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YAŞAM İÇİN 
ÖĞRENMELİ
NON SCHOLÆ SED VITÆ DISCIMUS
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23 yıllık büyük bir aile:
20.000’in üzerinde öğrenci,
40.000’i aşkın mezun ve 
1.000 akademisyen 

Kapsamlı bir 
İngilizce Eğitimi: 
CEA Akreditasyonlu 
İngilizce Hazırlık 
Programı 

Uluslararası kalite standartları: 
2019 yılı QS Doğu Avrupa ve Orta Asya Üniversiteleri 
sıralamasında ilk 140 üniversite arasında

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr) tarafından 
yapılan “Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması 
(TÜMA)” 2019 yılı sonuçlarına göre, BİLGİ 
“yüksek memnuniyet” ifade eden “A grubu”nda 

Dünyanın en kapsamlı akademik performans sıralama 
sistemlerinden Webometrics Dünya Üniversiteleri 
Sıralaması’nda Türkiye’nin en iyi 4’üncü vakıf üniversitesi

Her yıl 20’nin üzerinde ödüllü 
öğrenci ve akademisyen projesi

Canlı bir üniversite hayatı:
3 Kampüste yılda 1.000 etkinlik, 
100’e yakın öğrenci kulübü

Kapsamlı bir akademik eğitim: 
Deneyimin en iyi öğrenme şekli 
olduğunu benimsemiş 150’yi 
aşkın akademik program 

Uluslararası eğitim: 
40’ın üzerinde ülkede 250’yi aşkın 
önde gelen üniversiteyle öğrenci 
değişimleri, ortak programlar ve 
dönemsel proje işbirlikleri

BİLGİ;
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KAMPÜSLER
 
Kampüs demek, bir öğrencinin hayatı demektir… 

BİLGİ’nin İstanbul’un merkezinde, her yıl 1.000’den fazla etkinlikle
canlı bir kampüs hayatı sunan 3 kampüsü ve santralistanbul  
Kampüsü’ne çok yakın mesafede bir de ek binası bulunuyor. 
 
• santralistanbul Kampüsü
• Kuştepe Kampüsü
• Dolapdere Kampüsü

Yurt ve Rezidanslar

İstanbul Bilgi Üniversitesi, anlaşmalı yurtlarıyla 
tüm öğrencilere konforlu ve güvenli, kampüslere 
ulaşımı kolay, farklı istek ve ihtiyaçlara göre yurt ve 
rezidans seçenekleri sunuyor.

Yurt olanakları ile ilgili detaylı bilgi için:
 aday.bilgi.edu.tr 

santralistanbul Kampüsü Kuştepe Kampüsü

santralistanbul Kampüsü - Ek Bina

Dolapdere Kampüsü
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BİLGİ’DE YAŞAM
BİLGİ’de Yaparak Öğrenme
İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde tüm eğitim-öğretim “yaparak öğrenme” modeline uygun tasarlandı. BİLGİ’de 
öğrenciler, sektör ile ortak projelerde yer alır, kendi girişimlerini hayata geçirir, ders süreçlerinde ve dışında yaparak 
öğrendiklerini inovatif platformlarda deneyimleyebilir. Örneğin, sen de Hukuk Kliniği ile hukuki desteğe erişimi 
kısıtlı kişilere öğretim üyesi gözetiminde hukuki yardım sunabilir; yaz okulunda ustalar ve öğretim üyeleriyle 
anaokulu binaları inşa edebilir; Güney Amerika’da düzenlenen bir yarışmada kendi yaptığın robotu yarıştırabilir, 
dönem sonu tasarımın Venedik Bienali’nde sergilenebilir veya İletişim Fakültesi Stüdyoları’nda (RGB Studios) görev 
alabilirsin. Atölye, laboratuvar, stüdyo, simülasyon odaları gibi onlarca teknolojik deneyim alanı BİLGİ’de seni bekliyor.
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BİLGİTalent: 
KÜRESEL YETENEK YÖNETİMİ MERKEZİ
 
İstanbul Bilgi Üniversitesi Küresel Yetenek Yönetimi Merkezi (BİLGİTalent) olarak misyonumuz, öğrencilerimize 
ve mezunlarımıza hayat amaçlarını keşfetmelerinde ve buna doğru ilerlemelerinde yol gösterici olmak; onları, 
bireysel ve profesyonel gelişim süreçlerine destek olacak ulusal ve uluslararası kaynaklarla buluşturmak; 
potansiyellerini gerçeklemelerinde rehber olmaktır.  

BiLGİTalent olarak ana hizmetlerimiz;

 Uluslararası değişim programları

 Uluslararası öğrenci danışmanlığı

 Yetenek gelişimi ve kariyer danışmanlığı

 Bireysel ve profesyonel gelişime 
 yönelik etkinlik ve programlar  

 Sektör buluşmaları

 İş ve staj fırsatları
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Uluslararası BİLGİ 
 
BİLGİ, uluslararası köklü üniversiteler ile öğrenci 
değişimleri, ortak programlar ve dönemsel proje 
anlaşmaları yaparak uluslararası bir deneyim kazanma 
ve hayallerinin peşinden gitme imkanı sunuyor. 

Ayrıca BİLGİ, Türkiye’de en fazla uluslararası öğrenciye 
ev sahipliği yapan ilk 5 üniversiteden birisi. Bu sayede 
öğrencilerine kampüste de uluslararası bir deneyim 
sağlıyor.

• İngilizce Hazırlık Programı
 ABD’nin 11 eyaletindeki 17 üniversitede ve Kanada’nın
 Ontario eyaletindeki 3 üniversitede Hazırlık Programı
 anlaşması 

• Erasmus 
 33 farklı ülkede 250’yi aşkın farklı üniversite ile anlaşma

•  İkili Değişim Programları

• University of London
 Üstün Başarı Programları 

• Oslo’dan Berlin’e pek çok Avrupa şehrinde 
 dönemsel proje deneyimi

BİLGİ’de her an her şey mümkün. Her gün farklı insanlarla 

tanışıp kendinizi farklı bir etkinliğin içinde bulabiliyorsunuz. 

Özellikle okulun bu konuda öğrencilere desteği çok 

yüksek. Akademik hayatın yanında, bizleri gerçek iş ve 

sosyal hayata hazırlayan birçok fırsat var. Özellikle kariyer 

alanında hayatımın en önemli deneyimlerinden birini 

BİLGİ sayesinde yaşadım.

Karya Mustafa
BİLGİ Ekonomi ve İşletme 
Üstün Başarı Programı 
(University of London) 
Mezunu
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İkili Değişim Programları

Laureate International Universities’in Türkiye’deki tek üyesi olan BİLGİ’de, uluslararası işbirlikleriyle neler yapabilirsin? 

• Dünyanın dört bir yanındaki üniversitelerde bir ya da daha fazla dönem geçirebilir,
• Yaz veya kış döneminde sunulan programlara katılabilir,
• Hazırlık öğrencisiysen, hazırlık yılının belli bir kısmında yurtdışında okuyabilirsin.

ABD, Kanada, Rusya, Çin, Güney Kore ve Japonya gibi ülkelerdeki birçok üniversite ile ikili öğrenci değişimi, 
İsviçre Hareketliliği’nin kapsadığı  üniversitelerle ise öğrenci değişimi yapılmakta. Ayrıca BİLGİ, anlaşmalı üniver-
siteler ile çeşitli yaz okulu ve dil programı da sunuyor.

Erasmus+ Staj Hareketliliği 

Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren kuruluşlarda eğitim gördüğün bölümünle ilgili uluslararası iş deneyimi 
kazanabilirsin.

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği
 
Türkiye’nin en büyük Erasmus programlarından birinin yürütücüsü olan BİLGİ’de sadece Erasmus ile 30 farklı 
Avrupa ülkesinde 250’yi aşkın üniversiteden birinde bir dönem veya bir yıl öğrenim görebilirsin. Ayrıca pek çok 
yabancı öğrenci de yine Erasmus+’la bir veya iki dönem BİLGİ’de değişim öğrencisi oluyor. 

Erasmus+ programı kapsamında 

bir dönem boyunca BİLGİ’nin 

bağlantısı olan Almanya’nın tek 

devlet medya üniversitesi Stuttgart 

Medya Üniversitesi’nde bir dönem 

boyunca değişim öğrencisi olarak 

eğitim gördüm. Farklı kültürlerden 

insanlarla, hiç tanımadığım bir yerde 

kendi ayaklarım üzerinde durdum ve 

hayatım boyunca unutmayacağım 

güzel anılar biriktirdim. Şimdi 

dünyanın dört bir yanında 

arkadaşlarım var.

Utku Öztürk 
BİLGİ Televizyon Haberciliği 
ve Programcılığı 
ve Sinema ve Televizyon 
Çift Anadal öğrencisi

“Laureate Award for Excellence in Robotics 

Engineering” yarışmasının Brezilya’nın 

Salvador şehrindeki f inallerine kalıp 

bu tecrübeye sahip olmak istiyordum. 

Arkadaşlarımla LAUTUS takımını kurduk. 

Yapılan eleme sonrası okulumuzu 

Brezilya’da temsil etmeye hak kazandık. 

Daha sonra 46 üniversite arasından seçilen 

6 finalistten biri olmaya hak kazandık. 

Son olarak da 3. olarak bronz madalyayı 

kazandık. Orada tanışmış olduğumuz farklı 

kültürden arkadaşlarımız ve yarışma bizim 

için çok güzel bir tecrübe oldu.

Barnas Kahramaner 
BİLGİ Mühendislik ve 
Doğa Bilimleri Fakültesi Mezunu
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Etkinlikler
Dünyaca ünlü konukları kendi kampüsünde izleyebilirsin, hem de en önden. Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi 
CERN’ün “Bilimi Hızlandırıyoruz” Sergisi’nden Nobel ödüllü bilim insanlarını bir araya getiren GAMES Kongresi’ne, 
Genç Sosyal Girişimci Ödülleri’nden Kristal Elma’ya kadar yıl içinde gerçekleşen yüzlerce etkinlikten istediklerine 
katılabilirsin. BİLGİ’de sahne alanlar arasında Red Hot Chili Peppers, Tarkan, Sezen Aksu, Kenan Doğulu, Yüzyüzeyken 
Konuşuruz, MFÖ, Hey Douglas gibi sevilen şarkıcı ve gruplar bulunuyor. Her alanda olmak üzere, yılda 1.000’ün 
üzerinde etkinliğe katılabilirsin santralistanbul Kampüsü başta olmak üzere BİLGİ, enerjiden modaya, sanattan spora 
kadar birçok alanda yıl boyu çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Bunların başında alanının önde gelen isimlerinin 
katıldığı etkinlikler, konferanslar ve seminerler yer alıyor. Tüm bu etkinliklerin büyük kısmını ise öğrenci kulüplerindeki 
BİLGİ’liler gerçekleştiriyor. 

Öğrenci Kulüpleri

BİLGİ’de aynı hobiler, meraklar ve hayaller
etrafında diğer öğrencilerle bir araya 
gelebileceğin, dostluk kurabileceğin ve beraber
etkinliklere imza atabileceğin 100’e yakın 
öğrenci kulübü burada seni bekliyor! Sen de 
katılmak istediğin bir kulübün parçası olabilir 
veya o kulübü kurabilirsin. Bu sayede tarihi 
Haliç’te yelken yapabilir veya Van’da imkan 
sahibi olmayan köylerdeki ilkokullara tam 
teşekküllü kütüphaneler kurarak minik birkaç 
gülümsemeye sebep olabilirsin.

BİLGİ’DE SOSYAL HAYAT
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BİLGİ’de Burslar
 
BİLGİ, burs oranlarını her geçen yıl artırarak öğrencilerine ve dolayısıyla topluma değer katmaya, başarılı 
öğrencileri desteklemeye devam ediyor. Şu anda BİLGİ öğrencilerinin %78’i farklı oranlarda burs alıyor. BİLGİ’de 
ÖSYM burslu/indirimli öğrencilerin yanı sıra, ücretli kontenjandan yerleşmiş öğrenciler de Burs Komitesi’nin 
değerlendirmesi sonucunda, yetenek ve başarılarına göre farklı burs ve destek programlarından yararlanabiliyorlar.

KÜTÜPHANE ve 
ÇALIŞMA ALANLARI
BİLGİ Kütüphanesi müzik cd’sinden, notalara, 
uluslararası günlük gazetelerden seçkin koleksi-
yonlara kadar geniş bir ürün ve hizmet yelpazesi 
ile öğrencileri karşılıyor.

BİLGİ’nin sanal kütüphanesinde ise 62.500’den 
fazla e-dergi, 500.000’den fazla e-kitap,  125’ten 
fazla e-veri tabanı ve e-ansiklopedi bulunuyor. 
Tüm bu kaynaklara ister kütüphaneye gelip ister 
online olarak ulaşılabiliyor. Ayrıca tüm bu kaynaklara 
erişimin yanında kütüphane öğrencilere elektronik 
kitap ve tablet ödünç alma olanağı da sunuyor.

Tüm kampüslerde yüzlerce kişi kapasiteye sahip, 
rahat okuma olanağı sunan bireysel ve grup 
çalışma alanları bulunmakta.

ÖSYM Burs ve İndirimleri
ÖSYM sınav kılavuzunda belirtilen burslu/indirimli öğrenci 
kontenjanlarına yerleştirilen öğrencilere verilen ve öğretim ücretinin 
tamamını veya bir kısmını kapsayan karşılıksız burs/indirimlerdir.

Başarı Bursları 
Başarı bursu ölçütlerini yerine getiren öğrencilere ikinci ve üçüncü 
sınıf sonunda bir sonraki akademik yıl için öğrenim ücretinden %50 
indirim sağlanıyor.

İhtiyaç Bursları
Maddi açıdan desteğe ihtiyaç duyan BİLGİ öğrencileri, kesintisiz 
olarak en az bir akademik yıl kayıtlı aktif öğrenci olarak öğrenimine 
devam etmiş ise ve yaşadığı maddi manevi zorluklarını belgeliyorsa 
İhtiyaç Bursu’na başvurabilir.

Spor Bursları 
Spor branşında milli takım seviyesine yükselmiş veya milli olmasa da 
üniversite takımına seçildikten sonra yüksek performans göstermiş 
olan öğrencilere, belirli oranlarda karşılıksız eğitim bursu verilebiliyor.

Kardeş İndirimi
BİLGİ’de okuyan kardeşler için %10 kardeş indirimi bulunmakta.

Mezun İndirimi
BİLGİ’den mezun olan öğrencilere yeni program kayıtlarında %30 
indirim sağlanır.

Öğretmen İndirimi 
İstanbul Bilgi Üniversitesi’ni kazanan öğretmen ve öğretim elemanı 
çocuklarına %10 indirim yapılır. 

IB İndirimleri
Liselerin İngilizce IB, Abitur, Matura, Fransızca IB ve Bakalorya, Maturita
programından mezun öğrenciler, %25 indirimden yararlanırlar.
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BİLGİ’DE AKADEMİ
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İngilizce Hazırlık Programı
İstanbul Bilgi Üniversitesi’ndeki programların çoğunda öğretim dili İngilizce olduğu için öğrencilerin dersleri
takip edebilecek seviyede İngilizce’ye hakim olmaları gerekiyor. Dileyen öğrenciler ABD’nin 18 eyaletinde yer 
alan 26 farklı üniversiteyle işbirlikleri sayesinde İngilizce Hazırlık öğretiminin tamamına veya bir bölümüne 
Amerika’da devam edebiliyor. 

İngilizce Hazırlık Programı, İngilizce dil eğitimi alanında dünyanın sayılı ve en kapsamlı akreditasyonlardan biri 
olan CEA Akreditasyonu (Commission on English Language Program Accredidation)’na sahip. 

CEA Akreditasyonu, müfredattan öğrenci hizmetlerine, program yapısından geliştirilmesini kapsayan 44 kalite
standardına sahip. Bu akreditasyon eğitim kalitesinin tescillemesinin yanı sıra kalitenin sürekli gelişimini ve 
sürdürülebilir olmasını sağlıyor.

Hukuk Fakültesi

Hukuk

• Hukuk eğitiminin özü itibariyle insanlar 
arasındaki ilişkilerin nasıl düzenlenmesi gerektiğine 
yönelik olduğu gerçeğini dikkate alarak tasarlanmış 
bir eğitim sunuyor ve hem eğitim teknolojileri hem 
de eğitim yöntemleri bakımından yenilikçi bir 
anlayışa sahip. 

• Türkiye’de ilk kez BİLGİ Hukuk Fakültesi’nde 
uygulanmakta olan Hukuk Kliniği dersinde 
öğrenciler, öğretim üyelerinin gözetiminde, gerçek 
vakalarda hukuki bilgi verici ve yön gösterici nitelikte 
klinik çalışmalarına katılıp “yaparak öğreniyor”.

• BİLGİ Hukuk öğrencileri Dünya Ticaret 
Örgütü’nün düzenlediği Uluslararası Farazi 
Mahkeme Yarışması’nda iki kez Avrupa Birincisi 
(2017 ve 2018) ve Dünya İkincisi (2017) oldu. 

İletişim Fakültesi

Dijital Oyun Tasarımı
Görsel İletişim Tasarımı 
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İletişim Tasarımı ve Yönetimi 
Radyo, Sinema ve Televizyon
Reklamcılık 
Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi* 
Sanat ve Kültür Yönetimi 
Sinema ve Televizyon 
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı
Yeni Medya ve İletişim 

• Tüm yenilikleri, bu yeniliklerin toplumsal yaşam 
ve alanlardaki kültürel ve sanatsal sonuçlarını 
yakından takip eden, lisans programlarını bu 
gelişmelere cevap verecek biçimde sürekli 
uyarlayan Fakülte, düşüncenin yalnızca sözcüklerle 
değil, görüntüler ve seslerle de ifade edilebileceği 
anlayışını benimsiyor ve öğrencilerine eleştirel 
düşünce alışkanlığının kazandırılmasına özel bir 
önem veriyor. BİLGİ İletişim Fakültesi, RGB Live, 
HaberVesaire, RadyoVesaire ve benzer mecralara 
ek olarak proje dersler sayesinde yaparak öğrenmiş 
profesyoneller yetiştiriyor. 

*Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul etmektedir.
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İşletme Fakültesi

Ekonomi 
Ekonomi-İşletme Üstün Başarı (University of London) 
Ekonomi ve Finans Üstün Başarı (University of London) 
İşletme 
İşletme-Ekonomi 

İşletme Enformatiği 
Pazarlama 
Uluslararası Finans 
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
Yönetim ve Dijital İnovasyon Üstün Başarı (University of London)

• Öğrencilerine modası geçmiş kavramları dayatmak yerine disiplinlerarası bir yaklaşımla çağa uygun, yetkin 
bir eğitim sunan Fakülte, öncelikli olarak öğrencilerine sağlam bir profesyonel eğitim ve zengin bir temel kültür 
eğitimi verirken kuram ile uygulamayı harmanlayarak farklı çalışma alanlarında uzmanlaşmalarını sağlıyor. 

• Dileyen öğrenciler Ekonomi-İşletme ile Ekonomi ve Finans alanlarında sunulan Üstün Başarı programlarından 
birini tamamlayarak İngiltere’ye gitmeden ve ayrı bir öğrenim ücreti ödemeden hem University of London hem 
de BİLGİ diplomasına sahip olabiliyorlar.

Mimarlık Fakültesi

Endüstriyel Tasarım
İç Mimarlık 
Mimarlık 

• Öncü akademisyenler ile seçkin mimar ve 
tasarımcıların bir arada kurdukları ve güncel 
problemler doğrultusunda sürekli yeniledikleri 
bir oluşum olarak tasarlanan Fakülte, sadece 
öğrencilerin yaşam alanı haline gelen atölyeleriyle 
değil kurduğu çizim ve üretim laboratuvarlarıyla 
da tüm dersleri öğrenci odaklı hale getiriyor ve 
“yaparak öğrenme” şiarını eğitimin tamamına ya-
yan bir sistemi benimsiyor. Bu anlamda Fakülte ve 
öğrencileri, ulusal ve uluslararası pek çok etkinlik, 
yarışma ve sergide yer alıyor.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri 
Fakültesi 

Bilgisayar Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 
Endüstri Mühendisliği 
Enerji Sistemleri Mühendisliği 
Genetik ve Biyomühendislik 
İnşaat Mühendisliği 
Makine Mühendisliği 
Matematik 
Mekatronik Mühendisliği 

•  Dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmeleri göz 
önüne alarak, sistem düşüncesi ile yola çıkan 
BİLGİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, 
günümüz ve yakın geleceğin gözde alanlarında 
eğitim veriyor ve bilimsel araştırmalar yapıyor. 

•  Programlar yeni yüzyılın mühendislik 
eğitimi perspektif ine uygun olarak teknoloji, 
biyoloji, enerji, çevre, inovasyon ve sürdürülebilirlik 
gibi temel kavramlar üzerine odaklanıyor; yüksek 
teknolojiye sahip laboratuvarlara ev sahipliği yapan 
Fakülte’de yürütülen araştırmalar, biyoteknolojiden 
3D tasarıma kadar birbirini tamamlayıcı, etkileşim 
içinde olan geniş bir yelpazeyi oluşturuyor. 
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Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik 
Çocuk Gelişimi 
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Hemşirelik

• Türkiye’de henüz gelişmeye başlamış genç bir sektör olan sağlık 
sektöründe mesleki bilgilerini güvenli ve yetkin bir şekilde uygulama 
becerisine sahip, iletişim becerileri gelişmiş, geleneksel ve çağdaş bilgi 
açısından donanımlı profesyonel ihtiyacına yönelik olarak tasarlanan 
programlar, alanının önde gelen isimlerini barındıran uzman kadrosu ile 
dinamik bir eğitim hayatı sunuyor.

Sivil Havacılık Yüksekokulu

Havacılık Yönetimi 

• Hava ulaşımının gün geçtikçe yoğunlaştığı 
günümüzde, havacılık sektöründeki yer hizmetleri
yönetimi de daha önemli bir alan haline geldi.
Havacılık Yönetimi Lisans Programı, yer hizmetleri
sektöründeki işletmelerin yönetiminde çalışabilecek
profesyoneller yetiştirmeyi hedef lemektedir. 

Spor Bilimleri ve Teknolojisi 
Yüksekokulu 

Spor Yöneticiliği* 

• BİLGİ Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksek-
okulu’nun amacı sporun başlı başına bir sek-
tör olduğu f ikrinden hareketle bu sektörün 
yönetim kademesinde yer alacak yöneticiler 
yetiştirmektir. 

• Spor odaklı reklam ajansı Sportsnet ile iş 
birliği yapan programda öğrenciler dilerlerse 
sporun farklı mecralarında görev alabilecek ve 
kariyer imkanlarına kavuşabileceklerdir.

*Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul etmektedir. 

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı
Karşılaştırmalı Edebiyat 
Müzik* 
Psikoloji 
Siyaset Bilimi 
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Sosyoloji 
Tarih 
Uluslararası İlişkiler

• 1996 yılında kurulan Fakülte, her biri kendi alanında açılımlar getirmiş 
kimi de bu açılımlara öncülük etmiş ve etmekte olan 170 kişilik akademik 
kadronun görev yaptığı 9 bölümden oluşuyor. 

• Bütün bölümlere temel bilimlerin köklü gelenekleriyle çağdaş 
yaklaşımlar arasındaki yaratıcı gerilimi öğrencilerle paylaşan bir eğitim 
felsefesi hakim. Bu özelliği ile Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi kendi 
başına bir “birlikte öğrenme” ortamı oluşturuyor.

*Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul etmektedir. 
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Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
 
Moda ve Tekstil Tasarımı* 
Lojistik Yönetimi 

• Moda ve Tekstil Tasarımı; tarihi, kültürleri ve 
kültürlerin etkileşimini iyi bilen; araştırmacı, yenilikçi 
ve özgür düşünebilen tasarımcılar yetiştirmeyi hedef 
lemektedir. 

• Lojistik Yönetimi, üretimden son kullanıcıya kadar 
bütün süreçleri kapsamakta, lojistik sektörünün 
ihtiyaçlarını karşılayacak profesyoneller yetiştirmeyi 
hedef lemektedir. 

*Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul etmektedir. 

Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu

Gastronomi ve Mutfak Sanatları 
Turizm İşletmeciliği

• Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu, turizm sektörüne 
eğitimli ve fark yaratan yönetici adayları yetiştirmek 
üzere kuruldu.

Meslek Yüksekokulu

Aşçılık* 
Bankacılık ve Sigortacılık* 
Bilişim Güvenliği ve Teknolojisi
Bilgisayar Programcılığı 
Dış Ticaret 
Graf ik Tasarımı* 
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 
İç Mekan Tasarımı 
İnşaat Teknolojisi* 
Mimari Restorasyon* 
Moda Tasarımı* 
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları* 
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği* 
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri* 

• Amacı öğrencilerine akademik bilgi ile mesle-
ki eğitimi bir arada sunarak en kısa sürede en 
fazla verimi kazandırmak olan BİLGİ Meslek 
Yüksekokulu’nda öğrenciler, iki yıl boyunca 
uzmanlaştıkları alanlarda gerçekleştirdikleri 
uygulamalı çalışmalarla profesyonel hayata hızlı ve 
güçlü bir geçiş yapıyorlar. 

*Örgün ve ikinci öğrenimi bulunmaktadır.

Adalet Meslek Yüksekokulu

Adalet 

• Adalet hizmetlerinin sorunsuz şekilde yürütül-
mesine katkıda bulunacak, kuramsal bilgilerle 
donatılmış, uygulamaya hakim, Türkiye’de ada-le-
tin aksamadan her bireye eşit ve hızlı bir şekilde 
dağıtılmasını sağlayacak profesyoneller yetiştiren 
Adalet Meslek Yüksekokulu’nda öğrenciler, farklı 
hukuk ve adalet alanlarına ilişkin temel derslerin 
yanı sıra onları profesyonel hayata hazırlayacak 
uygulamaya yönelik dersler de görüyorlar.
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• BİLGİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, 
Türkçe eğitim vererek alanının önde gelen Sağlık 
Hizmetleri profesyonellerini yetiştiriyor. 

• Programlar, uzman akademik kadro tarafından
Türkiye’nin en yenilikçi ortamlarından birinde 
eğitim görme imkanının yanı sıra profesyonel 
destekli, uygulama laboratuvarlarında yapılan 
pratik dersler ile yoğun uygulama içerikli bir 
sağlık eğitimi sunuyor. Program öğrencileri 
öğrenimlerinin ikinci senesinde anlaşmalı birçok 
sağlık kuruluşunda staj imkanına sahip oluyor. 

*Örgün ve ikinci öğrenimi bulunmaktadır.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 
Acil Durum ve Afet Yönetimi 
Ağız ve Diş Sağlığı* 
Ameliyathane Hizmetleri* 
Anestezi* 
Çocuk Gelişimi* 
Diş Protez Teknolojisi*
Diyaliz* 
Elektronörof izyoloji* 

Fizyoterapi* 
İlk ve Acil Yardım* 
İş Sağlığı ve Güvenliği* 
Odyometri* 
Optisyenlik* 
Patoloji Laboratuvar Teknikleri* 
Sosyal Hizmetler 
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri*
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