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TAHUN PERSIAPAN BAHASA 
INGGRIS, PERSIAPAN BAHASA TURKI 
(TOMER) DAN UJIAN KEAHLIAN
Akan ada ujian kecakapan untuk bahasa Turki atau 
Bahasa Inggris pada awal tahun akademik. Jika 
Anda tidak mendapatkan nilai minimum pada Ujian 
Kemampuan Bahasa Inggris, Anda akan belajar di 
Sekolah Persiapan Bahasa Inggris. Untuk informasi 
lebih lanjut, Anda dapat menghubungi Sekolah 
Bahasa di  dilokulu@medipol.edu.tr.  

Jika Anda tidak mendapatkan nilai minimum 
pada Ujian Kemampuan bahasa Turki, Anda harus 
mengikuti kelas persiapan bahasa Turki terlebih 
dahulu. Anda dapat belajar di Istanbul Medipol 
TOMER atau TOMER lainnya. Untuk informasi lebih 
lanjut, Anda dapat menghubungi Istanbul Medipol 
TOMER di tomer@medipol.edu.tr.

TEMPAT TINGGAL
Terdapat tempat tinggal di lingkungan universitas 
kami baik untuk anak perempuan maupun laki-laki. 
Tempat tinggal berupa dormitori terdiri dari kamar 
untuk berdua, bertiga dan berempat dengan kamar 
mandi di dalam. Untuk informasi lebih lanjut, Anda 
dapat menghubungi dormitori Universitas Medipol 
Istanbul di yurt@medipol.edu.tr. 

PROGRAM SARJANA 
 f Fakultas Kedokteran Internasional 

 f Fakultas Kedokteran 

 f Fakultas Kedokteran Gigi 

 f Fakultas Farmasi 

 f Fakultas Hukum 

 f Fakultas Ilmu Kesehatan 

 f Fakultas Pendidikan 

 f Fakultas Seni Rupa, Desain dan Arsitektur 

 f Fakultas Ilmu Komunikasi 

 f Fakultas Humaniora dan Ilmu Sosial 

 f Fakultas Ilmu Administrasi dan Manajemen Bisnis 

 f Fakultas Teknik dan Ilmu Pengetahuan Alam 

Program selengkapnya…

MULAİ DENGAN SEBUAH 
MİMPİ, AKHİRİ DENGAN 
MASA DEPAN



TENTANG KAMI
Istanbul Medipol University didirikan sebagai 
universitas yayasan swasta pada tahun 2009. 
Kami adalah universitas baru yang berorientasi 
pada masa depan siswa yang sukses dengan 
didukung oleh infrastruktur teknologi tinggi 
dan akademisi yang berkualifikasi tinggi. Kami 
memiliki 2.830 siswa internasional dari 81 
negara yang berbeda pada tahun akademik 
2021-2022.

SIAPA YANG BISA MENDAFTAR ?

Jika Anda memiliki kewarganegaraan asing 
atau kewarganegaraan ganda dan telah lulus 
Sekolah Lanjutan Atas/Sederajat di luar 
Turki, Anda dapat mendaftar sebagai siswa 
internasional. 

Anda harus memiliki nilai ijazah minimal 60 
dari 100 untuk mendaftar ke universitas kami.

DOKUMEN YANG DIPERLUKAN 
UNTUK PENDAFTARAN AKHIR 

 fTerjemahan Ijazah Sekolah Menengah Atas/Sederajat 
yang disahkan oleh Notaris atau lembaga resmi 
lainnya

 fSertifikat Kesetaraan SMA 

 fTerjemahan Nilai ijazah yang disahkan oleh Notaris 
atau lembaga resmi lainnya

 fPhoto copy Paspor 

 f2 lembar Pash Photo 

 fKwitansi (bukti) Pembayaran

 fSurat Kesanggupan Pembayaran dari orang tua atau 
sponsor 

 fLetter of Acceptante (LOA) dari universitas

CARA PENDAFTARAN
Pertama, Anda harus mendaftar secara online dan 
mengunggah dokumen yang diperlukan. Apabila 
Anda telah memenuhi syarat, kami akan mengirimkan 
Offering Letter. 

 Apabila Anda menyetujui persyaratan pada 
Offering Letter, selanjutnya Anda perlu membayar 
biaya pendaftaran untuk mendapatkan Letter of 
Acceptance (konfirmasi penerimaan studi). Letter of 
Acceptance merupakan surat final yang menyatakan 
bahwa Anda telah diterima di universitas kami. 
Mohon dicatat bahwasanya surat ini ditulis dalam 
bahasa Turki.

REGISTRASI
Setelah Anda memiliki Surat Penerimaan, Anda 
dapat mengajukan permohonan visa jangka pendek. 
Setelah Anda memiliki visa dan datang ke Turki, 
Anda perlu mengirimkan dokumen Anda ke Kantor 
Internasional di Medipol University; maka Anda akan 
menyelesaikan pendaftaran akhir Anda. 

Setelah itu, Anda akan dapat mengajukan 
permohonan izin tinggal siswa. Anda perlu membuat 
janji untuk izin tinggal. Anda perlu mengirimkan 
dokumen yang diminta Kantor Imigrasi ke Kantor 
Internasional juga setelah Anda membuat janji. 
Kantor Internasional akan mengajukan permohonan 
izin tinggal siswa untuk Anda. Untuk informasi 
lebih lanjut tentang persyaratan izin tinggal, silakan 
kunjungi  https://e-ikamet.goc.gov.tr/.


