İNGİLİZCE HAZIRLIK VE TÖMER

FAKÜLTELER

Her akademik yılın başlangıcında Türkçe ve
İngilizce yeterlilik sınavları yapılmaktadır. İngilizce
Yeterlilik Sınavında geçerli puan alamamanız
durumunda İngilizce hazırlık sınıfında okumanız
gerekmektedir.

f Uluslararası Tıp Fakültesi

Daha fazla bilgi için dilokulu@medipol.edu.tr
adresinden Dil Okulu ile iletişime geçebilirsiniz.

f Sağlık Bilimleri Fakültesi

Türkçe Yeterlilik Sınavında geçerli puan alamamanız
durumunda eğitiminize ara verip (dondurup)
Türkçe eğitimi almanız gerekmektedir. Bu eğitimi
isteğinize göre İstanbul Medipol TÖMER’de veya
başka bir kurumda alabilirsiniz. Daha fazla bilgi
için tomer@medipol.edu.tr adresinden İstanbul
Medipol TÖMER ile iletişime geçebilirsiniz.

f Eğitim Fakültesi

YURTLAR
Yerleşkelerimiz içerisinde kız ve erkek yurtları
bulunmaktadır. Yurtlarımızda özel banyolu tek, üç
ve dört kişilik odalar bulunmaktadır.

İSTANBUL
MEDİPOL
ÜNİVERSİTESİ

f Tıp Fakültesi
f Diş Hekimliği Fakültesi

HAYALLERİN
GERÇEĞE
DÖNÜŞTÜĞÜ YER

f Eczacılık Fakültesi

f Hukuk Fakültesi

f İletişim Fakültesi
f İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
f İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
f Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
f Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Fakülte Detayları için…

Daha fazla bilgi için yurt@medipol.edu.tr
adresinden yurtlarımızla iletişime geçebilirsiniz.

mio.medipol.edu.tr
medipol.edu.tr/en/
intmedipol

medipolint

HAKKIMIZDA

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

NASIL BAŞVURULUR?

İstanbul Medipol Üniversitesi 2009 yılında vakıf
üniversitesi olarak kuruldu. Yüksek teknolojik
altyapımız ve nitelikli akademisyenlerimizle
başarılı öğrencilerin geleceğini öne çıkaran
genç bir üniversiteyiz.

f Lise diplomasının noter onaylı tercümesi

Öncelikle online olarak ön başvuru yapıp ön başvuru
belgelerinizi sisteme yüklemeniz gerekmektedir.
Kabul şartlarını karşılarsınız, size bir Teklif Mektubu
gönderilecek. Bu mektupta belirtilen şartları kabul
ederseniz Kabul Mektubu’nu alabilmek için kayıt
(depozito) ödemesini yapmanız gerekmektedir.
Kabul Mektubu üniversitemize kabul edildiğinizi
belirten son mektubunuz olacaktır. Bu mektup
Türkçe olarak gönderilecektir.

KİM BAŞVURABİLİR?

f Lise denklik belgesi
f Transkript belgesinin noter onaylı tercümesi
f Kişisel bilgilerin yer aldığı pasaport sayfasının

fotokopisi

Yabancı uyruklu veya çifte vatandaş iseniz ve
lise eğitiminizi Türkiye dışında tamamladıysanız
uluslararası öğrenci olarak başvurabilirsiniz.

f İki adet vesikalık fotoğraf

Üniversitemize başvurabilmeniz için lise
bitirme notunuzun 100 yüzerinden 60 olması
gerekmektedir.

f Mali sponsorluk belgesi

f Banka dekontu

f Teklif mektubu (imzalı)

KAYIT
Kayıt Mektubunuzu aldıktan sonra bu mektup ile
vizeye başvurabilirsiniz. Vizenizi alıp Türkiye’ye
geldikten sonra kaydınızı tamamlayabilmeniz için
kesin kayıt belgelerinizi Uluslararası Ofis’e iletmeniz
gerekmektedir. Kayıt işleminiz tamamlandıktan
sonra oturum iznine başvurabilirsiniz. Oturum
izni için öncelikle randevu almalısınız. Bu işlemi
yaptıktan sonra Göç İdaresi’nin istediği bütün
belgeleri de Uluslararası Ofis’e teslim etmeniz
gerekmektedir. Uluslararası Ofis sizin için oturum
iznine başvuracaktır.
Oturum izni ile ilgili daha fazla bilgi için
https://e-ikamet.goc.gov.tr/ internet adresini
ziyaret ediniz.

