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Önlisans
Programları

“Okul için değil,
yaşam için
öğrenmeli”
BiLGi, yenilikçi öğretim

anlayışı, güçlü akademik
kadrosu ve canlı kampüs
yaşamıyla Türkiye’nin önde
gelen üniversiteleri arasında.

“21. yüzyılın ihtiyaçları doğrultusunda
güçlü mesleki donanımlar
kazanabileceğin BİLGİ meslek
yüksekokullarında, alanında uzman
akademisyenlerden ve sektör
profesyonellerinden “yaparak /
yaşayarak öğrenme” modeline
dayalı bir öğretim görebilirsin.

BİLGİ’nin eğitim süresi
2 yıl olan meslek
yüksekokullarında sağlıktan
adalete, bilişim güvenliğinden
aşçılığa 30 programı
bulunuyor.

Bu öğretim modeli sayesinde
derslerde edindiğin teorik bilgiyi
gerçek hayatta deneyimleyerek
öğrenebilir, sektörle ortak projelerde
yer alabilir ve mesleğe ilk adımlarını
BİLGİ’de okurken atabilirsin.

BiLGi

Meslek
Yüksekokulları’nda,

Farklı disiplinlerin ihtiyaçlarına
göre en yeni teknolojilerle
donatılmış 10’un üzerinde
laboratuvar ve atölyede
öğrendiklerini uygulama
imkânına sahip olabilir,

Örgün ve ikinci öğretim
seçeneklerinin sağladığı esnek
ders programlarıyla gerekli
şartların oluşması durumunda
öğretimini rahatça planlayabilir,
Pek çok programda %100
ve %50 burs olanağından
yararlanabilir,

Alanında öncü pek çok firma
ile sektörel iş birlikleri
sayesinde mesleki deneyim
kazanabilir,

BİLGİ Meslek Yüksekokulu ve
Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu'nda yer alan,
belirlenmiş programlarla
çift anadal yapabilirsin.

Ayrıca mezun olduğunda,
Dikey Geçiş Sınavı ile BİLGİ’de
ilgili fakültelerin 4 yıllık
programlarında eğitimine devam
edebilirsin. Önlisans programlarının
müfredatı büyük ölçüde 4 yıllık fakülte
derslerine uyumlu ders programlarına
sahip olduğu için öğrenciler
lisans programlarına hızla
adapte olabiliyor.

BİLGİ’de Yaşam
Öğretimin, sosyal hayatın ve
ilgi alanların için pek çok
olanak sunan BİLGİ’de
dolu dolu bir öğrencilik
hayatı seni bekliyor:

Dünyanın saygın
derecelendirme kuruluşu
QS Stars tarafından
tescillenmiş uluslararası
standartlarda bir eğitim

1.000’e yakın etkinlik ve
canlı bir kampüs hayatı
sunan İstanbul'un
merkezinde üç kampüs

Sanattan spora, hobilerden
sosyal sorumluluğa 100’ü aşkın
öğrenci kulübü

%100 burslu ve %50 indirimli

kontenjanlar ile öğrencilerinin
yüzde 89’u burslu olan BİLGİ’de
gerekli koşulları sağladığın
takdirde başarı ve diğer burslardan
yararlanma imkânı

Konforlu, güvenli, kampüslere
ulaşımı kolay pek çok anlaşmalı
yurt ve rezidans seçeneği

BİLGİ
ÖNLİSANS PROGRAMLARI
ADALET
MESLEK YÜKSEKOKULU
• Adalet

MESLEK YÜKSEKOKULU
• Aşçılık*
• Bankacılık ve Sigortacılık*
• Bilişim Güvenliği Teknolojisi*
• Bilgisayar Programcılığı*
• Dış Ticaret
• E-Ticaret ve Pazarlama
• Grafik Tasarım*
• Halkla İlişkiler ve Tanıtım
• İç Mekan Tasarımı*
• İnşaat Teknolojisi
• İşletme Yönetimi
• Mimari Restorasyon*
• Moda Tasarımı*
• Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
• Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri*
• Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

SAĞLIK HİZMETLERİ
MESLEK YÜKSEKOKULU

• Ağız ve Diş Sağlığı
• Ameliyathane Hizmetleri*
• Anestezi*
• Çocuk Gelişimi*
• Diş Protez Teknolojisi*
• Diyaliz
• Fizyoterapi*
• İlk ve Acil Yardım*
• İş Sağlığı ve Güvenliği
• Odyometri
• Optisyenlik*
• Patoloji Laboratuvar Teknikleri
• Tıbbi Görüntüleme Teknikleri*
* Örgün ve ikinci öğretim seçenekleri bulunmaktadır.
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