BİLGİ’DE
YÜKSEK LİSANS
VE DOKTORA
PROGRAMLARI

non scholæ sed vitæ discimus
learning not for school but for life

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
İstanbul Bilgi Üniversitesi 1996 yılında, Türkiye’de üniversite yaşamına yeni bir soluk getirmek
amacıyla yola çıktı. Non scholae sed vitae discimus, yani “Okul için değil, yaşam için öğrenmeli”,
kurulduğu günden bu yana BİLGİ’nin en başta gelen ilkesi oldu.
BİLGİ bugün 200’e yakın lisans, önlisans ve lisansüstü programı, yılda 1.000’den fazla etkinliğe
ev sahipliği yapan kent merkezindeki kampüsleri, yüzlerce uluslararası eğitim olanağı, 30.000’e
yakın mezunu ve 25.000 öğrencisi ile Türkiye’deki eğitim dünyasının en geniş ailelerinden biri. BİLGİ 6
fakülte, 5 enstitü, 5 yüksekokul ve 3 meslek yüksekokulu ile lisans, lisansüstü, ön lisans öğretimi verilen
programları ve 1000’e yakın akademik personeli ile Türkiye’nin öncü yükseköğretim kurumları
arasında yerini almıştır.
İstanbul Bilgi Üniversitesi, 6.000’i aşkın yüksek lisans öğrencisi ve 7500’i aşkın yakın mezunuyla,
akademik kariyer hedefleyen veya profesyonel yaşamın gerekleri doğrultusunda uzmanlık alanlarına
yenilerini eklemek isteyenler için çok çeşitli alanlarda yüksek lisans programları sunmaktadır. Güçlü
bir akademik kadro, değişen dünyanın gereklerine göre tasarlanmış program seçenekleri, uluslararası
bağlantılar ve düzenli olarak gerçekleştirilen konferanslarla hareketli bir etkinlik takvimi, BİLGİ’de lisansüstü öğrenimi cazip kılan etkenlerin başında gelmektedir. BİLGİ’nin uluslararası tanınırlığa sahip akademik kadrosunun uzmanlaştıkları araştırma ve ilgi alanlarını sürekli güncellenen ders programlarına
yansıtabilmesi, lisansüstü eğitimde hedeflenmesi gereken yüksek standardın yakalanmasına büyük
katkı sağlamaktadır. Lisansüstü alanında 16 yıllık deneyime sahip İstanbul Bilgi Üniversitesi, akademik uzmanlığa yönelik bir eğitimin yanı sıra iş dünyasının gereklerini karşılamak doğrultusunda
tasarlanmış programlarıyla Türkiye’de lisansüstü öğrenimine zenginlik katmaktadır.
BİLGİ Yüksek Lisans Programları aynı zamanda Türkiye’nin öncü kurumlarıyla iş birliği yapmaktadır.
Uzman akademik kadronun yanı sıra alanının önde gelen profesyonelleri, sektör iş birliğini ders
ortamına taşımaktadır. İlgili alanların başarılı isimlerinden birebir öğrenme ve bilgiyi pratiğe taşıma
fırsatı, BİLGİ öğrencilerinin kariyer ağlarına değer katmakta ve iş hayatında bir adım daha öne geçmelerini sağlamaktadır.

santralistanbul Kampüsü

Değerli Lisansüstü Adayları,
Lisansüstü eğitim, sadece akademik kariyeri amaçlayan sınırlı bir grubun ilgilendiği bir alan olmaktan çıkarak, daha geniş
kitlelere hitap etmeye başladı. Giderek hızlanan bu gelişmenin ardında, iş yaşamının ihtiyaçlarına yönelik lisansüstü eğitimin
toplumda giderek daha fazla rağbet görmeye başlaması yatıyor. Rekabetin ön plana çıktığı iş dünyasının işlevsellik odaklı
akademik bilgiye olan artan ihtiyacı, işverenleri, her zamankinden daha çok kendini sürekli geliştirebilen çalışanları tercih
etmeye sürüklerken lisans eğitimi, tek başına, yeterli olamıyor. Lisansüstü eğitim, mevcut çalışma alanınızda kendinizi
daha ileriye taşımak ya da kariyerinize başka alanlarda devam edebilmek için, neredeyse, zorunlu hale geldi.
Bu gelişmelerin bilincinde olan İstanbul Bilgi Üniversitesi, akademik kariyer odaklı yükseköğrenim içeriğini, yeni gereksinimlere uyumlandırma yönünde önemli mesafeler kaydetti. Diğer yandan, eski klasik içeriği de, gerekli alanlarda koruyarak, doktora ve doktoraya entegre yüksek lisans programları çerçevesinde, geliştirmeye yöneldi.
1996 yılında kurulan BİLGİ, kuruluşundan hemen sonra 1997’de üç programla lisansüstü eğitim vermeye başladı. Bunu
takiben Türkiye’nin ilk e-MBA programını kurdu ve geleceğin dünyasında önemi yadsınamaz “online” yüksek öğrenim
alanın da öncülerinden biri haline geldi. Kurucuları arasında akademisyenlerin de yer aldığı nadir kurumlardan biri olan
BİLGİ, yüksek öğretimin gereği olan araştırma ve akademik üretime önem veren anlayışının yanında, iş dünyasının gereksinimleri de kapsayan yenilikçi yaklaşımıyla, yüksek öğrenimde de seçkin bir üniversite haline geldi.
Bugün 60’a yakın lisansüstü programımızda 6.000’i aşkın yetişkin eğitim alıyor. Türkiye’nin en köklü vakıf üniversitelerinden biri olan BİLGİ’de alacağınız yüksek lisans eğitimi ile binlerce BİLGİ mezununa katılabilir, siz de Türkiye’de ya da
dünyanın farklı yerlerinde kendi başarı hikayelerinizi yazabilirsiniz.

Prof. Dr. Ege Yazgan
Rektör Yardımcısı
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Türkiye’nin lider MBA
programı bilgiMBA,
kariyer hedefleri olan
profesyonelleri bir
araya getiriyor, güçlü iş
bağlantıları kurmanıza
olanak sağlıyor.

Siz de iş dünyasının
liderlerinden eğitim alıp
onlarla ilişki kurma
şansını yakalamak,
farklı sektörlerden
yöneticilerle ve yönetici
adaylarıyla bir arada
olmak için hemen başvurun.

bilgiMBA’e
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bilgiMBA, iyiden iyiye düzleşen dünyada sadece bilgi aktarımına dayanan
bir eğitim modelinin yeri olmadığına inanır. Dünyanın düzleşmesi kurumları
da etkilediğinden artık bireylerden tek bir işlevi yıllarca yerine getirmeleri
değil, bütün hakkında fikir sahibi olmaları ve gerektiğinde farklı görevlere
göre kendilerini geliştirmeleri beklenmektedir.
bilgiMBA, bu beklentileri karşılamak için 15 yılı aşkın bir süredir kendisini her
sene yenilerken, iş dünyasından profesyoneller ile konusunda uzmanlaşmış
akademisyenlerden oluşan bir kadro ile öğrencilerine zengin bir temel ve
seçmeli ders yelpazesi sunmaktadır.
santralistanbul Kampüsü’nün yanı sıra Anadolu Yakası’nda çalışan/
yaşıyanlar için ise Kozyatağı’nda eğitime başladı.
mba.bilgi.edu.tr/
e-MBA İngilizce (University of Europe Laureate Digital)
İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin Avrupa’nın en önde gelen üniversiteler
ağından University of Europe Laureate Digital ile ayrıcalıklı bir ortaklık kurarak geliştirdiği e-MBA İngilizce (University of Europe Laureate Digital)
programı, bugünün bağlamında iş dünyasının liderlerini eğitmeyi ve dijital
ortalamayı ve küresel bir akademik grubun kolektif gücünü arttırmayı
hedeflemektedir.
e- MBA İngilizce (University of Europe Laureate Digital) Programı’nın tam
yapısı her bir yetkinlik için 5 yetkinlik ve 6 modüle dayanır. 5 yetkinlik, ders
başına 10 derste; ve 3 modülle izlenecektir. Program, hızlandırılmış Liderlik
Sertif ika Programı ile desteklenmektedir.
bilgionline.bilgi.edu.tr
e-MBA
BİLGİ e-MBA Programı, temel olarak “fırsat eşitliği” sağlamaktadır. Geniş
e-kütüphane aracılığıyla bilgiye ulaşabilen öğrencilerimiz, hem dersler hem
de kurulan ağlar ile yetkin yöneticiler haline gelecekleri bir eğitim hayatının
içine girmektedirler.
BİLGİ e-MBA Programı, hem Türkçe hem İngilizce olarak eğitim veren,
verdiği eğitimi de bilişim teknolojilerine yaptığı yatırımlarla öğrencilerine
yakınlaşarak sunan ender programlardandır. Zaman, mekân veya bilgiye
erişimin yüksek sınırları artık öğrencilerimiz için bir sorun oluşturmamaktadır.
BİLGİ e-MBA Programı, iletişim ve etkileşimin maksimumda olduğu bir
uzaktan eğitim programıdır.
bilgionline.bilgi.edu.tr

Bankacılık ve Finans
Finansal faaliyetlerde, ürünlerde ve kurumlarda anormal büyümeler ve
gelişmeler kaydedilirken, bir taraftan da tarihi finansal krizin yaşanması
f inans disiplinine yeni bir boyut kazandırdı. Bir yanda ABD’de sermaye
piyasaları hakim durumda iken yatırım bankacılığına yönelim olmakta,
diğer yanda bankacılığın hakim olduğu Kıta Avrupası’nda menkul kıymet
piyasaları faaliyetlerine ağırlık verilmeye çalışılmaktadır. Asya’da ise, esas
itibariyle reel sektörde üretim ve rekabet gücüne daha fazla ağırlık verilmektedir. Türkiye ise, jeopolitik ve ekonomik gücünü pekiştirme imkanı bulduğu
bir ortamda daha güçlü finansal sisteme ve uzmanlara gerek duymaktadır.
Konjonktürün yapısal değişim gösterdiği böylesine hassas bir dönemde
finansal kuruluşların önemi daha da kritik hale gelmiştir.
Bankacılık ve Finans Programı eğitimi alanlar, Finansal kurumlarda üst düzey
yönetici, Finans dışı kurumlarda ise Finans yöneticisi (CFO) olmaya aday
hale gelirken, üniversitelerde devam etmek isteyenler ise başarılı akademisyen olmaya namzet olacaktır. Özellikle f inans sektöründe çalışanların
iş yoğunlukları dikkate alınarak bazı derslerin e-destekli olarak uzaktan
alınması imkanı sunulmuştur.
bf.bilgi.edu.tr
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Bankacılık ve Finans Uzaktan Eğitim

Ekonomi

Bankacılık ve Finans Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Programı (e-BAN), ana
hedefi öğrencilere bankacılık ve finans alanında fark yaratan bir yüksek lisans imkanı sunmaktır. Program müfredatıyla paralel aktarılacak akademik ve teorik bilgilerin yanı sıra akademik kadronun tecrübeye dayanarak
sunduğu gerçek hayat örnekleri ile programda temel olarak bankacılık ve
finans alanındaki güncel süreçlerin işleyişi paylaşılmaktadır.

Türkiye’nin matematiksel sosyal bilimler alanında güçlü bir geleneği
bulunmaktadır. Uluslararası akademik ortamlarda bilinmekte ve saygı
görmekte olan bu gelenek sayesinde Türkiye, Ekonomik Teori alanında
akademik dünya haritasında yer almaktadır.

e-BAN, öğrencilerin profesyonel yönelimlerine göre kariyerler güçlendirmesine, bulunulan kurumda yükselmesine, başka finansal kurumlarda iş sahibi olabilmesine ve yetkin bir f inans yöneticisi niteliklerini geliştirmesine
katkı sunacaktır. Programa bankacılık sektörü dahil f inansal kurumlarda
ve diğer tüm kurumlarda finans alanında çalışanlar veya çalışmak isteyenler başvurabilir. Dersler, ders eğitmenleriyle etkileşime imkan tanıyacak
şekilde online olarak yapılacaktır. Dolayısıyla sunulan esnek yapı sayesinde
çalışırken yüksek lisans yapmanın avantaj sağlayacağı düşünülmektedir.
bilgionline.bilgi.edu.tr

İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Yüksek Lisans Programı da bu geleneğin
bir parçasıdır. Öğrencilerine yoğun bir çalışma ve yenilikçi bir araştırma
ortamı sunmaktadır. Ekonomi Yüksek Lisans Programı, ekonomi, f inans ya
da siyasal ekonomi alanlarında doktora yapmayı düşünen öğrenciler için
bir altyapı oluşturmayı hedeflemektedir. Program kapsamında öğrencilerin
8 ders (toplamda 60 ECTS) ve bir semineri başarıyla tamamlayıp tezlerini
savunmaları gerekmektedir.
Öğrenciler tüm derslerini ilk sene içerisinde almalıdırlar. Program 3 zorunlu,
4 secmeli ders ve 1 seminer dersinden olusmaktadir.
gradecon.bilgi.edu.tr

Finansal Ekonomi
Küresel f inans sistemi son dönemde büyük sancılar yaşamaktadır. Bu
sancılar zorunlu olarak bazı dönüşümleri de beraberinde getirmekte, gitgide
karmaşıklaşan ekonomik ve finansal yapıların en büyük ihtiyacı şüphesiz bu
yapıları yönetebilecek uzman finansçılar ve ekonomistler olmaktadır.
Bankalar, yatırım danışmanlık şirketleri gibi f inans dünyasının önemli aktörleri bir yanda; ekonomiyi ve f inansal kurumları düzenleyen kamu kuruluşları
diğer yanda ekonominin daha iyi işlemesi için önemli roller üstlenmektedirler. Bu kurumların değişen ekonomik ve finansal yapıları iyi anlayıp
bir adım önde hareket edebilmesi için çok donanımlı profesyonellere ve
akademisyenlere ihtiyaç duyulmaktadır. Finansal Ekonomi Yüksek Lisans
Programı’na devam eden öğrenciler, ekonomi ve f inans alanlarında üst
düzey sayısal yöntemlere ve analiz tekniklerine hakim olabilecek bir eğitim
alabileceklerdir.

Tezli programda tez dersinin yanı sıra 4 adet zorunlu, 3 adet seçmeli ve 1
adet tez semineri dersi olmak üzere toplam 90 kredi ve 9 ders vardır. Projeli programda 4 adet zorunlu, 6 adet seçmeli ve 1 adet proje dersi olmak
üzere toplam 90 kredi ve 11 ders vardır.
Programın öğrenim dili İngilizcedir.
finans.bilgi.edu.tr
Muhasebe ve Denetim
Türkiye’nin geçtiğimiz 10 yıl içerisinde yabancı yatırımlar açısından
hareketli bir dönem yaşaması en çok muhasebe ve denetim alanlarının hızlı
dönüşmesine neden oldu. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları
(UFRS), Uluslararası Denetim ve Değerleme Standartları ve yeni Türk Ticaret Kanunu bugüne kadar alışılagelmiş “muhasebe” yaklaşımlarını kökten
değiştirmektedir.

finecon.bilgi.edu.tr

Uluslararası Finans
Küreselleşen işletmecilik bağlamında artık her bir işletme, dünyanın her bir
noktasındaki gelişmeden her an haberdar olup, politikalarını da ona göre
ayarlamak durumundadır. Klasik finans anlayışını, “uluslararası” olarak ele almak zaruri hale gelmiştir. Birbirine ortak finansal enstrümanlarla bağlanmış
küresel f inansal yapı birçok üniversite mezununa önemli kariyer fırsatları
sunmakta, ancak bu fırsatlar sade işletme, ekonomi, mühendislik vb. eğitimi
almış lisans mezunları için dahi sınırlı kalmaktadır.
Yüksek lisans eğitimi ile öğrenciler, tüm uluslararası f inansal kuruluşların
yanısıra, IBM, General Motors, LG, General Electric, Coca Cola, MAN vb.
birçok çokuluslu firmanın finansal yönetim anlayışlarını vakalar eşliğinde
öğrenirken; New York Borsası, Singapur Borsası, Şikago Emtia Borsası dahil
birçok piyasayı en doğru şekilde kavrayacaklardır.
Uluslararası Finans Yüksek Lisans Programı, etik değerlere sahip f inansçılar
yetiştirmek amacıyla hem profesyonel hem de akademik açıdan ileri pratik
ve teorik altyapıyı kazandırma hedef iyle kurulmuş bir yüksek lisans (MSc)
programıdır.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Muhasebe ve Denetim Yüksek Lisans Programı
halihazırda muhasebe, denetim ve vergi müşavirliği alanlarında çalışmakta
olan profesyoneller ve bu alanda akademik ve profesyonel kariyerlerini ilerletmek isteyenler tarafından tercih edilmektedir.
Şu anda programa kayıtlı olan öğrenciler denetim, vergi müşavirliği ve mali
müşavirlik, bankacılık ve imalat gibi çeşitli sektörlerden gelmektedirler.
acc.bilgi.edu.tr

Pazarlama

Pazarlama İletişimi / Marka Okulu

Pazarlama Yüksek Lisans Programı, işletme veya örgütlerde üst düzey
yönetici veya girişimci olarak yönetimsel fonksiyonları yürütecek bireyler
yetiştirmektedir.

Çağımızın modern pazarlama felsefesine göre, pazarlama, insanı anlamayı,
insanla anlaşmayı ve onunla beraber değer üretmeyi amaçlamaktadır.
Pazarlama iletişimi de bu değerin üretilmesi ve sunulması esnasında
gerçekleştirilen iletişim süreçlerinin tümünü kapsamaktadır. Pazarlama
iletişimi farklı disiplinlerle beslenir ve pazardaki güncel verilerle, tüketici ihtiyaç, tercih ve davranışlarına dayalı çözümlerle yürütülür. Bu anlayış ışığında
pazarlama iletişiminin tüm öğelerini kapsayan bir yaklaşım doğrultusunda,
Marka Okulu’nda MediaCat ile kurduğumuz ortaklık ile güçlü bir sektörel
entegrasyon içerisinde, yaratıcı, eleştirel ve üretken bir mesleki ve akademik gelişim ortamı sunmayı amaçlıyoruz. Pazarlama İletişimi Yüksek Lisans
Programı sektör için değil, sektör ile birlikte nitelikli profesyonellerle bilgi
üretmektedir.

İstekli ve başarılı öğrenciler pazarlama alanındaki çalışmalarını ileriye
taşıyacak doktora programına katılarak akademik dünyada veya araştırma
merkezlerinde araştırma ve eğitim-öğretim alanında ilerleyebilirler.
Bu programdan mezun olan öğrenciler şirketlerin Pazarlama Kurul Başkanlığı
gibi yüksek noktalarına gelebileceklerdir. Stratejik pazarlama becerisi ve
geniş bakış açısına bağlı karar verme yetisi ile donanmış mezunlarımızın
çalıştıkları şirketler için rekabetçi üstünlük sağlayacaklardır. Küreselleşen
şirket yapısı, derin uluslararası işletme bilgi, beceri ve çok uluslu bakış
açısına sahip yöneticilere her zamankinden daha fazla ihtiyaç duymaktadır.
Mezunlarımız dünyanın değişik bölgelerinde yönetici olabileceklerdir.
marketing.bilgi.edu.tr

Program, santralistanbul Kampüsü’nün yanı sıra Anadolu Yakası’nda
çalışanlar/yaşayanlar için artık Kozyatağı’nda da öğrenime başlamıştır.
marcom.bilgi.edu.tr

İnteraktif Pazarlama / Next Academy
İş dünyasının hangi departmanında kariyer yapmak isterseniz isteyin, iş dijital olanaklarla gerçekleştirilecektir. Artık konunun sadece birkaç parçasının
uzmanı değil, bütün parçaları konusunda bilgi sahibi olan yöneticiler ayakta
kalabilecektir. Özellikle pazarlama ve iletişim konularına değinmeye çalışan
konvansiyonel eğitimin, geleceğe yönelik kariyer gelişiminde etkisi azalarak
devam etmektedir. Next Academy pazarlama, iletişim ve satışta sürekli ve
yeniyi arayan, değişenin ve dönüşenin peşinde bir yüksek lisans programı
sunmaktadır.
Next Academy, dünyanın yeni döneminin yeni tür yöneticisini ortaya çıkartmak için oluşturulmuştur. Benzeri olmayan bu yüksek lisans
programında konusu ile ilgili farklı sektörlerin lider ve geleceğini inşa eden
isimleri bizzat ders vermektedir. Dijital hayatı yeniden tanımlayan global
şirketler konuşmacı ve destek programları içinde Next Academy’de yer
almaktadırlar.
nextakademi.com
Yüksek Lisans dersleri

İnsan Kaynakları Yönetimi

Örgütsel Psikoloji

İş yapma alışkanlıklarının ve teknolojinin değişmesiyle yönetim meseleleri daha karmaşık hale gelmektedir. Yeni kuşakların iş hayatına katılımı
insan kaynaklarını doğrudan etkilemektedir. Değişen bu koşullarla İnsan
Kaynakları Yönetimi’nin işletmeler için stratejik önemi her geçen gün
artmaktadır. İnsan Kaynaklarının artan bu önemi, işletmelerde yöneticilik
pozisyonlarına gelmek isteyenler için gerekli İK becerilerini edinmenin de
önemini arttırmaktadır. İnsan Kaynakları Yönetimi yüksek lisansı İK’nın tüm
yönlerine hâkim olan ve stratejik düşünebilmeye önem veren profesyoneller yetiştirmeyi hedef lemektedir.

Örgütsel Psikoloji Yüksek Lisans Projeli ve Tezli Programı, öğrencilerine Örgüt
Psikolojisi ve Endüstri Psikolojisi alt alanlarında uzmanlaşma seçenekleri
sunmaktadır. Yüksek lisans derecesi elde edebilmek için projeli öğrencilerin
ders yüklerini ve yüksek lisans projelerini başarıyla tamamlamış olmaları
gerekmektedir. Projeli Programın Örgüt Psikolojisi Alt Dalı ve Endüstri Psikolojisi Alt Dalı; akademik dersler ve kamu, özel veya gönüllü bir kuruluşta süpervize
edilen bir danışmanlık deneyiminin değerlendirilmesi ve raporlanmasını içeren
projenin tamamlanmasının sonucunda mezunlarına yüksek lisans derecesi
sunmaktadır. Tezli Programın Örgüt Psikolojisi Alt Dalı veya Endüstri Psikolojisi Alt Dalı’ndan yüksek lisans derecesine sahip olmak için ise öğrencilerin
ders yüklerini ve yüksek lisans tezlerini başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.

hrm.bilgi.edu.tr

maorgpsy.bilgi.edu.tr

İnsan Kaynakları Yönetimi Uzaktan Eğitim

Yönetim ve Bilişim Sistemleri Uzaktan Eğitim

Programın temel hedefi öğrencilere, İnsan Kaynakları Yönetimi konularında
örgütsel problemlerin çözümü için gerekli olan sistemlerin kurulması
ve yönetilmesi ile ilgili bilgi ve beceri kazandırmaktır. Günümüz
organizasyonlarının en önemli varlığı olan insan sermayesinin, örgütün
performansına yaptığı katkının artırılmasına yönelik sistemlerin kurulması
ve yönetilmesi ile ilgili bilgi ve becerinin yaygınlaşması bu programın
hedef leri arasındadır. Lisans eğitimini tamamlamış bireylerde örgütsel yapı
ve örgütsel davranış konularında, özellikle uygulamalara yönelik yaratıcı
ve yenilikçi fikirlerin oluşmasını sağlamayı amaçlayan İnsan Kaynakları
Yönetimi disiplini, Türkiye koşullarına uygun bilimsel araştırmaları yapmak
ve sonuçlarını bilim dünyası ile paylaşarak bu disiplinin gelişmesine katkıda
bulunmayı amaçlar.

Günümüzde müşteri yönetiminden veri analizine, stratejik öngörüde bulunmaktan kaynak optimizasyonu ve değer zinciri yönetimine kadar her alanda
Bilişim Sistemleri ile Yönetim en önemli rekabet unsurudur. Bu doğrultuda,
programın ana hedefi hem işletme yönetimi hem de bilişim teknolojilerinin
temel konularında dengeli bir şekilde uzmanlaşmış mezunlar yetiştirmektir.

bilgionline.bilgi.edu.tr

bilgionline.bilgi.edu.tr

Program çerçevesinde işletme yönetimi ve bilişim teknolojileri,
disiplinlerarası bir anlayış çerçevesinde ele alınmaktadır. Bu bağlamda İş
Analitiği ve Büyük Veri (Big Data), Veri Kaynakları Yönetimi, Sistem Analizi ve Dizaynı, Tasarım Odaklı Düşünme gibi konular; İşletme Yönetimi,
Girişimcilik, Kurumsal Kaynak Planlama, B2B Marketing gibi işletme konuları
ile harmanlanmaktadır.

Hukuk

Uluslararası Ekonomi Politik

Program, geleneksel kamu hukuku-özel hukuk ayırımı yerine, günümüz
dünyasının iki temel ekseni olarak nitelendirilebilecek “Ekonomi Hukuku”
ve “İnsan Hakları Hukuku” alanları üzerinde yapılandırılmıştır. Öğrencilerin,
birbirinden bağımsız derslerden oluşan bu iki ders programından birini tercih etmesi zorunludur. Hukuk Yüksek Lisans Programı’nda adı İngilizce olan
dersler dışındaki dersler Türkçe verilmektedir.

Dünya ekonomisini anlama ve ülke ekonomilerini dünya ekonomisi ile
ilişkileri içinde değerlendirme hem akademik hem de profesyonel iş dünyası
bağlamlarında giderek önem kazanmaktadır. Uluslararası İlişkiler, Ekonomi
ve Siyaset Bilimi gibi üç temel çalışma alanını birleştiren Uluslararası Ekonomi Politik (UEP) akademik veya profesyonel iş yaşamı için önemi artan bir
bilgi birikimi sunmaktadır.

Ekonomi Hukuku
Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans Programı, ekonomik hayatın hukuksal yönlerinin incelendiği, teorik yaklaşımlar ile uygulama sorunlarının birlikte ele
alındığı bir programdır.

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde 2008 güz yarıyılında başlayan Uluslararası
Ekonomi Politik Yüksek Lisans programı, bu alanda Türkiye’deki ilk
programdır. Programın içeriğinde ekonomi derslerinin belli bir ağırlığı olmakla beraber, derslerin genel yapısı ve uygulaması, UEP’i, farklı disiplinlerden gelen kuramsal perspektif ler ve analitik araçlarla birlikte anlamaya
yardımcı olacak biçimde hazırlanmıştır.

İnsan Hakları Hukuku
İnsan Hakları Hukuku Yüksek Lisans Programı, insan hakları hukukunun
teorik temelleri ve gelişim seyrinin derinlemesine ve disiplinlerarası bir
bakış açısıyla ele alınıp, incelendiği bir programdır.

ep.bilgi.edu.tr

hukukyl.bilgi.edu.tr
Bilişim ve Teknoloji Hukuku

Avrupa Etüdleri

Bilişim ve Teknoloji Hukuku Yüksek Lisans Programının amacı, İstanbul
Bilgi Üniversitesi olarak bilişim hukuku konusunda sahip olduğumuz bilgi,
birikim ve tecrübeyi talep eden herkesle paylaşarak; ülkemizde açıkça
ihtiyaç duyulan bilişim hukukuna vakıf, deneyimli hukukçular ve bilişimciler
ve konuya ilişkin farkındalık ve bilince sahip her meslekten bireyler
yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır.

Kuruluşundan beri, İstanbul Bilgi Üniversitesi siyasal ve sosyal tartışmalarda
açık ve ilerici bir duruş sergilemekte ve AB entegrasyonu sürecine ilişkin
tartışmalarda da yer almaktadır. AB ve ilgili konularda kamu bilinci yaratmada aktif olan BİLGİ, AB bütünleşmesi, göç, yoksulluk, dışlama, insan hakları,
demokratikleşme ve sosyal hizmetler sağlama projeleri gibi konularda çok
sayıda konferans ve atölye çalışmaları düzenlemiştir.

Bilgi çağı olarak adlandırdığımız 21. yüzyılda bilişimden etkilenmeyen kişi,
kurum veya meslek mevcut değildir. Bu yüzyılı karakterize eden olgu
bilişim olunca, bilişimin temas ettiği her noktada bilişim hukukunun
çözümlemesi gereken ve herkesin bilmesi gereken bilişim hukuku sorunları
karşımıza çıkmaktadır. Hukukçular için bilişim hukuku, ayrı ve özel
uzmanlığı ve bilgiyi gerektiren hukuk branşı içinde ayrı bir daldır. Hukuk
mesleğinin ister teorik ister uygulama tarafını yürütsün her hukukçunun
karşısına mutlaka bilişim hukuku ilke ve mevzuatları ile çözümlenmesi
gereken sorunlar çıkmaktadır. Bilişimciler veya diğer meslek mensupları
için de meslekleri gereği bilişim hukukunu bilmek işin kaderini etkileyecek
öneme sahip olmaktadır.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Avrupa Etüdleri Yüksek Lisans Programı Avrupa
Birliği’nin, kurumlarını, politikalarını ve Türkiye ile ilişkilerini çalışmak ve bu
konuda uzmanlaşmak için kurulmuştur. 2000’de eğitim vermeye başlayan
program İstanbul’un merkezinde birinci sınıf akademik deneyim ile politika odaklı sivil toplum deneyimlerini buluşturmaktadır. Program, Avrupa
Komisyonu tarafından 2013 yılında “Mükemmeliyet Merkezi” olarak ödüllendirilen İstanbul Bilgi Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü’nün desteğiyle
yürütülmektedir.

cyberlaw.bilgi.edu.tr

eustudies.bilgi.edu.tr

Uluslararası İlişkiler
Türkiye’nin küresel ekonomiyle bütünleşme düzeyi ve küresel siyasetin önemli aktörlerinden biri olmaya istikrarla devam etmesi göz önüne
alındığında, çok boyutlu, geniş kapsamlı ve bir uluslararası ilişkiler eğitimi
her zamankinden daha büyük önem kazanmıştır.
İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı,
yetkin ve dinamik akademik kadrosu ile geniş ders yelpazesine sahip
kapsamlı müfredatıyla dikkat çekmektedir. Başta siyaset bilimi, tarih, hukuk, ekonomi, felsefe ve sosyoloji olmak üzere diğer disiplinlerle
yakın ilişki içinde olan Program, sağlam bir sosyal bilimler donanımı
kazandırmaktadır.
Bölgesel çalışmalara odaklanan Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans
Programı’nın iki ana amacı bulunmaktadır: Öğrencilere Uluslararası İlişkiler
teorisinde ve pratiğinde sağlam bir altyapı kazandırırken Türkiye’nin
etrafındaki dört bölgeden birine odaklanma fırsatı sunmaktadır:
•
•
•
•

Orta Doğu (Akdeniz dahil)
Güneydoğu Avrupa/Balkanlar (Yunan-Türk çalışmaları dahil)
Avrupa
Kafkaslar

irma.bilgi.edu.tr

Enerji Müzesi / Kontrol Odası

Enerji Müzesi

Halkla İlişkiler ve Kurumsal İletişim

Medya ve İletişim Sistemleri

Halkla İlişkiler ve Kurumsal İletişim Yüksek Lisans Programı kamu kurumları,
yerel yönetimler, özel sektör ve sivil toplum kurumları başta olmak üzere
çok çeşitli kuruluş ve yapılarda danışmanlık yapacak stratejik iletişim yöneticilerini yetiştirme vizyonuyla, teorik bilgilerin pratik deneyimle bütünleştiği,
dinamik bir öğrenme ortamı sunmaktadır. Program medya ilişkileri yönetiminden halkla ilişkilerde etkin yazım ve araştırma/ölçümleme tekniklerine,
dijital iletişimden değişim yönetimine uzanan geniş bir alandaki zorunlu
dersleri, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin farklı ve zengin akademik birikimini
temsil eden işletme, reklam ve medya gibi programlardan seçmeli derslerle bir araya getirmekte, kurumların iletişim gereksinimlerini yeni iletişim
ortamının dinamikleri ile birleştirebilen, çok yönlü düşünebilen, farklı sektörlerin, Türkiye’nin ve dünyanın gündemine hâkim iletişim danışmanları
yetiştirmeyi hedef lemektedir.

Ülkemiz ve dünyadaki medya-toplum ilişkilerinin analizi, anlaşılması ve
eleştirisi için kuramsal irdeleme ve araştırma yapmak amacıyla kurulan
programımız bir yılını doldurdu. Bu süre içinde analiz ve eleştiriye “üretim”
boyutunu da ekledik

prcc.bilgi.edu.tr

Kültür Yönetimi
Kültür Yönetimi Yüksek Lisans Programı, öğrencilere kültür endüstrisinin
bileşenlerini analiz ederek kültür yapılarını ve politikalarını sosyal, ekonomik ve siyasi çerçevede, yerel ve uluslararası etkenleri boyutunda inceleyebilecekleri, akademik ve profesyonel ağlara dahil olmalarına fırsat
veren disiplinlerarası bir eğitim sunmaktadır.

Medya ve İletişim Sistemleri Yüksek Lisans Programı, müfredatında sosyal bilimlerin temel kavramları ile iletişim çalışmalarının teorik birikimini
inter disipliner bir bakış açısıyla harmanlar. Öğrencilerini, medya içeriklerinin üretim, dağıtım ve tüketim süreçlerini, toplumsal bağlamda ve bütünsellik içinde analiz edip geliştirmeye yönlendirir. Program öğrencileri
bir yandan nitelikli akademik üretime, diğer yandan da medya üretimine
yönelik bilgi, beceri ve donanımı bir arada edinir. Tezli programdan mezun olan öğrenciler, akademik hayata devam etmek için doktora sürecine
hazırlanmış, iletişim sektöründe güçlü içerik üretebilen, araştırma ve sivil
toplum yönü güçlü bireyler olarak ilerlerler.
Temel hedef imiz, Medya ve İletişim Sistemleri Yüksek Lisans Programı’nı
yüksek kaliteli akademik çalışmaların yürütüldüğü bir merkez haline
dönüştürüp aynı zamanda akademinin sınırları dışına taşımak, dünyaya
açmaktır.
mis.bilgi.edu.tr
Sinema ve Televizyon

Program, daha önce kültür alanında akademik veya profesyonel deneyim
sahibi adayların yanı sıra, bu alanda çalışmaya veya araştırma yapmaya
başlamış olanlara da yöneliktir. Kültür ve sanat altyapısı ve kurumlarıyla bu
sektördeki üretim ve yönetim dinamiklerini inceleyebilmek, tartışabilmek
ve yaratıcı yaklaşımlar geliştirmek için gerekli donanımı kazandırmayı
hedefleyen program, kültür işletmeciliği, kültür politikaları, yönetişim, sivil
toplum, kültür sektörünün küresel ekonomideki rolü ve kültür yönetimi
alanındaki çalışmalar için geniş bir perspektif sunmaktadır.
camma.bilgi.edu.tr

Sinema ve Televizyon Yüksek Lisans Programı, sinemada belirli bir altyapıya
sahip olan, sinema üzerine düşünmeye, senaryo yazmaya, film çekmeye veya
bir f ilm ekibi içinde yer almaya istekli katılımcılar için tartışma ortamı, profesyonel bir çevre ve teknik ekipman sunmaktadır. Adaylardan, Program’a
bir tez konusu ile veya bir film ya da senaryo projesi ile başvurmaları istenmektedir. Kabul edilen öğrenciler tez ya da projelerini geliştirmek üzere,
seçtikleri derslere devam edecekler ve konularında uzmanlaşmış profesyonellerden danışmanlık yardımı alacaklardır. Öğrencilerin farklı yüksek
lisans programlarından konularıyla ilgili ders seçmeleri veya teknik bilgi ve
becerilerini geliştirmek için lisans programından ders almaları mümkündür.
ftvma.bilgi.edu.tr

Felsefe ve Toplumsal Düşünce

Sosyal Projeler ve STK Yönetimi

Felsefe ve Toplumsal Düşünce Yüksek Lisans Programı gerek felsefe
alanında gerekse beşeri bilimlerin diğer alanlarında lisans veya yüksek
lisans eğitimi almış kişilere açık bir felsefi araştırma ve eğitim merkezi
olarak tasarlanmıştır. Katılacak öğrencilere güçlü bir felsefe tarihi bilgisi
verecek olan Program, sanat teorisi ile toplumsal ve siyasal düşüncenin
modern topluma özgü biçimde kesiştiği noktada odaklanacaktır. Küçük
seminer grupları biçiminde yürütülecek olan dersler şu temel alanları öne
çıkartacaktır: Sanat ve teknoloji üzerine felsefi perspektifler, toplum ve siyaset felsefesi, etik, toplumbilim felsefesi, rasyonalite ve öznellik, modern
felsefede dönüm noktası oluşturan filozoflar.

Ülkemizde özellikle son yirmi yılda sivil toplum kuruluşlarının (STK) çoğulcu ve
katılımcı demokrasinin güçlenmesinde ve işleyişinde önemli rollerinin bulunduğuna
dair bir farkındalık oluşmaya başladı. Farkındalığın artmasına paralel bir biçimde,
ülkemizde STK’ların hem sayılarında, hem faaliyet gösterdikleri alanların çeşitliliğinde
de gözle görülür bir artış gözlenmektedir.

pst.bilgi.edu.tr/tr

2003 yılından bu yana önce STK Eğitim ve Araştırma Birimi, daha sonra Sivil Toplum
Çalışmaları Merkezi bünyesinde yayınlar, sertifika programları ve saha çalışmalarıyla
bu alanın gelişmesine destek veren İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2014-2015 öğretim
yılından itibaren Sosyal Projeler ve STK Yönetimi Yüksek Lisans Programıyla
STK’ların yetişmiş insan kaynağı gereksinimine ve bu alanda yürütülecek kaliteli akademik çalışmalara katkıda bulunmayı hedef lemektedir. Bu hedef ler doğrultusunda
yüksek lisans programı tezli ve tezsiz olarak iki şekilde kurgulanmıştır.
stcmma.bilgi.edu.tr

Kültürel İncelemeler
Program, günümüz dünyasının anlam haritalarının analizine karşılaştırmalı
ve çokdisiplinli bir yaklaşım geliştirmek üzere tasarlanmıştır. Çeşitli alanlarda
yurtiçi ve yurtdışından uzmanlar tarafından yürütülen Kültürel İncelemeler
Yüksek Lisans Programı, bu anlam haritalarını yaratan ve bunlar tarafından
yaratılan farklı toplumsal gruplar ve kimlikler arasındaki asimetrik ilişkileri
sistemli bir şekilde incelemeyi amaçlamaktadır.
Kültürel İncelemeler Yüksek Lisans Programı üç yıllık (altı dönem) bir
programdır. Programın tercihen ilk iki yılında (dört dönem) öğrenciler, her
biri 3 kredi değerinde olan toplam 7 ders ve 2 de kredisiz zorunlu ders
(Akademik Yazım ve Seminer) alırlar. Öğrencilerin tez aşamasına geçmeden önce kredisiz zorunlu derslerini tamamlamaları gerekmektedir. Derslerin bitimini takip eden iki dönem boyunca da öğrenciler tez derslerini alarak
yüksek lisans tezlerini hazırlar ve savunurlar.
cultma.bilgi.edu.tr

Latif Mutlu Kütüphanesi

Sosyoloji
Lisans eğitimleri sosyoloji alanında olsun veya olmasın, çalışmalarını sosyal
bilimlerde sürdürmek isteyenlere temel ve aynı zamanda eleştirel bir bakış
açısı kazandırmak, onları bilimsel araştırma yapmaya hazırlayacak donanımı
edindirmek programın temel amaçlarından birisidir. Ayrıca program,
günümüz sosyal hayatının önemli bir bileşeni olan sivil toplum örgütlerinde
veya araştırma merkezlerinde çalışmak isteyen ya da içinde yaşadığı
toplumla ilgili derinlikli ve kavrayıcı bir perspektife ulaşmak isteyen kişilere
ihtiyaç duydukları teorik ve metodolojik araçları sunmaktadır. Program;
özellikle akademik kariyer yapmayı düşünen adayların, özgün bir araştırma
yapma, kendilerini yazılı ve sözlü olarak akıcı ve berrak biçimde ifade edebilme ve belki hepsinden de önemlisi doğru soruları doğru şekilde sorabilme
becerilerini kazandırmayı önemsemektedir. Bu doğrultuda, doktora başvuru
sürecinde ve sonrasında öğrencilere destek olmayı hedeflemektedir.
socma.bilgi.edu.tr
Tarih
Tarih Yüksek Lisans Programı, tarih, sosyal veya beşeri bilimler bölümleri mezunlarına disiplinlerarası açılımları olan tarih disiplininde bilimsel araştırma için gerekli altyapıyı kazandırmayı amaçlamaktadır. Ağırlık,
öğrencinin araştırma faaliyetine verilmektedir. Bu sebeple, öğrenciyle
danışmanı arasında öngörülen yoğun işbirliği, programın en ayırt edici
niteliğini oluşturmaktadır. Programın öğrenim dili İngilizce’dir.
histma.bilgi.edu.tr

santralistanbul Kampüsü

Klinik Psikoloji
,
Türkiye’de son yıllarda ruh sağlığı alanlarında iyi yetişmiş uzmanlara olan
ihtiyaç oldukça artmıştır. Bu alanlardan biri de klinik psikolojidir. Klinik
Psikoloji Yüksek Lisans Programı, bu uzman açığının giderilmesine katkıda
bulunmayı amaçlayarak 2005 yılında öğretim hayatına başlamıştır. İlk yedi
yıl sadece “Yetişkin” ağırlıklı öğretim veren program, 2012 yılında “ÇocukErgen” ve 2013 yılında “Çift-Aile Terapisi” alt-dallarını bünyesine ekleyerek
üç alt-dallı kapsamlı bir program haline dönüşmüştür.
Program, bu çerçevede bir klinik psikolog olabilmek için teorik ve pratik bilgi ve becerilerle donanmış, sosyal ve etik sorumluluk sahibi uzmanlar yetiştirme hedef ine sahiptir. Klinik beceri açısından, öğrenciler yoğun
süpervizyon altında psikoterapi ve psikolojik değerlendirme alanlarında
uygulamalı olarak yetiştirileceklerdir.
Programın ilk yılında yoğun bir teorik eğitim ve bazı derslerde ona eşlik
eden kısmi bir uygulamaya dönük eğitim vardır. İkinci yılda ise öğrencilerin
hem tez/proje çalışmalarını hem de klinik stajlarını yapmaları beklenmektedir. Klinik staj, haftada en az iki gün olmak üzere, kısmen programın Psikolojik Danışmanlık Birimi’nde, kısmen de işbirliği yapılan diğer hastane ve terapi
merkezlerinde gerçekleştirilmektedir.

Mimari Tasarım
Türkiye’nin öncü akademisyen ve tasarımcı mimarlarının ortak projesi olarak 2005
yılında açılan İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı’nın
hedefi, uluslararası standartları gözeten yeni bir model oluşturarak öncü rolü
oynamak ve Türkiye’deki mimarlık eğitimi için çağdaş nirengi noktalarını
oluşturmaktır.
Türkiye’deki üniversitelerde mimarlık fakülteleri genellikle lisans eğitimine öncelik verilerek kurulmaktadır. Fakültenin kurucu kadrosunu da doğal olarak farklı ilgi
alanlarına sahip olsalar da bir grup akademisyen teşkil etmektedir. BİLGİ Mimarlık,
bu döngüyü kırmak için dünyaya küresel ölçekte liderlik eden Anglo-Sakson
modelini benimsemiş ve daha en başından farklı bir yol izleyerek akademik örgütlenmesini 2004’te yüksek lisans eğitimine öncelik vererek başlatmıştır. Pratikle ve sektörle ilişkisi daha yoğun olmaya yatkın olan yüksek lisans eğitimininin nüvesi, farklı
okullardan gelen tecrübeli akademisyenlerin yanısıra mesleğin öncüsü tasarımcıların
işbirliği ile oluşmuştur. Dolayısıyla tasarımcıların konuk öğretim görevlisi olarak
davet edildiği bir yapının çok ötesinde tasarımcılarla akademisyenlerin birlikte
kurduğu ve güncel problematikler doğrultusunda sürekli birlikte yeniledikleri bir
oluşumdur.
mimarlik.bilgi.edu.tr

psyma.bilgi.edu.tr
Travma ve Afet Çalışmaları Uygulamalı Ruh Sağlığı

Mimarlık Tarihi, Teorisi ve Eleştiri

Travma ve Afet Çalışmaları Uygulamalı Ruh Sağlığı Yüksek Lisans Programı
ruhsal travma ve afet alanlarında ulusal ve uluslarası anlamda yapılacak
yeterlilik geliştirme çalışmaları için önemli bir insan kaynağı yaratmaktadır.
Programın temel amacı ise ülkede ruhsal travma ve afet ruh sağlığı
alanlarında eğitim ve araştırma programları düzenleyebilecek, ulusal ve
uluslarası düzeyde yeterlilik geliştirme programlarına destek olabilecek, bu
programlara katılabilecek, alanla ilgili bilgi ve uygulanabilir politikalar üretebilecek uygulayıcıları yetiştirebilmektir.

Mimarlık Tarihi, Teorisi ve Eleştiri Yüksek Lisans Programı’nın açılış amacı
Mimarlık disiplini dahilinde bilgi üretimini ve yazınının gelişimine katkıda
bulunmaktır. Bu bağlamda, mimarlık disiplinini daha iyi anlamak, daha
doğru anlatmak ve mimari bilgi üretimini daha geniş ve kapsamlı bir çerçeve dahilinde ele alabilmek için, mimarlık disiplini üzerine yapılacak olan
tüm tartışma ve çalışmalar, mimarlığın kent ve peyzaj ile olan ve her üç
söylemi de biribirinden ayrılmaz kılan yadsınamaz ilişkisi üzerinden
yapılandırılacaktır. Mimarlığa dair bilginin disiplinlerarası bir ortamda üretimini ön plana çıkarılarak; tarihi bağlamda bilgi üretimi, teknikleri, teori ve
eleştirisinin bağlamsal olarak incelenmesi ve bu birikimin üzerine yaratıcı
yeni yazın tekniklerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Programda eğitim alan öğrencilerin ruhsal travma ve afet ruh sağlığı alanında
uygulama, eğitim ve araştırma yapabilecek bilgi ve beceri yeterliliğine sahip
olmaları, ulusal ve uluslarası düzeyde hem psikosoyal destek çalışmalarında
hem de akademik çalışmalarda etkili olabilmeleri hedeflenmektedir.
travmaveafet.bilgi.edu.tr

Program, tüm disiplinlerden gelen katılımcılara açıktır.
htc.bilgi.edu.tr

Yapım Yönetimi
İnşaat sektörünün MBA’i olan bu program, alanın tecrübeli akademisyenleri ile sektörün tecrübeli profesyonellerinin bir araya gelmesi ile
kurulmuştur. Programa mimarlık, iç mimarlık ve inşaat mühendisliği
ile işletme, iktisat, çeşitli mühendislikler ve hukuk lisans eğitimini
tamamlamış olanlar kabul edilmektedir. Programın mezunları, öncelikle inşaat f irmalarının gerek maliyet tahmini, teklif hazırlama, şantiye
ön hazırlıkları gibi of is çalışmalarının çeşitli gruplarında, gerekse de
inşaatı gerçekleştirme aşamasının çeşitli evre ve pozisyonlarında; buna
ek olarak proje yönetim firmalarında ve büyük mimarlık ofislerinin proje
ve of is yönetimi departmanlarında inisiyatif li, kalif iye yönetici sıfatıyla
çalışmak üzere formasyon edinmektedir.
Dolayısıyla program, Türkiye ekonomisinin motor ve kilit sektörü olan
inşaat sektörünün ihtiyacı olan kalifiye yönetici adayları profesyonellerin
yetiştirmeyi hedeflemektedir. Programın işleyişi, BİLGİ’nin en tecrübeli
olduğu alanlardan biri kabul edilen MBA ile senkronik bir yapı içinde
tasarlanmıştır.
cm.bilgi.edu.tr

Tüm
İstanbul için
daha fazla
BiLGi
BiLGi Kozyatağı
Merkezi
açıldı.
BİLGİ’nin şimdi Anadolu Yakası’nda da bir merkezi var.
Sayısı her geçen gün artan yüksek lisans programları,
BİLGİ Eğitim programları, öğrenciler için çalışma alanları
ve daha fazlası burada BİLGİ’lileri bekliyor.

BiLGi Kuştepe

santralistanbul
BiLGi Dolapdere

BiLGi Kozyatağı

444 0 428 | www.bilgi.edu.tr

Enerji Müzesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği, insan hayatını değiştiren, yaşam kalitesini yükselten buluşların ve icatların çoğunu borçlu olduğumuz heyecan verici, ilgi çekici bir
mühendislik alanı olarak öne çıkmaktadır.
Alanlarında söz sahibi, çoğu ABD ve Avrupa’ nın prestijli üniversitelerinden doktoralı
öğretim üyelerinden oluşan akademik kadrosu ile iki yıllık BİLGİ Elektrik-Elektronik
Mühendisliği Yüksek Lisans Programı, dünya standartlarında üstün teknik bilgi
ve becerileriyle öne çıkan bireyler yetiştirmektedir. Program öğrencileri, kuramsal bilgi ve teknik beceriler kazanmanın yanısıra, girişimcilik ve yaratıcılıklarını da
geliştirmektedirler.
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı öğrencileri şu üç alandan
birine odaklanma fırsatı bulacaklardır:
• Mikroelektronik & Mikrosistemler
• Telekomünikasyon & Sinyal Süreçleme
• Kontrol Teorisi & Robotik
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı öğrencileri santralistanbul
Kampüsü’nde yer alan en önemli endüstri miraslarından biri olan eski Silahtarağa
Elektrik Santralı binalarında, bu mesleğin ilk icra edildiği tarihi ortamın ruhunu teneffüs ederek eğitim göreceklerdir.
mscee.bilgi.edu.tr
Teknolojide Girişimcilik ve İnovasyon
İstanbul Bilgi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde bulunan
Teknolojide Girişimcilik ve İnovasyon Yüksek Lisans programı’nın amacı
teknoloji ve mühendislik alanlarına odaklı işletmecilik ve girişimcilik
konularında uzmanlaşma imkânı sağlamaktır. Program, teknolojinin hızla
geliştiği ve rekabetin her gün arttığı bir ortamda, yenilikçi f ikir ve atılımları
gerçeğe çevirebilmek için mühendislik ile işletme bilim dallarını birleştirmeyi
hedef lemektedir.
Teknolojide Girişimcilik ve İnovasyon yüksek lisans programı’nda verilecek
ders ve seminerler teknoloji ve mühendislikte yeni iş fikri geliştirme ve iş
kurma konularında, inovatif iş fırsatlarını belirleyip bu fırsatları çeşitli sektörlerde uygulayabilen potansiyel girişimciler yetiştirmeyi hedeflemekte
ve girişim sürecinde f ikir yakalama, f ikir büyütme, yatırımcıya sunma,
şirketleşme, reklam ve pazarlama tekniklerini öğretmeyi hedeflemektedir.
techinnovation.bilgi.edu.tr

Sağlık Yönetimi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Sağlık Yönetimi Anabilim dalı dünyadaki sağlık yönetimi gelişim ve değişim
sürecine paralel olarak kurulmuştur. Sağlık Yönetimi programı sağlık
kurumları yönetici adayları için tasarlanmıştır ve başvuru için lisans mezunu
olmanın dışında, hiçbir ön koşulu bulunmamaktadır. Sağlık Yönetimi Yüksek
Lisans Programı, başta hastaneler olmak üzere çeşitli sağlık kuruluşlarında
yönetimi üstlenecek sağlık kurumları işletmecileri yetiştirerek, yöneticilik bilgi ve becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, program,
öğrencilerin etkili iletişim kurabilen, ekip çalışmasına uyumlu, sürekli kaliteyi
iyileştirmek için değişim yaratabilen ya da değişime ayak uydurabilen, yeni
bilgilere ulaşan, yeni teknolojileri kullanan, girişken sağlık yöneticileri olarak
yetişmesini sağlayıcı özelliktedir.

Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları, toplumun gelişmesine ve
üretkenliğinin artmasına katkıda bulunur ve geniş bir alanda hizmet verir.
Bu nedenle günümüzde büyük bir hızla gelişme gösteren ve çeşitli uzmanlık
alanları oluşan fizyoterapi mesleğine duyulan ihtiyaç hızla artmaktadır.

Program üç yarıyıl sürmektedir. Her yıl güz ve bahar yarıyıllarında öğrenci
kabul edilir. Programın öğretim dili Türkçedir.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programına
başlayan öğrenciler birinci yıl ilgi alanlarına yönelik konularında uzman öğretim üyeleri tarafından düzenlenen interaktif yöntemlerle
öğreneceklerdir. Uygulama alanları öğrencinin ilgi alanı ve tercihlerine göre
düzenlenecektir. Ders programının seçmeli ders ağırlıklı olması bu olanağı
sağlamaktadır. Programın tezli ve tezsiz olmak üzere iki seçeneği mevcuttur. Program akşam saatlerinde olduğu için öğrenciler gündüz işlerinde
çalışma olanağı bulacaklardır.

hsm.bilgi.edu.tr
Sağlık Yönetimi Uzaktan Eğitim
Sağlık Yönetimi Online Yüksek Lisans Programı, sağlık sektörünün dinamik gelişim sürecini yakından izleyen, yöneticilik ve liderlik vasıflarıyla
donatılmış, yenilikçi, girişimci, mesleği için gereken bilgi teknolojilerini kullanabilen, takım çalışması yapabilecek, ileri işletme, yönetim ve temel sağlık
bilgisi ve becerisine sahip yöneticiler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Sağlık Yönetimi Online Yüksek Lisans Programı, günümüzün değişken
çalışma şartları ve öğretim teknikleri göz önüne alındığında, yoğun iş temposuna sahip adaylara, çalışırken de yüksek lisans yapabilme avantajını
sağlamaktadır. Esnek ders programı ve online olarak gerçekleştirilen dersler, zamandan ve mekandan bağımsız eğitim alabilme olanağı tanımaktadır.
bilgionline.bilgi.edu.tr

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Yüksek Lisans Eğitim Programının amacı günümüzde
büyük bir hızla gelişme gösteren ve çeşitli uzmanlık alanları oluşan
fizyoterapi ve rehabilitasyon biliminde belirli alanlarda uzmanlaşmış, bilimsel gelişme ve yenilikleri takip ederek bunları mesleki ve bilimsel yaşamında
kullanabilen bilim uzmanı ve araştırmacılar yetiştirilmesini sağlamaktır.

fizyoterapi.bilgi.edu.tr
Beslenme ve Diyetetik
Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans programı “Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı” kapsamındadır. İnterdisipliner olarak planlanan bu yüksek lisans
programı Beslenme Biyokimyası, Besin Kimyası, Biyokimya, Hücre Biyolojisi,
Gıda Mühendisliği, Mikrobiyoloji Anabilim Dallarını içermektedir. Beslenme
ve Diyetetik Yüksek Lisans Programına başvuran öğrenciler aşağıdaki konu
başlıklarında yüksek lisans seviyesinde bilgi birikimi sağlama ve uygulama
yapma olanağı bulacaklardır.
Yüksek lisans programı kapsamında yürütülecek uygulama dersleri üniversitemizin mevcut laboratuvar imkanları kullanılarak yürütülecektir. İstanbul
Bilgi Üniversitesi, Santral Kampüsünde; Hücre Kültürü Laboratuvarı, Kimya
Laboratuvarı, Biyoloji Laboratuvarı, Mikrobiyoloji Laboratuvarı ve Genetik Laboratuvarı olmak üzere 5 adet laboratuvarlar mevcuttur. Yardımcı
personel olarak mevcut laboratuvarlardan sorumlu bir uzman teknisyen
bulunmaktadır.
mscdietary.bilgi.edu.tr

Latif Mutlu Kütüphanesi

DOKTORA PROGRAMLARI
İşletme Organizasyon-Yönetim

İletişim

Organizasyon Çalışmaları, akademik kariyer yapmak isteyen öğrencilerin
yanı sıra iş yaşamında kariyerlerinde ilerlemek isteyen profesyonelleri de
bünyesine kabul etmektedir. Programımız eleştirel düşünce için sağlam bir
temel oluşturarak öğrencileri literatürdeki boşlukları anlamaya ve alanında
bir araştırma problemi formüle etmeye yönlendirmeyi amaçlar. Böylece kendi araştırma gündemini oluşturup devam ettirebilecek, yaratıcı ve bağımsız
araştırmacılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Seminer dersleri öğrencilerin
akademik ve yönetsel araştırma soruları geliştirme yeteneğini geliştirmeyi
hedefler. Bu nitel ve nicel araştırma yöntemleri dersleri ile desteklenir.
İstatistiksel yöntemler ve uygulamalar ile programlama becerileri konusunda
verilen derinlikli eğitim, çeşitli verileri analiz etmek ve modeller geliştirmek
konusunda öğrenciye belirgin bir avantaj sağlar. Öğrencilerin fakülte üyeleri
ile farklı projelerde ortak çalışmalar yapmaları desteklenmektedir.

İletişim Bilimleri Doktora Programı, 21. yüzyılda iletişimin gücü ve sınırsızlığı
anafikri ile yapılandırılmıştır. Program iletişim alanıdaki teoriler, araştırmalar
ve uygulamalar için güçlü bir zemin sunmaktadır.

busphd.bilgi.edu.tr/organizasyon-yonetim.html

commphd.bilgi.edu.tr

İşletme Pazarlama

Ekonomi

İşletme Doktora Programı-Pazarlama, öğrencilerini akademik kurumlarda
eğitim ve araştırma konumlarına hazırlamak gibi temel ve birincil amacın
yanı sıra, doktora öğrencisine seçmiş olduğu pazarlama alanında sağlam,
teorik bilgi birikimi ile birlikte etkin araştırma yöntemlerini öğreterek, akademik literatüre yeni bilgi ve deneyimlerin eklenmesini amaçlamaktadır. Bunun yanında, iş dünyasına yeni açılımlar sağlayacak sorunlarını kapsamda
araştırma ve akademik çalışmaları kazandırmaktır.

21. yüzyıl başında küreselleşme süreci, hızlanan teknolojik ilerleme ve artan
uluslararası rekabet ile birlikte ekonomik sorunları kavramanın ve çözmenin
önemi giderek artıyor. Ekonomi biliminin ve ekonomistlerin inceleme ve görev
alanı genişliyor. BİLGİ Ekonomi Doktora Programı bu doğrultuda, alanında
uzmanlaşmış ve çalışmalarıyla fark yaratan ekonomistler yetiştirmeyi
hedef liyor.

İşletme Doktora Programı-Pazarlama’dan mezun olmak için, 10 adet dersin tamamlanmasını takiben girilecek yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmak gerekir. Doktora sonrasında hazırlanacak tezin tamamen özgün olması
gerekir. Hazırlanacak doktora tezinin bilime yenilik getirmesi, bir bilimsel
yöntem geliştirmesi veya bilinen bir yöntemi yeni, farklı bir alanda uygulama
niteliklerinden birini taşıması beklenir.

Program;
• Entelektüel doğruluk üzerine kurulu kritik düşünmeye dayanır,
• Kültürel, tarihi ve paradigma farklılıklarına kültürlerarası, uluslararası,
cinsiyetler arası yaklaşımları içerir,
• Hem öğrenciler hem de fakülte üyeleri içinde uzmanlaşma alanlarında
farklılaşmayı cesaretlendirir,
• Geniş çapta farklı akademik disiplinleri içeren disiplinlerarası yapıya 		
temellendirilmiştir,
• Multi metodolojik araştırma yaklaşımıyla çerçevelenmiştir.

BİLGİ Ekonomi Doktora Programı, Ekonomi alanında yüksek lisansını
tamamlamış tüm adaylara açıktır. Farklı bir alanda yüksek lisans yapmış
adaylar da değerlendirilmektedir. Program kapsamında öğrencilerin
7 seçmeli ders (60 ECTS kredisi) tamamlamaları, doktora sınavını geçmeleri
ve doktora tezlerini savunmaları gerekmektedir.
Öğrencilerin tüm seçmeli derslerini ilk yıllarında tamamlamaları beklenmektedir, fakat derslerini 4 dönem daha uzatabilirler.

busphd.bilgi.edu.tr/pazarlama.html
gradecon.bilgi.edu.tr

santralistanbul Kampüsü

Özel Hukuk

Siyaset Bilimi

Dünyada giderek artan bir hızda yaşanan teknolojik ve ekonomik gelişmeler
ülkemizde de sosyal ve ekonomik ilişkileri önemli ölçüde etkilemekte, pek
çok yeni sorunla karşı karşıya kalınmasına yol açmaktadır. Hiç şüphesiz bu
gelişmeler hukukumuza çok farklı biçimlerde yansımakta, 2000’li yılların
başından bu yana hızlı bir yasal değişim sürecinden geçilmektedir. Nitekim
2001 yılındaki yeni Medeni Kanun ardından İş Kanunu, Milletlerarası Özel
Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun ve son dönemde Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu değişmiştir. Bu
temel kodlardaki değişiklik pek çok sorunun farklı bir gözle yeniden incelenmesini gerekli kılmıştır. Öte yandan, yeni gelişen Rekabet Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Bilişim Hukuku gibi alanlar hızla hukuk uygulamasında önemli
bir yer işgal etmeye başlamıştır. Hukukun bugün için her zamankinden daha
dinamik olduğunu söylemek mümkündür. Bu ortamda olan ve olması gereken
hukuk açısından yapılacak bilimsel çalışmalar büyük bir değer taşımaktadır.
BİLGİ Özel Hukuk Doktora Programı teori ve uygulamada karşılaşılan hukuki
sorunların derinlemesine ve analitik bir bakış açısıyla incelenerek, akademik
yenilik içeren çözümler ortaya konulduğu bir doktora programıdır.

Siyaset Bilimi Doktora Programı, öğrencilerini akademik kariyere hazırlamak
amacıyla tasarlanmıştır. Özellikle uluslararası ilişkiler, siyasi düşünce,
karşılaştırmalı siyaset ve Türk siyaseti alt alanlarına odaklanan program,
öğretim kadrosunun genişliği, çeşitliliği ve ulaşılabilirliği sayesinde, siyaset
biliminin farklı ilgi alanlarında kaliteli bir akademik çalışma ortamı sunmaktadır.
Program, yeterlik sınavları öncesinde bu dört alt alana ilişkin zorunlu dersler
ve akademik kadroyla bire bir çalışma içeren çok sayıda okuma ve araştırma
derslerini içermektedir. Yeterlilik sınavının başarıyla tamamlanmasını takiben
tez yazma süreci başlamaktadır. Değişik aşamalardaki doktora öğrencilerinin
kendi aralarında yaptıkları seminer ve sunum faaliyetleriyle akademik deneyimlerinin zenginleştirilmesine katkı yapılmaktadır. Toplamda beş ila altı yıl
arasında süren program, başarılı öğrencilere değişik oranlarda burs imkanları
da sunmaktadır.
polsphd.bilgi.edu.tr

ozelhukukdoktora.bilgi.edu.tr

Kamu Hukuku
Türkiye, gerek kendi sosyal ve siyasi hayatı gerek içinde bulunduğu siyasi coğrafya nedeniyle, Kamu Hukuku bağlamında yer alan tüm disiplinler
bakımından ilgi uyandıran gelişmelerle bağları olan veya bunların aktörü olabilen bir ülkedir. Küreselleşme ve bunun iç kamu hukuku düzeninin dönüşmesi
veya bu olguya karşı direnmesi bağlamındaki rolü; anayasal düzenin yeniden
tasarlanmasına dair çabalar ve çalışmalar; bölgesel güvenlik sorunları; bölgesel ölçekte demokratikleşme çabaları ve hukuk ve düzen kavramlarının hem
bireysel haklar hem de demokratik bir rejim açısından yarattığı tartışmalar
Kamu Hukuku bağlamında ele alınması gereken pek çok sorunu bünyesinde
barındırmaktadır. Kamu Hukuku Doktora Programı, akademik yaratıcılık
ve yenilikçiliği sağlamaya yönelik bir eleştirel düşünme yaklaşımıyla Kamu
Hukuku formasyonu sağlamayı amaçlamaktadır.
kamuhukukudoktora.bilgi.edu.tr
İstanbul Seminerleri

BİLGİ YGM (YÖNETİCİ GELİŞTİRME MERKEZİ)
2013 yılından itibaren İstanbul Bilgi Üniversitesi bünyesinde bulunan Bilgi
YGM (Yönetici Geliştirme Merkezi), kurumların ihtiyaçlarına göre, yönetim
gelişim programları tasarlamakta, uygulamakta ve sonuçlarını takip ederek,
İş Dünyası ile Akademinin birbirinden öğrenmesini sağlamayı hedeflemektedir. 2013 yılından itibaren 703 eğitim gününde 32 farklı kurum ve kuruluş ile
3500 katılımcının yer aldığı gelişim programları gerçekleştirilmiştir.
Bilgi YGM 3 yılda telekomünikasyon, hızlı tüketim, sağlık, üretim, f inans ve
bankacılık sektörleri başta olmak üzere farklı sektörlerde hizmet vermektedir. Gelişim programlarında “simülasyon, vaka çalışması, gerçek iş projeleri”
gibi çeşitli öğrenim araçlarını bir arada kullanarak kurumsal katılımcılara
yaşayarak öğrenme fırsatı sunmaktadır. Bunun dışında “Kurumsal Akademi”
kurma uzmanlık alanlarında olup bu konuda danışmanlık hizmeti vermektedir.

BİLGİ
GELİŞTİRİR

Akademi Tasarımı

İş Dünyası ve Akademi Birbirinden Öğreniyor!

Kurumların Yönetim, Liderlik, Satış, İnovasyon gibi farklı ihtiyaçları ve gündemleri
doğrultusunda çalışanlarını seçme, ölçme, izleme ve geliştirmeleri için kurum öncelikleri, hedefleri, performansı doğrultusunda oluşturulan ve gelişimi hedefleyen” Kurumsal Akademiler” kurar.
Yönetici Gelişim Programları
Kurumların yönetim performans beklentileri ve yönetici yetkinliklerine
göre farklı temalarda, her seviyede oluşturulabilen, esnek ve modüler
gelişim programları tasarlar.
Hizmet Sektöründe Kalite ve Yetkinlik Geliştirme
Hizmet sektörüne özgü ağırlıklı olarak müşteri ile yüz yüze çalışanlara
yönelik kişisel hizmet kalitesini artırmayı hedefleyen müşteri ilişkileri
programları tasarlar.
ygm.bilgi.edu.tr

“Non scholae, sed vitae discimus - Okul için değil, yaşam için
öğrenmeli” ilkesiyle yola çıkan İstanbul Bilgi Üniversitesi, aynı
ilkeyi BİLGİ Yönetici Geliştirme Merkezi (BİLGİ YGM) ile profesyonel
yaşamınıza taşıyarak, öğrenimin yaşam boyu gelişime dönüşmesini
amaçlıyor.
İhtiyaçlara uygun, esnek, modüler, güncel öğrenim metotları ve
uluslararası işbirlikleri ile öğrenimin iş sonuçlarına etkisini takip eder.
BİLGİ YGM Programları
Kurumsal Akademi Tasarımı ve Uygulaması
Yönetici Gelişim Programları - Genç Yeteneklerden Tepe Yönetimine
Uluslararası Açılım Programları
İşlevsel Yönetim Programları
Hizmet Sektöründe Kalite ve Yetkinlik Geliştirme

ygm.bilgi.edu.tr
0212 311 7649
ygm@bilgi.edu.tr

BİLGİ EĞİTİM SERTİFİKA PROGRAMLARI
İstanbul Bilgi Üniversitesi bünyesinde “Yaşam Boyu Eğitim Merkezi” olarak
yer alan BİLGİ Eğitim bireysel, kurumsal ve profesyonel gelişime yönelik programlar
sunmaktadır. Değişim, gelişim ve ilerlemenin vazgeçilmez bir ihtiyaç olduğu
günümüzde, farklı iş ve ilgi alanlarından farklı yaş gruplarına gereksinimler
doğrultusunda en uygun programları hazırlayıp uzman kadrosuyla eğitimler
geliştirmektedir. Oluşturduğu sektörel iş birlikleri eğitimi güncel ve nitelikli
kılarken, interaktif eğitim anlayışı ile de benzeri tüm programlardan ayrılır.
Eğitimler ağırlıklı olarak İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul,
Kozyatağı Merkezi ve Dolapdere kampüslerinde gerçekleştirilmektedir.
Mesleki (Profesyonel) Eğitim Programları
BİLGİ Eğitim Mesleki eğitimlerinde iş hayatının çeşitli alanlarında profesyonel
olarak çalışan veya kendini o yönde geliştirmek isteyen tüm katılımcıların
bireysel yeteneklerini ve bilgi portföylerini geliştirmeyi, yetkinliklerini
arttırmayı ve günümüz dünyasının tüm değişimlerinden haberdar etmeyi
kendine amaç edinmiştir. Eğitim programlarına katılan tüm katılımcılara
güncel ve standartları yüksek bir eğitimi piyasa deneyimine sahip tecrübeli
akademisyen kadrolarla sunmaktadır.
Kurumsal Eğitim Programları
BİLGİ Eğitim Kurumsal eğitimlerinde kurum çalışanlarının yeteneklerini en üst düzeye çıkarmayı; kurumsal aidiyetlerini ve motivasyonlarını
artırmayı ve bunu bir yaşam biçimi haline getirmeyi öncelikli hedef olarak
benimsemektedir. Kurumlara donanımlı çalışanlar kazandırırken kuruluş
ve bireylerin gelişimini desteklemekte ve standartları yüksek bir eğitim
sunmaktadır. Kurumsal ihtiyaç ve taleplere yönelik hazırlanan programlar, deneyimli akademisyen kadroları tarafından sunmakta ve kurumların
hızla değişen dünyada bulunmak istedikleri konuma gelmelerine güçlü
bir katkı sağlamaktadır.
Bireysel Eğitim Programları
Bireysel Eğitim Programları bireyin yaratıcılığını ortaya çıkarırken, kültürel ve sanatsal olgulara bakış açılarını geliştirmekte ve bireysel gelişimin
toplumsal boyutta hayat bulmasına öncülük etmektedir. Akademisyenlerin ve konusunda uzman eğitmenlerin hazırladığı ve gerçekleştirdiği
sanat ve kültür eğitimleri, toplumsal dinamikleri derinlemesine inceleyip,
bireylerin gelişiminde yeni harmanların oluşmasını amaçlamaktadır.
bilgi-egitim.com

AKADEMİSYENLER
Levent Erden
İnteraktif Pazarlama / Next Academy
Program Direktörü

Yrd. Doç. Dr. Metehan Sekban
bilgiMBA Program Direktörü
bilgiMBA, iyiden iyiye düzleşen dünyada sadece
bilgi aktarımına dayanan bir eğitim modelinin
yeri olmadığına inanır. Öğrencilerimiz sadece
edindikleri bilgilerle değil, yarattıkları ağlar, yürüttükleri projeler ve katıldıkları tartışmalar ile deneyim kazanırlar ve birey olarak dünyaya katacakları
değeri en üst düzeye çıkarmaya çalışırlar.

İnteraktif iş fikirleri birkaç yılda milyon dolarlık
şirketlere dönüşüyor, dijital dönüşümün dışında
kalan kurumlar ise giderek güç kaybediyorlar:
İnternet sektörü en büyük sektör haline gelmek
üzere. Ancak bu sektörün aradığı vizyon sahibi
insanları yetiştirecek programlar daha yeni yeni
açılıyor. BİLGİ bu alanda da öncülüğünü göstererek
İnteraktif Pazarlama Yüksek Lisans Programı Next
Academy’yi hayata geçirdi. Amaç, farklı disiplinlerde uzmanlaşmış kişilerin bu uzmanlıklarını yatay
olarak geliştirip birer Süpermen haline gelmesi.
Yani herkes neyi biliyorsa -program, pazarlama,
interaktif pazarlama, iletişim, sosyoloji-, neyi kime
nasıl yaptığını da bilsin. Yeni dönemin iş insanını
yaratıyoruz burada… Herkes bu adamı arıyor, onu
da biz yetiştiriyoruz.

Yüce Zerey
Unilever NAMETRUB Bölgesi Dijital Direktörü
bilgiMBA Öğretim Üyesi
bilgiMBA, teorik söylemlerin pratik deneyimlerle
buluştuğu; değişen dünyanın dinamik yapısına göre
yapılandırılmış müfredatın teorik altyapılı profesyoneller tarafından sunulduğu bir ortam olarak, profesyonellerin ve profesyonel adaylarının iş ve iş ötesi hayatlarına
katma değer sağlamayı önceleyen bir platformdur.
Öğrencilerin hem kendi aralarında hem de hocalarıyla
kurmuş oldukları samimiyet, programın DNA’sının
en baskın bileşenlerindendir. Değişen dünyanın iş dinamiklerini anlamak, bugünün ve yarının tüketicisini
tanımak, iş ve pazarlama
modellerini,
süreçlerini,
yöntemlerini gerçek deneyim ve örnekler eşliğinde
öğrenmek istiyorsanız doğru yerdesiniz.

Okan Aybar
Anatolia Capital – CTA
Uluslararası Finans Öğretim Üyesi
BİLGİ Uluslararası Finans Yüksek Lisans programı
teorilerin pratik yollarla öğrencilere özümsetilmesi
ve gerçek piyasa verileriyle uygulanması üzerine
tasarlanmış bir program. Öğrenciler kendilerine
çok uzak olduğunu düşündükleri konuları veya zor
olduğunu sandıkları f inans teorilerini güncel olaylar
ve basit gerçeklerin sunumuyla kolayca kavrayabilirler.

MEZUNLAR
Arda Kutsal
bilgiMBA, 2007
Webrazzi Kurucusu ve Crenvo Bilişim Genel Müdürü

Harun Belen
Uluslararası Finans, 2008
Abbott Medikal Optik (AMO) - Türkiye Satış Müdürü

Lisansımı Endüstri Mühendisliği’nde tamamladım. Mezun
olduktan sonra BİLGİ’de MBA öğrenimime başladım.
MBA yaptığım dönemde Uzel Holding’de, ardından da
Argentum Ventures’da görev aldım. BİLGİ’de aldığım
MBA eğitimi, odaklandığım iş kolunda ve özellikle de
kendi şirketimi yönetmemde gerekli olan altyapıyı
sağladı. bilgiMBA, şirketlere bakış açımı geliştirmem
konusunda bana fazlasıyla değer kattı.
Mezun dolduktan sonra Ağustos 2007’de Argentum
Ventures’taki görevimden ayrılarak internet girişimlerine
odaklı; strateji, ürün ve pazarlama danışmanlık
hizmetleri sunan Crenvo Bilişim Danışmanlık’ı kurdum.
Ağustos 2006’da Webrazzi’yi kurdum. Webrazzi
bugün günde 30 bine yakın kişiye ulaşan bir web sitesi.
Ekim 2010’da Forbes Türkiye, Webrazzi’nin yakaladığı
başarıyı kapağına taşıdı.

Program süresince farklı sektörlerde deneyim
sahibi, öğrencileriyle iletişimi güçlü ve derslerde açık iletişim ile öğrenme konusunda cesaretlendiren hocalarımızla çalıştık. Bunun
yanında ders saatlerinin çalışanlar için de uygun olacak şekilde ayarlanması öğrendiklerimizi
işlerimizde uygulayabilme imkanı da veriyordu.
Deneyimim arttıkça ve daha büyük sorumluluklar aldıkça, programdan edindiklerimin
bana daha çok yardımcı olacağına inanıyorum.

Nilgün Serdar Şimşek
Ekonomi Hukuku, 2009
Gündüz Şimşek Gago Avukatlık Ortaklığı

Zeynep Oğraş
Bankacılık ve Finans, 2009
Yapı Kredi Bankası – Müfettiş

BİLGİ Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans Programı’na iş
hayatındaki onuncu yılımı tamamladıktan sonra katıldım.
Program süresince iş hayatındaki birikimlerimi hukukun
teorik yönü ile birleştirme fırsatım oldu ve bu sayede
perspektif imin ciddi ölçüde genişlediğini gördüm.
Bunun yanı sıra BİLGİ’nin ticaret hukuku alanındaki
değerli öğretim üyelerinden ders alma fırsatı buldum.
Derslerin pratiğe yönelik olması ve seçmeli dersler başta
olmak üzere hukukun ekonomi ile birleştiği alanda çok
geniş ders seçeneklerinin olması, bu programdan
maksimum ölçüde faydalanmamı sağladı.

Bankacılık ve Finans yüksek lisans programı
sayesinde hem bankacılık ve f inans alanında akademik bilgi sahibi oldum hem de bankacılık sektörünün duayenlerinden ders alma fırsatı buldum.
Hocalarımızın engin tecrübeleri ile birleşen akademik bilgi sayesinde gelişen vizyonum kariyer
yolumda daha emin adımlarla ilerlememi sağladı.

Yüksek Lisans Programları
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Avrupa Etüdleri
Avrupa Etüdleri Çift Diplomalı Program
Bankacılık ve Finans
Beslenme ve Diyetetik
Bilişim ve Teknoloji Hukuku
Ekonomi
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Felsefe ve Toplumsal Düşünce
Finansal Ekonomi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Halkla İlişkiler ve Kurumsal İletişim
Hukuk / Ekonomi Hukuku
Hukuk / İnsan Hakları Hukuku
İnsan Kaynakları Yönetimi
İş Sağlığı ve Güvenliği*
İnteraktif Pazarlama/Next Academy
Klinik Psikoloji
Kültür Yönetimi
Kültürel İncelemeler
MBA İngilizce
MBA Türkçe
MBA Türkçe - Kozyatağı
Medya ve İletişim Sistemleri
Mimari Tasarım
Mimarlık Tarihi, Teorisi ve Eleştirisi
Muhasebe ve Denetim
Örgütsel Psikoloji
Pazarlama İletişimi/Marka Okulu
Pazarlama İletişimi/Marka Okulu (Kozyatağı)
Pazarlama İngilizce
Sağlık Yönetimi
Sinema ve Televizyon
Sosyoloji

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sosyal Projeler ve STK Yönetimi
Tarih
Teknolojide Girişimcilik ve İnovasyon
Türk-Alman Ekonomi Hukuku
Travma ve Afet Çalışmaları Uygulamalı Ruh Sağlığı
Uluslararası Ekonomi Politik
Uluslararası Finans
Uluslararası İlişkiler
Yapım Yönetimi

Uzaktan Eğitim Programları
•
•
•
•
•
•
•
•

Bankacılık ve Finans Uzaktan Eğitim
e-MBA (Türkçe)
e-MBA (İngilizce)
İnsan Kaynakları Yönetimi Uzaktan Eğitim
Pazarlama Uzaktan Eğitim*
İslami Finans - Uzaktan Eğitim*
Sağlık Yönetimi Uzaktan Eğitim
Yönetim Bilişim Sistemleri Uzaktan Eğitim

Doktora Programları
•
•
•
•
•
•
•

Ekonomi Doktora
İletişim Bilimleri Doktora
İşletme Doktora
Kamu Hukuku Doktora
Özel Hukuk Doktora
Siyaset Bilimi Doktora
Bilişim, Teknoloji ve Hukuk Doktora*

*Yükseköğretim Kurulu’ndan onay beklemektedir.

İLETİŞİM

İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü
Eski Silahtarağa Elektrik Santralı
Kazım Karabekir Cad. No: 2/13
34060 Eyüp İstanbul
444 0 428
BİLGİ Kozyatağı Kampüsü
Herti Plaza B Blok Güven Sokak No: 1/2
Kozyatağı-Kadıköy
(212) 311 79 25
kozyatagi@bilgi.edu.tr
www.bilgi.edu.tr

graduate.bilgi.edu.tr

graduate@bilgi.edu.tr

www.bilgi.edu.tr

444 0 428

