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Türkiye’de hızla gelişen yayıncılık alanında teknik ve idari 
insan kaynağı yetiştiren Radyo ve Televizyon Programcılığı 
Bölümü,  güçlü alt yapısı ile uygulamalı bir eğitim veriyor. 
Kampüste yer alan televizyon  stüdyosu, radyo istasyonu, 
fotoğraf stüdyosu ve canlı yayın  rejisinde verilen uygulamalı 
eğitimlerle öğrenciler tam donanımlı olarak yetişiyor.

Çalışma Alanları

Program mezunları, ulusal ve yerel televizyon kanalları,  
radyo istasyonları, prodüksiyon şirketlerinde çalışabilirler. 
Ayrıca ilgi alanlarına göre öğrenciler, film kameramanlığı, 
haber spikerliği, yönetmenlik, belgesel yapımcılığı, radyo 
spikerliği, program sunuculuğu, muhabirlik gibi gözde 
mesleklerin üyeleri olabilirler.

Radyo ve Televizyon ProgramcılığıAdalet

Adalet Bölümünün amacı; hakim, savcı ve avukatlara 
yardımcı insan kaynağı yetiştirmektir. Üniversitemizin 
Hukuk Fakültesi ile eşgüdüm içinde çalışan programın 
akademik kadrosu ile uluslararası standartlarda eğitim 
vermektedir. Programda okuyan öğrenciler Dikey Geçiş 
Sınavı ile Hukuk Fakültelerine yerleşebilirler.

Bölümün eğitim dili Türkçe’dir. İsteğe bağlı İngilizce hazırlık 
sınıfı vardır.

Çalışma Alanları

Adalet Bölümü mezunları mahkemelerin yazı işleri müdür-
lüğü veya yardımcılığı; icra memurluğu veya yardımcılığı 
görevlerine atanmaktadırlar. Ayrıca infaz kurumlarında 
müdürlüğe kadar yükselebilen görevlere getirilebilirler. 
Yüksekokul mezunları resmi veya özel bankalarda, çeşitli 
kamu ve iktisadi kuruluşlarında, hukuk bürolarında, özel 
iktisadi işletmelerde oldukça kolay iş bulabilmektedirler.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Topkapı Dr. Azmi Ofluoğlu Yerleşkesi
Maltepe Mahallesi Yılanlı Ayazma Caddesi, No: 26 P.K. 34010

Cevizlibağ / Zeytinburnu / İSTANBUL

Bir şehir ve kampüs üniversitesi
Kesintisiz burs olanakları
Geniş akademik programlar

Çift anadal-yandal olanakları
Öğrenci değişim programları (LLP/ERASMUS)

FAKÜLTELERİMİZ

MESLEK YÜKSEKOKULLARI

ENSTİTÜLERİMİZ

Tıp Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İletişim Fakültesi
Güzel Sanatlar Fakültesi

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Meslek Yüksekokulu

Sosyal Bilimler Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Fen Bilimleri Enstitüsü
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Turizm ve Otel İşletmeciliğiLojistik

Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü’nün amacı; turizm 
işletmeleri için orta düzey yönetici özelliklerini edinmiş, 
turizm sektöründe müşteri hizmetleri, pazarlama ve yöne-
tim konularında uzman, konaklama ve yiyecek-içecek işlet-
meleri ile seyahat acenteleri yönetimi ve tur operatörlüğü 
konularında bilgi ve deneyime sahip, yabancı dilleri çalışma 
dili olarak kullanabilecek, “Nitelikli Turizmciler” yetiştir-
mektir.

Bölümün eğitim dili Türkçe’dir. İsteğe bağlı İngilizce hazırlık 
sınıfı vardır. Ayrıca ikinci öğretimi de bulunmaktadır. 1. 
sınıfta verilen İngilizce dersinin yanı sıra, II. yabancı dil 
olarak Rusça ve İtalyanca dersleri de verilmektedir.

Çalışma Alanları

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği 
Bölümü mezunları; özel ve kamu turizm kurumlarında, 
otel-tatil köyü vb. konaklama işletmelerinde, lokanta v.b. 
yeme-içme işletmelerinde, seyahat işletmelerinde, tur 
operatörü şirketlerinde, reklamcılık-tanıtım ve fuarcılık gibi 
alanlarda çalışabilirler.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Lojistik Bölümü, mesleki 
eğitim ve akademik bilgi donanımını bir arada sunmakta; 
taşımacılık ve lojistik sistemimizin yapısı ve tedarik zinciri, 
dış ticaret, lojistik hukuku, lojistikte sorumluluk ve sigorta 
gibi temel konularda eğitim vermekte, çağdaş ve bilgili 
öğrenciler yetiştirerek sektöre istihdam sağlamaktadır.

Bölümün eğitim dili Türkçe’dir. İsteğe bağlı İngilizce hazırlık 
sınıfı vardır. Ayrıca ikinci öğretimi de bulunmaktadır.

Çalışma Alanları

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Lojistik Bölümü mezunları, 
üretim, hizmet ve satış şirketlerinin lojistik departmanların-
da, kara, deniz, hava, demiryolu ve intermodal taşımacılık 
şirketlerinde, finansman sigorta denetim ve dış ticaret 
şirketlerinin lojistik departmanlarında, lojistik eğitim ve 
danışmanlık kuruluşlarında, araştırma şirketlerinin lojistik 
departmanlarında, Ulaştırma Bakanlığı ve diğer kamu kuru-
luşlarının lojistik bölümlerinde çalışabilirler.

Bankacılık ve Sigortacılık

Özellikle Bankacılık ve Sigortacılık konusunda artan iş 
gücünü karşılayacak Meslek Yüksekokullarına ihtiyaç duyul-
makta ve bu branşlarda mesleki bilgilerle donatılmış, mes-
leki formasyon kazandırılmış iş gücüne ihtiyaç duyulmakta-
dır.  İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacı-
lık alanında teknik eleman yetiştirerek, iş verimini artırıcı ve 
istihdam yaratıcı bir görev üstlenmiştir.

Bölümün eğitim dili Türkçe’dir. İsteğe bağlı İngilizce hazırlık 
sınıfı vardır. 

Çalışma Alanları

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık 
Bölümü mezunları; kamu ve özel sektöre ait bankalarda, 
finans kuruluşlarında, muhasebe şirketlerinde, tüm işlet-
melerin finansman ve sigorta departmanlarında, sigortacılık 
hizmetlerinin sunulduğu kamu ve özel sektöre ait kurum ve 
kuruluşlarda çalışabilecekleri gibi kendilerine ait acente de  
kurabilirler.

Dış Ticaret

Son yıllarda Türkiye’nin artan dış ticareti göz önüne alındı-
ğında, mesleki donanımlı teorik ve uygulama bilgisi yanında 
İngilizce bilgisini de içeren eğitimli personel ihtiyacı her 
geçen gün artmaktadır. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Dış 
Ticaret Bölümü, ithalat ve ihracata dayalı bankacılık, 
taşımacılık, gümrük gibi dış ticaretle ilgili iş kollarında 
çalışacak ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Bölümün eğitim dili Türkçe’dir. İsteğe bağlı İngilizce hazır-
lık sınıfı vardır. 

Çalışma Alanları

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü 
mezunları; Maliye ve Gümrük Bakanlığı'na bağlı kuruluş-
larda, ticaret ve sanayi odalarında, banka ve finans kurum-
larında (özellikle kambiyo bölümleri), ihracat ve/veya 
ithalatla uğraşan özel firmaların dış ticaret departmanla-
rında, sigortacılık, gümrük ve dış ticaret danışmanlık 
kurumlarında, nakliye firmalarında, ayrıca sınavlarda başa-
rılı oldukları takdirde B karnesi alarak Gümrük Müşavir 
Yardımcısı unvanı ile çalışabilmektedirler.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım 
Bölümü’nün amacı; bilimsel yöntemler ışığında iletişim 
biliminin iki çok önemli alanı olan halkla ilişkiler ve tanıtım 
alanlarında kuramsal bilgilerin yanında uygulamalı, alana 
ilişkin bilgi ve becerilerle donatılmış, etik değerleri benim-
semiş teknik elemanlar yetiştirmektir.

Bölümün eğitim dili Türkçe’dir. İsteğe bağlı İngilizce hazır-
lık sınıfı vardır.

Çalışma Alanları

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım 
Bölümü mezunları; gerek kamu kurumlarında gerekse özel 
teşebbüslerde faaliyet gösteren firmalarda sergiler, konfe-
ranslar, basın işleri, toplantılar gibi organizasyonu düzen-
leme, halkla ilişkiler ajanslarında, reklam ajanslarında, 
belediyeler, bankalar, medya ajanslarında ve ilgili şirketle-
rin pazarlama ve müşteri ilişkileri departmanında çalışabi-
lirler.


