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HAKKINDA
İlk öğrencilerini 2017 – 2018 akademik yılında kabul eden 
İstanbul Kent Üniversitesi, Engelsiz Eğitim Vakfı (ENEV)
tarafından kurulmuştur.
 
Üniversitenin mütevelli heyeti başkanı dezavantajlı çocuklara 
sağladığı eğitim imkânları ile tanınan Berna Yılmaz, rektörü 
ise tıp hekimi Prof. Dr. Necmettin Atsü’dür. Üniversite 
bünyesinde 4 fakülte, 2 meslek yüksekokulu ve 1 enstitü 
bulunmaktadır.
İstanbul’un merkezi Taksim’de, tarihi Alman Hastanesi’nin 
mimarisi korunarak inşa edilen üniversitemiz ulusal ve 
uluslararası her alanda rekabet edebilecek yetenekli, 
özgüveni yüksek, milli ve kültürel değerlerine bağlı dünya 
vatandaşları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.



Sevgili Öğrencilerim,

Hızla gelişen dünyanın beraberinde getirdiği köklü 
değişimlere aynı hızla ayak uydurabilmek, sosyal, 
kültürel ve eğitim gibi yaşamın omurgasını oluşturan 
alanlarda topluma hizmet etmek; yerel değerlerine 
sahip çıkarken modern dünyanın nimetlerinden de 
başarıyla faydalanabilmek amacıyla kurulan Engelsiz 
Eğitim Vakfı (ENEV) çatısı altında faaliyetlerine başlayan 
İstanbul Kent Üniversitesi ile Türkiye’nin aydınlık 
geleceğine ve köklü geleneğine yatırım yapmaktan 
büyük onur duyuyoruz.
Üniversitesi sayesinde, yarınların gerçek sahipleri olan 
gençlerimizle birlikte insanlığın da hayallerine 
dokunarak herkese hizmet verebilmeyi planlıyoruz. Tüm 
detaylarıyla içinize sinen işler yapabilmek ve içinden 
mutluluk taşan  hayallerin gerçeğe dönüştüğüne şahit 
olabilmek için herkesi İstanbul Kent Üniversitesi’ne 
davet ediyorum.

En derin sevgi ve saygılarımla...

Berna Yılmaz
Engelsiz Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı
Mütevelli Heyeti Başkanı



Sevgili gençler ve bilim insanları...
 
Kendisini yaşamın faydasına ve üretmeye adamış her insan 
benim gözümde bir bilim insanıdır. Şüphesiz ki; bir buluşun 
sahibi olmak ve onu insanlığın hizmetine sunmak oldukça 
faydalı ve keyi�i bir histir. Alman hezarfen; edebiyatçı, 
siyasetçi, ressam ve doğa bilimci Wolfgang Van Goethe’nin 
söylediği gibi “İcat, arayanların vardığı neticedir.” Bundan 
yola çıkarak sizlere naçizane tavsiyem yaşam boyu 
araştırmaktan, öğrenmekten ve merak etmekten 
vazgeçmeyiniz. Gerçeğin ve bilimin peşinden ayrılmayınız.
 
İstanbul Kent Üniversitesi ailesi olarak; akademik yaşamınız 
boyunca tüm araştırmalarınıza hizmet edecek, teknolojik 
alt yapılı laboratuvarlarımız, modern tasarımlı derslikler, 
öğrenci odaklı eğitim ile hizmeti benimsemiş, alanında 
uzman akademisyenlerimiz ve idari birimlerde görev yapan 
çalışma arkadaşlarımızla, sizleri İstanbul’un merkezi 
Taksim’de yer alan, kentin mimarisi ile ön plana çıkan, 
tarihle teknolojinin uyumla yapılandırıldığı kampüsümüze 
bekliyoruz.
 
Bilimle kalın, sevgi ve saygılarımla.

Prof. Dr. M. Necmettin ATSÜ
İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü

  



DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
· Diş Hekimliği

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
 · Beslenme ve Diyetetik

· Ebelik
· Hemşirelik

· Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
· Çocuk Gelişimi

· Sağlık Yönetimi

İNSAN ve TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
   · Psikoloji

· İşletme 
· Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

· Uluslararası Ticaret ve Lojistik
· Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

· Sosyal Hizmet



SANAT ve TASARIM FAKÜLTESİ
· Gastronomi ve Mutfak Sanatları 

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
· Anestezi
· Ağız ve Diş Sağlığı 
· Fizyoterapi
· İlk ve Acil Yardım
· Elektronöro�zyoloji
· Çocuk Gelişimi
· Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
· Sosyal Hizmetler
· Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

MESLEK YÜKSEKOKULU
· Adalet

FAK
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KIZ ÖĞRENCİLERE ve ENGELLİ ÖĞRENCİLERE
POZİTİF AYRIMCILIK
İstanbul Kent Üniversitesi, öğrencilerin �nansal ve yapısal 
hiçbir engelle zaman kaybetmemesi amacıyla kız öğrencilere 
ve engelli öğrencilere burs olanaklarının kullandırılmasında 
pozitif ayrımcılık uygulamaktadır.

SAYGIN AKADEMİK KADRO
Çağdaş ve prestijli akademik kadroya, öğrenci odaklı eğitim 
anlayışına ve ilgili idari personellere sahip üniversite; 
teknolojik altyapısı, donanımlı laboratuvar ve atölyelerine ek 
olarak sektörde başarılı işlere imza atmış çözüm ortakları ile 
öğrencilerine mezuniyet öncesi iş tecrübesi sunarak onları 
bugünden geleceğin dünyasına hazırlıyor.

KENTİN TAM MERKEZİNDE
İstanbul Kent Üniversitesi, Taksim’de eski Alman Hastanesi 
yerine yapılmıştır. İstanbul’a hâkim konumuyla öğrenci ve 
velilere huzur, güven ve kolaylık sunulmaktadır.

NEDEN
KENT ÜNİVERSİTESİ?



● Kız Öğrencilere ve Engelli Öğrencilere

    Pozitif Ayrımcılık

● Kardeş ve Eş Bursları

● Sanat Başarı Bursu

● Spor Başarı Bursu

● YKS Derece Bursları

● Üniversiteye Giriş Başarı Bursu

● Akademik Başarı Bursu

● Destek Bursu

● Şehit eşi veya çocuklarına burs

● Gazi, Gazi eşi ve çocuklarına burs

İstanbul Kent Üniversitesi “eğitimde fırsat
eşitliğinin sağlanması” misyonu ile
öğrencilerine birçok burs imkânı sunmaktadır. 

BURSLAR



STAJ
OLANAKLARI
İstanbul Kent Üniversitesi Kariyer ve Gelişim Merkezi 
Direktörlüğü’ne bağlı olarak Staj Program 
Koordinatörlüğü tarafından tüm öğrencilerimize 
zorunlu ve gönüllü staj hizmeti verilmektedir.

Okul döneminde yapılan, öğrencilere meslek hayatına 
atılmadan önce iş başında öğrenme imkânı sağlayan 
stajlar, öğrencilere kendini tanıma fırsatı verirken iş 
yaşamına adaptasyon sürecini ise hızlandırmaktadır. 
Staj Program Koordinatörlüğü öğrencilerimizin bu 
önemli süreçlerinde sürekli iletişimi merkeze koyarak 
mezuniyet öncesi iş deneyimi için öğrenciler ile 
kurumları bir araya getirmektedir.



İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ:

Hayvan Hakları
Uluslararası Öğrenci ve Kültürel Etkileşim
Hemşirelik
Fenerbahçe
Genç Kızılay
Dentistkent
Hukuk ve Adalet
Doğa Sporları
Beslenme ve Diyetetik         
Ultraslan
Müzik 
Psikoloji
Atatürkçü Düşünce
Sosyokent      
Tiyatro/Drama
Spor   
Gastronomi ve Mutfak Sanatları      
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Diksiyon
Unibjk
Türk İşaret Dili
Siyaset-İktisat-Sosyoloji
Dans

ÖĞRENCİ
KULÜPLERİ
Üniversitemiz, Sağlık, Kültür ve Spor Direktörlüğü 
bünyesinde 24 öğrenci kulübü bulunmaktadır. 
Kulüpler yıl boyunca düzenlenen kültürel, sosyal ve 
sportif etkinliklerle öğrenci yaşamı ve gelişimine 
katkı sunmaktadır.



T: 0212 610 1010 kent.edu.tr @istanbulkentedutanitim@kent.edu.tr


