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Öğrencilerimiz; teorik eğitimlerinin yanında akademik-sanayi

eğitim öğretim yılında eğitime başlamıştır.

iş birliklerimiz sayesinde aldıkları pratik eğitimler ile sektöre çok
daha hazır şekilde mezun olacaklardır. Eğitimleri süresince,

Fakültemiz; sektörün ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak,

öğrencilerimizi takım çalışmalarına yönlendirilerek, liderlik

uluslararası düzeyde bir eğitim ve araştırma ortamı

vasıflarının gelişmesine katkı sağlanması hedeflenmektedir.

sunacak şekilde tasarlanmış olan eğitim programlarımız

Ayrıca İSTÜN Kariyer Merkezi’mizin çeşitli meslek kuruluşları

ve güçlü akademik kadromuz ile ulusal ve uluslararası

ile yapmış olduğu iş birlikleri sayesinde öğrencilerimizin

sektörde rekabet edebilecek, yenilikçi, girişimci, lider,

kariyerlerini planlamalarına ve iş hayatına en iyi şekilde

küresel boyutlarda analiz yapabilen, stratejik plan ve

hazırlanmalarına imkân tanınacaktır.

proje üretebilen, güçlü bir genel kültür bilgisine sahip, etik
ve sosyal değerlere önem veren mezunlar yetiştirmeyi

Başarılı öğrencilerimiz, öğrenimlerinin üçüncü yarıyılından

hedeflemektedir.

itibaren çift ana dal ve yan dal imkânlarından yararlanabilirler.
Ayrıca Avrupa Birliği ülkelerindeki üniversitelerde öğrenim
görme olanağı sağlayan Erasmus+ programından
faydalanabilirler.

Bölümlerimiz

İngiliz Dili ve Edebiyatı
İşletme (Türkçe/İngilizce)
Psikoloji

İngiliz Dili ve Edebiyatı
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü; İngiliz edebiyatının
dönemlerini ve bu dönemlerdeki edebi tür ve yapıtları
inceleyen, eserlerin ilham kaynaklarını ve bulundukları
dönemi siyasal ve kültürel olaylarla birlikte ele alan, Amerikan
edebiyatı ve karşılaştırmalı edebiyat dersleriyle batı kültürü
ve edebiyatları üzerine analiz ve araştırma yapma imkânı
sunan bir bölümdür.
İSTÜN İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, alanında iyi
eğitim almış, İngiliz diline, kültürüne ve edebiyatına
hâkim, metin çözümleme ve eleştiri yeteneği gelişmiş,
karşılaştırma yapabilen, yaratıcı fikirler üretebilen,
genel kültür bakımından güçlü mezunlar yetiştirmeyi
amaçlamaktadır.

Akademik Olanaklar
Lisans eğitiminin ilk yılında yoğun olarak İngilizce dil
bilgisi eğitimi verilerek öğrencilerin İngilizce okuma,
yazma ve konuşma becerilerini geliştirmesi hedeflenir.
Dilbilim alanında verilen zorunlu ve seçmeli dersler ile
öğrencilerin, İngilizce özelinde doğal dillerin yapısına
yönelik farkındalıkları artırılarak bilinçli bir dil kullanıcısı
olmaları amaçlanır. Ayrıca, seçmeli dersler arasında yer
alan Eğitim Bilimleri ve İngilizce Öğretmenliği dersleri
ile öğrencilerin öğretmenlik mesleğine yönelik bilgi
ve beceri sahibi olmaları hedeflenir. Öğrencilerimize
dilbilimi zorunlu ve seçmeli derslerinin yanı sıra farklı
disiplinlerden seçmeli dersler de sunularak disiplinler
arası akademik çalışma yapabilmeleri için gerekli
bilgi, beceri ve yetkinlikler kazandırılır. Eğitim dili
İngilizce olan bölümde, öğrenciler İngilizce düzey
belirleme sınavına girmek zorundadır. Sınavda başarılı
olan öğrenciler, İngilizce hazırlık sınıfından muaf
tutulurlar ve bölüme birinci sınıftan kaydolma hakkını
elde ederler. Söz konusu sınavda başarılı olamayan
öğrenciler, zorunlu İngilizce hazırlık programına kayıt
yaptırırlar.

Kariyer Olanakları
Bölüm mezunları “Filolog” unvanı ile; Birleşmiş Milletler,
UNICEF, UNESCO, Avrupa Birliği gibi uluslararası
kuruluşlarda, medya sektöründe, turizm sektöründe,
havayolu şirketlerinde, bakanlıklar ve elçilikler gibi
devlet kurumlarında, reklamcılık, metin yazarlığı, dış
ticaret, bankacılık gibi birçok farklı sektörde çalışabilirler.
Formasyon eğitimi alanlar Millî Eğitim Bakanlığına
bağlı özel ve devlet okullarında İngilizce öğretmenliği
yapabilirler. Ayrıca bölüm mezunları yüksek lisans ve
doktora programlarına devam ederek üniversitelerde
akademisyen olarak da görev alabilirler.

Puan Türü: DİL
Eğitim Süresi: 4 Yıl
Eğitim Dili: İngilizce
Hazırlık Sınıfı: Var

İşletme (Türkçe/İngilizce)
İşletme; değer maksimizasyonu amaçlı kurumların kuruluşu,
finansmanı, üretim araçlarının sağlanması, üretilen mal ve
hizmetlerin pazarlanması, örgütlenmesi, yönetilmesi ve
finansal olaylarının izlenmesini inceleyen bir sosyal bilimdir.
Günümüzde küresel alanda meydana gelen değişiklikler ve
artan rekabet ortamına karşı işletmelerin ayakta kalabilmeleri
için bilgili ve donanımlı yöneticilere duydukları ihtiyaç da
artmaktadır.
İSTÜN İşletme Bölümü; alanında iyi eğitim almış, küresel,
ekonomik, teknolojik ve çevresel boyutta meydana gelen
değişikleri kolaylıkla kavrayan ve uyum sağlayabilen,
stratejik düşünebilen ve uygulamaya geçirebilen, takım
çalışmasına yatkın, küresel boyutlarda analiz yapabilen,
stratejik plan ve proje üretebilen, mesleki açıdan gerekli
İngilizce bilgisi ve bilgisayar kullanım becerileri ile
donatılmış, etik değerlere saygılı, güçlü liderler yetiştirmeyi
amaçlamaktadır.

Akademik Olanaklar
Eğitimleri boyunca öğrencilerimize Ekonomi, Temel İşletme,
İstatistik, Muhasebe, Pazarlama, Finans, İnsan Kaynakları,
Yönetim ve Organizasyon, İşletme ve Ekonomi Hesabı
gibi zorunlu derslerin yanı sıra farklı disiplinlerden sunulan
seçmeli dersler sayesinde disiplinler arası akademik
çalışma yapabilmeleri için gerekli bilgi, beceri ve yetkinlikler
de kazandırılacaktır. Öğrencilerimizin aldıkları dersler;
proje ve bitirme tezleri ile desteklenerek araştırma ve
uygulama yetenekleri geliştirilecektir. Öğrenci odaklı eğitim
ilkesini benimsemiş olan üniversitemiz akademisyenleri,
öğrencilerimize mesleki danışmanlık ve mentorlük desteği
vererek kariyerlerini yönlendirmelerine yardımcı olacaklardır.
Öğrencilerimiz; sektörün ve endüstrinin ihtiyaçları dikkate
alınarak oluşturulan teorik eğitimlerinin yanında akademiksanayi iş birliklerimiz sayesinde aldıkları pratik eğitimleri
ile sektöre çok daha hazır şekilde mezun olacaklardır.
Öğrencilerimiz gerekli koşulları sağlamaları durumunda çift
ana dal ve yan dal yapma imkânına sahiptirler.

İngilizce İşletme bölümünde eğitim dili İngilizcedir. Öğrenciler
İngilizce düzey belirleme sınavına girmek zorundadır. Sınavda
başarılı olan öğrenciler; İngilizce hazırlık sınıfından muaf
tutulurlar ve bölüme birinci sınıftan kaydolma hakkını elde
ederler. Söz konusu sınavda başarılı olamayan öğrenciler,
zorunlu İngilizce hazırlık programına kayıt yaptırırlar.

Kariyer Olanakları
Bölüm mezunları hemen her sektörde çalışma imkânına
sahiptirler. Kamu kurumları, bankalar, sigorta şirketleri,
pazarlama ve satış firmaları, finans kuruluşları, medya
sektörü, turizm sektörü, havayolu şirketleri, muhasebe,
finans ve denetim alanlarında çalışabilirler. Mezunlar gerekli
şartları sağlamaları durumunda mali müşavir ve idari
hâkim olarak da görev yapabilirler. Ayrıca bölüm mezunları
yüksek lisans ve doktora programlarına devam ederken
üniversitelerde akademisyen olarak görev yapabilirler.

Puan Türü: EA
Eğitim Süresi: 4 Yıl
Eğitim Dili: Türkçe/İngilizce
Hazırlık Sınıfı: İngilizce İşletme Programında Var

Psikoloji

Kariyer Olanakları

Psikoloji; insan davranışlarını, zihinsel yapı ve
süreçlerini gözlem ve deney gibi bilimsel yöntemleri
kullanarak inceleyen bir bilim dalıdır.

Bölüm mezunları “Psikolog” unvanı ile; psikolojinin çeşitli
alanlarında veya farklı bilim dalları ile disiplinler arası alanlarda
çalışabilmektedirler. Hastaneler ve ruh sağlığı alanında
hizmet veren klinikler, rehabilitasyon merkezleri, üniversitelerin
psikoloji uygulama ve araştırma merkezleri, okul öncesi
kurumlar, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Emniyet
Genel Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumu gibi çeşitli devlet kurumlarında çalışabilirler. Ayrıca
Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilköğretim ve ortaöğretim
kurumlarında okul psikoloğu olarak veya belediyelerinin
psikolojik danışmanlık departmanlarında danışman psikolog
olarak görev alabilirler. İnsan kaynakları birimleri, psikoteknik
değerlendirme birimleri ve çeşitli reklam ajanslarında da çalışma
imkânına sahiptirler. Ayrıca bölüm mezunları yüksek lisans ve
doktora programlarını tamamladıktan sonra psikolojinin farklı
alanlarında uzmanlaşabilir ya da üniversitelerde akademisyen
olarak görev yapabilirler.

İSTÜN Psikoloji Bölümü; alanında yetkin,
çalışmalarından meslek etiğini gözeten, güçlü bir
temel kuram ve yöntem bilgisine sahip, yaratıcı,
bilimsel araştırma yapabilme becerisine sahip,
eleştirel düşünebilen, yaşam boyu öğrenmeyi ilke
edinmiş mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Akademik Olanaklar
Öğrencilerimize psikolojinin farklı alt alanlarına dair gerekli
temel

eğitimi

edinmeleri

amacıyla

kuramsal

ve

uygulamalı dersler verilecektir. Alınması gereken zorunlu
dersler dışında, öğrencilerimize psikolojinin uzmanlaşmak
istedikleri farklı alt alanlarına yönelik seçmeli dersler
de verilecektir. Dersler, modern eğitim araç gereçleri ile

Puan Türü: EA

desteklenecektir. Öğrencilerimizin araştırma ve uygulama

Eğitim Süresi: 4 Yıl

yetenekleri, aldıkları proje dersleri ve bitirme tezleri

Eğitim Dili: Türkçe

ile

geliştirilecektir.

Öğrencilerimiz

gerekli

koşulları

sağlamaları durumunda çift ana dal ve yan dal yapma
imkânına da sahiptirler.
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Zengin Kütüphane ve
Online Erişim Olanağı
30 Yıllık Sağlık
Sektörü Tecrübesi

Güçlü Sağlık Kurumları ile
İş Birlikleri

Şehrin Merkezinde
Kampüs Hayatı

Üniversite - Sanayi
İş Birliği

AR-GE Çalışmalarını
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Öğrenci Odaklı Üniversite
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Staj İmkânları
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İmkânları

Sayılı Üniversitelerde
Bulunan Eğitim Programları
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Kuruluş Tarihi
2018

6 Fakülte
1 Yüksekokul
1 Meslek Yüksekokulu
2 Enstitü

64 Profesör
382 Lisans Öğrencisi
200 Önlisans Öğrencisi
35 Öğrenci Kulübü
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8 Yerleşke
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970 m2 kütüphane alanı
82.000’den fazla kaynağa erişim olanağı
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