






Işık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, sosyal bilimler, 
mühendislik, mimarlık ve güzel sanatlar gibi pek çok alanda 
Türkçe ve İngilizce 50’ye yakın programda lisansüstü eğitim 
vermektedir. Enstitü programlarının temel amacı, akade-
mik bilgiyi öğrencilerimizin mesleki uzmanlaşma süreçlerine  
entegre ederek, onların kariyer gelişimlerine destek olmaktır. 
Tüm örgün ve uzaktan eğitim programlarımızda, ders içerikleri ve 
ders çıktıları bu felsefe doğrultusunda şekillenmiştir.

İstanbul’un merkezi Maslak’taki kampüsümüzde, saygın akade-
mik kadromuz ve geniş burs olanaklarımızla öğrencilerimizin 
profesyonel ve akademik gelişimlerine katkı sunmaktan bü-
yük bir mutluluk duyuyoruz. Feyziye Mektepleri Vakfı’nın köklü 
ve yenilikçi akademik kültürünün en güçlü tarafımız olduğunu 
düşünüyoruz. Lisansüstü eğitim almayı düşünen tüm öğrencileri  
Işık ailesine katılmaya davet ediyoruz.

Prof. Dr. Rabia Karakaya POLAT 
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü



Lisansüstü programlarımıza en iyi 
öğrencileri kabul etmek ve yüksek 
kalitede bir eğitim ortamı sağla-
yabilmek amacıyla geniş burs ve 
indirim olanaklarımız mevcuttur. 
Akademisyen Yetiştirme Destek 
Programımızla tezli yüksek lisans 
ve doktora programlarındaki en 
başarılı öğrencilerimizi destek-
lemekteyiz. Ayrıca kurumsal iş 
birliklerimiz çerçevesinde üniver-
sitemize katılan öğrencilere çeşitli  
indirimler sağlamaktayız.

İstanbul’un önemli iş merkezlerin-
den birinde şehrin temposuyla iç 
içe olan Maslak Kampüsümüz, 
14 bin 275 metrekare kapalı  
alana sahiptir. Lisansüstü Eğitim  
Enstitüsü kentin merkezinde ser-
gilere, konferanslara, üniversiteler 
arası çeşitli aktivitelere ev sahipliği 
yapan Maslak Kampüsümüzde 
bulunmaktadır.

Alanlarında uzman olan akade-
misyenlerimiz bilime yaptıkları 
hizmetlerle yurt içinde ve yurt 
dışında adlarından sıkça söz et-
tirmiş kişilerden oluşur. Akade-
misyenlerimiz birçok araştırmayı 
yurt dışından partner üniversite-
lerle birlikte yürütürken, öğrenci-
lerimiz de bu araştırmalara dâ-
hil edilerek onların uluslararası 
ağların parçası olmaları sağlanır.

1885 yılında Feyz-i Sıbyan Mektebi 
adıyla Selanik’te kurulan ve  
Osmalı İmparatorluğu’ndan Türkiye  
Cumhuriyeti’ne uzanan döneme 
tanıklık eden Feyziye Mektepleri 
Vakfı, 1935 yılında Mustafa Kemal 
Atatürk’ün onayı ile Işık Lisesi adını 
almıştır. Aynı zamanda Atatürk’ün 
öğrenim gördüğü Şemsi Efendi 
Mektebi’yle bütünleşen bir öğre-
tim kurumu olan Feyziye Mektepleri 
Vakfı, 136 yıllık eğitim geleneğini 
arkasına alarak öğrencilerine 
güçlü köklere dayanan, çağdaş 
bir eğitim verir.



- Çağdaş İşletme Yönetimi (İngilizce)

- Sanat Bilimi (Türkçe)

- Klinik Psikoloji (Türkçe)

- Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)

- Elektronik Mühendisliği (İngilizce)

- Matematik (İngilizce)

- Çağdaş İşletme Yönetimi (İngilizce)
- Executive MBA (İngilizce)
- Yöneticiler İçin MBA (Türkçe)
- Muhasebe ve Denetim (Türkçe)
- Uygulamalı Ekonomi (İngilizce)
- Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce)
- Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi (İngilizce)
- Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
- Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
- Endüstri Mühendisliği – Yöneylem 
   Araştırması (İngilizce)
- İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
- Makine Mühendisliği (İngilizce)
- Finans Mühendisliği (İngilizce)
- Enformasyon Teknolojileri (İngilizce)
- Siber Güvenlik (Türkçe)
- Matematik (İngilizce)
- Fizik (İngilizce)
- Klinik Psikoloji (Türkçe)
- Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
- Orta Doğu Çalışmaları (İngilizce)
- Sanat Bilimi (Türkçe)
- Resim (Türkçe)
- Sanat Kuramı ve Eleştiri (Türkçe)
- Görsel İletişim Tasarımı (Türkçe)
- Moda ve Tekstil Tasarımı (Türkçe)
- Sinema ve Televizyon (Türkçe)
- Peyzaj Mimarlığı (Türkçe)
- İç Mimarlık (Türkçe)
- İş Sağlığı ve Güvenliği (Türkçe)

- İşletme Yönetimi (eMBA)

- Pazarlama ve Marka Yönetimi (ePAZ)

- Muhasebe ve Denetim (eMUH)

- Finans (eFIN)

- İnsan Kaynakları Yönetimi (eIK)

- Lojistik ve Uluslararası Ticaret (eLOJ)

20

02’den

 
beri

Mezun

3191��������



Tüm programlara başvurunuzu
online yapabilirsiniz. 

https://applyisikun.force.com/enstitu

Başvuru koşulları ve başvuru için 
gerekli belgeler programa göre 

farklılık gösterebilmektedir. 
lee@isikun.edu.tr adresiyle

iletişime geçip bilgi alabilirsiniz.

Güncel program ücreti bilgilerine 
aşağıdaki kare kod ile erişebilirsiniz. 



lee@isikun.edu.tr
isik_lisansustu

@fmv_is

Maslak Kampüsü
Büyükdere Caddesi Pınar Mah.

444 0799
Dahili

6128/6129/6105

Maslak Kampüsü
Büyükdere Caddesi Pınar Mah.

No: 196-6 / 34398 Sarıyer İstanbul


