


İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ 



İstinye Üniversitesi, bilimin değerini bilen, araştırma ve geliştirme odaklı, ülkemizde ve dünyada sürdürülebilir 
bilimsel ilerlemenin öncülerinden biri olma hedefiyle yola çıkmış ve bu yolda ilerlemektedir. Sağlık alanında 
ülkemizin ve dünyanın sayılı kurumlarından birinin parçası olan üniversitemiz, kurucu vakfından aldığı 
güçle kısa sürede ülkemizin önemli üniversiteleri arasında yerini almıştır. Dünya standartlarında gelişmişliğin 
temelinde yer alan araştırma ve geliştirme anlayışı üniversitemizin de üstüne inşa edildiği temel değerler 
arasındadır. AR-GE Merkezlerimizi ilerlemenin lokomotifi olarak görüyor ve projelerimizi ürüne dönüştürmek 
için çalışıyoruz. 

Bir mükemmeliyet merkezi olmayı amaçlayan İstinye Üniversitesi, bilimselliği, bilimin ve bilginin gücünü 
benimser ve bu gücün ürüne ve üretime dönüşmesini destekler. Akademik özgürlük ve özgünlüğe olan 
inancımızla akademisyenlerimizin bilimsel yolculuğunu tüm imkânlarımızla destekliyoruz. Öğrenci odaklı 
üniversite anlayışımızla yetiştirdiğimiz öğrencilerimizi alanlarında güçlü bir altyapının yanı sıra 21. yüzyılın 
nitelikli bireyleri olarak yetiştiriyoruz. İstinye Üniversitesi, araştıran-sorgulayan-analiz ve sentez yeteneği 
gelişmiş, alanında gerek duyulan her türlü araç gereç ve teknolojiyi kullanabilen, akıl-bilim ve mantık 
çerçevesinde özgüvenli karar verebilen bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiş ve bu doğrultuda çalışmalarını 
kararlılıkla sürdürmektedir.

Yapay zekâ temelli üniversite olarak kurulan İstinye Üniversitesi, bilim ve teknoloji odaklıdır. Bu doğrultuda 
dijital dönüşümü üniversitemizin sürdürülebilirlik hedeflerinin merkezine koyuyoruz. Dünyanın geleceğini 
bugünden okuyarak dijitalleşmeye fikri ve fiziki yatırım yapıyoruz. Bu yatırımların en önemli hedefi 
üniversitemizi, akademisyenlerimizi ve öğrencilerimizi dijital dünyanın öncüleri yapmaktır. 

Tüm bunların yanında İstinye Üniversitesi, akademisyenleri ve öğrencileri için zengin bir sosyal ve kültürel 
kampüs hayatı sunar. İstanbul’un merkezinde, yeşil alanlarımız, kongre merkezimiz, spor alanlarımızla 
bölgemizde fark yaratan bir üniversiteyiz. İstinye Üniversitesi olarak öğrencilerimize araştırma, proje üretme, 
dünyaya açılma, girişimci olma, kendini geliştirme, kısaca hayatları boyunca kendilerine güvenmelerini 
sağlayacak altyapı oluşturmaları için tüm imkânları sunuyor; bu imkânları değere dönüştürmek için çıktıkları 
yolculukta onların yanlarında olmaktan mutluluk duyuyoruz.
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Prof. Dr. Erdal Karaöz
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Küresel Vizyon, Güçlü Akademik Kadro 
İstinye Üniversitesi kuruluş vizyonu doğrultusunda dünyanın saygın eğitim kurumları 
arasında yer alma hedefine doğru hızla koşarken; bilime, araştırmaya ve üretime odaklanır. 

Yapay zekâ temelli üniversite olarak çağımızın öne çıkan teknolojilerini araştırma, eğitim 
ve üretim alanlarına entegre eder. İstinye Üniversitesi 2019 ve 2020 yıllarında uluslararası 
“THE Impact (Topluma Etki)” üniversite sıralamasına girerek küresel hedefleri doğrultusunda 
istikrarlı bir şekilde ilerlediğini göstermiştir. İstinye Üniversitesi'nin başarısının temelinde fark 
yaratmaya odaklanan güçlü eğitim kadrosu vardır.

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ 
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Araştırma ve Geliştirme Odaklı Üniversite  
İstinye Üniversitesi araştırma temelli bir üniversitedir ve AR-GE yatırımlarıyla öne çıkar.

İstinye Üniversitesi bünyesinde; yeni teknolojiler ve ürünler geliştirerek toplumun standartlarının 
yükseltilmesini, sağlık ve mühendisliği bir araya getiren öncü çalışmalar yapılmasını, ülke 
ekonomisine destek olacak çalışmaları, yeni araştırmacıların yetiştirilmesini hedefleyen 9 
araştırma ve uygulama merkezi bulunmaktadır.

İstinye Üniversitesi AR-GE Merkezleri’nin güçlü altyapısı ve araştırma odaklı ikliminde öğrenciler 
ilgi alanlarına uygun olarak bilimsel projeler içinde yer alırlar.
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Uygulamalı Eğitim 
İstinye Üniversitesi eğitim ortamında laboratuvarlar ve uygulamalı eğitim alanları merkezde yer 
alır. Üniversitenin temelini oluşturan araştırma kültürü, bilimsellik, yenilikçilik eğitim ortamının da 
temelini oluşturur.

Üniversitenin 2 kampüsünde bulunan 96 laboratuvar, atölye, uygulamalı eğitim ve simülasyon 
merkezinde öğrenciler ileri teknoloji imkânlarıyla uygulamalı eğitim imkânlarından yararlanırken, 
üniversite eğitimleri boyunca bilimsel araştırma ve proje geliştirme kültürü içinde yetişirler. 
İçinde bulunduğumuz çağa damgasını vuran disiplinlerarası yaklaşım ve dijital dönüşüm; eğitim, 
öğretim, araştırma ve kampüs hayatının parçasıdır. Sektörel iş birlikleri ile eğitim müfredatında 
sektör ihtiyaçları göz önünde tutulurken staj ve yerinde eğitim programı ile öğrenciler profesyonel 
hayata hazırlanır.

İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ 
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Dijital Dönüşüm Merkezi  
İstinye Üniversitesi “sürdürülebilir inovatif üniversite” anlayışı kapsamında günümüz dünyasının 
merkezinde yer alan dijital dönüşümü üniversitenin araştırma ve ürün geliştirme kültürünün 
merkezine yerleştirmiştir.

Yapay Zekâ Araştırma Merkezi’nde ülkemizde ve dünyada etki yaratacak ürünler ortaya çıkarmak 
için çalışan farklı ekipler, üniversitenin girişimcilik ve inovasyon kültüründen aldıkları destekle 
projelerini hayata geçirmektedirler. Dijital dönüşüm çalışmalarında sektörle iş birliği çerçevesinde 
gerçekleştirilen projelere, akademisyenlerin yanı sıra öğrenciler de katılmakta ve dijital 
dönüşümün merkezinde, geleceğin içinde yer almaktadırlar. 

5



Öğrenci Odaklı Üniversite  
Öğrenci odaklı üniversite anlayışı, üniversitenin tüm süreçlerine yansıyan temel anlayıştır. 

İstinyelilik Manifestosu'nda yer alan “İstinyelilik bir kültürdür” sözünde belirtildiği gibi İstinyeli 
öğrenciler mükemmel bir eğitim almanın ve kendilerini farklı alanlarda geliştirmenin 
yanı sıra üniversitenin öğrencilerine özel sunduğu mentorluk, çift anadal ve yandal desteği 
veren müfredat yapısı, yurt dışı eğitim ve staj olanakları, sektörel iş birlikleri, girişimcilik 
ve proje geliştirme destekleri, mezun kulübü, kariyer ofisi, bilimsel araştırma teşviği gibi 
imkânlardan yararlanırlar. 

İstinye Üniversitesi ayrıcalığı olarak öğrenciler çift diploma ile mezun olurlar. İkinci diploma 
olan İstinyelilik Diploması (NONA-Non Academic Diplome) İstinyelilik Manifestosu 
kapsamında, öğrencilerin çok yönlü gelişimi desteklenir ve 21. yüzyıl becerilerine sahip 
bireyler olarak gelecek kariyerlerine hazırlanırlar.
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İSÜ KONGRE VE ÖĞRENCİ MERKEZİ

Sosyal İstinyeli 
İstinye Üniversitesi öğrencileri; şehrin merkezinde, kent ile bütünleşmeyi sağlayan konumu, yeşil 
alanları, spor, sanat ve kültür faaliyetleri, Kongre Merkezi, Öğrenci Merkezi aktiviteleri, öğrenci 
aktiviteleriyle zengin bir sosyal ve kültürel kampüs hayatına sahiptir.

İstinye Üniversitesi Kongre Merkezi, şehrin yeni kültür ve sanat merkezi olarak ulusal ve 
uluslararası önemli etkinliklere ev sahipliği yaparak üniversitenin tüm öğrencilerine benzersiz bir 
sosyalleşme alanı sunar.

Akademik yıl boyunca İstinyeliler; konferanslar, seminerler, etkinlikler ve söyleşilerle akademik 
yaşamlarının yanı sıra, bireysel, kültürel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlar, eğitim ve sosyal yardım 
projeleri üreterek “farkında” bireyler olarak yetişirler.

Kampüs hayatının vazgeçilmez parçası olan aktif öğrenci kulüpleriyle takım ruhuna sahip olur, 
iletişim becerilerini geliştirir, yeni ilgi alanları edinir ve zamanlarını etkin bir şekilde değerlendirirler.
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TOPKAPI KAMPÜSÜ

Topkapı Kampüsü; İstanbul’un ulaşım ağında merkezi konumu, geniş yeşil alanları, son 
teknoloji ile donatılmış laboratuvar ve AR-GE merkezleri, derslikleri, spor salonları, kültürel 
faaliyet alanlarıyla öğrencilerine şehrin kalbinde kampüs hayatı sunuyor. 

Kampüs dahilinde; Kongre Merkezi, 2 Konferans Salonu, Müzik Odası, Öğrenci Merkezi, 
Kütüphane, 88 laboratuvar, atölyeler, Matbah, Cep Sineması, kapalı ve açık spor salonları, 
yemekhane, restoran ve kafeler yer alıyor. 

8



GÜNEY KAMPÜS

Güney Kampüs, Topkapı Kampüsümüze 5 km mesafede yer almaktadır. Güney Kampüs, 16 
derslik ve 8 laboratuvarla öğrencilerimize şehrin merkezinde eğitim imkânı sunuyor.

Kampüs içerisinde, 150 kişilik amfi, bilgisayar laboratuvarı, derslikler, ÖMER GYM, kapalı spor 
salonu, kütüphane, yemekhane ve kafe yer almakta olup; kampüsümüz merkezi konumu, 
programlara özel tasarlanmış uygulama laboratuvarları ve atölyeleri ile öğrencilerimize 
uygulamalı eğitimde fark yaratan bir eğitim ortamı sunuyor.
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LİSANS PROGRAMLARI 

    ECZACILIK FAKÜLTESİ
    İstinye Üniversitesi Eczacılık Fakültesi “Sekiz Yıldızlı Eczacı”lar (8*E) yetiştirmeyi hedeflemektedir.

• Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Uluslararası Eczacılık Federasyonu (FIP) tarafından bir eczacının sahip 
olması gereken yetkinlik ve yeterlikler 8 yıldızla sembolize edilmiştir. Bunlar “Bakım Veren, Karar Verici, 
İletişimci, Yönetici, Yaşam Boyu Öğrenen, Öğretici, Lider ve Araştırmacı” yıldızlarıdır.

• Eczacılık Fakültesi; güçlü ve yüksek motivasyonlu bir akademik kadro, en üst seviyede teorik - pratik 
eğitim ve araştırma altyapısı, ülke sathına yayılmış şekilde staj imkânı sağlayan hastane zincirleri, 
eğitim, yönetim ve karar alma süreçlerinde kanıta dayalılık prensibi ile ülkemize ve insanlığa hizmet 
etmektedir.

    İngilizce ve Türkçe eğitim programı mevcuttur.
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    FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

• İstinye Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi; nitelikli, alanlarında yetkin, sahip oldukları akademik ve 
alana özgü bilgiyi sürekli sorgulayarak güncelleyebilen, araştırmacı, girişimci ve sosyal becerileri 
yüksek bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Fen Edebiyat Fakültesi akademik kadrosu da bu 
misyonu içselleştirmiştir.

• Lisans programlarımızda teorik derslerin yanı sıra uygulama ve laboratuvar dersleri de verilerek 
öğrencilerimizin teorik bilgilerinin uygulamalarla pekiştirilmesi sağlanmaktadır.

BÖLÜMLER
• İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)
• Mütercim Tercümanlık (İngilizce)
• Matematik (İngilizce)
• Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)

• Psikoloji (Türkçe)
• Psikoloji (İngilizce)
• Türk Dili ve Edebiyatı (Türkçe)
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    İKTİSADİ, İDARİ ve SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
• İstinye Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi; küresel değişimi iyi okuyan, bilgiyi ve 

veriyi analiz edebilen, ulusal ve uluslararası alanda yenilikçi yaklaşımlarla fark yaratacak yöneticiler, 
liderler, yaratıcı ve etkili üretimler yapabilen iletişim ve medya uzmanları yetiştirmeyi hedeflemektedir.

• İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi’ndeki eğitim anlayışı, sektörle iş birliği içinde ilgili paydaşların 
rol ve gereksinimlerini gözeterek girişimcilik fikrini hayata geçirme esasına dayanmaktadır. 
Üniversitede geliştirilen projelerin toplumun ihtiyaçlarıyla buluşturulması amacıyla kurulan İstinye 
Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (TTO), sanayiyle iş birliği içinde, girişimci projelerin geliştirilmesine 
destek vermektedir.

• Ekonomi (İngilizce)
• İşletme (İngilizce)
• Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce)
• Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce)
• Sağlık Yönetimi (Türkçe)

• Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Türkçe)
• Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
• Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Türkçe)
• Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce)
• Yeni Medya (İngilizce)

BÖLÜMLER

LİSANS PROGRAMLARI 

12



    GÜZEL SANATLAR, TASARIM ve MİMARLIK FAKÜLTESİ
• İstinye Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nde; verilen yaratıcılık, estetik, 

çağdaş teknoloji kullanımı ve işlevsel üretim ilkelerine dayalı eğitim-öğretim sonucunda, öğrencilerin 
yaratıcılıkları geliştirilerek, alanlarında güçlü bir tasarımcı olmaları amaçlanmakta, bilimsel düşünme ve 
üretme alışkanlıkları kazandırılmaya çalışılmaktadır.

• Pratiğe dayalı eğitim düşüncesiyle hareket eden Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, 
söz konusu bölüm derslerinin uygulamalı olarak işlenmesi konusunda ilgili kuruluşlar ile iş birliği 
gerçekleştirmektedir.

• Mimarlık (Türkçe)
• Mimarlık (İngilizce)
• İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Türkçe)
• Dijital Oyun Tasarımı (İngilizce)
• Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Türkçe)

BÖLÜMLER
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    MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
• İstinye Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, eğitim ve araştırmada yakın bir iş birliği içinde 

çalışmaktadır.

• Vizyonumuz; eğitim ve araştırmada yakın bir iş birliğiyle projeler üzerinde çalışmak, Türkiye ve 
coğrafyasında fayda ve farklılık yaratmaktır. Eğitim ve araştırma misyonumuz; yetkin, genç ve 
yaratıcı bir öğretim ve araştırma kadrosu ile çok disiplinli çalışmaya ve ürün geliştirmeye odaklanıp 
sonuçlar almak üzerine kuruludur.

• Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
• Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
• Makine Mühendisliği (İngilizce)
• Endüstri Mühendisliği (İngilizce)
• İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
• Yazılım Mühendisliği (Türkçe)

BÖLÜMLER

LİSANS PROGRAMLARI 
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    SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
• İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, multidisipliner ve interdisipliner ekip çalışmalarına olanak 

sağlayan bölümleriyle öğrencilere çok farklı kariyer seçenekleri sunmaktadır. 

• Ulusal ve uluslararası alanda mükemmelliğe ulaşma misyonu ve bilim - teknolojiye dayalı eğitim ve 
öğretim iklimiyle Sağlık Bilimleri Fakültesi, öğrencilerimizin araştırma, girişimcilik, liderlik gibi
potansiyel özelliklerini ortaya çıkarmalarına olanak sağlayan bir ortam sunmaktadır.

• Beslenme ve Diyetetik (Türkçe)
• Çocuk Gelişimi (Türkçe)
• Dil ve Konuşma Terapisi (Türkçe)
• Ebelik (Türkçe)

• Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe)
• Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İngilizce)
• Hemşirelik (Türkçe)
• Hemşirelik (İngilizce)
• Sosyal Hizmet (Türkçe)

BÖLÜMLER
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TIP FAKÜLTESİ
İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi, kısa sürede oluşturduğu seçkin akademik kadrosu, nitelikli eğitim 
programı, uluslararası standartlardaki eğitim ve araştırma laboratuvarları ile ülkemiz ve kentimizdeki 
en saygın, tercih edilen tıp fakülteleri içerisinde hak ettiği yeri almıştır.

• Fakültemiz kanıta dayalı ve nitelikli tıp eğitimini, araştırma kültürü ve teknoloji ile birleştiren; 
akademisyen ile öğrenci arasında güçlü bir iletişimin olduğu, öğrenci merkezli bir tıp fakültesi 
oluşturmayı hedeflemektedir.

• Eleştirel ve yaratıcı düşünebilen, bilimsel bakışı özümsemiş, insana ve insanlığa saygılı, mesleğine 
değer katabilen lider hekimler yetiştirmeyi ve bilimsel araştırmalar gerçekleştirmeyi misyon 
edinmiştir.

    İngilizce ve Türkçe eğitim programı mevcuttur.

LİSANS PROGRAMLARI 
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İstinye Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Liv Hospital Bahçeşehir

İstinye Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Medical Park Gaziosmanpaşa

ÜNİVERSİTE HASTANELERİ
İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne bağlı iki üniversite hastanesi bulunmaktadır. Öğrenciler 4. sınıftan 
itibaren eğitimlerine üniversite hastanelerinde devam eder.

İstinye Üniversitesi "Liv Hospital”, “Medical Park" ve "VM Medical Park" olmak üzere üç ayrı hastane 
markasını tek çatı altında buluşturan ve sağlık sektöründe 25 yılı aşan bilgi, birikim ve yatırımları olan 
MLP Care Grubu’nun desteğiyle 21. Yüzyıl Anadolu Vakfı tarafından kurulmuştur. 

Bu bilgi ve deneyim ile sahip olunan hastane imkânları fakültemiz öğrencilerinin eğitim ve staj 
uygulamalarında büyük avantaj sağlamaktadır. 

Öğrencilerimiz, iki üniversite hastanemiz ve protokolümüz olan Liv Hospital Ulus imkânlarından 
faydalanarak yetişir. 
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MESLEK YÜKSEKOKULU
İstinye Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, kariyer bilinci oluştururken aynı zamanda sosyal hayattan 
kopmadan kültürel ve sanatsal gelişim sağlayan etkinliklerle desteklenen bir eğitimi kapsamaktadır.
İstinye Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, sektörle yakın iş birliği içinde ve sektörün ihtiyaçlarını dikkate 
alarak hazırlanan eğitim programlarıyla, öğrencilerin bilgi ve deneyimini sürekli dinamik tutmaktadır.

• Adalet*
• Aşçılık
• Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon
• Bilgisayar Programcılığı

• Gıda Teknolojisi
• Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri*
• Uçak Teknolojisi

PROGRAMLAR

ÖN LİSANS PROGRAMLARI 

* İkinci öğretim programı mevcuttur.
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SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
İstinye Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, toplumun sağlık düzeyini yükseltecek, yeterli 
bilgiye ve donanıma sahip bireylerin yetişmesini hedeflemektedir. İstinye Üniversitesi Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulu, sektöre ve son teknolojilere hakim uzman akademik kadrosu ile yenilikçi ve 
profesyonel bir eğitim sunmaktadır. Uluslararası düzeyde nitelikli bir eğitim sunmanın yanı sıra, sosyal ve
kültürel anlamda donanımlı, etik değerlere saygılı, araştırmacı ve çağdaş bireylerin yetiştirilmesi de 
okulumuzun temel ilkelerinden birini oluşturmaktadır.

PROGRAMLAR
• Ağız ve Diş Sağlığı*
• Ameliyathane Hizmetleri*
• Anestezi*
• Çocuk Gelişimi

* İkinci öğretim programı mevcuttur.

• Diyaliz
• Eczane Hizmetleri
• Elektronörofizyoloji
• Fizyoterapi*
• İlk ve Acil Yardım*

• Radyoterapi
• Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
• Tıbbi Görüntüleme Teknikleri*
• Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
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Lisansüstü eğitimlerimizin amaçları; yüksek lisans ve doktora eğitimi vererek, sosyal bilimler ve sağlık 
bilimleri alanlarında artan taleplere cevap verebilecek, yeniliklere açık, bilimsel bilgi birikimine sahip 
ve güncel literatürü takip edebilen profesyoneller yetiştirerek, hem akademik dünyanın hem de iş 
dünyasının ihtiyaç duyduğu alanlarda, bilimsel donanıma sahip ve nitelikli insan kaynağı yetiştirmektir.

Lisansüstü eğitimlerimizde Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitüsü olmak üzere 
üç ana dalda eğitim vermekteyiz. Sağlık Bilimleri alanında verdiğimiz eğitimle, öğrencilerimizin 
sağlık hizmetlerine yönelik bilgi ve becerilerini artırarak, hızla değişen ve artan ihtiyaçlara cevap 
vermeleri hedeflenmektedir. Sosyal Bilimler alanlarında multidisipliner, kritik düşünmeyi ve yaratıcılığı 
önemseyen ve farkındalığı sürekli besleyen bir eğitim vermeyi hedefliyoruz.

SAĞLIK BİLİMLER
ENSTİTÜSÜ
Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Kanser Biyolojisi ve Farmakolojisi

Kök Hücre ve Doku Mühendisliği

Tıbbi Biyoloji ve Genetik 

Sinirbilim

Dil ve Konuşma Terapisi  

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği (Doktora)

Farmasötik Kimya (Doktora)

SOSYAL BİLİMLER
ENSTİTÜSÜ
İşletme Yüksek Lisans

Executive MBA

Dijital Pazarlama Odaklı MBA

İnsan Kaynakları Yönetimi Odaklı MBA

Vergi Mevzuatı Odaklı MBA

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Sağlık Yönetimi

Psikoloji 

ENSTİTÜLER

20



LiSANS PROGRAMLARI

ÖN LiSANS PROGRAMLARI
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