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Fenerbahçe Üniversitesi “dijital neslin yenilikçi 
üniversitesi” vizyonu ile eğitim öğretim hayatına 
başlamaktadır. Bilim felsefesini benimseyen 
Fenerbahçe Üniversitesi, analitik düşünen, 
sorgulayan, problem çözen, geleceğin küresel 
liderlerini yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Üniversitemiz eğitim öğretim sürecindeki yenilikçi 
yaklaşımlarla, dijital ve teknolojik altyapısı ile birlikte 
mesleki formasyonu yüksek, sosyal sorumluluk 
bilincine sahip, entelektüel derinliği olan dünya 
vatandaşları yetiştirmeyi hedeflemektedir. 



SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
- Beslenme ve Diyetetik Bölümü
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
- Hemşirelik Bölümü

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
- Antrenörlük Eğitimi Bölümü
- Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 
- Rekreasyon Bölümü
- Spor Yöneticiliği Bölümü

FAKÜLTE VE BÖLÜMLER
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü TR
- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü ENG
- Uluslararası Finans Bölümü

İLETİŞİM FAKÜLTESİ
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü
- Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü
- Reklamcılık Bölümü
- Yeni Medya Bölümü

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
- Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
- Endüstri Mühendisliği Bölümü
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü
- Mimarlık Bölümü
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TARİHÇE
Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından kurulmuş 
olan “Fenerbahçe Eğitim, Kültür ve Sağlık 
Vakfı”, Yükseköğretim Kurulu’ndan Fenerbahçe 
Üniversitesi’nin kuruluş iznini almış olup, 
üniversitemiz 24 Kasım 2016 tarihli Resmi 
Gazete’de yayımlanan Kanun ile kamu tüzel kişiliğini 
kazanmıştır.

HAKKINDA
Köklerini 112 yıllık spor, kültür ve eğitim mirasından 
alan ve yaşadığımız çağın gerekliliklerine uygun bir 
yapılanmaya sahip olan üniversitemiz, uluslararası 
alanda söz sahibi nesiller yetiştirme hedefi ile 
yola çıkmıştır. Bu amaç doğrultusunda analitik 
düşünceyi, yeni fikirleri ve teknolojik dönüşümü 
destekleyen Fenerbahçe Üniversitesi, ülkesine ve 
milletine faydalı bilimsel üretim gerçekleştiren, 
hayatın her alanında yetkin, kendine güvenen 
bireyler yetiştiren ve uluslararası düzeyde akademik 
çalışmaları ile marka olan bir üniversite olmayı 
hedeflemektedir.

Fenerbahçe Üniversitesi, eğitimde uluslararası 
saygınlığa ve tanınırlığa sahip, bilimsel üretim ve 
araştırma kültürüne projeksiyon tutan, taşıdığı 
mirasın bilincinde, üretimleri ile insanlığa değer 
katan, Türkiye’nin neferi olacak nesiller yetiştiren 
öncü bir üniversite olacaktır.





VİZYON
Akademik mükemmelliği hedefleyen, öğrenci 
merkezli eğitim öğretim ile alanında uluslararası 
düzeyde rekabet edebilecek mesleki yetkinliğe 
ulaşmış, dünya dillerine hakim, analitik düşünme, 
sorunları tespit etme ve çözme yeteneği gelişmiş, 
inovatif ve yaratıcı düşünceye açık, bilimsel gelişime 
ve dijital teknoloji üretimine odaklanmış, bireysel, 
sosyal ve akademik gelişimini tamamlamış bireyler 
yetiştirmek, böylece dünyanın önde gelen “küresel 
üniversiteleri” arasında yer almaktır.

MİSYON
Bilimsel çalışmaları ve araştırmayı, yenilikçiliğe 
dayalı düşünce ile bütünleştirerek, girişimci, 
rekabetçi, özgüvenli, entelektüel derinliği olan, 
üretken, motivasyonunu başarıdan alan, evrensel 
değerlere sahip geleceğin liderlerini yetiştirmektir.
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ÜNİVERSİTENİN MESAJI
Bilim ve dijital teknoloji çağının ruhuna ve 
felsefesine uygun olarak yapılandırılan Fenerbahçe 
Üniversitesi (FBÜ) daha kuruluş aşamasında hedef 
olarak Türkiye’de ve dünyada en iyiler arasında yer 
almayı amaçlamaktadır.
 
Bu vizyon ve misyon ile referansı bilim, teknoloji 
ve inovasyon olan,  aynı zamanda çok uluslu, 
çok kültürlü, çok disiplinli bir “uluslararası 
üniversite” olma iddiası ile eğitim ve öğretime 
2019-2020 yılında başlayacak olan üniversitemiz, 
bilginin paylaşımından ziyade bilginin üretimi, 
uygulanması (applicable knowledge) ve kullanımına 
odaklanacaktır. 

Bilimin teknolojiye, teknolojinin ürün ve markaya 
dönüşmesini sağlayacak, inovatif fikirlerini 
ticarileştirebilecek, yüksek nitelikli insan gücü ve 
girişimci yetiştirmek, üniversitemizin merkezindeki 

en önemli eğitim anlayışı olacaktır. 

Öğrencilerimize, iş hayatının gerekliliklerine uygun 
mesleki formasyon, entelektüel derinlik ve çok 
fonksiyonel beceriler kazandırmak için yenilikçi, 

yaratıcı ve sorgulayıcı bilimsel eğitim modeli 
benimsenmektedir. Küresel iş gücü piyasalarının 
talep ettiği formatta ve yükselen mesleklerin 
ihtiyaçlarına uygun nitelikte bilgiye, yabancı 
dillere ve iletişim yeteneğine sahip öğrencilerin 
yetiştirilmesi hedeflenmektedir. 

Lisans, lisansüstü ve sertifika programları ile yaşam 
boyu öğrenmenin merkezi olacak üniversitemiz, 
112 yıllık Fenerbahçe kültürü, felsefesi ve mirasının 
üzerinde ilerleyerek, küresel yüksek öğretimde 
yerini en iyiler arasında alacaktır. 

Geleceğin dijital dünyasını yönetmeye aday 
küresel liderleri eğitmek ve yetiştirmek için kaliteli 
akademik kadro, ekosistem, Ar-Ge altyapısı ve 
sosyal imkanları ile öğrencilerimizi Fenerbahçe 

Üniversitesi’ne bekliyoruz.





NEDEN FBÜ?
• Fenerbahçe Üniversitesi, yüksek bursluluk 

oranları ile herkese kaliteli eğitime erişim imkanı 
tanır. 

• Fenerbahçe Üniversitesi, İstanbul sosyal 
yaşamının merkezinde yer alan Kadıköy ve 
Ataşehir’de öğrencilerine keyifli, güvenli ve 
kaliteli yaşam imkanı sunar. 

• Fenerbahçe Üniversitesi, güçlü akademik 
kadrosu, araştırma/proje odaklı eğitim modeli 
ile geleceğin liderlerini yetiştirir. 

• Fenerbahçe ile Medicana gruplarının işbirliği 
sayesinde öğrencilerimiz, henüz eğitim 
alırken staj, çalışma ve kariyer imkanlarından 
faydalanabilir.

• Fenerbahçe Üniversitesi, bilim felsefesini 
benimseyerek analitik düşünen, sorgulayan, 
problem çözen, nitelikli insan kaynağını yetiştirir. 

• Fenerbahçe Üniversitesi, insancıl, özgür ve 
bütüncül (çeşitlilik içinde birlik) ilkesini benimser.
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• Spor Bilimleri Fakültesi
• Sağlık Bilimleri Fakültesi
• Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

• İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
• İletişim Fakültesi

ÜNİVERSİTE YAŞAMI

FAKÜLTE-SEM-MYO 
BİLGİLERİ

Üniversitemiz, Ataşehir Kampüsü ile birlikte şehir 
üniversitesi konseptini yaşatmaktadır. Yerleşkenin 
merkezi lokasyonu ile birlikte öğrencilere, kültürel 
ve sosyal yaşam olanakları, ulaşım ağlarına 
yakınlık avantajı ile kaliteli bir ekosistem ortamı 
sunulmaktadır. 

Ataşehir yerleşkesinde öğrencilerin ihtiyacı olan 
kütüphane, öğrenme merkezi, spor ve sağlıklı 
yaşam altyapısı, alternatif kafeterya ve sosyalleşme 
olanakları ile birlikte, kişisel gelişimlerine katkı 
yapacak kariyer odaklı kuluçka ve girişimcilik 
merkezleri bulunmaktadır. 

Dijital üniversite hedefine uygun teknoloji transfer 
ofisimiz ve öğrencilerin özgürce kurup yöneteceği 
öğrenci kulüpleri ile projelerine destek sağlayarak 
potansiyellerini ortaya çıkartacakları her türlü imkan 
kendilerine sunulacaktır.





BURS OLANAKLARI

İŞ BİRLİKLERİ

Fenerbahçe Üniversitesi, YKS sonuçlarına göre 
burslu kontenjanlarını tercih edip yerleşen 
öğrencilerine oranlarına göre %100, %50 ve %25 
ÖSYM bursu verilmektedir.

Çift Anadal
Fenerbahçe Üniversitesi, iki bölüm birden okuyup, 
iki diploma ile mezun olmak isteyen öğrencilerine 
çift anadal imkanı ile farklı alanlarda eğitim alma 
fırsatı sağlamaktadır.

Yandal
Öğrencilerimiz uzmanlık alanlarının yanında 
kendilerine destek olması için tamamlayıcı bir 
bölümde yandal yaparak da üniversiteden mezun 
olma şansına sahiptirler. 

Tüm bu imkanlara ek olarak Fenerbahçe Üniversitesi, 
tüm öğrencilerine bölümler arasında yatay geçiş 
yapma imkanı ve aday öğrencilere istedikleri 
bölüme dikey geçiş yapma fırsatı sağlamaktadır. 

Fenerbahçe Üniversitesi, 112 yıllık mazisi ve güçlü 
bağlantıları ile iş dünyası, kamu sektörü ve sivil 
toplum örgütlerine ulusal ve uluslararası bağlamda 
en yakın üniversiteler arasındadır. 

Üniversitemiz, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün 
altyapı ve üstyapı hizmetlerinden ve şirketlerinin 
imkanlarından yararlanmaktadır. Aynı zamanda 
Türkiye’nin en güçlü gruplarından biri olan Medicana 
ile gerçekleştirdiği iş birliği ve güç birliği sayesinde 
söz konusu bağlantılarını en üst seviyeye taşımıştır. 
Fenerbahçe Üniversitesi’nin diğer üniversitelerle 
kıyaslandığında belki de en önemli ayrıcalıklarından 
birisi, ulusal ve uluslararası düzeyde üyesi olduğu 
kuruluşlar ve iş birliği yaptığı partnerleridir. 
Tüm bu ekonomik ve sosyal network imkanları 
öğrencilerimizin kullanımına açık olacaktır.



/fbuniversitesi /fbuniversite/fenerbahceuniversitesi

fbu.edu.tr

0216 910 1907
0850 336 1907 

İLETİŞİM BİLGİLERİ 
Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı, 

Metropol İstanbul, 34758,
Ataşehir - İSTANBUL


