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KURULUŞ FELSEFEMİZ
OUR FOUNDING PHILOSOPHY
Üniversitemizin kuruluş felsefesinin temelinde; ulusal
ve uluslararası her alanda rekabet edebilecek,
yetenekli, özgüveni yüksek, milli ve kültürel
değerlerine bağlı dünya vatandaşları yetiştirmek yer
almaktadır. Engelsiz Eğitim Vakfı tarafından kurulan
İstanbul Kent Üniversitesi, hedeflerini hep geleceğe
ve eğitime odaklamıştır.
Bu hedeflerin sonunda; üniversitemizde eğitim
alacak
öğrencilerimizin,
yaşadığı
dünyanın
sorunlarına duyarlı olmaları ve kendilerine sunulan
dünya standartlarındaki eğitim
olanaklarıyla bu
sorunlara kalıcı çözümler bulmaları amaçlanmıştır.
Üniversitemizin bir diğer varlık amacı da; üretmek,
geliştirmek ve
yarınların gerçek sahipleri olan
gençlerimizle birlikte insanlığın da
hayallerine
dokunarak herkese hizmet verebilmektir.

The foundation philosophy of our University is to train
confident, talented world citizens who are committed
to national and cultural values and can compete
nationally and internationally at every field.
İstanbul Kent University, which was founded by the
Unimpeded Education Foundation (ENEV), always
focuses its targets in the future and education. By
doing so, it is aimed to ensure that students, who
will study in our university, will become sensible to
the problems of the world and thanks to the worldclass education opportunities provided to them,
they will find permanent solutions. Another goal
of our university, is to produce, develop and serve
everybody by becoming closer achieving the dreams
of humanity with the youth who are the real owners
of the future.

EĞİTİM İLKELERİMİZ

OUR FONDATION
PHILOSOPHY

Üniversitemiz Atatürk İlke ve İnkılaplarının
ışığında, bilimin hizmetinde;

In the light of Atatürk’s Principles and Revolutions
and in the service of science, our University aims to
train students as world citizens who are conscious of
the following principles;

- Bilimsellik
- Katılımcılık
- Yenilikçilik
- Sürdürülebilirlik
- Akılcı ve Eleştirel Düşünceyi Özendirme
- Şeffaflık
- Eğitim ve Araştırmada Mükemmeliyetçilik
- Etik Değerlere Sahip Çıkma
- Temel Hak ve Özgürlükleri Savunma
- Her Türlü Ayrımcılığa Karşı ve Farklılıklara
Saygılı Olma ilkeleri bilincinde, öğrencilerini dünya
vatandaşları olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir.

• Science
• Participation
• Innovation
• Sustainability
• Encouraging Rational and Critical Thinking
• Transparency
• Excellence in Education and Research
• Commitment to Ethical Values
• Protection of Fundamental Rights and Freedoms
• Condemning All Kinds of Discrimination and
Respecting Differences.
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İSTANBUL KENT
ÜNİVERSİTESİ 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. M. Necmettin Atsü’dür.
Üniversite bünyesinde 4 fakülte, 3 meslek yüksekokulu ve 1
enstitü bulunmaktadır. İstanbul’un merkezi Taksim’de, tarihi
Alman Hastanesi’nin mimarisi korunarak inşa edilen merkez
kampüsü ve Kağıthane’de yer alan ekolojik ve teknolojik
ikinci kampüsü ile üniversitemiz ulusal ve uluslararası her
alanda rekabet edebilecek yetenekli, özgüveni yüksek, milli
ve
kültürel değerlerine bağlı dünya vatandaşları yetiştirmeyi
amaçlamaktadır.

ABOUT ISTANBUL KENT
UNIVERSITY
Istanbul Kent University, which admitted students for the first
time in 2017 - 2018 academic year, was founded by the Unimpeded
Education Foundation (ENEV). The chairwoman of the board of
trustees of the university is Berna Yılmaz, who is known for
providing educational opportunities to disadvantaged children,
and the rector is Prof. M.D. M. Necmettin Atsü.
There are 4 faculties, 3 vocational schools and 1 institute within
the university. Our central campus was built preserving the
architecture of historical German Hospital, at the heart of
Istanbul, Taksim. The second ecological and high-tech campus
is located in Kağıthane. Our university aims to raise competent
and confident world citizens who are attached to our cultural
and national values and are able to compete nationally and
internationally in every field.
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ENGELSİZ EĞİTİM VAKFI
UNIMPEDED EDUCATION FOUNDATION

Engelsiz Eğitim Vakfı (ENEV); eğitim, sağlık
ve kültür alanında toplumun gelişmesine
hizmet etmek, çağdaş, verimli ve etkili eğitim
hizmetlerini gençlerle buluşturarak onları
uluslararası standartlarda yüksek teknoloji,
ileri teknik ve güncel bilimsel gelişmelerle
tanıştırmak amacıyla kurulmuştur.

ENEV was founded with the objective of serving
the society in terms of education, health and
culture; providing the youth with contemporary,
productive and efficient education services in
order to introduce latest technology, up to date
technics and modern scientific developments
on international standards to students.

Türkiye’nin gelişimine katkı sağlayabilmek
amacıyla İstanbul’un
tam
merkezinde,
çevresiyle olduğu kadar kendi içinde de eşsiz
uyumu yakalayan İstanbul Kent Üniversitesi,
Engelsiz Eğitim Vakfının ilk projesidir.

Istanbul Kent University, which is located at the
heart of Istanbul, is harmonious both within
campus and with its surrounding environment.
Istanbul Kent University was founded to
contribute to the development of Turkey and it
is the first project of ENEV.
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REKTÖRÜN MESAJI
MESSAGE FROM THE RECTOR
Sevgili gençler ve bilim insanları...

Dear youth and scientists...

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 keyifli 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.

In my opinion, every person who dedicates
himself / herself to producing and improving
life, is a scientist. Without a doubt, to be an
inventor and to present your invention to the
service of humanity, is quite a rewarding and
joyful sentiment. As Wolfgang Van Goethe, the
German polymath, man of letters, politician,
painter and scientist, put it, “Invention is the
result that seekers attain.” From this point of
view, my humble advice to you is; do not give up
researching, learning and wondering for all your
life. Do not stray from the path of truth and
science.

İstanbul Kent Üniversitesi ailesi olarak; akademik
yaşamınız boyunca tüm araştırmalarınıza hizmet
edecek, teknolojik alt yapılı laboratuvarlarımız,
modern tasarımlı dersliklerimiz, öğrenci odaklı
eğitim ile hizmeti benimsemiş, alanında
uzman
akademisyenlerimiz ve idari birimlerde görev
yapan çalışma arkadaşlarımızla, sizleri bekliyoruz.
Bilimle kalın, saygı ve sevgilerimle.
Prof. Dr. M. Necmettin ATSÜ
İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü

As Istanbul Kent University family; with modern
classrooms and laboratories with technologic
infrastructure that will serve all of your research
throughout your academic life, the academic
personnel formed by leading experts in their
respective areas with a student-focused education
approach and the administrative personnel, we
are expecting to see you in our campus.
May science be with you, Cordially.
Prof. M.D. M. Necmettin ATSÜ
Rector of Istanbul Kent University
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MÜTEVELLİ HEYETİ BAŞKANININ MESAJI
MESSAGE FROM THE CHAIRWOMAN
OF THE BOARD OF TRUSTEES

Sevgili Öğrencilerim,

Dear Students,

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.

We are proud to invest for the bright future and
deeply-rooted traditions of Turkey, with Istanbul
Kent University which started operating under the
roof of Unimpeded Education Foundation (ENEV)
which was founded to keep up with the radical
changes of the fast-changing world, serve the
society in social, cultural and educational fields
which are the fundamental areas of life, benefit
from the blessings of the modern world while
protecting local values.

Vakfımızın yükseköğretim kurumu üniversitemiz,
İstanbul Kent Üniversitesi sayesinde, yarınların
gerçek sahipleri olan gençlerimizle birlikte
insanlığın da hayallerine dokunarak herkese hizmet
vermeye devam ediyoruz. 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 saygı ve sevgilerimle...

Thanks to our foundation’s higher education
institution, Istanbul Kent University, we continue
to serve everyone by touching the dreams of
humanity along with our young people who are
the true owners of tomorrow. I invite everyone
to Istanbul Kent University in order to excel in our
job and witness happy dreams that become reality.
Cordially...
Berna YILMAZ
Chairwoman of the Board Of Trustees

Berna YILMAZ
Mütevelli Heyeti Başkanı

13
11

RAKAMLARLA İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL KENT UNIVERSITY IN FIGURES
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MERKEZLERİMİZ
OUR CENTERS
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶

YAŞAM BOYU EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KÜYEM)
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ADSM)
ULUSLARARASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KENTUSAM)
TÜRKÇE VE YABANCI DİL ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (TÖMERKENT)
DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (İKDM)
ENGELLİ ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KENT-UZEM)
KADIN VE AİLE ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KAMER)

▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶

LIFELONG EDUCATION CENTER (KÜYEM)
ORAL AND DENTAL HEALTHCARE EDUCATION, APPLICATION AND RESEARCH CENTER (ADSM)
INTERNATIONAL STRATEGIC RESEARCH AND APPLICATION CENTER (KENTUSAM)
TURKISH AND FOREIGN LANGUAGE TEACHING APPLICATION AND RESEARCH CENTER (TÖMERKENT)
DENTISTRY APPLICATION & RESEARCH CENTER (İKDM)
DISABILITY STUDIES RESEARCH & APPLICATION CENTER
DISTANCE EDUCATION APPLICATION AND RESEARCH CENTER (KENT-UZEM)
WOMEN’S AND FAMILY STUDIES APPLICATION AND RESEARCH CENTER (KAMER)
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İSTANBUL KENT
ÜNİVERSİTESİ
YAŞAMBOYU EĞİTİM
MERKEZİ (KÜYEM)
Kentin nabzının attığı, heyecan ve ritmin
asla düşmediği Taksim’deki İstanbul Kent
Üniversitemizin bünyesine, ön lisans, lisans
ve lisansüstü dışındaki eğitim programlarını
düzenlemek üzere Yaşamboyu Eğitim
Uygulama ve Araştırma Merkezini (KÜYEM)
de kazandırdık.
Tüm dünyada “Aktif Yaşlanma” başlığı ile
bilinen, eğitim ve öğretimin bireyin ilk
doğduğu an itibariyle başladığı ve ölünceye
dek sürdüğü, bu kapsamda her türlü gelişim
ve yenilenmeye açık olmanın çağın bir
gerekliliği haline geldiğini ifade eden sürecin
çıktısıdır Yaşamboyu Eğitim. Aynı zamanda
Avrupa bölge ülkelerinde, eğitimde kalite
ve kültürel uyumun sağlanması noktasında,
sonuçların standart hale getirildiği ve
eğitim-öğretim hareketliliğini mümkün kılan
Bologna sürecinin en temel önceliklerinden
biridir Yaşamboyu Eğitim.
KÜYEM’in kurulmasıyla birlikte belirlenen
stratejik hedeflerin başında gerek sektöre
yönelik profesyonel bağlamda, gerekse de
topluma yönelik kültür/sanat ve kişisel gelişim
noktasında öncü çalışmalar yürütülmesi
ve sertifikalı eğitim programları açılması
yatmaktadır.

ISTANBUL KENT
UNIVERSITY
LIFELONG EDUCATION
CENTER (KUYEM)
Istanbul Kent University is situated in
Taksim, the heart of Istanbul, where
excitement and the rhythm never slows
down. We opened the Lifelong Education
Application and Research Center (KÜYEM) to
organize education programs outside of the
associate’s, bachelor’s and master’s degree
programs.
Lifelong education is the output of the
process known all over the world as “Active
Aging”, which refers to the fact that education
and learning begins at the moment of an
individual’s birth and lasts until his / her
death. Therefore, being open to all kinds of
development, innovation and renewal has
become a necessity of the age we are living
in. At the same time, Lifelong Education is
one of the main priorities of the Bologna
Process, where results are standardized and
learning mobility is made possible in order
to ensure quality and cultural cohesion in
education in European countries.
When KÜYEM was first established, the
primary strategic goal was to initiate training
programs with certificate and to carry out
leading studies both in the professional
context for the sector, and in the field of
culture/art and personal development for
the community.

KUYEM.KENT.EDU.TR
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İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI EĞİTİM
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ (ADSM)
Merkezimiz, İstanbul Kent Üniversitesi Diş Hekimliği
Fakültesi’nin güçlü akademik kadrosu, deneyimli
sağlık çalışanları ile Ağız ve Diş sağlığının 8 Anabilim
dalında tanı ve tedavi hizmeti, modern teknolojik
altyapısı, multidisipliner yaklaşımı ile hasta odaklı
sağlık hizmeti vermektedir.
Merkezimizde; 35 akademisyen diş hekimi ile 80
kişilik sağlık çalışanı kadrosu, 48 adet diş üniti, A
Sınıfı ameliyathaneleri, 3D boyutlu dental tomografi
cihazları, dental lazer laboratuvarlar, dental
mikroskoplar, merkezi sterilizasyon birimi, hasta
gözlem odaları ile 3500 m²’lik kapalı alanda üst düzey
sağlık hizmeti sunulmaktadır.
Tarihi ve turistik olarak cazibe merkezi olan Taksim
Meydanı’na 5 dakikalık yürüme mesafesinde
olan merkezimize, Taksim metro ve Füniküler
istasyonlarından kolayca ulaşılabilmektedir. İstanbul
Kent Üniversitesi Kampüsü bulunduğu turistik ve
merkezi konumu itibariyle, sağlık turizmi hacmini
kısa zamanda büyütmeyi hedeflemektedir.

ISTANBUL KENT UNIVERSITY
DENTISTRY APPLICATION AND
RESEARCH CENTER (ADSM)
Our Center provides patient-oriented healthcare services
such as diagnosis and treatments services with the strong
academic staff and experienced healthcare workers in the 8
Departments of the Dental and Oral Health of the Faculty of
Dentistry of İstanbul Kent University with a multidisciplinary
approach and modern technological infrastructure.
Our center offers top-notch healthcare services with 35
academic dentists, 80 healthcare professionals, 48 dental
units, class-a operating rooms, 3D dental tomography, dental
laser laboratories, dental microscopes, central sterilization
unit, patient observation rooms in 3500 m² space.
Our center, which is a 5-minute walk from Taksim Square,
which is a historical and touristic attraction, is easily accessible
from Taksim metro and funicular stations. İstanbul Kent
University aims to increase the volume of medical tourism in
near future due to its touristic and central location where the
campus is located.

WWW.KENTDIS.COM
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İSTANBUL KENT
ÜNİVERSİTESİ
ULUSLARARASI STRATEJİK
ARAŞTIRMALAR UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
(KENTUSAM)
21’inci yüzyılda değişime yön veren yeni
dinamikleri algılayabilmek veya hızla değişen
dinamikleri öngörerek doğru stratejiler ve
politikalar üretebilmek Stratejik Araştırmalar
Merkezlerinin esas işlevi olmuştur.
Üniversitemizdeki KENTUSAM ile alternatif
politikaların ve stratejilerin üretilmesi ve
geliştirilebilmesi amaçlanmaktadır.
Günümüzde olayların çok boyutlu olarak
gelişmesi ve sorunların karmaşıklaşması;
gelişmeleri zamanında ve doğru olarak
algılamasını
ve
alternatif
politikaların
üretilmesini zorunlu kılmaktadır.
KENTUSAM ile gelişmelerin yakından takip
edilmesi, gelecekle ilgili gerçekçi öngörülerin
belirlenmesi, en uygun ve doğru stratejilerin
üretilebilmesi hedeflenmektedir.
Üniversitemizde bu amaçla genç ve dinamik
araştırmacıların
bir
araya
getirilmesi,
yönlendirilmesi,
sinerji
yaratılması
ve
elde edilen kazanımların bilim dünyası ile
paylaşılması sağlanacaktır.
KENTUSAM ile ulusal, bölgesel ve küresel
gelişmeler takip edilecek, geleceğe yönelik
öngörülerde bulunulacak, öğretim elemanları
stratejik araştırmalara yönlendirilebilecek,
farklı
bilimsel
yaklaşımlar
ile
farklı
düşüncelerin yaratılması teşvik edilecektir.
KENTUSAM bünyesinde gerçekleştirilecek
ulusal ve uluslararası bilimsel etkinlikler ile
yayınlanacak yorum, analiz, rapor, dergi ve
kitaplar ile bilim alanına güncel ve özgün
eserler kazandırılabilecektir.

İSTANBUL KENT
UNIVERSITY
INTERNATIONAL
STRATEGIC RESEARCH
AND APPLICATION
CENTER (KENTUSAM)

In the 21st century, the primary function of
Strategic Research Centers lies in perceiving
the new dynamics that drive change or in
producing the appropriate strategies and
policies by predicting the rapidly evolving
trends.
The goal of KENTUSAM within our University
is to produce and develop alternative policies
and strategies.
Nowadays, the multifaceted evolution of
events and the complexity of challenges
raise the necessity to identify developments
in a timely and accurate manner, as well as to
generate alternative policies.
With KENTUSAM, we aim to monitor
developments closely, determine realistic
predictions about the future and develop the
most appropriate and sound strategies.
For this purpose, young and dynamic
researchers will be brought together
and guided at our University, synergetic
relationships will be created, and the wisdom
acquired will be shared with the world of
science.
With KENTUSAM, national, regional and
global developments will be observed, future
predictions will be drawn, faculty members
will be oriented to strategic research, diverse
scholarly approaches and thoughts will be
fostered.
Up-to-date and innovative work will
be brought to the field of science with
commentaries, analyses, reports, journals
and books to be published as part of national
and international academic events that will
be held within the framework of KENTUSAM.
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TÜRKÇE VE YABANCI
DİL ÖĞRETİMİ UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
(TÖMERKENT)
İstanbul Kent Üniversitesi, YÖK’ün öncelikli
politikalarından olan uluslararası öğrenci kabulü
doğrultusunda Türkçenin yabancı dil olarak
öğretimini, kültürlerarası kaynaşmanın merkezine
koymaktadır.
TÖMERKENT, Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler
Çerçevesinde yer alan öğrenim, öğretim ve
değerlendirme esasları dikkate alınarak hazırlanan
ders programlarıyla Türkiye’ye yerleşen ya da
Türkiye’de yabancı bir dil öğrenmek isteyen
öğrencilerine kendilerini yeterli düzeyde, özgüvenle
ifade edebilme yetisi kazandırır.
Donanımlı akademik kadromuz, kültür ve dil
etkileşiminin beraber yürütüldüğü çok yönlü ders
işleyişini benimser. Diğer yandan merkezimiz,
Türkiye Türkçesinin uluslararası düzeyde yetkinlikle
kullanıldığı alanları geliştirmek ve bu alanlara katkı
sağlamak konularına hassasiyetle önem verir.

DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
(İKDM)
İstanbul Kent Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama
ve Araştırma Merkezi, (İKDM) üniversitemiz ve
ülkemizdeki diğer diş hekimliği fakültelerinin lisans,
yüksek lisans, doktora ve uzmanlık programlarından
mezun olmuş diş hekimleri ile üniversitemizin mevcut
diğer fakültelerinin konuyla ilgili bölümlerinden ve de
ağız-diş sağlığı teknikerliği ile diş protez teknikerliği
yüksek okullarından mezun profesyonellerin mezun
olduktan sonra ihtiyaç duydukları mesleki bilgi ve
deneyim ile bireysel gelişimlerini sağlayacak olan
birçok alanda eğitim programları hazırlamaktadır.

TURKISH AND FOREIGN
LANGUAGE TEACHING
APPLICATION AND RESEARCH
CENTER (TÖMERKENT)
Istanbul Kent University places the teaching of Turkish as a
foreign language at the center of intercultural cohesion, in
line with the acceptance of international students, which is
one of the priority policies of YÖK.
TÖMERKENT provides its students who have settled in
Turkey or who want to learn a foreign language in Turkey,
with the curricula prepared by taking into account the
learning, teaching and assessment principles in the
European Common Recommendations Framework for
Languages, the ability to express themselves with sufficient
self-confidence.
Our well-equipped academic staff adopts multi-faceted
coursework in which culture and language interaction
are carried out together. On the other hand, our center
sensitively attaches importance to developing areas where
Turkish is used with competence at international level and
contributing to these areas.

DENTISTRY APPLICATION AND
RESEARCH CENTER (İKDM)
Dentistry Application and Research Center at Istanbul
Kent University, (IKDM) prepares education programs and
curriculums in various fields which helps graduates of dental
health and dental prosthesis departments in our university
as well as other related graduates from universities around
the country in all levels from bachelor’s to master’s and
doctorate. These programs also help develop themselves
regarding the professional knowledge, experience and
personal development.
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ENGELLİ ÇALIŞMALARI
UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ
İstanbul Kent Üniversitesi Engelli Çalışmaları
Uygulama ve Araştırma Merkezi, Resmi
Gazetede yayınlanan 21.11.2019 tarihli ve 30955
sayılı yönetmelik ile kurulmuştur.
Merkezin kuruluşu, Birleşmiş Milletler Engelli
Hakları Sözleşmesi’nin (2008) aşağıda
belirtilen ilkelerine dayanmakta ve tüm
faaliyetlerine temel oluşturmaktadır;
▶

▶
▶
▶

▶
▶
▶
▶

Kendi seçimlerini yapma özgürlükleri
ve bağımsızlıklarını da kapsayacak
şekilde,
kişilerin
insanlık
onuru
ve
bireysel
özerkliklerine
saygı
gösterilmesi;
Ayrımcılık yapılmaması
Engellilerin topluma tam ve etkin
katılımlarının sağlanması;
Farklılıklara saygı gösterilmesi ve
engellilerin insan çeşitliliğinin ve
insanlığın bir parçası olarak kabul
edilmesi;
Fırsat eşitliği;
Erişilebilirlik;
Kadın-erkek eşitliği;
Engelli çocukların gelişim kapasitesine
ve kendi kimliklerini koruyabilme
haklarına saygı duyulması.

ISTANBUL KENT
UNIVERSITY DISABILITY
STUDIES RESEARCH
AND APPLICATION
CENTER
Istanbul Kent University Disability Studies
Research and Application Center was founded
in accordance with the regulation numbered
30955 and dated 21.11.2019, which was
published in the Official Gazette.
The foundation of the Center, was based on
the below-mentioned principles of United
Nations Convention on the Rights of Persons
with Disabilities (2008), and these principles
provide a basis for all the activities of the
Center;
▶

▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
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Respecting the human dignity and
personal autonomy of the individuals,
including the freedom to decide for
themselves and their independence;
Not discriminating;
Ensuring full and active participation of
the individuals with disabilities in the
society;
Respecting differences and accepting
individuals with disabilities as a part of
humanity and human variation;
Equal opportunity;
Accessibility;
Gender equality;
Respecting the development capacities
of the children with disabilities and their
right to protect their own identities.

UZAKTAN EĞİTİM
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ (UZEM)
İstanbul
Kent
Üniversitesi
Uzaktan
Eğitim
Araştırma ve Uygulama Merkezi (KENT-UZEM),
bilgi toplumu süreçlerine katkı sağlamak, bu
süreçlerin eğitim faaliyetlerini organize etmek
ve
e-öğrenme
süreçlerinin
yaygınlaştırılması
için bilimsel ve teknolojik araştırmalar yapmak
amacıyla kurulmuştur. Bu doğrultuda amacımız,
uzaktan eğitim konularında araştırma yapmak,
uzaktan eğitim süreçlerini geliştirme çalışmalarını
sürdürmek, Üniversitemiz tarafından yürütülen
derslerin, e-öğrenme yapılarına dönüştürülmesi
ve içeriklerin koordine edilmesi görevlerini yerine
getirmektedir.
UZEM, özellikle uzaktan eğitim programlarının
yürütülmesi konusunda, Üniversitemiz içindeki
yapılar ile paydaşları arasındaki eşgüdümü sağlamak
amacıyla faaliyet göstermektedir. Bunlarla ilgili
tüm eğitim faaliyetlerinin kayıtlarının tutulması,
izlenmesi, değerlendirilmesi ve bu doğrultuda
gereken iyileştirme, güncelleme faaliyetlerini
yürütmekle görevlidir.

KADIN VE AİLE
ÇALIŞMALARI UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
İstanbul Kent Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları
Uygulama ve Araştırma Merkezi, akademinin
disiplinler arası araştırmaları, sektörün çok boyutlu
uygulamaları ve sosyal yapıların tüm dinamiklerini
bir araya getirmeyi amaçlar.
Merkez misyonu;
▶ Akademi & Sektör & Toplumsal yapıların
paydaşlığını sağlamak;
▶ Toplumsal düzeneğin çıktılarını akademik
perspektifte yeniden ele almak;
▶ Sektörel
adaptasyon
ve
sosyolojik
manipülasyon kavramlarını irdelemek;
▶ Kadının profesyonel hayattaki kazanımlarını ve
profesyonel hayata kazandırdıklarını literatür
ve uygulama süreçlerinde güçlendirmek üzere
çalışmalar gerçekleştirmek;
▶ Gerek üniversite içerisinden gerek akademinin
diğer kurumlarından, sektörel yapılardan ve
toplumdan araştırmacıları kabul etmek; ortak
proje ve çalışmalarda bulunmak.

DISTANCE EDUCATION
APPLICATION AND RESEARCH
CENTER (UZEM)
Istanbul Kent University Distance Education Research and
Application Center (KENT-UZEM) was founded to contribute
to the processes of the information society, organize
educational activities of these processes and conduct
scientific and technological research to disseminate
e-learning processes. In this regard, our aim is to conduct
research on distance education issues, to continue to develop
distance education processes, to integrate the courses
conducted by our university into e-learning structures and
to control the content.
UZEM operates in order to ensure coordination between
the structures within our University and its stakeholders,
especially in the field of distance education programs. It is
responsible for keeping records of all educational activities
related to them, monitoring, evaluating and carrying out the
necessary improvement and update activities accordingly.

WOMEN’S AND FAMILY STUDIES
APPLICATION AND RESEARCH
CENTER
Istanbul Kent University Women’s and Family Studies
Application and Research Center aims to bring together
interdisciplinary research of the academy, multidimensional
applications of the sector and all the dynamics of social
structures.
Our mission;
▶ To ensure the stakeholdership of academy, sector &
social structures;
▶ Rethinking the outcomes of the social order from an
academic perspective;
▶ To examine the concepts of sectoral adaptation and
sociological manipulation;
▶ To carry out studies to strengthen the achievements
of women in professional life and what they have
acquired in professional life in the literature and
application processes;
▶ To accept researchers both from within the university
and from other institutions of the academy, sectoral
structures and society; to participate in joint projects
and studies.
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KARİYER GELİŞİM VE
MEZUNLAR OFİSİ
Kariyer
Gelişim
ve
Mezunlar
Ofisi,
öğrencilerimize
ve
mezunlarımıza
profesyonel iş hayatına yönelik teknik
bilgi, beceri ve okul sonrası kariyer planları
hakkında bilgi vererek yönlendirme olanağı
sunmaktadır.
Amacımız;
öğrencilerimizin
ve
mezunlarımızın ilgi alanları, yetenekleri
ve istekleri dikkate alınarak iş yaşamına
hazırlamak, yıl boyu düzenlenen ve alanında
uzman kişiler tarafından verilen kariyer
etkinlikleri,
rehberlik/danışmanlık/koçluk/
mentorlük faaliyetleri sayesinde sektöre
profesyonel bir bakış açısı kazandırmaktır.
Kariyer danışmanlığı ile etkili CV hazırlama,
iş arama yöntemleri, mülakat simülasyonları,
akademik kariyer ve buna benzer birçok
konudaki
hizmetlerimizle
öğrenci
ve
mezunlarımızın kişisel gelişimlerine katkı
sağlamaktayız.
İstanbul Kent Üniversitesi’ne yeni gelen
Lisans ve Ön Lisans öğrencilerinin üniversite
hayatına uyum sürecini kolaylaştırmak
amacıyla yürütülen Mentor Programı ile,
yeni gelen öğrenciler; bölümü/programı
tanımaktan,
hedeflerin
belirlenmesine,
sosyal, kültürel, akademik ve mesleki
anlamda donanım kazanmaktan, rehberlik
hizmetlerine kadar, pek çok konuda üst sınıf
öğrencilerin danışmanlığıyla KENT’li ailesine
hızlı bir şekilde uyum sağlamaktadır.

SOSYAL
SORUMLULUK
Üniversitemizde
öğrencilerin
katılımıyla
gerçekleştirilen ve toplumun her kesimini
ilgilendiren sorunlara kalıcı çözüm önerileri
sunan
sosyal
sorumluluk
projeleriyle
toplum ve doğa yararına faydalı çalışmalar
yürütülmektedir.
İstanbul Kent Üniversitesi, öğrencilerine
toplum ve çevre için fayda sağlayan projelerde
yer alma sorumluluğu kazandırıp, bilinçli ve
farkındalığı yüksek nesiller yetiştirmektedir
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CAREER
DEVELOPMENT
AND ALUMNI OFFICE
Career Development and Alumni Office
provides guidance to our students and
graduates by providing them with technical
knowledge, skills and after-school career
plans for business life.
Our goal is to prepare our students and
graduates for professional life by taking into
consideration their interests, abilities, and
desires, and to ensure that students gain a
professional perspective to the sector through
career events, and guidance/mentoring/
coaching activities held throughout the year
and offered by experts. We contribute to
the personal development of our students
and graduates with our services in career
counseling, effective CV preparation, job
searching methods, interview simulations,
academic career and many similar subjects.
Thanks to the mentor program carried out
to facilitate the process of adaptation to
university life of new undergraduate students
of İstanbul Kent University, new students
adapt rapidly to KENT family with the guidance
of senior students in numerous subjects such
as getting to know the department/program,
setting goals, gaining experience in social,
cultural, academic and professional fields and
counselling services.

SOCIAL
RESPONSIBILITY
Social responsibility projects for the benefit
of society and environment which offer
permanent solutions to the problems that
concern all parts of society are carried out with
the participation of students in our university.
Istanbul Kent University makes sure its
students acquire the responsibility to take
part in projects that society and environment
benefits
from,
and
trains
conscious
generations.

ENGELLİ ÖĞRENCİ
BİRİMİ
İstanbul
Kent
Üniversitesi
Engelli
Öğrenci Birimi, engelli öğrenci, öğretim
elemanlarımız ve idari personellerimizin
kampüs içerisinde akademik ve sosyal
yaşamlarında karşılaşabilecekleri zorlukları
ortaya çıkarır, sorunlar karşısında çözümler
üretmek için çalışır.
Bu amaçla konferans, panel, sempozyum
vb. faaliyetler düzenler, gereken hallerde
hizmet
içi
eğitim
sağlar.
Engellilik
konusunda farkındalık yaratacak etkinlikler
gerçekleştirmeyi hedefler.
Birimimiz; bütün öğrencilerin, adil ve doğru
bir şekilde, ölçme ve değerlendirmeye tabi
tutularak fırsat eşitliğini sağlama amacı
doğrultusunda engelli öğrencilerin eğitim
hayatında yaşadıkları sıkıntıları gidermeye
yönelik, engelin doğasından kaynaklanan
farklılıklara göre öğrencinin sınavla ilgili süre,
mekân, materyal ve refakatçi gibi tedbirleri
belirleyip destek olmaya çalışır.
Engeli
olan
öğrencilerimizin
tüm
ihtiyaçlarını tespit etmek, onlara danışma
ve destek hizmetleri sağlayabilmemiz için
Engelli Öğrenci Birimine Kayıt olmaları
gerekmektedir.

SAĞLIK, KÜLTÜR VE
SPOR DİREKTÖRLÜĞÜ
Sağlık Kültür ve Spor Direktörlüğü (SKS);
öğrencilerimizin, beden ve ruh sağlıklarının
korunması, hasta olanların tedavi edilmesi
veya ettirilmesi, barınma, beslenme, çalışma,
dinlenme ve ilgi alanlarına göre ders dışı
zamanlarının değerlendirilmesi, yeni ilgi
alanları kazandırılması amacıyla çalışmalar
yapar. SKS Direktörlüğü’nde öğrenci kulüp
etkinlikleri, sportif ve kültürel faaliyetler
yürütülmekte, sağlık, rehberlik ve psikolojik
danışmanlık
hizmetleri
verilmektedir.
İstanbul Kent Üniversitesi bünyesinde 31
tane öğrenci topluluğu bulunmaktadır.

UNIMPEDED
LIFE DEPARTMENT
Istanbul Kent University Unimpeded
Life Department reveals difficulties that
disabled students, academic personnel
and administrative personnel may face
in their academic and social life in the
university, and endeavors to solve these
problems. It organizes conferences,
panels, symposiums etc. for this purpose,
and provides inhouse training when
necessary.
It aims to hold events that will raise
awareness in terms of disabilities. In
line with the aim of ensuring students
are evaluated fairly and they all have
equal opportunity, our department tries
to determine measures considering
differences stemming from the nature of
their disability for matters such as exams,
time, place, material and companion
for removing difficulties that disabled
students experience in their academic life.
Disabled students need to be registered
at the Unimpeded Life Department so
that we can detect the necessities of all
disabled students and provide them with
counseling and support services.

HEALTH, CULTURE AND
SPORTS DIRECTORATE
Health, Culture and Sports Directorate
(SKS); endeavors to protect the mental
and physical health of our students,
provide treatment to sick students,
accommodation, nutrition, rest, studying
and extra-curricular activities according to
their fields of interests and introducing to
them new fields of interests. Student club
activities, sports and cultural activities
are carried out under the Directorate of
SKS, services of health, counselling and
psychological counselling are offered.
There are 31 student clubs within Istanbul
Kent University

25

21

ULUSLARARASI OFİS
Aday uluslararası öğrenciler için ilk kontak noktası
olan Uluslararası Ofis uluslararası öğrencilerin
üniversitemize
başvurusundan
mezuniyetine
kadar destek vermeye devam eder. Uluslararası
öğrenci kazanımı hedeflerimiz doğrultusunda
uluslararası tanıtım, tanınırlık ve uluslararası
öğrencilerin kampüs hayatına entegrasyonu
konusunda çalışmalar yapmaktadır.
Çok dilli, çok uluslu, çok kültürlü kampüs hedefiyle
ilerleyen İstanbul Kent Üniversitesi 45 farklı ülkeden
gelen uluslararası öğrencilere önlisans, lisans ve
yüksek lisans seviyesinde eğitim vermektedir.

INTERNATIONAL OFFICE
International Office, which is the first contact point
for prospective international students, continues
to support international students from their
application to our university until their graduation.
In line with our goals of international student
recruitment, we work on international promotion
and recognition, and integration of international
students in campus life.
İstanbul Kent University, which is moving forward
with the goal of a multilingual, multinational
and multicultural campus, provides education
at associate’s, bachelor’s and master’s degree
levels to international students from 45 different
countries.

ERASMUS (+)
Üniversitemiz, öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü
tüm programlarında eğitim alan öğrencilerinin,
eğitim veren akademisyenlerinin ve bünyesinde
çalışan idari personelinin; uluslararası deneyim
kazanmasını
sağlamak,
kişisel,
akademik
ve profesyonel gelişimlerini desteklemek ve
ülkemizin yükseköğretim platformuna katkı
sağlamak için birçok ülkeden önemli üniversiteler
ile iş birliği yapma çabası içindedir. İstanbul Kent
Üniversitesi, değerli öğrencilerimizin öğrenim ve
staj hareketliliklerine, Avrupa’nın en kapsamlı ve
tanınan hareketlilik programı olan ERASMUS+
çerçevesinde katılabilmeleri için gereken 20212027 “Erasmus Beyannamesi” onayını, Şubat 2021
itibariyle edinmiştir.
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ERASMUS (+)
Our university seeks to form cooperation
partnerships with major universities from various
countries to provide international experience to all
students in programs where education activities
are carried out, academic and administrative
personnel; to boost their personal, academic and
professional development and to contribute to
higher education platform of our country. Istanbul
Kent University was awarded “Erasmus Charter
of Higher Education”, abbreviated as ECHE for
2021-2027 period, which was necessary for our
students to participate in mobility for learning and
training in the framework of ERASMUS+, the most
comprehensive and recognized mobility program
in Europe, as of February 2021.

ULUSLARARASI
İŞ BİRLİKLERİ
Erasmus+ Programı dışında kalan uluslararası
akademik
işbirliği
protokolleri
(MOU)
çerçevesinde, Hindistan’da bulunan Noida
International
University,
Amerika
Birleşik
Devletleri’nde bulunan Central Washington
University ve University of North Carolina
Wilmington ve Rusya’da bulunan Southern
Federal University ile anlaşmalar imzalanmıştır.
İş birliklerimizin sayısını arttırmak için özveri ile
öğrencilerimiz için çalışmaya devam etmekteyiz.

INTERNATIONAL
COOPERATIONS
In the framework of international academic
cooperation
protocols
(MOU)
other
than
Erasmus+ Program, agreements were signed with
Noida International University of India, Central
Washington University and University of North
Carolina Wilmington of United States of America,
and Southern Federal University of Russia
Federation.
We continue to work diligently to increase the
number of our agreements for our students.

BURSLAR
İstanbul Kent Üniversitesi “eğitimde fırsat
eşitliğinin sağlanması” misyonu ile öğrencilerine
birçok burs imkânı sunmaktadır.
•YKS Derece Bursu
•Akademik Başarı Bursu
•Dikey Geçiş Bursu
•Spor Başarı Bursu
•Üstün Başarı Sanat Bursu
•Destek Bursu
•Yatay Geçiş Bursu
•Çift Anadal Bursu
•Tercih Bursu
•Şehit Eşi veya Çocukları için Burs
•Gazi, Gazi Eşi ve Çocukları için Burs
•Engelli Öğrenci Bursları

SCHOLARSHIPS
Istanbul Kent University offers many scholarship
opportunities to its students with the mission of
“ensuring equal opportunity in education” :
•YKS (Higher Education Institutions Examination)
Scholarship
•Academic Success Scholarship
•Vertical Transfer Scholarship
•Athletic Scholarships
•Talent-based Scholarship
•Support Scholarship
•Lateral Transfer Scholarship
•Double Major Scholarship
•Preference Scholarship
•Scholarships for Martyrs’ Spouses and Children
•Scholarships for Veterans’ Spouses and Children
•Scholarship for Students with Disabilities

27
15

AR - GE VE PROJE
YÖNETİM OFİSİ
Ar-ge ve Proje Yönetim Ofisimiz, Üniversiteden
sanayiye teknoloji transferine aracılık eden tüm
yapılanmaların temel fonksiyonlarını “bilimsel
araştırmalar neticesinde ortaya çıkan buluş ve
yenilikçi ürünlerin ticarileşme sürecini” destek
hizmetleri bütünü olarak ele alarak, tecrübeli
kadrosuyla hizmet vermektedir.
Üniversitenin FSMH varlıklarının belirlenmesi,
bu varlıkların hukuksal koruma işlemlerinin
takibi ve bunlardan doğan hakların diğer
yapılara transferi ile ticarileştirme süreçlerinin
yönetilmesini sağlamaktadır. Bu aşamada
işbirliği yaptığı Sanayi kuruluşunun teknoloji
gereksinimini tespit ederek, bunun üniversite
ya da araştırma kurumundan kontrat bazlı ArGe çalışması sonucu olarak teknoloji transferi
şeklinde temin edilmesini sağlamaktadır.
Ar-ge ve Proje Yönetim ofisimiz faaliyet
konularında uzmanlaşmış, birçok üniversite
ya da araştırma kuruluşuyla doğrudan ya da
dolaylı olarak iş birliği yürütmektedir.
Ofisimiz; Akademisyen ve Sanayi kuruluşlarının
teknolojik yetenek ve ihtiyaçlarını belirleyecek
teknik
çalışmaları
yürütmek,
TÜBİTAK,
İSTKA, AB destekleri kapsamında Proje
yönetimi, yönlendirme ve danışmanlık, Proje
çıktılarının ticarileştirilmesi, pazar araştırması
ve
pazarlanması
konusunda
destek
verilmesi, Proje iş birlikleri, Teknoloji tabanlı
girişimcilik geliştirme programları (eğitimler,
yarışmalar, hızlandırıcı programlar, yatırımcı
buluşturmaları, finansal destekler vb.) ve
Üniversitede ticarileşme potansiyeli yüksek bir
fikrin ya da buluşun sahibi olan araştırmacıya;
şirket kurarak (spin-out) süreç sonunda yüksek
ekonomik
değer
sağlanmasına aracılık
etmektedir.
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R&D PROJECT
MANAGEMENT OFFICE
R&D and Project Management office
provides services with its experienced staff,
by approaching the main functions of all
structures which mediates the technology
transfer from university to industry and “the
process of commercialization of inventions
and innovative products that emerge as
a result of scientific research” as support
services.
It enables the university to determine the
assets of intellectual and industrial property
rights, follow up the legal protection
processes of these assets and manage the
commercialization processes via the transfer
of the rights arising from them to other
structures. At this stage, by determining
the technology necessities of the industrial
organization it cooperates with, R&D Office
ensures that result of contract-based R&D
works from a university or research institution
are provided in the form of technology
transfer.
Our R&D and Project Management Office
cooperates directly or indirectly with many
universities or research institutions who are
specialized in their respective areas. Our
office; carries out technical efforts that will
determine technological abilities and needs
of academic and industrial institutions;
and meditates process such as; project
management in the framework of TÜBİTAK,
İSTKA and EU subventions; directing and
consulting; commercialization of project
outputs; providing support in market research
and marketing; project collaborations;
technology-based
entrepreneurship
development
programs
(trainings,
competitions,
accelerator
programs,
investor meetings, financial support etc.)
and by founding companies (spin-out) for
researchers who have an idea or invention
with a big potential for commercialization at
the university which brings in high economic
value at the end of the process.

ARGE.KENT.EDU.TR
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ÖĞRENCİ
KULÜPLERİ
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ BÜNYESİNDE 31 TANE
ÖĞRENCİ KULÜBÜ BULUNMAKTADIR.

BESLENME VE DİYETETİK KULÜBÜ
ULTRASLAN KULÜBÜ
MÜZİK KULÜBÜ
PSİKOLOJİ KULÜBÜ
ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE KULÜBÜ
SOSYOKENT KULÜBÜ
TİYATRO/DRAMA KULÜBÜ
SPOR KULÜBÜ
GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI KULÜBÜ
HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK KULÜBÜ
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON KULÜBÜ
DİKSİYON KULÜBÜ
UNİBJK KULÜBÜ
TÜRK İŞARET DİLİ KULÜBÜ
DEBATE AND POLITICS STUDENT CLUB
DANS KULÜBÜ
GENÇ KIZILAY KULÜBÜ
HAYVAN HAKLARI KULÜBÜ
HUKUK VE ADALET KULÜBÜ
ULUSLARARASI ÖĞRENCİ VE KÜLTÜREL ETKİLEŞİM KULÜBÜ
UNİFEB KULÜBÜ
DENTİSTKENT KULÜBÜ
HEMŞİRELİK KULÜBÜ
DOĞA SPORLARI KULÜBÜ
İKÜ E-SPOR KULÜBÜ
KENT ÇOCUK GELİŞİMİ KULÜBÜ
LÖSEV FAYDA KULÜBÜ
YEŞİLAY KULÜBÜ
KÜTÜPHANECİLİK KULÜBÜ
BİLİM KURGU FANTAZYA ve ANİME KULÜBÜ
KENT RESİM KULÜBÜ
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STUDENT
CLUBS
THERE ARE 31 STUDENT CLUBS WITH IN ISTANBUL
KENT UNIVERSITY.

NUTRITION AND DIETETICS CLUB
ULTRASLAN CLUB
MUSIC CLUB
PSYCHOLOGY CLUB
ATATURK’S THOUGHT CLUB
SOCIOKENT CLUB
THEATER/DRAMA CLUB
SPORTS CLUB
GASTRONOMY AND CULINARY ARTS CLUB
PUBLIC RELATIONS AND ADVERTISING CLUB
PHYSIOTHERAPY AND REHABILITATION CLUB
DICTION CLUB
UNIBJK CLUB
TURKISH SIGN LANGUAGE CLUB
DEBATE AND POLITICS STUDENT CLUB
DANCE CLUB
YOUNG RED CRESCENT CLUB
ANIMAL RIGHTS CLUB
LAW AND JUSTICE CLUB
INTERNATIONAL STUDENTS AND CULTURAL
INTERACTION CLUB
UNIFEB CLUB
DENTISTKENT CLUB
NURSING CLUB
NATURE SPORTS CLUB
IKU E-SPORTS CLUB
KENT CHILD DEVELOPMENT CLUB
LÖSEV FAYDA CLUB
GREEN CRESCENT CLUB
LIBRARY CLUB
SCIENCE FICTION FANTASY and ANIME CLUB
KENT PAINTING CLUB
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LIBRARY
Istanbul Kent University Library works to support the
education and research activities of all shareholders
and to provide and present all kinds of information
and documents needed by researchers.

KÜTÜPHANE
İstanbul Kent Üniversitesi Kütüphanesi, tüm
paydaşların eğitim öğretim ve araştırma faaliyetlerini
desteklemek, araştırmacılar tarafından gereksinim
duyulan her türlü bilgi ve belgeyi sağlamak ve
sunmak amacıyla çalışmaktadır.
Kütüphanemiz bünyesinde 25.000+ basılı kaynak,
300.000+ elektronik kaynak, 800+ multimedya
kaynakları
kullanıma
sunulmaktadır.
Ayrıca
kütüphanemiz
günümüz
teknolojisine
uyum
sağlayarak tüm üyelerimize çevrim içi yayın kullanım
deneyimini yaşatmaktadır. Kütüphane tarafından
sağlanan
kaynaklar,
uluslararası
standartlara
göre hazırlanmaktadır. Grup çalışma odaları, zeka
oyunları, son teknoloji iPad ve bilgisayarlar, ElBraille
akıllı kabartma yazı klavyesi, doküman okuma
sistemi, ekran okuma programlarıyla araştırmacıların
hizmetine sunulmaktadır.
Kütüphanemizde Kampüs Dışı Kargo ile Materyal
Talep Formu oluşturularak Türkiye’nin her bir iline
kargo ile kitap ödünç verme sistemi uygulanmaktadır.
Ödünç veya iade süreçlerinde tüm kargo masrafları
üniversitemiz tarafından karşılanmaktadır.

There are 25.000+ printed resources, 300.000+
electronic resources, 800+ multimedia resources
available in our library. Furthermore, our library has
adapted to today’s technology, providing all our
members the experience of using online publications.
The resources provided by the library are prepared
according to international standards. We offer group
study rooms, brain games, state-of-the-art iPads
and computers, ElBraille smart braille keyboard, text
reading system, screen reading programs to the
researchers.
By filling out a Material Request Form that is
availabl1e in our library you can use our Off-campus
Cargo which is a book lending system that is available
in all cities of Turkey. All shipping costs are covered
by our university during the borrowing or returning
processes. The monthly webinar calendar, which
aims to improve research performance of users, can
be accessed directly from our website. Our monthly
Library e-Newsletter, our recommendations for
the users, library innovations, databases, DSpace
Corporate Academic Archive, Cultural and Art events
are provided monthly on the website.

Kullanıcıların araştırma performanslarını daha da
arttırabilmeleri için aylık webinar takvimine web
sitemizden doğrudan erişilebilmektedir. Aylık olarak
yayınlanan Kütüphane e-Bültenimiz kullanıcılarımız
için önerdiklerimiz, kütüphane yenilikleri, veri
tabanları, DSpace Kurumsal Akademik Arşiv,
Kültür-Sanat etkinlikleri aylık olarak web sitesinde
sunulmakta

KUTUPHANE.KENT.EDU.TR
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FAKÜLTE VE BÖLÜMLER
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
▶ DİŞ HEKİMLİĞİ
▶ DİŞ HEKİMLİĞİ (İNGİLİZCE)
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
▶ BESLENME VE DİYETETİK
▶ ÇOCUK GELİŞİMİ
▶ DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ
▶ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON
▶ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON
(İNGİLİZCE)
▶ HEMŞİRELİK
▶ EBELİK
İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER
FAKÜLTESİ
▶ İŞLETME
▶ İŞLETME (İNGİLİZCE)
▶ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK
▶ PSİKOLOJİ
▶ PSİKOLOJİ (İNGİLİZCE)
▶ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
▶ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
(İNGİLİZCE)
▶ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK
▶ SOSYAL HİZMET
SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ
▶ GASTRONOMİ VE MUTFAK
SANATLARI
▶ GASTRONOMİ VE MUTFAK
SANATLARI (İNGİLİZCE)
▶ İÇ MİMARLIK
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK
YÜKSEKOKULU
▶ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
▶ AMELİYATHANE HİZMETLERİ
▶ ANESTEZİ
▶ ÇOCUK GELİŞİMİ
▶ ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ
▶ ECZANE HİZMETLERİ
▶ FİZYOTERAPİ
▶ PATOLOJİ LABORATUVAR
TEKNİKLERİ
▶ İLK VE ACİL YARDIM
▶ TIBBİ DOKÜMANTASYON VE
SEKRETERLİK
▶ TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ
▶ TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ
MESLEK YÜKSEKOKULU
▶ ADALET
▶ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI
▶ SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK
HİZMETLERİ
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LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
▶ ORTODONTİ DOKTORA PROGRAMI
▶ PEDODONTİ DOKTORA PROGRAMI
▶ KLİNİK PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS
PROGRAMI (TEZLİ-TEZSİZ)
▶ SAĞLIK YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS
PROGRAMI (TEZLİ-TEZSİZ)
▶ SOSYAL HİZMET YÜKSEK LİSANS
PROGRAMI (TEZSİZ)
▶ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI
İLİŞKİLER YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
(İNGİLİZCE-TEZLİ)
▶ ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ YÜKSEK LİSANS
PROGRAMI (TEZLİ)
▶ ORAL İMPLANTOLOJİ YÜKSEK LİSANS
PROGRAMI (TEZLİ-TEZSİZ)
▶ ÇOCUK GELİŞİMİ YÜKSEK LİSANS
PROGRAMI (TEZLİ)
▶ HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ YÜKSEK
LİSANS PROGRAMI (TEZLİ)
▶ GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI
YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZLİTEZSİZ)
▶ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZSİZ)
▶ İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS
PROGRAMI (TEZLİ)
▶ ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK
YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZSİZ)

FACULTIES AND DEPARTMENTS
FACULTY OF DENTISTRY
▶ DENTISTRY
▶ DENTISTRY (ENGLISH)
FACULTY OF HEALTH SCIENCES
▶ NUTRITION AND DIETETICS
▶ CHILD DEVELOPMENT
▶ SPEECH AND LANGUAGE THERAPY
▶ PHYSIOTHERAPY AND REHABILITATION
▶ PHYSIOTHERAPY AND REHABILITATION
(ENGLISH)
▶ NURSING
▶ MIDWIFERY
FACULTY OF ECONOMICS,
ADMINISTRATIVE AND SOCIAL SCIENCES
▶ BUSINESS ADMINISTRATION
▶ BUSINESS ADMINISTRATION (ENGLISH)
▶ PUBLIC RELATIONS AND ADVERTISING
▶ PSYCHOLOGY
▶ PSYCHOLOGY (ENGLISH)
▶ POLITICAL SCIENCE AND PUBLIC
ADMINISTRATION
▶ POLITICAL SCIENCE AND PUBLIC
ADMINISTRATION (ENGLISH)
▶ INTERNATIONAL TRADE AND LOGISTICS
▶ SOCIAL SERVICES
FACULTY OF ART AND DESIGN
▶ GASTRONOMY AND CULINARY ARTS
▶ GASTRONOMY AND CULINARY ARTS (ENGLISH)
▶ INTERIOR ARCHITECTURE
VOCATIONAL SCHOOL OF HEALTH SCIENCES
▶ ORAL AND DENTAL HEALTH
▶ OPERATING ROOM SERVICES
▶ ANESTHESIA
▶ CHILD DEVELOPMENT
▶ ELECTRONEUROPHYSIOLOGY
▶ PHARMACY SERVICES
▶ PHYSIOTHERAPY
▶ PATHOLOGY LABORATORY TECHNIQUES
▶ FIRST AND EMERGENCY AID
▶ MEDICAL DOCUMENTATION AND SECRETARIAL
▶ MEDICAL IMAGING TECHNOLOGIES
▶ MEDICAL LABORATORY TECHNIQUES

GRADUATE SCHOOL
▶ ORTHODONTICS (PhD PROGRAM)
▶ PEDODONTICS (PhD PROGRAM)
▶ CLINICAL PSYCHOLOGY
(THESIS / NON-THESIS OPTIONS)
▶ HEALTH ADMINISTRATION
(THESIS / NON-THESIS OPTIONS)
▶ SOCIAL WORK
(NON-THESIS)
▶ POLITICAL SCIENCE AND
INTERNATIONAL RELATIONS
(THESIS – ENGLISH PROGRAM)
▶ PEDIATRIC DENTISTRY
▶ ORAL IMPLANTOLOGY
(THESIS / NON-THESIS OPTIONS)
▶ CHILD DEVELOPMENT
(THESIS)
▶ PUBLIC HEALTH NURSING
(THESIS)
▶ GASTRONOMY AND CULINARY ARTS
(THESIS / NON-THESIS OPTIONS)
▶ OCCUPATIONAL HEALTH AND
SAFETY (NON-THESIS)
▶ BUSINESS ADMINISTRATION
(THESIS)
▶ INTERNATIONAL BUSINESS
(NON-THESIS)

VOCATIONAL SCHOOL
▶ JUSTICE
▶ COMPUTER PROGRAMMING
▶ HAIR CARE AND BEAUTY SERVICES
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DİŞ HEKİMLİĞİ
DENTISTRY
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DİŞ HEKİMLİĞİ
Diş Hekimliği Fakültemiz 2018 – 2019 akademik
yılında açılmıştır. Bölüm öğrencileri toplam 5 yıl
süren eğitim-öğretim müfredatında, 1. yıl ve 2. yıl
klinik öncesi eğitim-öğretime, 3. Yıldan itibaren
klinik ortamda gerçekleşecek eğitim-öğretim
modüllerine geçmektedir. En güncel ağız ve diş
sağlığı uygulamaları eşliğinde, eğitim içerikleri
geliştirilen müfredatımıza ek olarak; diş hekimi
olarak yetiştirilecek bireylerin sağlık alanına
aktif katılımı için gerekli tüm tecrübe ve etik
değerlerin de kazandırılması hedeflenmektedir.
En son teknoloji ile uyumlu
olarak temin
edilen tedavi üniteleri ve ekipmanlarının
yanında, preklinik uygulamalara uygun çalışma
alanlarımız
bulunmaktadır.
Bu
alanlarda
öğrencilerimize kendilerini
geliştirmeleri
için, monitör üzerinden canlı tetkik ve model
üzerinde uygulama yapmayı sağlayan fantom
laboratuvarımızda,
eğitmenler
eşliğinde
yürütülen
simülasyon
tedavi
imkanları
sunulmaktadır.
Fantom simülasyonları sayesinde hasta görme
tecrübesi kazanacak olan öğrencilerimiz böylece,
mesleğe başladıklarında gerçekleştirecekleri
klinik ve tedavi uygulamalarında, gerekli olan
deneyimi daha önceden kazanmış olacaklardır.

DENTISTRY
The Faculty of Dentistry was founded in 2018
- 2019 academic year. The students of the
Department study preclinical education as of
1st and 2nd year, while they study learning
modules in a clinical environment as of 3rd year,
according to the curriculum which lasts 5 years.
In addition to our curriculum, which was
developed with the latest oral and dental health
practices, it is aimed to ensure students gain
all the necessary experience and ethical values
for the active participation of individuals in the
field of healthcare.
In addition to the treatment units and
equipment provided in line with the latest
technology, we have work areas suitable for
preclinical applications.
In order to develop themselves in these areas,
our students are provided with simulation
treatment opportunities in our phantom
laboratory, which enables them to perform live
analysis and applications on mannequin via
monitors. The students who gain experience
thanks to examining patients through phantom
simulations thus, acquire
the necessary
experience in the clinical practices and
treatment applications before they start their
career.
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SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
FACULTY OF HEALTH SCIENCES
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BESLENME VE DİYETETİK
Beslenme ve Diyetetik Ana Bilim Dalı, beslenme
ve sağlık ilişkisini araştıran, sağlığın sürdürülmesi,
hastalıkta
günlük
diyetin
uygulanması,
besinlerin hazırlanması ve besin alımı üzerinde
bilimsel çalışmalar yapmaktadır.

NUTRITION AND DIETETICS
Department of Nutrition and Dietetics,
investigates the relationship between nutrition
and health and conducts studies on maintaining
health, daily diet application for patients, the
food preparation and food intake.

ÇOCUK GELİŞİMİ
Çocuk Gelişimi Programı 0-18 yaşlar arasındaki tipik gelişim gösteren,
özel gereksinimli ya da çeşitli dezavantajlara sahip olan çocukların
gelişimlerini çok yönlü destekleyici programlar hazırlayan ve
uygulayan bunun yanı sıra aileleri çocuklarının eğitimi konusunda
güçlendiren çocuk gelişimi alanında nitelikli ara eleman yetiştirmeyi
amaçlamaktadır.

CHILD DEVELOPMENT
The Child Development Program aims to train qualified technicians in
the field of child development, who design programs that support in
many ways the development of children between the ages of 0-18 with
typical development, with special needs or with various disadvantages,
and implement those programs, also support parents in terms of
education of their children.
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DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ
LANGUAGE AND SPEECH
THERAPY
Dil ve Konuşma Terapisi bölümü mezunları Dil ve Konuşma
Terapisti unvanı
ile mezun olurlar. Dil ve Konuşma
Terapistleri her yaştan bireylerin dil, konuşma, ses ve yutma
bozukluklarına yönelik değerlendirme ve terapi yapma
sorumluluk ve yeterliğine sahip meslek sahipleridir. Bununla
beraber iletişim bozukluklarına yol açan nörogelişimsel
bozuklukların da rehabilitasyonunda çok önemli role
sahiptirler. Bu kapsamlarda Dil ve Konuşma Terapistleri
ihtiyaç gördüklerinde koruyucu- önleyici çalışmalar da
planlar ve yürütürler.
The graduates of the department of Language and Speech
Therapy, which is a clinical and applied field, are awarded the
title of Language and Speech Therapist upon graduation.
Language and Speech Therapists are professionals who
have the responsibility and competence to assess the
disorders of language, speech, and swallowing and conduct
therapy accordingly with individuals from all ages.
In addition, they also have a very important role in the
rehabilitation of neurodevelopmental disorders that lead
to communication disorders. In this regard, Language
and Speech Therapists plan and carry out preventive and
protective studies when needed.

FİZYOTERAPİ VE
REHABİLİTASYON
PHYSIOTHERAPY AND
REHABILITATION
Fizyoterapist, kas-iskelet sisteminde hareket bozukluğuna
yol açan her türlü problem, hastalık, yaşlılıkta, ağrı ve
fonksiyon bozukluklarında yaşam kalitesinin artırılması
ve günlük yaşamda bağımlılığı azaltmak amacıyla
hastalık tanısı sonrasında rehabilitasyon (bir kimsenin iş
yapmaya engel olan sakatlığını ya da hastalığını gidermek)
programlarını planlayıp uygulayan bir sağlık çalışanıdır.
Physiotherapist is a health care employee who plans and
implements programs on any health problem that may
cause movement disorders of skeletal system, diseases, old
age, improving life quality in pain and function disorders,
post-diagnosis rehabilitation to reduce the dependency in
daily life (treat an injury or illness that prevents a person
from working).
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HEMŞİRELİK
NURSING
Hemşirelik; birey, aile, grup ve toplumun sağlığının
geliştirilmesi, korunması,
hastalık
durumunda
iyileştirilmesi ve yaşam kalitesinin artırılmasını
amaçlar. Bunun için mesleki eğitimle kazanılan
bilgi, beceri ve karar verme yeteneklerini kullanarak,
insanlara yaşadıkları ve çalıştıkları her ortamda doğum
öncesinden başlayarak yaşamın tüm evrelerinde
hizmet verir.

Nursing aims to improve and protect the health of
individuals, families, groups and community; provide
treatment in case of illness; and improve the quality of
life. For this purpose, by using the knowledge, skills and
decision-making skills gained through training and
education, it serves people in all stages of life, starting
from pre-birth in every environment where they live
and work.

EBELİK
MIDWIFERY
Ebeler gebelik, doğum ve doğum sonu dönemde
gerekli bakım ve danışmanlığı sağlamak, normal
doğumları kendi sorumluluğunda yaptırmak, yeni
doğanın bakımını üstlenmek, 0-6 yaş grubu çocukların
bakım ve gelişimini izlemek, bulaşıcı hastalıkları
önlemek, aile planlaması hizmetlerinde görev almak ve
cinselsağlık danışmanlığı yapmak gibi kadın ve çocuk
sağlığının korunmasında önemli görevler üstlenen
sağlık profesyonelleridir.
Midwives are important professionals who undertake
to provide necessary care and counseling during
pregnancy, labor and post-natal period, to deliver
natural birth under their responsibilities,
to take care of the newborn, to monitor the development
and care of children from the age group of 0-6, to
prevent contagious diseases, to take place in family
planning services, to provide sexual health counselling
and to protect the health of women and children.
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İKTİSADİ, İDARİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
FACULTY OF ECONOMICS, ADMINISTRATIVE AND
SOCIAL SCIENCES

42

İŞLETME
BUSINESS ADMINISTRATION
İşletme bölümü, ulusal ve uluslararası ekonomik ilişkilerin
yoğunlaştığı günümüzde, reel ve finans sektörlerinin
iş hayatında ihtiyaç duyduğu girişimci ve yenilikçi,
rekabetçi, hızlı karar alabilen, süreçleri etkin yönetebilen
yönetici adayları yetiştirmeyi hedeflemektedir.
The of Business Administration aims to train future
managers
who
are
entrepreneurial,
innovative,
competitive, have quick decision-making skills, operate
and manage effectively processes needed by the real
and financial sectors in our day when the national and
international economic relations have increased.

HALKLA İLİŞKİLER VE
REKLAMCILIK
PUBLIC RELATIONS AND
ADVERTISING
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümü; kültür, insan
davranışı, pazarlama ve reklamdan beslenen disiplinler
bütünü olan eğitimiyle güçlü iletişim becerilerine sahip,
stratejik düşünebilen, kurum ve kuruluşları belirlenen
hedef kitlelerle doğru çalışmalarla buluşturabilecek
donanımlı bireyler yetiştirilmesini amaçlamaktadır.
Department of Public Relations and Advertising aims to
train qualified individuals who has a solid interdisciplinary
education foundation combining culture, human behavior,
marketing and advertising with strong communication
skills, who can think strategically and who are able to
bring together the target audience with the right projects,
institutions and organizations.

PSİKOLOJİ

PSYCHOLOGY
Psychology is a dynamic discipline that aims to have a
comprehensive knowledge of human emotions, thoughts
and behaviors to find solutions to the problems that arise,
by doing scientific research.

Psikoloji; insanların duygu, düşünce ve davranışlarıyla ilgili
bilimsel araştırmalar yaparak kapsamlı bilgi sahibi olmayı
ve ortaya çıkan sorunlara çözüm bulabilmeyi amaçlayan
dinamik bir disiplindir.
Toplumsal
dinamiklere ve beyinsel faaliyetlere göre
şekillenen psikolojik süreçler, üniversitemizde psikolojinin
temel
uzmanlık alanlarında geniş bir bakış açısı
geliştirilmesine yardımcı olacak şekilde bir eğitimle ele
alınmaktadır.

Psychological processes that are shaped according to
social dynamics and brain activities are dealt with in a way
that helps to develop a broad perspective in the main
areas of psychology in our university
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SİYASET BİLİMİ VE KAMU
YÖNETİMİ
POLITICAL SCIENCE AND
PUBLIC ADMINISTRATION
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü; kamu ya da özel
sektörde uzman, müfettiş, yönetici, kaymakam, diplomat
vb. pozisyonlarda görev almak isteyen bireylerin modern
bilimin ışığında eğitilmesini amaçlamaktadır.
In the light of modern science, Department of Political
Science and Public Administration aims to train individuals
who want to hold positions as experts in public or private
sector, inspectors, administrators, managers, governors,
diplomats etc.

ULUSLARARASI TİCARET
VE LOJİSTİK
INTERNATIONAL TRADE
AND LOGISTICS
Uluslararası Ticaret ve Lojistik bölümü, ticaret ve lojistik
odaklı yaklaşımı ile interdisipliner bir eğitim verilmesini
ve bu sayede donanımlı personel yetiştirilmesini
amaçlamaktadır.

SOSYAL HİZMET
SOCIAL SERVICE
Sosyal Hizmet Lisans Programının amacı, çağdaş ve
evrensel nitelikte bilgi ile donanımlı, yetkin Sosyal Hizmet
Uzmanı/Sosyal Çalışmacılar yetiştirmektir
The aim of the Social Service bachelor’s program is to
train competent social workers/social service specialists
equipped with modern and universal knowledge.
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The Department of International Trade and Logistics
aims to provide an interdisciplinary training with its
trade and logistics-oriented approach and thus train
equipped and qualified personnel.
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SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ
FACULTY OF ART AND DESIGN
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GASTRONOMİ VE MUTFAK
SANATLARI
İstanbul Kent Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak
Sanatları bölümü öğrencilerine, gastronominin
temel ilkelerini, uygulamalı mutfak eğitimleri, klasik
gastronomiden yenilikçi mutfak
anlayışına kadar
olan örneklerini, yemek kültürünün kökenlerini ve
profesyonel mutfak yönetimini öğretmektedir.
İstanbul Kent Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak
Sanatları bölümünü
seçen öğrencilerimiz yoğun
uygulamalı mutfak eğitimleriyle birlikte yemek
hazırlamanın bilimsel ve yönetsel adımlarını da
öğrenmiş olacaklardır.

GASTRONOMY AND
CULINARY ARTS
Istanbul Kent University, Department of Gastronomy
and Culinary Arts train students on the basic principles
of gastronomy, applied culinary training, both the
teachings of classic gastronomy and innovative
gastronomy, origins of culinary culture and professional
kitchen management.
Students who choose the gastronomy and Culinary
Arts Department of Istanbul Kent University will learn
the scientific and administrative steps of preparing
meals with the intensive culinary training practices and
applications.
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İÇ MİMARLIK
INTERIOR DESIGN
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İÇ MİMARLIK
İstanbul Kent Üniversitesi İç Mimarlık bölümü,
müfredatının kurulmasında disiplinler-arası
etkinliklere ve ortak stüdyolara çok önem
atfetmektedir.
Bu etkinlikler ve stüdyo çalışmaları sayesinde
öğrencilere, farklı pratiklerle (mühendislik,
sanat, ürün tasarımı vs) bir ortak dil geliştirmek,
danışmanlardan beklentileri formüle edebilme
becerisi kazandırmak ve farklı disiplinlerden rol
modelleriyle tanışma fırsatı sunmak bölümün
temel önceliklerindendir.

INTERIOR DESIGN
Department of Interior Design of İstanbul
Kent University attaches great importance to
interdisciplinary activities and joint studios in the
preparation of curriculum.
These activities and studio studies provide students
with the opportunity to develop a common
language with different practices (engineering, art,
product design etc.), to gain the ability to formulate
expectations from consultants and to meet role
models from different disciplines which are the
main priorities of the department.
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SAĞLIK HİZMETLERİ MYO
VOCATIONAL SCHOOL OF
HEALTH SERVICES
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AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
ORAL AND DENTAL HEALTH
Programın temel amacı; kamu ve özel sektörde diş hekimlerine
klinik çalışma, laboratuvar işlemleri ve muayenehane
yönetiminde yardımcı olacak, saygın, nitelikli, çağdaş ve ağız
ve diş sağlığı alanında uluslararası bilgi seviyesine ulaşmış,
mesleki sorumluluklarını bilen ve ülkemizin ara eleman ihtiyacını
karşılayacak öğrenciler yetiştirmektir.
The main purpose of the program is to train reputable, qualified
and modern students who have reached the level of international
knowledge in the field of oral and dental health, who are aware of
their professional responsibilities, who will assist dentists in clinical
trials, laboratory procedures and office management in dental
clinics in public and private sector, to meet the intermediate level
personnel requirement of our country.

AMELİYATHANE HİZMETLERİ
OPERATING ROOM SERVICES
Bu program ameliyat öncesinde ameliyathaneyi, hastayı ve
gerekli malzemeleri cerrahi asepsi,
antisepsi, sterilizasyon
ve dezenfeksiyon koşullarına uygun
olarak hazırlayabilme,
cerrahi malzemelerin ameliyat sırasında cerrah ile uyumlu ve
cerrahi sürecin ihtiyacına uygun olarak kullanımını ve kullanım
sonrasında diğer ameliyatlar için hazırlığını ve korunmasını
sağlayabilme, farklı ameliyathane koşullarında ve farklı ameliyat
ekiplerinde yer alabilme konularında gerekli teorik ve pratik bilgi
ve beceriye sahip bireylerin yetişmesine olanak sağlamaktadır.
This program trains individuals who have the necessary theoretical
and practical knowledge and skills regarding the preoperative
preparation of operating room, patient and necessary materials
in accordance with the conditions of surgical asepsis, antisepsis,
sterilization and disinfection, ensuring the use of surgical materials
in accordance with the needs of the surgeon and surgical process
during surgery, the post operation preparation and protection of
operating room, and taking part in different operation conditions
with different operation teams

ANESTEZİ
ANESTHESIA
Program
temel
amacı, ameliyat öncesi hasta
hazırlığını yapabilecek, ameliyat sırasında anestezi
uzmanına destek verecek, ameliyat sonrasında hasta
kontrolü ve denetimini üstlenebilecek teknikerler
yetiştirmektedir.
The main objective of the program is to train
technicians who can prepare the patient before
surgery, support anesthesiologist during surgery
and undertake patient control and supervision after
surgery.
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ÇOCUK GELİŞİMİ
CHILD DEVELOPMENT
Çocuk Gelişimi Programı 0-18 yaşlar arasındaki tipik gelişim
gösteren, özel gereksinimli ya da çeşitli dezavantajlara sahip
olan çocukların gelişimlerini çok yönlü destekleyici programlar
hazırlayan ve uygulayan bunun yanı sıra aileleri çocuklarının
eğitimi konusunda güçlendiren çocuk gelişimi alanında nitelikli
ara eleman yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Program mezunları
çocuklara ve ailelere yönelik verdikleri hizmetlerle sağlıklı,
mutlu eleştirel düşünceye, ahlaki ve kültürel değerlere sahip,
kendini gerçekleştiren bireylerden oluşan bir toplumun inşasına
katkı sağlarlar.
The Child Development Program aims to train qualified
technicians in the field of child development, who design
programs that support in many ways the development of
children between the ages of 0-18 with typical development, with
special needs or with various disadvantages, and implement
those programs, also support parents in terms of education of
their children

ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ
ELECTRONEUROPHYSIOLOGY
Türkiye’de son yıllarda Avrupa Birliği ile bütünleşme süreci hedeflenmiştir.
Hızlı küreselleşme süreci, giderek artan teknolojik yenilikler ülkelerin insan
kaynaklarını geliştirmeye yönelmesine neden olmuştur. Elektronörofizyoloji
programında, merkezi sinir sistemi bozukluklarıyla seyreden hastalıkların
nedenlerini tespit etmekte kullanılan yöntemlerin uygulamasında
uzman
hekimlerin denetiminde çalışabilecek, meslek yüksekokulu
düzeyinde eğitim görmüş elemanların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.
Elektronörofizyoloji, nöroloji ve fizyolojinin önemli bir dalı olup bu
mesleği seçecek öğrencilerin araştırma yapmaya ilgili, teknolojik aletleri
kullanmaya yatkın, yenilikleri takip edecek yapıda olmaları gerekir. Mesleki
performanslarının ve araştırma isteklerinin olması gerekmektedir.
Elektroensefalografi (EEG), özellikle epilepsilerde tanı ve takipte en
önemli tanı yöntemidir. Türkiye’de son yıllarda uyku ve uyku bozuklukları
çalışmalarında önemli ilerlemeler kaydedilmektedir. Uyku analizlerinin
yapılmasında kullanılan polisomnografi cihazlarının kullanımını da iyi
eğitilmiş EEG teknikerleri yapmaktadır.
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Turkey’s integration process with the European Union has been targeted
in recent years. Rapid globalization process, increasing technological
innovations have led countries to develop human resources. In the
electroneurophysiology program, it is aimed to train personnel on the
vocational training level who can work under the supervision of expert
physicians in the application of the methods used to determine the causes
of diseases of central nervous system disorders. Electroneurophysiology is
an important branch of neurology and physiology, and students who wish
to choose this field of study should be interested in researching, handy
with technological devices and follow the innovations closely.
They should have
high professional performance and be diligent
researchers.
Electroencephalography (EEG) is the most important diagnostic method in
diagnosis and follow-up of diseases, especially in epilepsy. In recent years,
significant progress has been made in sleep and sleep disorders studies in
Turkey. Highly trained EEG technicians operate polysomnography devices
that are used for sleep analysis.

ECZANE HİZMETLERİ
PHARMACY SERVICES
Hastalıkların tedavisinde verilen ilaçların doğru kullanımı oldukça önemlidir. Tüm dünyada ve ülkemizde yanlış ve gereksiz
ilaç kullanımı halk sağlığını etkileyen ciddi bir sorundur. Bu kapsamda eczane teknikerleri ve diğer sağlık profesyonelleri
akılcı ilaç kullanımının sağlanması ve toplum bilincinin artırılmasında önemli rol üstlenmektedir. Eczane hizmetleri
programımız; eczane ve ilaç sektörünün ihtiyaç duyduğu yardımcı personeli bu alanda hizmet vermek üzere gerekli bilgi
ve donanıma sahip, eczacı gözetimi altında reçetelerdeki ilaçların hazırlanarak doğru bir şekilde sunulmasını sağlayan
ve diğer tıbbi ürünler hakkında gerekli bilgilendirmeleri yapan, eczane kayıtlarının tutulmasında ve hastalarla iletişimin
sağlanmasında eczacıya yardımcı olacak araştırma ve öğrenme sorumluluğuna sahip, bilimsel bakış açısı ile yaklaşabilen,
iletişimi güçlü, ekip çalışmasına yatkın tekniker yetiştirmeyi hedeflemektedir
The correct use of the drugs given in the treatment of diseases is very important. All over the world and in our country,
wrong and unnecessary drug use is a serious problem affecting public health. In this context, pharmacy technicians
and other health professionals play an important role in ensuring rational drug use and raising public awareness. Our
pharmacy services program; Research that will assist the pharmacist in keeping pharmacy records and communicating
with patients, providing the necessary information and equipment for the auxiliary personnel needed by the pharmacy
and pharmaceutical industry to serve in this field, ensuring that the drugs in the prescriptions are prepared and presented
correctly under the supervision of the pharmacist, and providing the necessary information about other medical products.
It aims to train technicians who have the responsibility of learning and researching, who can approach with a scientific
point of view, who have strong communication skills and who can work in a team.

FİZYOTERAPİ
PHYSIOTHERAPY
Fizik tedavi sürekli gelişen ve teknolojik gelişmeyle kendini yenileyen bir
sağlık hizmeti olduğundan bu alandaki kalifiye personel ihtiyacı giderek
artmaktadır. Doğuştan veya sonradan kazanılmış engele sahip birey
sayısının giderek artması, rehabilitasyon alanında fizyoterapiste yardımcı
olacak kalifiye elemana ihtiyacı da artırmıştır.
Bu bakış açısıyla günümüz dünyasında fizyoterapi ön lisans programları
giderek artmaktadır. Program eğitim süreci boyunca yeniliklere ve çağın
gereklerine entegre bir şekilde hareket etmektedir.
Since physiotherapy is a health service that is constantly evolving and
renewing itself with technological development, the need for qualified
personnel in this field is increasing steadily. The increasing number of
individuals with a congenital or acquired disability has also increased
the need for qualified personnel to assist the physiotherapist in the
rehabilitation field.
From this perspective, nowadays, physiotherapy associate’s degree
programs are increasing more and more. The program acts in an integrated
manner to innovations and requirements of the age throughout the
education process.

PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ
PATHOLOGY LABORATORY TECHNIQUES
Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programı ön lisans eğitiminin hedefleri
arasında; temel laboratuvar esaslarına hakim, hastadan alınan örneklerin
patoloji laboratuvarına gelmesinden mikroskop altında incelenmeye hazır
olmasına kadar tüm basamakları bilen/uygulayan, patoloji alanında güncel
araştırmalar hakkında bilgi sahibi olan, sağlık alanındaki gelişmeleri takip
eden teknikerler yetiştirmek yer almaktadır.
Goals of Pathology Laboratory Techniques Associate Degree Program are
to train technicians who know the fundamentals of pathology laboratory,
know and implement all steps from the moment when samples taken
from patients arrive at pathology laboratory until they are examined under
a microscope, have knowledge about the current research in pathology
and follow developments in the field of healthcare.
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İLK VE ACİL YARDIM
FIRST AND EMERGENCY AID
İlk ve Acil Yardım programı ile hastane öncesi acil müdahale hizmetlerinin
profesyonelce verilmesi hedeflenmektedir. Bu program çerçevesinde
yetişen sağlık personeli hasta ve yaralıların esas tedavisi yapılıncaya
kadar geçen süre içerisinde gerekli merkezlere uygun koşullar ile
taşınmasını, yaşam kurtarıcı ve sakat kalmayı önleyici tıbbi müdahale
olanaklarını sağlayabilecek yetkinlikte eğitilmektedir.
It is aimed to provide professional pre-hospital emergency response
and services via first First and Emergency Aid. Within the framework
of this program, the medical personnel are trained to able to provide
life-saving and disability-preventing medical intervention procedures
for patients and the injured while they are transported to the necessary
healthcare centers under appropriate conditions until the main
treatment is applied.

TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK
MEDICAL DOCUMENTATION AND
SECRETARIAT
Tıbbi sekreterler, günümüzde yeni açılımlar ve gelişim gösteren sağlık
kuruluşları için önemli ve zorunlu elemanlar haline gelmişlerdir. Sektörün
önemli ihtiyacını karşılayan programın bu doğrultudaki misyonu da bilgi,
beceri ve donanım üstünlüğü kazanmış tıbbi sekreterlerin yetiştirilmesinde
öncü rolü üstlenmek ve sürdürmektir.
Medical secretary profession have become an important and essential
element for developing health organizations and new enterprises today. The
mission of the program, which meets the important needs of the sector,
is to take on and maintain a leading role in the training of fully equipped
medical secretaries who have the superiority of knowledge and skills.

TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ
MEDICAL IMAGING TECHNIQUES
Program, hekim tarafından X ışınlarının hastalığın tanısında
kullanılması
için yürütülen çalışmalarda ihtiyaç
duyulan
yardımcı personelleri yetiştirmektedir
The program trains the assistant personnel needed in the
studies carried out by the physician for the use of X-rays in the
diagnosis of the disease.
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TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ
MEDICAL LABORATORY TECHNIQUES
Günümüz yaşam koşullarının insanlığa faydalı yanları olduğu kadar
olumsuz etkileri de vardır. Sosyal ve iş hayatının yoğun etkilerinin
yarattığı toksik etkenler birçok hastalığa neden olmaktadır. Bu aşamada
hastalıkların tedavisi için gerekli olan doğru tanıyı ortaya koymak önem
arz eder. Tanı konulması, laboratuvar ortamında kalifiye sağlık çalışanları
tarafından elde edilen test sonuçlarıyla mümkündür.
Bundan dolayı tıbbi laboratuvar teknikerleri sağlık sektörünün en
önemli bileşenlerinden biridir. Tıbbi laboratuvar teknikleri programımız
güncel bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda teknikerlerin
yetişmesini sağlamaktadır.
Today’s living conditions have beneficial aspects for humanity as well
as negative effects. Toxic factors due to the intense effects of social and
work life cause many diseases. At this stage, it is important to establish
the correct diagnosis necessary for the treatment of diseases.
Diagnosis is possible only with the results of tests obtained by qualified
healthcare workers in a laboratory setting. Therefore, medical laboratory
technicians are one of the most important components of the health
sector. Our medical laboratory techniques program provides training
for technicians in accordance with current scientific and technological
developments.
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MESLEK YÜKSEKOKULU
VOCATIONAL SCHOOL
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ADALET
JUSTICE
Meslek Yüksekokulu bünyesindeki Adalet Programı kamu
ve özel sektör kurumlarında hukuk işlerinin yürütülmesinde
ihtiyaç
duyulan çağdaş hukuk bilgisine ve meslek
becerisine sahip bireylerin yetiştirilmesini sağlamaktadır. Bu
doğrultuda, program müfredatında temel hukuk dersleri
kadar yabancı dil ve sektörel uzmanlaşmayı destekleyen
dersler de yer almaktadır.
The Justice Program of the Vocational School trains
individuals who possess modern legal knowledge and
professional skills needed for the execution of legal affairs
in public and private sector institutions. Accordingly, the
program curriculum includes foreign language courses
and courses supporting sectoral specialization as well as
basic law courses.

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI
COMPUTER PROGRAMMING
Mezunlarımız, bilgisayar donanımı veya yazılım üreten
kurumlarda, bilgi işlem merkezlerinde veya yönetim bilişim
sistemleri alanlarında görev alabilmektedir. Teknolojinin
yaygınlaşmasıyla birlikte bu meslekteki bireylerin istihdamı
gün be gün kolaylaşmaktadır.
Our graduates can work in institutions that manufacture
computer hardware or software, in information processing
centers or in the field of management information systems.
As technology becomes more and more widespread, the
employment of individuals in this profession is becoming
easier day by day.

SAÇ BAKIMI VE GÜZELLİK
HİZMETLERİ
HAIR CARE AND BEAUTY
SERVICES
İş-kariyer olanakları zengin, popüler bir alan olan
bölümümüzden mezun öğrencilerimiz arzu ederlerse
kuaför ya da güzellik salonu gibi kendi işlerini kurabilirler.
İlaveten bu tarz işletmelerde kuaför, manikürist-pedikürist,
estetisyen yahut özel sektör ve kamu kuruluşlarındaki
hastane, klinik ve muayenehanelerin estetik birimlerinde,
Dermatolog ve Plastik Cerrahlar başta olmak üzere,
kozmetik dermatoloji-medikal estetik uygulamalarında
doktor asistanı, sahne çalışmaları, medya kuruluşlarında
profesyonel makyöz-makyör, eczane ve kozmetik ürün
satışı yapılan mağazalarda ise ürün danışmanı, ürün satış
temsilcisi olarak çalışabilirler. Dilerlerse akademik yolda
ilerlemeleri de mümkündür.
Students who graduate from our department, which is a
rich and popular field with many job opportunities, can start
their own businesses such as a hairdresser or a beauty salon
if they wish. In addition, they can work as nail technician,
hairdresser and esthetician in this kind of businesses, or
in the units of esthetics of private and public institutions
such as hospitals, clinics and physicians’ private offices, as
physician assistants to foremost dermatologists and plastic
surgeons in cosmetic dermatology-medical aesthetic
practices, as professional make-up artist at theaters and
media organizations and at the counters of pharmacies
and cosmetic stores. It is also possible for them to pursue
an academic career if they wish.
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LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
GRADUATE SCHOOL
2017-2018 Akademik Yılı Bahar Döneminde ilk öğrencilerini
alan İstanbul Kent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü,
sahip olduğu nitelikli akademik eğitim altyapısı ve kendi
alanlarında uzman akademik kadrosu ile bilimsel sorumluluk
ve etik değerler ışığı altında, günümüzde ve gelecekte
karşılaşabileceğimiz değişimleri öngören yaklaşımlarla
sürdürülen lisansüstü programlarda verilen eğitimler,
alanlarında yazılan tez ve projeleri ile birlikte güçlü bir teorik
altyapı ve sektörel ihtiyaçlara cevap verebilmeye yönelik,
ulusal ve uluslararası düzeyde ihtiyaç duyulan uygulamalı
akademik çalışmaları yapabilecek bireyleri bilim ve iş
dünyasına kazandırmayı hedeflemiştir.

Istanbul Kent University Graduate School admitted its first
students in the spring semester of the 2017-2018 academic
year. Istanbul Kent University Graduate School, with qualified
academic personnel who are experts in their respective
areas and under the light of scientific responsibility and
ethical values, aims to redound individuals to the scientific
and professional world that are needed to carry out applied
scientific studies at national and international level in order
to respond to sectoral needs, with graduate programs that
are carried out with a strong theoretical background and
projects
in their fields, with an approach that foresees the changes
we may face today and in the future.
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KLİNİK PSİKOLOJİ
YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
(TEZLİ-TEZSİZ)

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı, teorik ve pratik bilgi
ve becerilerle donanmış, sosyal ve etik sorumluluk sahibi
uzmanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu programda
verilen eğitim ve uygulamalarla öğrencilerimiz meslek etiği,
psikoterapi ve klinik görüşme teknikleri, test uygulamaları
ve yorumlamaları, yöntem bilim açısından nitelikli uzmanlar
olarak yetiştirilmektedir.

CLINICAL PSYCHOLOGY
MASTER’S DEGREE
PROGRAM
(THESIS-NON-THESIS)

The Master’s degree program in Clinical Psychology aims to
train socially and ethically responsible specialists equipped
with theoretical and practical knowledge and skills. Our
students are trained
as skilled experts in terms
of professional ethics,
psychotherapy,
clinical
interview
techniques,
test
applications and interpretations and methodology.

SAĞLIK YÖNETİMİ YÜKSEK
LİSANS PROGRAMI
(TEZLİ-TEZSİZ)
HEALTH ADMINISTRATION
MASTER’S DEGREE PROGRAM
(THESIS-NON-THESIS)
Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans Programı, sağlık
bilimleri, idari bilimler ve yönetim bilimleri lisans
programlarından mezun olan ve ulusal ve uluslararası
alalardaki sağlık kuruluşlarında kariyer hedefleyen
yenilikçi, girişimci, dinamik ve analitik düşünce
becerisine sahip yöneticiler ve akademisyen adayları
yetiştirerek, bu kişileri iş ve akademik hayatın her
kademesine hazır hale getirmeyi amaçlamıştır.
Master’s degree program of Health Administration
aims to train and prepare the future managers and
academicians from graduates of health sciences,
business administration and management, who are
innovative, entrepreneurial and have dynamic and
analytical thinking skills and targets to work in national
and international health institutions, for every step of
professional and academic life.

Bu program, sosyal hizmetler alanında toplumda ihtiyaç
duyulan nitelikli ve yetişmiş insan kaynağı konusunda
öğrencilerinin sosyal hizmet alanıyla ilgili olarak
yeteneklerini geliştirmelerine fırsat sağlayacaktır. Böylece
bu alanın gelişmesine katkıda bulunulacaktır. Sosyal
Hizmette yüksek lisans derecesine sahip olmuş kişiler
topluma verecekleri hizmetlerle ihtiyaç duyulan ‘’sosyal,
sosyo-ekonomik ve psiko-sosyal’’ alanlardaki gelişimin
sağlanmasına yardımcı olacaklardır.

SOSYAL HİZMET YÜKSEK
LİSANS PROGRAMI
(TEZSİZ)

This program will provide an opportunity for students to
develop their skills in the field of social work in terms of
qualified and trained human resources needed in society
in the field of social services. Thus, it will contribute to the
development of this area. Individuals who have a master’s
degree in Social Work will help ensure the development of
the “social, socio-economic and psycho-social” areas with
the services they will provide to the community.

MASTER’S DEGREE
PROGRAM IN
SOCIAL WORK
(NON-THESIS)
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SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER
YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (İNGİLİZCE-TEZLİ)
MASTER’S DEGREE PROGRAM IN POLITICAL SCIENCE AND
INTERNATIONAL RELATIONS (ENGLISH- THESIS)
Bölgesel Sorunların çözümü, Türk Siyasal Yaşamı ve
Türk Dış Politikasının belirlenmesinde ve yaşanan
ve olası krizlerin yönetiminde alanında uzmanlaşmış
ve yeni çözümler üretebilen bireylerin yetişmesine
katkı sağlamak, bunun yanında siyaset, dış politika,
bölgesel sorunlar hakkında analitik yaklaşan bireylerin
yapacakları akademik çalışmalarla alana katkıda
bulunmalarını teşvik etmek amacıyla Türkçe ve
yabancı dilde yazacağı tezi ile mezun olan öğrencinin
uluslararası alanda da kendi görüşünü ortaya
koyabilecek yeterliliğe sahip olmasını sağlamak birincil
hedeftir.

The primary goal is to contribute to training individuals,
who are specialized in the solution of regional
problems, determination of Turkish Foreign Policy
and Turkish Political Life, management of current
and possible crises. Also, to encourage individuals to
contribute to the field with their academic studies
on politics, foreign policy and regional issues with an
analytical perspective, to ensure that students, who
will graduate with their thesis in Turkish or English,
will be competent to express their own opinion in the
international arena.

ÇOCUK DİŞ HEKİMLİĞİ YÜKSEK LİSANS
PROGRAMI (TEZLİ)
MASTER’S DEGREE PROGRAM IN PEDIATRIC
DENTISTRY (THESIS)
Bu programa kabul edilen öğrenciler, özel bakım
ihtiyacı olan çocuk hastalar ile ilgili davranış yönetimi
ve gelişimsel psikopatoloji, engelli çocuk hastalarda
tanı-tedavi planlaması, çocuk hastalarda ağrı yönetimi,
konuşma bozuklukları ve tedavi yöntemleri, engelli
çocuk hastalarda klinik yaklaşım (sedasyon ve genel
anestezi altında hasta tedavisi), çocuk hastalarda
ağız bakım protokolleri ve diş çürüğü risk analizi
ve pediatrik farmakoloji gibi zorunlu veya seçmeli
dersleri alarak yüksek lisans derecesini almış olurlar.
Özel bakım gerektiren ve kronik hastalığı olan
çocukların özel tanı ve tedavi teknikleri hakkında
eğitim almış ve hastalıklardan korunma yöntemleri
hakkında bilgi sahibi olan yetişmiş diş hekimlerinin,
bu bireylerin öncelikle ağız ve diş sağlığı ve dolaylı
olarak da genel sağlıklarına büyük katkıda bulunacağı
düşünülmektedir.
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Upon admission in this program, students take
compulsory or elective courses such as; behavior
management with regards to pediatric patients who
need special care, developmental psychopathology,
diagnosis and treatment planning in pediatric
patients with disabilities, pain management in
pediatric patients, speech disorders and treatment
methods, clinical approach in pediatric patients with
disabilities (treatment of patients under sedation
and general anesthesia), oral care protocols and risk
analysis of dental cavities in pediatric patients and
pediatric pharmacology, then students are awarded
master’s degree. Having received training on special
diagnostic techniques and treatment of children
with chronic illnesses that require special care and
having knowledge about the methods of prevention
of diseases, dentists are expected to make a major
contribution primarily to the oral and dental health and
indirectly to the general health of these individuals.

ORAL İMPLANTOLOJİ YÜKSEK LİSANS
PROGRAMI (TEZLİ-TEZSİZ)
MASTER’S DEGREE PROGRAM IN ORAL
IMPLANTOLOGY (THESIS - NON-THESIS)
Programının amacı; ekip içinde veya bağımsız olarak
temel ve ileri implant uygulamalarını multidisipliner bir
yaklaşımla başarı ile planlayabilip ve uygulayabilecek,
ulusal ve uluslararası projelerde katkı sağlayabilecek
ve bilgi birikimini bilim dünyasına bildiri, makale,
kitap gibi yayınlar ile aktarabilecek, yaşam boyu
öğrenimin önemini bilen ve etik değerlere bağlı
hekimler yetiştirmektir. Bu programa kabul edilen
öğrenciler, oral implant uygulamaları açısından gerekli
medikal değerlendirmeleri yaparak endikasyon
ve
kontrendikasyonları
belirleyebilme,
gerekli
planlamaları yaparak tedavideki başarı oranlarını
öngörebilme, olası cerrahi ve protetik komplikasyonları
çözebilme ve hasta memnuniyetinin en yüksek
olduğu protetik rehabilitasyonu gerçekleştirebilme
gibi yetkinlikler kazandırmayı hedefleyen zorunlu
veya seçmeli dersleri alarak yüksek lisans derecesini
almış olurlar.

The aim of the program; is to train dentists who
understand the importance of lifelong learning and
are committed to ethical values, who can plan and
implement basic and advanced implant applications with
a multidisciplinary approach successfully within a team
or independently, will be able to contribute to national
and international projects and transfer their knowledge
to the science world in the form of publications such
as papers, articles and books. Upon admission to this
program, students take compulsory or elective courses
that aim to endow students with competencies such as
the ability to determine indications and contraindications
by conducting medical assessments required for
performing oral implant applications, the ability to
predict the success rate of a treatment by doing the
necessary planning, the ability to solve possible surgical
and prosthetic complications, the ability to conduct
prosthetic rehabilitation where patient satisfaction is the
highest, then they are awarded master’s degree.

ÇOCUK GELİŞİMİ YÜKSEK LİSANS
PROGRAMI (TEZLİ)
MASTER’S DEGREE PROGRAM IN
CHILD DEVELOPMENT (THESIS)
Çocuk Gelişimi Yüksek Lisans Programı, sağlık, eğitim
ve sosyal alanlarda görev alacak normal gelişim
gösteren, özel gereksinimli, akut ve kronik hastalığı
olan, korunmaya muhtaç ve gelişimsel risk altındaki
0-18 yaş grubu çocuk ve ergenlerin gelişimlerine
yönelik tanı ve değerlendirme yapabilecek uzmanların
yetiştirilmesini
amaçlamaktadır.
Programda
aile danışmanlığı yapabilecek, gelişimsel destek
programları hazırlayıp uygulayabilecek, araştırma ve
uygulama projelerinde görev alabilecek, teknolojik,
bilimsel yöntem ve teknikleri kullanan, eklektik
yaklaşımı benimsemiş ve etik değerlere bağlı Çocuk
Gelişimi Uzmanı yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Child Development Master’s Degree Program aims to train
experts who will work in health, education and social fields,
who can carry out developmental assessment and diagnosis
for children and adolescents in the age group of 0-18,
whether they are children with normal development, with
special needs, with acute and chronic illness, vulnerable and
at risk for development. The program aims to educate child
development specialists who can offer family counseling,
prepare and implement developmental support programs,
take part in research and implementation projects, use
technological, scientific methods and techniques, have
adopted an eclectic approach and are committed to ethical
values.
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HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ YÜKSEK LİSANS
PROGRAMI (TEZLİ)
MASTER’S DEGREE PROGRAM IN PUBLIC
HEALTH NURSING (THESIS)
Bu programının amacı; evrensel ve etik değerleri
sağlık hizmeti sunumunda baz alan, toplumun temel
ihtiyaçları doğrultusunda hemşirelik aktivitelerin en iyi
uygulayabilen ve yönetebilen, özgüveni yüksek uzman
hemşireleri yetiştirmektir. Bu programdan mezun
olan hemşireler özel sektöre veya kamuya ait sağlık
kurumlarında uzman hemşire unvanı ile hemşire,
yönetici hemşire, üniversitelerde akademisyen, okul
ve aile sağlığı merkezlerinde hemşire, rehabilitasyon
merkezlerinde hemşire, sağlık projeleri yürüten
sivil toplum kuruluşlarında araştırmacı, proje
yöneticisi ve eğitimci olarak çalışabilir. Salgın,
kronik hastalık ve olağanüstü durumlar karşısında
hastaların gereksinimini saptayabilen ve çözüm
önerileri
getirebilen
hemşirelerin
yetiştirilmesi
amaçlanmaktadır.

The aim of this program is to train highly confident
expert nurses who act according to universal and
ethical values in the provision of health care, who can
best implement and manage nursing activities in
accordance with the fundamental needs of society.
Nurses, who graduate from this program, can work
as nurse and nurse manager with the title of nurse
specialist in healthcare facilities privately or publicly
owned, as academician in universities, as nurse
at schools and family health centers, as nurse at
rehabilitation centers, as researcher, project manager
and educator at NGOs that carry out healthcare
projects. It is aimed to train nurses who can determine
the needs of patients and provide solutions in the
face of epidemics, chronic diseases and extraordinary
situations.

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI
YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZLİ-TEZSİZ)
MASTER’S DEGREE PROGRAM IN GASTRONOMY AND
CULINARY ARTS (THESIS - NON-THESIS)
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Tezli/Tezsiz Yüksek
Lisans Programının amacı, uluslararası gastronomi
literatürüne ve uygulamaya hâkim, akademiye ve
yiyecek içecek sektörüne yenilik kazandırma hedefine
yönelik bilim insanları yetiştirmektir. Bu amacı
gerçekleştirmek için uygulamalı derslerin teorik
bilgilerle desteklendiği, gelecekte gastronomi alanına
yön çizebilecek çalışmaların ve bilimsel alana katkı
sağlayacak tezlerin yazılması hedeflenmektedir.
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The aim of the master’s degree Program in
Gastronomy and Culinary Arts Thesis / Non-thesis is
to train scientists who have a good command of the
international gastronomy literature and practice,
and to bring innovation to the academy, and food
and beverage sector. In order to achieve this goal, it
is aimed to give practical courses supported with
theoretical knowledge, studies that can guide the field
of gastronomy in the future, and dissertations that will
contribute to the scientific field.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÜKSEK LİSANS
PROGRAMI (TEZSİZ)
MASTER’S DEGREE PROGRAM IN OCCUPATIONAL HEALTH
AND SAFETY (NON-THESIS)
İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programının
temel amacı öğrencilerine; işverenleri ve işletmelerde
çalışanlardan sorumlu personeli, iş yerinde kazaya
sebebiyet verebilecek her türlü etkeni tespit
etmek, gerekli önlemleri almak, çalışma ortamında
oluşabilecek riskleri belirlemek ve bunlardan kaçınmak,
kaçınılması mümkün olmayan riskleri analiz etmek,
risklerle kaynağında mücadele etmek, işin çalışanlara
uygun hale getirilmesi için işyerlerinin tasarımı ile
iş ekipmanı, çalışma şekli ve üretim metotlarını
iyileştirmek, çalışma ortamında tehlikeli olan işlemleri,
tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanlarla değiştirmek,
teknoloji, iş organizasyonu, çalışma koşulları, sosyal
ilişkiler ve çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini
kapsayan tutarlı ve genel bir önleme politikası
geliştirmek, toplu korunma tedbirlerine, kişisel
korunma tedbirlerine göre öncelik vermek, işyeri
acil durum planlarını oluşturmak gibi yükümlülükler
ve ilgili yasal mevzuatta belirtilen konuları içeren
dersler vermek suretiyle piyasaya nitelikli eleman
yetiştirmektir.

The main purpose of the master’s degree program in
Occupational Health and Safety; is to train qualified
personnel for the market by giving lectures on
obligations and topics stated in the relevant legal
regulations such as how to identify any factors that
could cause accidents in workplaces for employers
and employees in enterprises responsible for the
personnel in the workplace, take the necessary
measures, identify and avoid the risks that may occur
in the work environment, analyze risks that cannot be
avoided, fight the risk at the source, to improve the
design of workplaces, equipment, mode of operation
and production methods to make the work suitable
for employees, to change the hazardous operations
with non-hazardous or less hazardous ones in the
work environment, to develop a coherent and general
prevention policy covering the effects of technology,
work organization, working conditions, social
relationships and the factors related to the working
environment, to prioritize collective protective
measures over individual protective measures, to
create workplace emergency plans.

İŞLETME YÖNETİMİ YÜKSEK
LİSANS PROGRAMI
(TEZLİ)

İşletme Yönetimi yüksek lisans programının temel
amacı farklı disiplinlerden gelen öğrencileri, işletmenin
finans, pazarlama ve yönetim boyutlarına ilişkin
kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgilerle donatmak
ve akademik hayatın her kademesine hazır hale
getirmektir.

BUSINESS ADMINISTRATION
MASTER’S DEGREE
PROGRAM(THESIS)

The main purpose of the master’s degree Program
in Business Administration is to equip students from
different disciplines with theoretical and practical
knowledge about the financial, marketing and
management aspects of the enterprise and to prepare
them for all levels of academic life.
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ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK
YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZSİZ)
MASTER’S DEGREE PROGRAM IN
INTERNATIONAL BUSINESS
ADMINISTRATION (NON-THESIS)
Uluslararası İşletmecilik yüksek lisans programının
temel amacı öğrencileri, ulusal ve uluslararası eksende
başarılı kariyer hedeflerine ulaştırmaktır. Ayrıca,
küreselleşme ile rekabetin küresel ölçekte yoğunlaşma
gösterdiği günümüzde, kendini yenilemeyi bilen,
girişimci, dinamik ve analitik düşünce becerisine sahip
yöneticiler yetiştirerek, bu kişileri iş hayatının her
kademesine hazır hale getirmektir.

The main purpose of the International Business
Administration master’s program is to ensure that
students have successful career goals on a national
and international scale. In addition, today, when
globalization and competition are intensifying on a
global scale, it is necessary to prepare these people
for all levels of business life by training managers who
know how to stay up to date, have entrepreneurial,
dynamic and analytical thinking skills.

ORTODONTİ DOKTORA PROGRAMI
PhD PROGRAM IN ORTHODONTICS
Çenelerdeki
gelişimsel
bozukluklar,
dişlerin
sürmelerindeki
düzensizlikler,
çene
darlıkları
ile solunum, çiğneme, yutkunma ve konuşma
fonksiyonlarındaki bozukluklar ortodontinin ilgi
alanıdır. Ortodontik tedavi günümüzde hem çocuk
hem de yetişkin hastalara uygulanabilmektedir.
Ortodonti doktora programının amacı; dişlerdeki
çapraşıklıkları, çenelerin kapanış bozukluklarını ve yüz
bölgesindeki düzensizlikleri teşhis eden, tedavisini
gerçekleştiren ve bu bozuklukların oluşumunun
önlenmesi ile ilgili planlamaları yapabilen ve
uygulayabilen, ulusal ve uluslararası projelerde
katkı sağlayabilecek ve multidisipliner ekiplerle
çalışabilecek ortodonti doktorlarını yetiştirmektir.
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Developmental disorders in the jaws, irregularities
in the eruption of teeth, tight jaw and problems
of breathing, chewing, swallowing and speech are
the areas of interest of orthodontics. Orthodontic
treatment can be applied to both children and adult
patients today. The aim of the orthodontics PhD
program is to train orthodontist who can diagnose
and treat malocclusion, temporomandibular joint
disorders and facial deformations and come up with
plans related to the prevention of the occurrence of
these disorders and implement them, contribute to
national and international projects and work with
multidisciplinary teams.

PEDODONTİ DOKTORA PROGRAMI
PhD PROGRAM IN PEDODONTICS
Bu program, Pedodonti alanındaki tüm pratik ve teorik
konuları kapsayarak; çocuk ve adolesan hastalara
psikolojik yaklaşım, temel ve ileri davranış yönetimi
tekniklerinin uygulanmasıyla ağız ve diş sağlığına
ilişkin tedavileri yüksek kalitede tamamlayabilme
yeteneği kazandırmakta, komplike dental tedavileri
gerçekleştirebilme, acil dental durumlara doğru
müdahale
edebilme,
koruyucu
uygulamalar,
koruyucu ortodonti konularında hastalara yüksek
kalitede hizmet verme, sistemik/genetik hastalığı
olan çocuklarda tüm dental hizmetleri sunabilmenin
yanında yeterli bilimsel altyapıya sahip yaşam boyu
eğitimin önemini kavramış çocuk diş hekimleri
yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

This program covers the practical and theoretical
issues in the field of Pedodontics (Pediatric Dentistry)
such as psychological approach to child and adolescent
patients and it aims to train pediatric dentists who
have the necessary scientific background and
understand the importance of lifelong education.
The program endows students with the ability to
complete oral and dental treatments impeccably
through the implementation of basic and advanced
behavior management techniques, to perform
complicated dental treatments, to intervene in dental
emergencies correctly, to provide preventive practices
and high quality service to patients about preventive
orthodontics, and to offer all the necessary services to
children with systemic/genetic dental diseases.
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