanacaktır.
X Sınıfında ilk üç dereceye giren öğrencinin tam
burslu olması durumunda,

X

f

Sınıf Birincisine 1000 TL tutarında
(7 ay boyunca)

f

Sınıf İkincisine 700 TL tutarında
(7 ay boyunca)

f

Sınıf Üçüncüsüne 500 TL tutarında
(7 ay boyunca) öğrenciye nakit olarak
destek bursu verilir. Başarı Bursu sadece
takip eden akademik yıl için geçerlidir.

MİLLİ SPORCU BURSU
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile 28.11.2019
tarihinde imzalanan mutabakat metni uyarınca
aşağıdaki spor alanlarında son 4 yıl içerisinde
başarılı olduğu belgelendirilen milli sporculara
2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonucuna
göre yerleşmeleri halinde eğitim-öğretimleri
süreleriyle sınırlı olmak kaydıyla sağlanan %100
eğitim ücreti indirimidir.
Sporcularımızın üniversitemizi temsil etmeleri
durumunda katıldıkları müsabakada ilk üç
dereceye girmeleri halinde;
Birincilik derecesine 1000 TL,
İkincilik derecesine 700 TL,
X Üçüncülük derecesine 500 TL
sporcu başarı bursu verilir.
X
X

83

SPORCU İNDİRİMİ
Milli Sporcu İndirimi:
Son 5 yıl içinde en az bir kez milli olduğunu ilgili
federasyonlarca belgeleyen, mensubu oldukları
üniversite takımlarında ya da bireysel branşlarda
müsabakalara katılan öğrencilere disiplin cezası
almadıkları sürece bir sonraki akademik yıl için
geçerli olmak üzere, tahakkuk eden öğrenim
ücretinden ayrıca %50 eğitim indirimi yapılır.
Öğrenci tam burslu ise bir sonraki akademik
yılda 7 ay boyunca 700 TL eğitim desteği verilir.
Son sınıf öğrencilerine, içinde bulundukları
akademik yıldan başlayarak 7 ay boyunca
700 TL eğitim desteği verilir.
Takım Sporcu İndirimi:
Milli sporcu olmayıp, takım sporlarında
üniversite takımları kadrosuna seçilen
öğrencilere üniversite takımında yer aldıkları
ve disiplin cezası almadıkları sürece bir sonraki
akademik yıl için geçerli olmak üzere tahakkuk
eden öğrenim ücretinden ayrıca %15 eğitim
indirimi yapılır. Öğrenci tam burslu ise bir
sonraki akademik yılda 7 ay boyunca 450 TL
eğitim desteği verilir. Son sınıf öğrencilerine,
içinde bulundukları akademik yıldan başlayarak
7 ay boyunca 450 TL eğitim desteği verilir.
Birden fazla takımda yer alan sporcular, takım
sporcu indiriminden bir kez faydalanabilir.
Bireysel Sporcu Başarı Ödülü:
Bireysel branşlarda üniversiteyi temsilen katılmış
olduğu yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda ilk üç
dereceye giren öğrencilere, dereceye girdiği
tarihten itibaren başlamak üzere 7 ay boyunca;
Birincilik derecesine 1.000 TL,
X İkincilik derecesine 700 TL,
X Üçüncülük derecesine 500 TL
sporcu başarı bursu verilir.
X
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ŞEHİT VE GAZİ ÇOCUKLARI EĞİTİM
İNDİRİMİ
Tam burslu olarak eğitim görmeyen şehit ve
gazi çocuklarına ayrıca %20 eğitim indirimi
uygulanır. Bu indirim, zorunlu hazırlık sınıfı dahil
öğrencinin öğrenim gördüğü sürece geçerlidir.

KARDEŞ İNDİRİMİ
Üniversitemizde birden fazla kardeşin öğrenim
görmesi halinde her bir kardeşe, ödeyeceği
öğrenim ücreti üzerinden ayrıca %10 oranında
indirim uygulanır. Bu indirim, zorunlu hazırlık
sınıfı dahil, öğrencilerin birlikte öğrenim
gördüğü sürece ve öğrencilerden birinin
üniversiteden ayrılmaması şartıyla mezuniyete
kadar geçerlidir.

ENGELLİ ÖĞRENCİ İNDİRİMİ
%40 ve üzeri engelli raporu bulunan ve tam
burslu olarak eğitim görmeyen öğrencilere,
ayrıca %15 eğitim indirimi uygulanır.

DİKEY GEÇİŞ SINAVI İNDİRİMİ
Üniversitemiz ön lisans programlarından
mezun olup Dikey Geçiş Sınavı ile lisans
programlarına kayıt hakkı kazanan öğrencilere
ayrıca %15 eğitim indirimi yapılır.

İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK
İsteğe bağlı hazırlık sınıfı okuyacak öğrenciler,
yerleştikleri programın ücreti üzerinden
%25 indirimli olarak hazırlık programına
kabul edilir.

