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 iKTiSADi, iDARi ve SOSYAL BiLiMLER FAKÜLTESi

İstinye Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İİSBF) küresel değişimi iyi 
okuyan, veriyi analiz edebilen, eleştirel bakış açısıyla bilgi üreterek ulusal ve uluslararası 
alanda yenilikçi yaklaşımlarla fark yaratacak yöneticiler, ekonomi, siyaset bilimi ve 
uluslararası ilişkiler alanlarında etkin rollerde yer alabilecek liderler, yaratıcı ve etkili 
üretimler yapabilecek iletişim ve medya uzmanları ile dijital dönüşüm yolculuğunda 
organizasyonlara doğru teşhis koyabilen, veriden değer yaratma becerisine sahip 
analistler yetiştirmeyi hedefler.

GiRiŞiMCi, YENiLiKÇi,

Fakültemiz, öğrencilerin analitik düşünebilen, sorgulayıcı, araştırmacı; yaratıcı 
düşünmeye ve yenilikçi yaklaşımlara açık, yaşadığı çevreyle ve toplumsal sorunlarla ilgili 
çözümler üretebilen mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Sektörle iş birliği halinde 
olan ve eğitim programını buna göre kurgulayan fakültemiz, öğrencilerine hem sektör, 
hem de akademik alanda öne çıkmış yetkin bir kadrodan ders alma imkânı sunmaktadır.
Programlama, simülasyon, dijital teknoloji ve veriyi de odak noktasına alan İstinye 
Üniversitesi, bünyesindeki Teknoloji Transfer Ofisinde bulunan Kuluçka Merkezi, 
Teknopark ve Girişimcilik Merkezi aracılığıyla start-up ve girişimcilik kültürünü 
öğrencilere ulaştırmaktadır.
Öğrencilerimize, ileri teknoloji ile desteklenmiş yenilikçi bir eğitimin yanı sıra, insan 
odaklılığı, her türlü düşünceyi saygı ve hoşgörüyle değerlendirebilme becerisini, 
katılımcılık ve adalet değerlerini merkezine alan ve değer yaratmayı hedefleyen nitelikli 
bir öğrenim ortamı sunmaktayız.

REKABETÇi DÜNYADA

Fakültemiz, eğitim ve öğretimdeki kalitesi ve güçlü akademik kadrosuyla hem akademik, 
hem de bilimsel alanda sadece ulusal değil, uluslararası boyutta başarılar göstererek 
tanınmayı ve tercih edilmeyi benimsemiştir. Bu doğrultuda, öğrencilerini küresel 
standartlarda bilgi ve becerilerle donatılmış, sosyal yönü gelişmiş bireyler olabilmeleri için 
uygun stratejiler geliştirip uygulayabilecek şekilde yetiştirmektedir.

KÜRESEL STANDARTLARDA 

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde öğrenciler, alanlarında uzmanlaşırken aynı 
zamanda farklı bilim ve çalışma alanlarındaki bilgi ve yaklaşımlara dair kendilerini 
yetiştirebilmektedir. 

DiSiPLiNLERARASI 



HALKLA iLiŞKiLER VE
REKLAMCILIK 

RADYO, TELEViZYON VE
SiNEMA 

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü olarak amacımız; disipline ilişkin tüm alanları içine 
alacak şekilde hazırlanan müfredatımız kapsamında, gelişen ve değişen iletişim 
ortamına hakim, yaratıcı ve analitik düşünen bireyler olarak her sektörde çalışabilecek, 
hem yerel, hem de küresel iş platformlarında yetkinliğe sahip iletişim uzmanları 
yetiştirmektir.  

Bölümümüzde teori ile uygulamanın birleştirildiği derslerin yanı sıra, akademisyenler ile 
öğrencilerin bir araya gelerek gerçekleştirdikleri reklam, halkla ilişkiler, sosyal 
sorumluluk, habercilik, dijital medya uygulamaları gibi projelerle, öğrencilerimizin 
mezun olmadan sektöre ve iletişim disiplininin her alanına ilişkin bilgi, beceri ve 
yetkinliğe sahip olmaları sağlanır. 

İstinye Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nün en güçlü yönü, öğrencileri 
bireysel çalışma kadar grup çalışmasına da teşvik etmesidir. Öğrencilerimiz sınıf dışına 
taşan uygulamalı eğitimin katkısıyla sektörel bir simülasyon yaşar, uygulamalar 
aracılığıyla, kendilerine portfolyo oluştururlar.

Alanın disiplinlerarası olmasından yola çıkarak hazırlanmış olan bölüm müfredatı; 
üniversite öğrencisinin sahip olması gereken kuramsal altyapının oluşturulmasına ve 
aynı zamanda sektörel teknik yeterliliğin kazanılmasına yönelik dersleri kapsar. Zorunlu 
alan derslerinin yanında, öğrencilerimiz akademik danışmanları eşliğinde seçmeli 
dersler alarak uzmanlaşabilir ve istedikleri alana odaklanabilirler.

YENi MEDYA 
Yeni Medya Bölümü, yeni medya teknolojilerinin getirdiği kültürel ve toplumsal 
değişimleri öğrencilere kavratmayı hedeflemektedir. 

Bölüm olarak amacımız; öğrencilerimizi yerel ve küresel bağlamda birer medya 
profesyoneli olarak hazırlamaktır. Öğrencilerimiz ayrıca staj imkanları sayesinde iş 
dünyasına atılma konusunda deneyim sahibi olacak ve kişisel ilgi alanlarını 
genişletecekler; reklamcılık, gazetecilik, dijital içerik üretimi ve yaratıcı sanat 
alanlarında pratik yapma ve kendini geliştirme imkânı bulacaklardır. Mezuniyet 
derecelerini alan öğrenciler, reklamcılık, gazetecilik, web tasarımı, medya ve film 
yapım şirketlerinin yanı sıra yeni medya teknolojilerinin yer aldığı tüm alan ve 
kurumlarda uygulama yapmaya hak kazanacaklardır. 



EKONOMi 
Ekonomi Bölümü, öğrencilerinin iyi birer ekonomist olarak yetişmeleri ve ilgi alanlarını 
keşfedebilmeleri için, zorunlu derslere ek olarak farklı seçmeli ihtisas dersleriyle takviye 
edilen zengin ve güncel trendlerle uyumlu bir eğitim programı sunar. Hem sektörde, hem de 
akademide parmakla gösterilen ekonomistler yetiştirebilmek bölümün en temel 
önceliğidir. Bu öncelik dahilinde Ekonomi Bölümü, mezunlarının araştırmacı ekonomistler 
arayan kuruluşların ilk tercihi olmasını hedefler; güncel ekonomik sorunları analiz ederek 
bunlara yönelik yenilikçi çözümler üreten ve küresel trendleri takip ederek toplum için 
değer yaratan lider ekonomistler yetiştirir.

ULUSLARARASI TiCARET VE
iŞLETMECiLiK 
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü öğrencilerimiz, günümüz küresel iş dünyasının 
dinamiklerini bilen, farklı kültürlerle uyumlu çalışabilecek, kültürel, yasal, ekonomik ve 
politik güçleri analiz edebilen, iş dünyasından profesyonellerin öğretime katılımı 
sayesinde gerçek dünya deneyimlerinin farkına varmış ve dünya pazarını derinlemesine 
kavramış mezunlar olarak yetişmektedirler. İşletmenin temel derslerinin yanı sıra küresel 
finansal piyasalar, yatırım yönetimi, lojistik, e ticaret, uluslararası pazarlama, kültürlerarası 
yönetim, uluslararası ticaret uygulamaları gibi bölüme özgü çeşitli uzmanlık dersleri, 
zorunlu ikinci yabancı dil dersleri ve alan dışı seçmeli dersler ile güçlü bir beceri seti elde 
etmektedirler. 7+1 modelinin uygulandığı bölümde öğrencilerimiz, eğitimlerinin son 
döneminde "İş Yeri Uygulaması"nı seçerek aktif iş hayatlarına başlayabilir ya da "Proje" 
çalışması yaparak akademik olarak ilerlemeyi tercih edebilirler.

Fark yaratacak en önemli olgunun inovasyon olduğu çağımızda, geleceğin başarılı 
yöneticisi esnek ve yaratıcı, yani aslında bir nevi sanatçı olmalı. Kaliteli veri toplama, 
düzenleme, doğru analiz ve yorumlama şimdiden en çok aranan özellikler listesinde. Bu 
listeye, birden fazla programlama diline hakimiyeti de eklememiz gerekli. Bu koşullar 
İşletme Bölümü olarak eğitim içeriklerimizi şekillendiriyor ama bizim asıl isteğimiz; 
öğrencilerimizin geleceği kendi elleriyle şekillendirmesi. Bu amaçla İstinye Üniversitesi 
İşletme Bölümü; 21. yüzyıl yönetim anlayışının gerektirdiği bilimsel ve mesleki donanıma 
sahip, yeni teknolojilere hemen adapte olabilen, büyük veri ile çalışabilen, gerektiğinde 
kendi kodunu kendisi yazabilen, iletişim becerileri yüksek, krizleri yönetebilen, hemen her 
sektör ve alanda görev alabilecek yetkinlikte, etik yöneticiler ve girişimciler yetiştirir.

iŞLETME 

Sağlık Yönetimi Bölümü’nün amacı; bireylerin ve toplumun sağlık düzeyinin korunması, 
iyileştirilmesi ve geliştirilmesi temel amacına katkıda bulunan sağlık kurumlarının 
tasarlanmasına, işletilmesine, performansının değerlendirilmesine ve sorunlarının 
çözümüne liderlik edecek, inovatif düşünen, stratejik yönelimli ve etik değerlere bağlı sağlık 
yöneticileri yetiştirmektir. Mezunlar için kariyer fırsatları arasında hastane ve sağlık sistemi 
yönetimi, sağlık insan kaynakları yönetimi, ilaç şirketleri, bakım yönetimi organizasyonları, 
tedarik zinciri şirketleri, Sağlık Bakanlığı kurumları veya sağlık politikası organizasyonları, 
sağlık sigortası ve danışmanlık şirketleri bulunmaktadır.

SAĞLIK YÖNETiMi 



SiYASET BiLiMi VE
KAMU YÖNETiMi 
İSÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, öğrencilerine yenilikçi ve yaratıcı bir 
düşünce ortamında yüksek nitelikli bir lisans programı sunar. Karşılaştırmalı siyaset, 
kamu yönetimi, siyaset felsefesi, siyasal ekonomi ve uluslararası ilişkiler gibi siyaset 
biliminin bütün alanlarını kucaklayan kapsayıcı bir içeriğe sahiptir.
Zengin bir içeriğe dayanarak interaktif, öğrenci merkezli ve mesleki pratiğe önem veren 
bir eğitim anlayışını hayata geçirmek, bölümümüzün ana misyonunu oluşturur. Temel 
vizyon olarak ise bölümümüz; alanında öncü, donanımlı ve saygın siyaset bilimciler ve 
kamu yöneticileri yetiştirmeyi benimser. Bunu gerçekleştirirken, yüksek bir toplumsal 
sorumluluk bilincine ve uluslararası çağdaş değerlere sahip bireyleri ülkemize 
kazandırmak önceliğimizdir. 

Yönetim Bilişim Sistemleri; temel tanımı itibarıyla, işletmelerin temel fonksiyonlarına ve 
bilgisayar bilimlerine hakim, organizasyonların sorunlarını bilişim araçlarını kullanarak 
çözebilen bireyler yetiştirmeyi odağa almıştır. İSÜ Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, bu 
odağı daha da kuvvetli bir kapsama sahip olacak şekilde yeniden şekillendirmektedir. 
Çünkü içinde bulunduğumuz dünyada bir işletmeyi veri olmadan anlayabilmek, ona yön 
kazandırmak, bir sorunu veri olmadan çözebilmek gerçekçi değildir. Bu nedenle İSÜ YBS; 
kurumların ve organizasyonların ihtiyaçlarını, işletme fonksiyonlarına dair bilgileriyle 
bilişim teknolojileri ve verinin analizine dair becerilerini birleştirerek cevaplayan; bu 
yapıların yıkıcı yenilikçi teknolojiler/olaylar karşısında hayatta kalmalarını ve dijital 
dünyada varlıklarını sürdürmelerini sağlayacak, dönüşümlerini organize edebilecek 
gerekli bilgi ve beceri kümesine sahip mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

YÖNETiM BiLiŞiM SiSTEMLERi

Multidisipliner bir yaklaşımla şekillenen Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün öncelikli 
amacı; öğrencilerini bu alanın temel bilgileri ve bilimsel bakış açısıyla donatmak, onları 
uluslararası gelişmeleri analitik biçimde kavrayabilecek, yorumlayabilecek düzeyde 
bilimsel formasyona sahip uzmanlar olarak yetiştirmektir. 
Eğitim dilinin İngilizce olması, öğrencilere akademik bir seviyede İngilizce öğrenme 
olanağı sunar. Eğitim süresince, müfredattaki derslerin çeşitliliğiyle öğrencilerin farklı 
alanlara yönelmesini teşvik eder. Ayrıca, uluslararası değişim programları, yandal ve çift 
anadal imkânları ile öğrencilerin kariyerlerinin sağlam temeller üzerine kurulmasını 
destekler. Mezunlarımız başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere, kamu kuruluşlarında 
uzman olarak çalışabilirler. Ayrıca özel sektörde, finansal kurumlarda, uluslararası 
kurum ve kuruluşlarda ve sivil toplum kuruluşlarında istihdam edilebilirler.

ULUSLARARASI iLiŞKiLER
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AYRICALIKLARI
Güçlü

Akademik
Kadro Etkin Uzaktan

Eğitim Platformu

Girişimciliği 
Destekleyen 
Üniversite 

Kültürü

Araştırma ve Üretim
Odaklı Üniversite

Kültürü NONA
İstinyelilik

Diploması ile
Mezun Olarak

Kariyer Hayatına
Önde Başlamak

Kesintisiz ve 
Yüksek Oranlı 
Burs İmkânları

Kültürel ve
Sosyal Gelişimi 

Destekleyen 
İmkânlar

Uluslararası 
Eğitim İmkânları

Alanında 
Lider 

İsimlerden 
Ders Alma 

İmkânı

Öğrenci
Odaklı, 

Etkinliklerle 
Zenginleştirilmiş 

Kampüs 
Hayatı

Zengin 
Kütüphane ve
Online Erişim

Sektör 
Temsilcileri ile 

Tasarlanan 
Güncel 

Müfredatlar

Deneyimleyerek
Öğrenme
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Çift Anadal ve
Yandal Yapabilme

Kolaylığı

Yoğun
İngilizce Eğitim


