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YERLEŞKELER
İstanbul Kültür Üniversitesi Yerleşkeleri, öğrenci ve çalışan memnuniyetinin 
gözetildiği, rahat çalışma ortamının sunulduğu, güvenlik düzeyi yüksek 
sosyal yaşam alanlarıdır. Tüm yerleşkelerinde sanat, spor, akademik ve 
sosyal etkinliklerin yıl boyunca gerçekleştiği bir iklime sahip olan İstanbul 
Kültür Üniversitesi; Ataköy, Şirinevler, İncirli ve Basın Ekspres olmak üzere 
dört noktada binlerce öğrencisinin hizmetinde!

Şirinevler YerleşkesiAtaköy Yerleşkesi

İncirli YerleşkesiBasın Ekspres Yerleşkesi





ÖĞRENCİ KULÜPLERİ

SPOR
İstanbul Kültür Üniversitesi, öğrencilerinin sportif faaliyetlerini destekler 
ve sporu bir yaşam biçimi olarak benimsemeleri için her türlü desteği 
verir. Basketbol, futbol, ragbi, voleybol, yüzme, atletizm, bilardo, 
satranç, tenis, yamaç paraşütü ve daha birçok alanda takımları 
bulunan İstanbul Kültür Üniversitesi, öğrencilerinin sportif başarılarını 
da burs ile ödüllendirmektedir.

İstanbul Kültür Üniversitesi öğrencileri, öğrenci kulüplerinde aktif 
görev alarak bilim, sanat ve spor etkinlikleri veya sosyal sorumluluk 
faaliyetleri organize etmektedirler. Mesleki, sosyo-kültürel ve iletişim 
becerilerini geliştirmeyi arzulayan öğrenciler için 86 adet öğrenci 
kulübü bulunmakta ve dileyen öğrencilerin ilgi alanlarına göre yeni 
kulüp kurmaları üniversite tarafından desteklemektedir.

Yerleşke Sanat
Galerisi

Öğrenci
Kulübü

Kişilik
Oditoryum

861 7504





İKÜ’NÜN ULUSLARARASI
BAĞLANTILARI
İstanbul Kültür Üniversitesi ile tüm sınırları aşmaya ve dünyaya 
açılmaya hazır mısınız?
İster Erasmus+ ile Avrupa’da, ister İKÜ Dünya ile diğer kıtalarda 
öğrenim görebilir, Avrupa Staj Konsorsiyumu ile yurt dışında çalışma 
tecrübesi edinebilirsiniz.

• Erasmus+ kapsamında Avrupanın 26 ülkesinden 124 üniversite ile 
partnerlik

• İKÜ Dünya kapsamında Amerika, Çin, Güney Kore, Meksika ve 
Küba’nın önde gelen üniversiteleriyle partnerlik

• 4 farklı kıtadan önde gelen üniversitelerle iş birliği protokolleri





ÇİFT ANADAL VE YANDAL
PROGRAMLARI
Çift Anadal Programı
İstanbul Kültür Üniversitesi’nde öğrenim gören başarılı öğrenciler, 
öğrenimlerinin belirli sürelerinde yaptıkları başvuruların değerlendirilme 
sonucuna göre, okudukları bölüm ile eş zamanlı bir başka bölümde 
daha eğitimlerini sürdürebilirler. Çift Anadal olarak adlandırılan bu 
uygulamayı başarı ile tamamlayan öğrenciler iki ayrı lisans diploması 
almaya hak kazanırlar.

Yandal Programı
İstanbul Kültür Üniversitesi öğrencileri, başvurularının değerlendirme 
sonucuna göre kendi bölüm veya programına yakın başka bir 
bölüm veya programda daha öğrenim görerek, mezun olduklarında 
diplomalarının yanında bir de sertifika alırlar.





İKÜ’DE SANAT
Çok yönlülüğü temel alan interdisipliner bir eğitim yaklaşımını 
benimseyen İstanbul Kültür Üniversitesi, sanatın öğretim 
faaliyetlerinde ders içeriği, konusu, planı ve programları kadar 
önemli olduğunun bilincindedir. İKÜ; Akıngüç Oditoryumu ve Sanat 
Merkezi, İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi (İKÜSAG) ve 
Akıngüç Koleksiyonu ile kültür-sanat faaliyetlerini desteklemekte 
ve üniversitenin her köşesinde yaşatmaktadır.





KARİYER

SEKTÖR BAĞLANTILARI

İstanbul Kültür Üniversitesi Öğrenci Yaşam, Kariyer ve Mezun 
Danışma Birimi (Kültür Noktası), öğrencilerin kişisel ve profesyonel 
gelişimleri ile kariyer planlamalarında en büyük destekçisidir. 
Düzenlediği seminer ve eğitim programlarıyla Kültür Noktası, 
öğrencilerin alanında uzman isimlerle buluşmasını sağlamaktadır.

İstanbul Kültür Üniversitesi, tarafı olduğu çok sayıda 
sektörel işbirlikleriyle öğrencilerinin profesyonel gelişimlerini 
desteklemektedir. Bu işbirlikleri sayesinde sektörün önde gelen 
isimleriyle öğrenciler akademik ortamlarda buluşmaktadırlar.





KÜTÜPHANE

YURTLAR

İstanbul Kültür Üniversitesi Kütüphanesi, 55 bini aşkın basılı kitap, 132 
bin 500 elektronik kitap, 2 bin 500’ün üzerinde DVD, VCD ve 30 binden 
fazla elektronik dergiden oluşan koleksiyona sahiptir. Akademisyenler, 
öğrenciler ve çalışanların bilgi ve belge ihtiyaçlarını karşılayan ve 
onların dünyadaki bilimsel gelişmeleri günü gününe izlemesini 
sağlayan güçlü alt yapısıyla İstanbul Kültür Üniversitesi Kütüphanesi;  
Ataköy Yerleşkesi Kütüphanesi, Şirinevler Yerleşkesi Kütüphanesi ve 
Basın Ekspres Yerleşkesi Kütüphanesi olmak üzere üç noktada hizmet 
vermektedir. Kütüphane koleksiyonu, sağlık, mühendislik-mimarlık, 
işletme-ekonomi, edebiyat, uluslararası ilişkiler, psikoloji, hukuk, 
moleküler biyoloji ve genetik, danışma kaynakları ile sosyal ve genel 
konulu yayınlardan oluşmaktadır.

İstanbul Kültür Üniversitesi Kız ve Erkek Öğrenci Yurtları, öğrencilerin 
konforlu bir yaşam sürmesi, akademik çalışmalarında başarılı olması 
ve güvenlik kaygısı yaşamamasına yönelik olarak tasarlanmıştır. Tüm 
yurtlarda ayrı dinlenme, çalışma, internet salonları ile çamaşırhane 
ve yemekhane bulunmaktadır. Öğrenciler, İstanbul Kültür Üniversitesi 
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan doktor ve 
psikologlardan ücretsiz destek almaktadırlar.



WEACCEPT BURSU



WEACCEPT BURSU

WEACCEPT BURSU

BURSLAR VE İNDİRİMLER

WeAccept, üniversite adaylarını yetkinlikleri, kişilik özellikleri ve mesleki 
yönelimleri doğrultusunda analiz ederek burslu okuma fırsatı sunan bir 
kabul programıdır. WeAccept başvuruları, Başvuru Değerlendirme, 
Mülakat ve Burs olmak üzere üç komisyon tarafından incelenmektedir.

Ayrıntılı bilgi: www.we-accept.com 

İstanbul Kültür Üniversitesi, öğrencilerinin eğitimini geniş burs ve indirim 
olanaklarıyla destekler. ÖSYS sıralamasıyla elde edilebilecek bursların 
yanında başarı, ihtiyaç, spor, Mütevelli Heyet, Kültür Eğitim Vakfı, ilk 
tercih gibi burs ve indirim imkanları bulunmaktadır.





KÜLTÜR’DE 
LİSANS 
EĞİTİMİ
LİSANS EĞİTİMİNDE KÜLTÜR FARKI





Yarınlarımızı eğitecek
Kültür’lü eğitimciler yetiştiriyoruz.
İKÜ Eğitim Fakültesi, faaliyetlerini bilgi ve iletişim teknolojileri ile eğitim 
ve öğretim modellerindeki değişime uyum sağlayan müfredat ve çok 
yönlülük esaslı eğitim anlayışıyla geleceğin eğitimcilerini yetiştirmeye 
yönelik sürdürür. 

• İngilizce Öğretmenliği
• Okul Öncesi Öğretmenliği
• Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

EĞİTİM
FAKÜLTESİ





Geleceğimizi aydınlatacak
Kültür’lü bilim insanları 
yetiştiriyoruz.
İKÜ Fen-Edebiyat Fakültesi, düşünsel ve bilimsel gelişimin 
desteklenerek akademik bilginin üretildiği bir ortamda geleceğin 
bilim insanlarını yetiştirmeyi hedefler.

• İngiliz Dili ve Edebiyatı
• Matematik ve Bilgisayar Bilimleri 
• Moleküler Biyoloji ve Genetik
• Psikoloji
• Türk Dili ve Edebiyatı

FEN-EDEBİYAT
FAKÜLTESİ





Adaleti en doğru şekilde savunacak 
Kültür’lü hukukçular yetiştiriyoruz.
Hukuk kültürünün tüm ülkeye yayılmasını amaçlayan İKÜ Hukuk 
Fakültesi; hukukun üstünlüğünü, hukuk devleti ilkesini, özgürlüğü, 
adaleti ve yargı bağımsızlığını savunan hukukçular yetiştirmeyi 
hedefler.

Türkiye’nin En İyi Vakıf Hukuk Fakültesi
“Enerjini, hukuk bilgini ve zamanını iyi kullanmasını öğrenerek birlikte 
bir ilki yakalamak, başarılı ve mutlu olmak için İKÜ Hukuk Fakültesi…”

HUKUK
FAKÜLTESİ





İş dünyasının aradığı
Kültür’lü beyinler yetiştiriyoruz.
Küresel gelişmeler ve iş dünyasının beklentilerine dayanan çağın 
gerçeklerine uyum sağlayan uzmanlar yetiştirmek, İKÜ İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi’nin en temel hedefidir.

• Girişimcilik
• İktisat
• İşletme (İngilizce - Türkçe)
• Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
• Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce - Türkçe)

İKTİSADİ VE
İDARİ BİLİMLER
FAKÜLTESİ





Hayal gücü yüksek
Kültür’lü mimarlar yetiştiriyoruz.
İKÜ Mimarlık Fakültesi, uluslararası yetkinliğe sahip, tarihsel ve çevresel 
değerlere duyarlı, yaratıcı, girişimci ve yenilikleri takip eden mimarlar 
yetiştirmeyi hedefler.
Mimarlık Bölümü, Türkiye’deki tüm mimarlık lisans programları 
arasında akredite olan üçüncü, vakıf üniversitelerindeki mimarlık 
lisans programları arasında ilk bölümdür.

• İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce - Türkçe)
• Mimarlık (İngilizce - Türkçe)

MİMARLIK
FAKÜLTESİ





Analitik düşünebilen
Kültür’lü mühendisler yetiştiriyoruz.
İKÜ Mühendislik Fakültesi; müfredatı, akademik kadrosu ve 
uluslararası işbirlikleriyle alanında uzman, sektörce aranan 
mühendisler yetiştirir.

• Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
• Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
• Endüstri Mühendisliği (İngilizce)
• İnşaat Mühendisliği (İngilizce - Türkçe)

MÜHENDİSLİK
FAKÜLTESİ





İşini en iyi şekilde yapacak
Kültür’lü sağlıkçılar yetiştiriyoruz.
İKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, kaliteli eğitim olanakları ve çok yönlülük 
esaslı bütünleşik eğitim anlayışıyla geleceğin sağlık çalışanlarını 
yetiştirir.

• Beslenme ve Diyetetik
• Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
• Hemşirelik

SAĞLIK
BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ





Duygu ve düşünceleri ile
herkesi etkileyecek
Kültür’lü sanatçılar yetiştiriyoruz.
İKÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi; sahip olduğu birikimi ve akademik 
kadrosuyla sosyal becerileri ve estetik duygusu gelişmiş, evrensel 
değerleri özümsemiş sanatçı, tasarımcı ve iletişimciler yetiştirir.

• Çizgi Film ve Animasyon
• İletişim Sanatları
• İletişim ve Tasarımı
• Sanat ve Kültür Yönetimi
• Radyo, Televizyon ve Sinema
• Yeni Medya ve İletişim

SANAT VE
TASARIM
FAKÜLTESİ



bilenindir. 
İş,



KÜLTÜR’DE 
ÖN LİSANS 
EĞİTİMİ
ÖN LİSANS EĞİTİMİNDE KÜLTÜR FARKI



bilenindir. 
İş,



Adalet için çalışacak Kültür’lü 
uzmanlar yetiştiriyoruz
İKÜ Adalet Meslek Yüksekokulu, İKÜ Hukuk Fakültesi’nin kadrosu ve 
deneyiminin ışığında eğitim kalitesini pekiştirerek geleceğin adalet 
memurlarını yetiştirir.

• Adalet Programı

ADALET
MESLEK
YÜKSEKOKULU



bilenindir. 
İş,



İKÜ Meslek Yüksekokulu; bilgi, beceri ve uygulama odaklı ön lisans eğitimini 
sektörün talepleriyle buluşturarak mesleğinin en iyisi olan bireyler yetiştirir.

• Havacılık Programları

 • Hava Lojistiği

 • Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

 • Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri

 • Uçak Teknolojisi

 • Uçuş Harekat Yöneticiliği

• İşletmecilik Programları

 • Bankacılık ve Sigortacılık*

 • Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

 • Dış Ticaret*

 • İşletme Yönetimi

 • Lojistik

 • Turizm ve Otel İşletmeciliği

• Medya ve Tasarım Programları

 • E-Ticaret ve Pazarlama

 • Grafik Tasarımı

 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım

 • Moda Tasarımı*

 • Radyo ve Televizyon Teknolojisi

• Sağlık Programları

 • Çocuk Gelişimi

 • Optisyenlik

 • Sağlık Kurumları İşletmeciliği

 • Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

• Teknik Programlar

 • Alternatif Enerji Sistemleri

 • Bilgisayar Programcılığı

 • Elektronik Teknolojisi

 • İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi

 • İnşaat Teknolojisi

* İkinci öğretim programı mevcuttur.

MESLEK
YÜKSEKOKULU
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Şirinevler YerleşkesiAtaköy Yerleşkesi

İncirli YerleşkesiBasın Ekspres Yerleşkesi

İstanbul Kültür Üniversitesi bu katalogda yayımlanan tüm bilgileri değiştirme hakkını saklı tutar.


