
Medrese Davutpaşa;  
Çalışma Alanı Bulmakta Zorlanan  
Yüksek Lisans, Doktora Adayı ve 

 Doktora Öğrencilerimiz için
Akademik Bir Merkez...

Fatih Belediyesi tarafından hizmete açılan 
Medrese Davutpaşa ile ilmi çalışmaların 
odağı olan Fatih’e, çalışma alanı bulmakta 
zorlanan lisansüstü, doktora adayı ve 
doktora öğrencileri için yeni bir akademik 
merkez kazandırdık.
Öğrenci odaklı düşünerek kurguladığımız 
ve tasarladığımız Medrese Davutpaşa; 
alanında uzman hocaların öğrencilerle 
buluştuğu, çeşitli eğitimler, söyleşiler 
ve atölyeler ile entelektüel zihinler için 
İstanbul’un yeni cazibe merkezlerinden 
biri olacak.
Medrese Davutpaşa öğrencilerine Tez 
Basım Desteği ve Akademik Yayın Desteği 
sağlanmaktadır.



Medrese Davutpaşa Yüksek Lisans, Doktora 
adayı ve Doktora yapan öğrencileri kabul 
eder.
Odalar, kabul edilen öğrencilere 4 aylık 
süreçle tahsis edilir.
Başvuru esnasında Niyet Mektubu, 
Öğrenci Belgesi istenir.
Her odada aynı anda üç öğrenci çalışabilir.
Öğrenci, kendisine 4 aylık süreyle tahsis 
edilen odayı haftanın 3 günü kullanabilir.
Bir ayda mazeretsiz 4 gün devamsızlık 
yapan öğrencinin oda kullanım hakkı iptal 
edilir ve hak yedek öğrenciye geçer.
Pazar günü hariç haftanın altı günü 08:30 – 
16:00 ile 16:30–24:00 saatlerinde iki ayrı gruba 
hizmet verecek olan Medrese Davutpaşa’da; 
1. Grup: Pazartesi - Çarşamba - Cuma
2. Grup: Salı – Perşembe – Cumartesi 
günleri olup, kayıt esnasında gün ve saat 
seçimi yapılmalıdır.

Baş Oda’da herkese açık dersler, söyleşi ve 
mini konferanslar gerçekleştirilir. Burada 
bahçede yapılacak atölyeler için bir ön 
eğitim mekânı tasarlanabilir. Medresede 
çalışan öğrenciler burada çalışma 
konularıyla ilgili dersler yapabilir. Burada 
yapılacak olan dersler, okuma grupları 
ve seminerler koordinatör tarafından 
organize edilir. Öğrencilerin fotokopi ve 
internet gibi ihtiyaçları ücretsiz olarak 
karşılanır.

Medrese Davutpaşa Akademi Buluşmaları
Medrese Davutpaşa Küresel Çalışmalar

Medrese Davutpaşa Tez- Makale Sunumları
Medrese Davutpaşa Okuma Grupları

Medrese Davutpaşa Atölye
Medrese Davutpaşa Language

Cerrahpaşa Mah. Hekimoğlu Ali Paşa Cad. Davutpaşa Medresesi Sk. 
No:1 Fatih Tel: O212 453 1453 (2900)

• Üçer kişilik özel çalışma odaları. • Tez basım 
ve akademik yayın desteği • Sadece lisansüstü 

öğrencilerine ait kullanım • Ücretsiz Wifi • Sürpriz 
ikramlar • Sessiz ve sakin ortam

Baş Oda’nın Kullanımı
Imkanlar

Yapılan Etkinlikler


