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İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
ve YÜKSEK LİSANS
• İstanbul Bilgi Üniversitesi 1996 yılında, Türkiye’de üniversite yaşamına yeni
bir soluk getirmek amacıyla yola çıktı. “Okul için değil, yaşam için öğrenmeli”
(Non scholae sed vitae discimus), kurulduğu günden bu yana BİLGİ’nin
en başta gelen ilkesi oldu.
• BİLGİ, bugün 6 fakülte, 5 enstitü, 5 yüksekokul ve 3 meslek yüksekokulu ile
lisans, lisansüstü, önlisans öğretimi verilen 150’yi aşkın akademik program,
yılda 1.000’den fazla etkinliğe ev sahipliği yapan kent merkezindeki
kampüsler, yüzlerce uluslararası eğitim olanağı, 1.000’e yakın akademisyen,
24.000’i aşkın mezun ve 25.000’i aşkın öğrenci ile Türkiye’deki eğitim
dünyasının en geniş ailelerinden biri.
• Dünyanın en büyük üniversiteler ağı olan Laureate International
Universities’in Türkiye’deki ilk ve tek üyesi olan BİLGİ’de, öğrenciler
29 ülkeden 80’i aşkın üniversitenin yer aldığı büyük bir ağın parçası.
• İstanbul Bilgi Üniversitesi, 5.000’i aşkın yüksek lisans öğrencisi ve
6.000’e yakın yüksek lisans mezunuyla, akademik kariyer hedefleyen
veya profesyonel yaşamın gerekleri doğrultusunda uzmanlık alanlarına
yenilerini eklemek isteyenler için çok çeşitli alanlarda yüksek lisans
programları sunuyor.
• Güçlü bir akademik kadro, değişen dünyanın gerekliliklerine göre
tasarlanmış program seçenekleri, uluslararası bağlantılar ve düzenli olarak
gerçekleştirilen konferanslarla hareketli bir etkinlik takvimi, BİLGİ’de
lisansüstü öğrenimini cazip kılan etkenlerin başında geliyor.
• Lisansüstü alanında 19 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 katıyor.
• BİLGİ Yüksek Lisans Programları aynı zamanda Türkiye’nin öncü
kurumlarıyla iş birliği yapıyor.

BİLGİ ONLINE
NEDİR?
BİLGİ Online programları, BİLGİ’nin üstün nitelikli akademik hayatının en
yenilikçi ve önemli parçalarından biri. 2000 yılında Türkiye’nin ilk e-MBA
programını hayata geçiren İstanbul Bilgi Üniversitesi, dünya teknolojisini
kaliteli eğitimiyle harmanlayarak öğrencilerine online öğrenme fırsatı
sunuyor. Bugüne kadar 1500’e yakın kişinin mezun olduğu online eğitim
programlarının şu anda aktif öğrenci sayısı ise 600’ün üzerinde.
Özellikle İstanbul dışında yaşayanlar, yoğun seyahat programları olanlar veya
İstanbul’da çalışsalar dahi ders saatlerine uymak konusunda sıkıntı yaşayan
profesyoneller için online seçenekler sunan İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde
öğrenciler, 7/24 her türlü dijital ortamdan erişebildikleri BİLGİ LMS (Learning
Management System) ile online derslerini hem dizüstü bilgisayarlarından hem
de tablet, cep telefonu gibi mobil araçlardan görüntüleyebiliyorlar.
BİLGİ’de online öğrenme kişinin kendi öğrenme zamanını yönetebildiği ve
kişiselleştirebildiği, esnek, interaktif, sosyal platformlar ya da iş birliği araçları
üzerinden diğer öğrencilerle ve akademisyenlerle iletişim kurabildiği, eğitmen
merkezli değil öğrenci merkezli, sadece tek bir mekana bağlı kalmadan
derslere erişebileceği, son teknoloji online öğretim araçlarını kullanabileceği
bir eğitim yöntemi olarak sürdürülüyor.
Online yüksek lisans programları diplomasında “Uzaktan Eğitim” ibaresi yer
almıyor; İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden mezun olunan programın adı yazıyor.

NASIL ÇALIŞIR?
İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde online öğrenme faaliyetleri yeni teknolojiler
kullanarak hizmet vermeye devam ediyor. 7/24 her türlü dijital ortamdan
erişebildiğiniz BİLGİ LMS (Öğrenme Yönetim Sistemi) ile
• Online derslerinizi, ders planlarınızı takip edebilir,
• Online ders içeriklerinizi ve öğrenme materyallerinizi hem dizüstü
bilgisayarlardan hem de tablet, cep telefonu gibi mobil araçlardan
görüntüleyebilir,
• Canlı derslere katılabilir ve kaçırdığınız ders kayıtlarını izleyebilir,
• Tartışma odaları, forum, sohbet gibi etkileşimli aktivitelere katılabilir,
• Akademisyenler ve diğer öğrencilerle iletişim kurabilir,
• Akademisyenlere soru sorabilir,
• Duyuru/etkinlikleri takip edebilir ve ödev, quiz, test gibi ölçme/
değerlendirme araçları ile bilginizi test edebilirsiniz.

e-MBA (İNGİLİZCE / TÜRKÇE)
İşinizde ihtiyacınız olan, sizi geliştirecek bilgiye ulaşmak için mekan
ve zamanla sınırlanmış bir yüksek lisans programına katılmak zorunda
değilsiniz. Evrensel değerlerle donanmış kültürel ve bilimsel ortamıyla
Türkiye’deki üniversiteler arasında öncü ve yenilikçi bir rol üstlenen İstanbul
Bilgi Üniversitesi, dünya teknolojisini kaliteli eğitimiyle harmanlayarak
öğrencilerine uzaktan eğitim fırsatı sunuyor.
• Türkiye’nin ilk e-MBA programı,
• İş dünyasının binlerce başarılı ismi BİLGİ e-MBA mezunu,
• BİLGİ’nin MBA’deki gücü ve birikimi e-MBA’de,
• bilgiMBA’in alanının önde gelen akademisyen ve iş dünyasının aranan
isimlerinden oluşan akademik kadrosu e-MBA’de.
Hem Türkçe hem de İngilizce e-MBA programları projelidir. ALES şartı
aranmamaktadır.
Dileyenler, kariyer hedefleri doğrultusunda e-MBA İngilizce ya da
e-MBA Türkçe programına katılabilirler.

Dersler (e-MBA İngilizce)
eMBA 501 - Business Management
eMBA 502 - Operations Management
eMBA 511 - Statistics for Business
eMBA 512 - Marketing Management
eMBA 521 - Managerial Economics
eMBA 531 - Accounting
eMBA 532 - Financial Management
eMBA 551 - Strategic Management
eMBA 600 - Project
eMBA 504 - Brand Management (Seçmeli)
eMBA 505 - Supply Chain Management (Seçmeli)
eMBA 506 - Customer Relationship Management (Seçmeli)
eMBA 508 - Games and Information (Seçmeli)
eMBA 509 - Modern Finance Methods (Seçmeli)
eMBA 523 - Quality Management (Seçmeli)
eMBA 541 - New Economy and e-Business (Seçmeli)
eMBA 542 - Small Business Management and Entrepreneurship (Seçmeli)

eMBA 561 - Consumer Behaviour (Seçmeli)
eMBA 524 - Sales Management (Seçmeli)
eMBA 581 - Human Resources Management (Seçmeli)
eMBA 591 - Investment and Portfolio Management (Seçmeli)
eMBA 601 - Project Management (Seçmeli)

Dersler (e-MBA Türkçe)
eMBAT 501 - İşletme Yönetimi
eMBAT 502 - Operasyon Yönetimi
eMBAT 511 - İşletmeciler için İstatistik
eMBAT 512 - Pazarlama Yönetimi
eMBAT 521 - İşletme Ekonomisi
eMBAT 531 - Muhasebe
eMBAT 532 - Finansal Yönetim
eMBAT 551 - Stratejik Yönetim
eMBAT 600 - Proje
eMBAT 504 - Marka Yönetimi (Seçmeli)
eMBAT 505 - Tedarik Zinciri Yönetimi (Seçmeli)
eMBAT 506 - Müşteri İlişkileri Yönetimi (Seçmeli)
eMBAT 508 - Oyun Teorisi (Seçmeli)
eMBAT 509 - Modern Finans Yöntemleri (Seçmeli)
eMBAT 523 - Kalite Yönetimi (Seçmeli)
eMBAT 524 - Satış Yönetimi (Seçmeli)
eMBAT 541 - Yeni Ekonomi ve e-İş (Seçmeli)
eMBAT 542 - Girişimcilik ve KOBİ Yönetimi (Seçmeli)
eMBAT 561 - Tüketici Davranışları (Seçmeli)
eMBAT 581 - İnsan Kaynakları Yönetimi (Seçmeli)
eMBAT 591 - Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi (Seçmeli)
eMBAT 601 - Proje Yönetimi (Seçmeli)

e-BAN (BANKACILIK VE FİNANS)
Online Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans Programı (e-BAN) günümüzde
finans kesiminin yoğun çalışma temposu dikkate alınarak tasarlandı. Program,
sektörde çalışan veya çalışmayı hedefleyenlerin kampüs içi yüksek lisans
eğitimine erişiminin zaman kısıtları veya coğrafi koşullardan bağımsız olarak
mümkün kılmak üzere sunuluyor. e-BAN programı ile kendi ritminizde yüksek
lisans yaparak ileri düzey finansal yönetici olma yolunda önemli bir adım
atabilir, mesleğinde ilerlemiş BİLGİ e-BAN mezunları arasına katılabilirsiniz.
BİLGİ Online Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans Programı Türkçe
gerçekleştirilmektedir ve projelidir. ALES şartı aranmamaktadır.
Programın öne çıkan yönleri;
• Türkiye’nin ilk online e-MBA programının tecrübesi, gücü ve birikimi,
• Akademik açıdan duayen isimlerden ve uygulamaya yönelik olarak sektörün
üst düzey yönetici ve uzmanlarından oluşan kadro,
• Programın seçmeli ders olanaklarını BİLGİ Finans programları imkanlarıyla
genişleterek farklı ihtisas alanlarında uzmanlaşma fırsatı,
• Öğrencilere Bankacılık Finans yüksek lisans müfredatının çevrim içi
metotlarla kampüse katılımı zorunlu kılmadan sunumu BİLGİ e-BAN’da!
Ayrıca program koordinatörü onayı ile diğer ilgili yüksek lisans
programlarının seçmeli ders havuzundan faydalanılabilir.

Dersler
eBAN 501 - Finans ve Bankacılık Uygulamaları
eBAN 502 - Finansal Kurumlarda Yönetim ve Strateji
eBAN 512 - İleri Finansal Yönetim
eBAN 515 - Finansal Analiz ve Raporlama
eBAN 518 - Bankacılık Ürünleri Değerleme ve Satış
eBAN 525 - Banka ve Bankadışı Finansal Kurumlarda Pazarlama Stratejileri
eBAN 505 - Para ve Finans Sistemi (Seçmeli)
eBAN 509 - Hazine Yönetimi (Seçmeli)
eBAN 504 - Finansal Kurumlarda Operasyonel Yönetim (Seçmeli)
eBAN 516 - Finansal Piyasalar ve Ekonomik Performans (Seçmeli)
eBAN 517 - Yatırım Bankacılığı (Seçmeli)
eBAN 513 - Finansal Piyasalarda Sayısal Metotlar (Seçmeli)
eBAN 550 - İslami Finans (Seçmeli)
eBAN 595 - Teknik Analiz (Seçmeli)
eBAN 620 - Yüksek Lisans Projesi

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
İnsan Kaynakları Yönetimi Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Programı, insan
kaynaklarının temel fonksiyonlarına ve günümüz hızla değişen koşullarında
önemi gittikçe artan ve çalışan devamlılığını etkileyen güncel kavramlara
odaklanmayı hedeflemektedir. Programın amacı, işletmelerde insan
kaynakları uygulamalarını ve bu uygulamaların örgütsel çıktılar üzerindeki
etkilerini anlamlandırıp gerekli becerilerle geliştirebilen yöneticiler
yetiştirebilmektir.
Bu amaçla adaylar hem insan kaynaklarının tüm fonksiyonlarını kapsayan
hem de işletmelerde motivasyon ve liderlik gibi insan davranışını ve
etkilerini kapsayan diğer alanlarda dersler almaktadırlar. Programın temel
amacı, esneklik ve adaptasyonun önem kazandığı günümüz koşullarında,
işletmelerin en değerli kaynağı olan insan davranışını etkili verimli bir biçimde
yönetebilme yeteneğini geliştirmektir.
Adaylar toplamda on ders olmak üzere, beş zorunlu ve beş seçmeli ders
almaktadırlar. Zorunlu dersler kapsamında işe alım, eğitim ve geliştirme,
yetenek yönetimi, performans yönetimi ve ücretlendirme gibi temel insan
kaynakları dersleri yanında, iş hukuku, stratejik insan kaynakları yönetimi
ve örgütsel davranış dersleri almaktadırlar. Seçmeli dersler kapsamında
amaç bir yandan adayların insan kaynakları alanında güncel konuları
takip edebilmelerini sağlarken öte yandan da kişisel gelişimlerine katkıda
bulunmaktır.
BİLGİ Online İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Programı, Türkçe
gerçekleştirilmektedir ve projelidir. ALES şartı aranmamaktadır.
Programın öne çıkan yönleri;
• İnsan Kaynakları Yönetimi alanında uluslararası standartlarda eğitim,
• Alanında uzman güçlü akademik kadro,
• Sektörün deneyimli isimlerinden katkı,
• Teori ve pratiği bütünleşik biçimde işleyen ders içeriği,
• Coğrafi sınırların ötesinde networking ve takım çalışması,
• Uzaktan eğitim tecrübesi, gücü ve birikimi,
• Programın seçmeli ders olanaklarını BİLGİ MBA programları imkanlarıyla
genişleterek farklı ihtisas alanlarında uzmanlaşma fırsatı sunması,

Dersler
eİKY 512 - İş Hukuku
eİKY 513 - Örgütsel Davranış

eİKY 514 - Yetenek Yönetimi
eİKY 515 - İşe Alım, Eğitim ve Gelişim
eİKY 517 - Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
eİKY 511 - Değişim Yönetimi ve Örgütsel Gelişim (Seçmeli)
eİKY 518 - İnsan Kaynakları Yönetimi’nde Araştırma Yöntemleri (Seçmeli)
eİKY 525 - Liderlik ve İletişim Becerileri Geliştirme (Seçmeli)
eİKY 516 - Koçluk ve Gelişim (Seçmeli)

AKADEMİSYEN GÖRÜŞLERİ
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.
Yrd. Doç. Dr. Metehan Sekban / MBA Program Direktörü
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. 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.
Yüce Zerey / Coca-Cola Dijital Marketing Müdürü, bilgiMBA Öğretim Üyesi

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ
Yönetim Bilişim Sistemleri Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Programı’nın
ana hedefi öğrencilere işletme yönetimi ve bilişim sistemleri alanlarında
fark yaratan bir yüksek lisans imkanı sunmaktır. Yönetim Bilişim Sistemleri
alanında güncel süreçlerin işleyişi, program müfredatıyla paralel aktarılacak
akademik ve teorik bilgilerin yanısıra akademik kadronun profesyonel
tecrübeye dayanarak sunduğu örnekler ile paylaşılmaktadır.
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.
Program, öğrencilerin profesyonel yönelimlerine göre kariyerlerini
güçlendirmelerine, bulundukları kurumda yükselmelerine, başta IT olmak
üzere çeşitli sektörlerde iş sahibi olabilmelerine ve yetkin bir yönetici
niteliklerini geliştirmelerine katkıda bulunacaktır. Programa IT sektörü dahil
çeşitli kurumlarda çalışanlar veya çalışmayı hedefleyenler başvurabilir.
Adaylar toplamda on ders almaktadır. Dersler, ders eğitmenleriyle etkileşime
imkan tanıyacak şekilde online olarak yapılacaktır. Dolayısıyla sunulan
esnek yapı sayesinde çalışırken yüksek lisans yapmanın avantaj sağlayacağı
düşünülmektedir.
BİLGİ Online Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans Programı Türkçe
gerçekleştirilmektedir ve projelidir. ALES şartı aranmamaktadır.
Programın öne çıkan yönleri;
• Bilişim Sistemleri ile Yönetim’in stratejik katma değerini hayata geçirecek
küresel anlamda “yeni” içerik,
• Bu alanda dünyadaki gelişmelerin önünde olmanızı sağlayacak, akademik
ve profesyonel formasyonu üstün eğitim kadrosu,
• Program çerçevesinde uygulamalar ve projeler geliştirme imkanını
sağlayacak kurumsal iş birlikleri,
• Bilişim Sistemleri alanındaki en son teknolojilere ve yöntemlere hakimiyet
kazandırması,
• Bilişim Sistemleri ile ilgili geniş kapsamlı ve stratejik analiz yapma
yeteneklerini kazandırması,
• Öğrencilere MIS yüksek lisans müfredatının çevrim içi metotlarla kampüse
katılımı zorunlu kılmadan sunumu,
• Disiplin itibarı ile online uygulamaların kritik olduğu bir alanda kendinize
özel bir eğitim programını geliştirme imkanı,

• Programın seçmeli ders olanaklarını BİLGİ MBA programları imkanlarıyla
genişleterek farklı ihtisas alanlarında uzmanlaşma fırsatı sunması.

Dersler
eMIS 501 - Yönetim Bilişim Sistemleri’nin Temelleri
eMIS 503 - İş Analitiği ve Büyük Veri
eMIS 505 - Tasarım Düşüncesi
eMIS 502 - Sistem Analizi ve Dizaynı
eMIS 504 - Değer Zinciri Yönetimi
eMIS 506 - Proje Yönetimi
eMIS 508 - Stratejik Yönetim (Seçmeli)
eMIS 510 - İşletme Yönetimi (Seçmeli)
eMIS 511 - İstatistik (Seçmeli)
eMIS 512 - Oyun Teorisi (Seçmeli)
eMIS 599 - Girişimcilik ve İş Planı (Proje)

SAĞLIK YÖNETİMİ
Sağlık Yönetimi anabilim dalı, dünyadaki sağlık yönetimi gelişim ve değişim
sürecine paralel olarak kurulmuştur. Sağlık Yönetimi programı sağlık
kurumları yönetici adayları için tasarlanmıştır.
Sağlık Yönetimi Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Programı, başta hastaneler
olmak üzere çeşitli sağlık kuruluşlarında yönetimi üstlenecek sağlık
kurumları işletmecileri yetiştirerek yöneticilik bilgi ve becerilerini geliştirmeyi
amaçlamaktadır.
Programın hedefi, Sağlık Yönetimi konularında ileri düzeyde bilgi ve
beceriyle donanmış, kendisi ve başkaları için iş kurma, yönetme ve geliştirme
kapasitesine sahip, Sağlık Yönetimi alanlarında isabetli karar verme yetkinliği
olan, yenilikçi, girişimci, mesleği ile ilgili çağın teknolojilerini kullanabilen ve
takım çalışması yapabilen, ileri düzey işletmecilik ve yöneticilik bilgilerine
hakim, sosyal ve etik sorumluluğu olan, çevresiyle etkili iletişim kurabilen,
sürekli öğrenmeyi ilke edinmiş, özel ve kamu kuruluşlarına uzman veya
yöneticiler yetiştirmektir.
Sağlık Yönetimi 3 yarıyıllık bir programdır. Her yıl güz ve bahar yarıyıllarında
öğrenci kabul edilir. Toplamda 6 zorunlu ve 4 seçmeli ders bulunmaktadır.
BİLGİ Online Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans Programı Türkçe
gerçekleştirilmektedir ve projelidir. ALES şartı aranmamaktadır.
Programın öne çıkan yönleri;
• Sağlık Yönetimi alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve/veya uygulamalı
bilgiye dayalı kavramları tanımlar.
• Sağlık Yönetimi alanında ortaya çıkan sorunlarda eleştirel ve yenilikçi
düşünme karar verme ve problem çözmede güncel bilimsel yöntem ve
teknikleri kullanır.
• Sağlık Yönetimi konusundaki uygulamaları değerlendirerek, mevcut
uygulamaların sürekli iyileştirilmesine yönelik öneriler geliştirir.
• Ulusal ve uluslararası düzeyde sağlık sistemini, sağlık planlamasını ve
politikalarını, sağlık sektörünü ekonomik ve mali boyutlarıyla analiz edebilir.
• Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık
faaliyetlerin yürütülmesinde bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
• Profesyonel sağlık kurumları yöneticiliğine aday olan kişiler için bulundukları
yerden ayrılmadan online katılacağı sistem ile çağdaş ve evrensel düzeyde
sağlık kurumları yönetimi eğitimi alma fırsatı sunar.
• Öğrencilere Sağlık Yönetimi yüksek lisans müfredatını çevrim içi metotlarla
kampüse katılımı zorunlu kılmadan sunar.

• Programın seçmeli ders olanaklarını BİLGİ MBA programları imkanlarıyla
genişleterek farklı ihtisas alanlarında uzmanlaşma fırsatı sunar.

Dersler
eHM 501 - Sağlık Kurumlarında İnsan Kaynakları Yönetimi
eHM 504 - Örgütsel Davranış
eHM 502 - Araştırma Yöntemleri
eHM 505 - Sağlık Kurumları Yönetimi
eHM 506 - Sağlık Kurumlarında Toplam Kalite Yönetimi
eHM 508 - Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama
eHM 503 - Sağlık Ekonomisi (Seçmeli)
eHM 507 - Sağlık Hukuku ve Etik (Seçmeli)
eHM 510 - Sağlık Kurumlarında Finansal Yönetim (Seçmeli)
eHM 509 - Sağlık Kurumlarında Tedarik ve Lojistik Yönetimi (Seçmeli)
eHM 511 - Sağlık Turizmi (Seçmeli)
eHM 513 - Sağlık Politikaları (Seçmeli)
eHM 512 - Sağlık Kurumlarında Stratejik Yönetim (Seçmeli)
eHM 514 - Halk Sağlığı ve Epidemiyoloji (Seçmeli)

ÖĞRENCİ ve MEZUN GÖRÜŞLERİ
BİLGİ e-MBA, çok düzenli bir program. Derslerin düzenli tarihlerle sisteme
yüklenmesi, tekrar dersleri ve ne zaman ihtiyacım olsa çok hızlı bir
şekilde yardımcı olan MBA ofisi, uzaktan erişimle öğrenimi kolaylaştıran
faktörlerdendi. Yüksek lisansımı ulaşım ile zaman kaybetmeden, mekan
sınırlaması olmadan, kendi seçtiğim saatlerde dersleri takip ederek zevkle
tamamladım. Dönem başı ve sonundaki buluşmalar ile tekrar dersleri, yeni bir
çevre kazanmak için fırsat oluşturuyor. Özellikle kendi işi olan veya kendi işini
kurmak isteyen arkadaşlarımız, farklı sektörlerden, farklı deneyimlere sahip
kişilerle tanışma şansı buldular. Ayrıca Bilgi Üniversitesi’nin genel atmosferi,
hocaların ve MBA asistanlarının öğrencilere yaklaşımı çok sıcak.
Petek Tosun / Gedik Yatırım, Pazarlama Müdürü
BİLGİ e-MBA Programı’nda edindiğim bilgiler sayesinde iş hayatımda hızlı
bir şekilde ilerledim ve tabii ki profesyonel ağım da bu şekilde büyüdü. MBA
mezunu olarak daha çok itibar gördüm ve toplantılarda fikirlerim çok daha
önemli oldu. İnternetteki öğrenim o kadar başarılı idi ki hafta sonu okula
gitmeme gerek bile kalmadı. Bütün yorumlara katıldım, her şeyi birebir
takip ettim ve bu şekilde programı başarıyla bitirdim. Pazarlama ve finans
konularında öğrendiklerim, özellikle sosyoloji mezunu olduğum için, o kadar
faydalı oldu ki bugün bile günlük iş hayatımda bu bilgileri kullanıyorum.
Ayrıca risk alma konusunda da beni son derece olumlu yönde etkiledi ve
telekom alanında NAR Communications adlı start-up şirketimi kurdum. Şu
anda home office çalışarak yabancı şirketlere telekom alanında danışmanlık
veriyorum ve senior satış müdürü olarak görev alıyorum. BİLGİ e-MBA
Programı sayesinde kendime olan güvenim ve inancım arttığı için bu
profesyonel iş hayatıma da yansıdı. Risk almadan başarı da olmaz fikrinden
yola çıkarak her türlü fırsatı değerlendirdim, edindiğim bilgileri çalıştığım
şirketlere yansıttım ve bu şekilde hem iş hayatında ilerledim hem de maaşım
arttı. Tabi sonuç olarak beklentilerim ve yaşam standardım da buna göre
değişti. Bu programı herkese tavsiye ederim.
Rengin Gündoğdu / NAR Communications Kurucusu
BİLGİ e-MBA Programı’nda zamanı istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz.
Benim gibi günde minimum 10 saat çalışan birisi için sınıf ortamının dışında
bir alternatif olması biçilmiş kaftandı. Aynı zamanda sınıf içi olanaklarla ve yüz
yüze eğitimlerle de pekiştirilmesi büyük konfordu. Akşamları saat 20.00

sonrasında trafikte geçireceğim zamanı ofisimde ders çalışarak, proje ve
ödev yaparak geçirmek, gece 22.00 bazen 23.00’leri bulmak, o saatten sonra
da ders ya da ödevimi bitirmiş olmanın mutluluğunu duymak çok keyifliydi.
Kontakt kişilerden hızlı ve zamanında geri dönüşler aldım. Eğitim kadrosuyla
ilişki ve kontakt kurmada hiçbir zorluk yaşamadım. BİLGİ’de yüksek lisansı
tamamlamış olmak, bunu CV’ye koyabilmiş olmak, bu iş için 2 yıllık bir çaba
harcamış olmak ve iyi de bir ortalama ile bitirmek benim için en büyük edinim.
Murat Aker / Garanti Bankası, ABACUS, Birim Müdürü
BİLGİ e–MBA Programı’nın, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin vizyonunun
temelini oluşturan “özgürlük” prensibinin en güzel örneklerinden biri olduğu
tartışmasız bir gerçek. Keza programın, bilginin teoriyle sınırlı kalmak yerine
pratik hayatta nasıl kullanılabileceği konusunda yol gösterici olduğuna
gönülden inanıyorum. Tüm bunların yanında, BİLGİ e–MBA Programı’na
iş dünyasından çokça katılımcı olması, her bir bireyin edinimlerinden ve
tecrübelerinden faydalanabilmemize imkan sağladı. Derslerde yapılan pratik
çalışmalar, interaktif dersler, projeler ve daha nice çalışmaların, profesyonel
hayatta tecrübelenebilecek birçok duruma karşı bizleri önceden hazırladığını
düşünüyorum.
Kendi adıma, bir hukukçu olarak hukuki normlar dahilinde kalmak kaydıyla,
kurumsal yapılarda neyin yapılamayacağından ziyade “neyin yapılabileceğini”
belirleyebilmek, proaktif davranabilmek, bardağın dolu tarafından
bakabilmenin sağlayacağı avantajları tartabilmek, riski görmek ve tehditleri
belirlemek ama buna karşı her daim önlemleri alarak ilerlemeyi hedeflemek,
bu programın bana sağladığı en önemli edinimlerin başında geliyor.
Hayatın her alanına temas edebilmek için, “Hayat için biraz BİLGİ” diyorum.
İrem Nazlı / Avukat
İstediğim bir bölümde yüksek lisans yapma hayalim mesafelere takılıyor ve
bir çözüm bulamıyordum. Banka duyurularında çıkan ilanı görür görmez
başvuru yaptım ve programa kaydımı yaptırdım. İş çıkışı evimden bağlanarak
aldığım derslerle bilgi derinliğimi artırdım. Profesyonel olarak çalıştığım
bankacılık sektöründe, sadece güncel ihtiyacım olan konularda değil aynı
zamanda gelecekte ihtiyaç duyabileceğim bilgileri de edindim. Daha BİLGİ’li
oldum. En önemlisi yeniden öğrenci olmanın güzel heyecanını yaşadım.
Cem Yaman / Online Bankacılık ve Finans (e-BAN) Öğrencisi
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