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• 2 Meslek Yüksekokulu

• 23 Yıllık Deneyim

• 30 Ön Lisans Programı

• 32 Sektör Anlaşması

• 3 Moda Tasarım, Çizim ve Üretim Atölyesi

• 4 PC Laboratuvarı

• 1 PLC, Dijital Elektronik, Analog Elektronik Laboratuvarı

• 1 Optisyenlik Laboratuvarı

• 1 Radyo-Televizyon Stüdyosu

• 1 Uçak Kabin Mock-Up Laboratuvarı

Geniş Burs Olanakları*
Staj ve Yarı Zamanlı Çalışma İmkanı
Uçuş Harekat Yöneticiliği Akredite Derslikleri

*İstanbul Kültür Üniversitesi’nin ön lisans program kontenjanların      
  yüzde 93’ü bursludur.
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bilenindir. 
İş,



Mesleki eğitim, beşeri sermayenin nitelik kazanması, üretkenliği artırması, 
iş süreçlerinin yenilenmesini ve verimlilik odaklı kılınmasını sağlaması 
yönüyle ülke ekonomilerinin gelişmesi ve kalkınması açısından en 
önemli hususlardandır. Mesleki eğitim ile bireyler kendi ilgi alanlarına, 
yeteneklerine ve kişilik özelliklerine göre uygun dallarda öğrenim görerek 
istihdama hazır nitelik kazanmaktadır.

İstanbul Kültür Üniversitesi; Meslek Yüksekokulu ve Adalet Meslek 
Yüksekokulu bünyesindeki programları ile öğrencilerinin güncel 
teknolojileri kullanma yetkinliklerini artırmayı, yenilikçi bir profile sahip 
olmalarını, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu uzman profilini kazandırmayı 
amaçlamaktadır. Bu kapsamda İstanbul Kültür Üniversitesi 23 yıllık 
deneyimi, gereksinimlere uygun hazırlanmış müfredatı, sektörel iş 
birlikleri, uygulamalı eğitim imkanları, laboratuvarları, atölyeleri ve yetkin 
akademik kadrosu ile öğrencilerinin hizmetindedir.

MESLEKİ
EĞİTİM



bilenindir. 
İş,



İstanbul Kültür Üniversitesi Meslek Yüksekokulu İncirli, Adalet Meslek Yüksekokulu 
ise Şirinevler Yerleşkelerinde eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir. Öğrencilerin 
memnuniyetleri, güvenlikleri ve sağlıkları gözetilerek tasarlanan yerleşkeler, eğitim 
faaliyetlerinin başarılı bir şekilde sürdürülebilmesi için gerekli olan akademik ve 
sosyal ortamı öğrencilerine sunuyor. İstanbul Kültür Üniversitesi’nin binlerce kitap ve 
süreli yayınlardan oluşan fiziki kütüphanesi ve uluslararası veritabanlarına entegre 
dijital kütüphanesi tüm öğrencilerinin akademik gelişimlerini desteklemek üzere 
kullanımına açıktır. Ayrıca yıl boyunca gerçekleştirilen etkinlikler, tüm yerleşkelerde 
sanatsal bir iklim oluşturuyor. İstanbul Kültür Üniversitesi öğrencileri, Akıngüç 
Oditoryumu ve Sanat Merkezi ile İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat Galerisi’nin 
düzenliği sanatsal etkinliklerin yanı sıra öğrenci kulüplerinin düzenledikleri 
organizasyonlara katılabilmekte, kendi ilgi alanlarına göre istedikleri kulübü 
kurarak faal bir öğrencilik deneyimi yaşamak için teşvik edilmektedir. İstanbul 
Kültür Üniversitesi, öğrencilerinin sportif faaliyetlerini de desteklemekte ve 
basketbol, futbol, ragbi, voleybol, yüzme, atletizm, bilardo, satranç, tenis, yamaç 
paraşütü ve daha birçok alandaki takımlarının kapısını öğrencilerine açarak 
sportif başarılarını burs ile ödüllendirmektedir.

ÖĞRENCİLİK 
YAŞAMI



bilenindir. 
İş,



ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU
• Adalet

MESLEK YÜKSEKOKULU
• 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.

ÖN LİSANS
PROGRAMLARI



bilenindir. 
İş,



%50 Burslu
Kontenjanlarımızı Artırdık!
Mesleki eğitime verdiğimiz önemi birçok burs ile destekliyoruz!

Kültür’de Burs Olanakları:
• ÖSYS Başarı Bursu
• Başarı Bursları
• İlk Tercih İndirimi
• İhtiyaç Bursları
• Mütevelli Heyeti ve KEV İndirimleri
• Mezunlar Derneği İndirimleri 
• İsteğe Bağlı Hazırlık Eğitimi İndirimi (ÖSYS Burslarında) 
• Sporda Başarı İndirimi (İKÜ Okul Takımları İçinde)

BURSLAR



bilenindir. 
İş,



İstanbul Kültür Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu ve Meslek 
Yüksekokulu bünyesindeki ön lisans programlarında eğitimler uygulama 
esaslı olarak verilmektedir. Programlara özel laboratuvar ve atölyelerde 
gerçekleştirilen derslerin yanı sıra, sektörel iş birlikleri kapsamında 
müfredata eklenen marka derslerde, sektörden gelen eğitimcilerin 
yönlendirmeleri ile teknik bilgi ve becerilerini geliştiren öğrenciler, aynı 
zamanda programlarının staj bağlantılarından yararlanarak öğrendiklerini 
en iyi şekilde test edebilecekleri ve mesleki bilgilerini geliştirebilecekleri 
firmalarda deneyim kazanıyorlar.

İstanbul Kültür Üniversitesi Meslek Yüksekokulu ve Adalet Meslek 
Yüksekokulu bünyesinde açılan tüm programların laboratuvar, stüdyo 
ve atölye gibi gereksinimleri modern ve gelişmiş altyapı olanakları ile 
yerine getirilmiştir. Bu kapsamda Moda Tasarım, Çizim ve Üretim 
Atölyeleri, PC Laboratuvarları, Dijital Elektronik Laboratuvar, Optisyenlik 
Laboratuvarı, Uçak Kabin Mock-Up Laboratuvarı ve Radyo-Televizyon 
Stüdyosu öğrencilerin hizmetindedir.

UYGULAMALI EĞİTİM

LABORATUVAR VE ATÖLYELER



bilenindir. 
İş,



İstanbul Kültür Üniversitesi, iş dünyasının beklentileri doğrultusunda 
akademik eğitimlerinin yanında mesleki bilgi birikimine de sahip olan 
mezunlar yetiştirmek amacıyla öğrencilerini uygulamalı eğitim ve staj 
olanaklarıyla desteklemekte, bu kapsamda da üniversite-özel sektör iş 
birliğine dayalı projeler yürütmektedir. 

• İş Birliği Alanları

 o Marka Ders Protokolü
 o Staj Protokolü
 o Program-Sektör Entegrasyonu

Ön lisans programı mezunları, diledikleri takdirde Dikey Geçiş Sınavı’na 
girerek, lisans tamamlama fırsatından yararlanabilmekte ve mesleki 
bilgilerinin yanında akademik açıdan kendilerini geliştirebilmektedirler.

İstanbul Kültür Üniversitesi, ön lisans programı mezunlarını 
dikey geçişte %30 İlk Tercih İndirimi ile destekliyor!

SEKTÖREL İŞ BİRLİKLERİ

LİSANS TAMAMLAMA / DİKEY GEÇİŞ



bilenindir. 
İş,



İstanbul Kültür Üniversitesi, multidisiplinerliğin 21. yüzyılın bir gerekliliği 
olduğunun bilinciyle öğrencilerinin anadallarının yanı sıra başka bir 
bölüm veya programda daha öğrenim görmelerini desteklemektedir.

• Çift Anadal Programı

İstanbul Kültür Üniversitesi’nde öğrenimlerini başarıyla sürdüren 
öğrenciler, öğrenimlerinin belirli bir döneminde yaptıkları başvurularının 
değerlendirme sonucuna göre, okudukları bölüm/program ile eş zamanlı 
olarak başka bir bölüm/programda daha eğitimlerini sürdürebilirler. 
Çift Anadal olarak adlandırılan bu uygulamayı başarıyla tamamlayan 
öğrenciler iki ayrı lisans/ön lisans diploması almaya hak kazanırlar.

• Yandal Programı

Öğrenciler, öğrenimlerinin belirli bir döneminde yaptıkları başvurularının 
değerlendirme sonucuna göre, kendi bölüm/programlarına yakın 
olan başka bir bölüm/programda daha öğrenim görerek, anadal 
öğrenimlerinin yanında yandal programlarını başarıyla tamamlayarak 
diplomalarının yanında bir de sertifika alabilmektedir.

ÇİFT ANADAL VE
YANDAL PROGRAMLARI



bilenindir. 
İş,



İstanbul Kültür Üniversitesi ön lisans öğrencileri, Erasmus+ Öğrenci 
Hareketliliği, İKÜ Dünya ve ikili anlaşmalar çerçevesinde yurt dışında 
öğrenim görme veya staj yapma imkanına sahip!

Ayrıntılı bilgi için: uib.iku.edu.tr

İstanbul Kültür Üniversitesi, ön lisans öğrencilerinin yabancı dil 
öğrenmelerini destekliyor! 

İngilizce Hazırlık Eğitimi almak isteyen tüm öğrencilere, İstanbul Kültür 
Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü’nün kapısı her zaman açıktır.

YURT DIŞI BAĞLANTILARI

YABANCI DİL EĞİTİMİ
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Şirinevler YerleşkesiAtaköy Yerleşkesi

İncirli YerleşkesiBasın Ekspres Yerleşkesi

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


