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REKTÖR’den
İstanbul Bilgi Üniversitesi, kurulduğu 1996 yılından günümüze kadar yükseköğretimin evrensel
misyonu ve bilimsel doğruların ışığı doğrultusunda özgür düşünce ve ifadeyi güçlü şekilde savunan bir
üniversite olarak ülkemizdeki üniversiteler arasında her zaman ayrıcalıklı bir yere sahip olmuş ve bu
bağlamda ülkemizin yükseköğretim sisteminde tarihsel öneme sahip örnek bir değer yaratmıştır.
20. yaşına ulaşan BİLGİ, günümüzde 25.000 öğrencisi ve 24.000’i aşkın mezunuyla bu özelliğini
yükseköğretim alanındaki küresel gelişmeleri de yakından takip ederek güçlendirmekte ve ülkemizde
özgün ve örnek bir üniversite olarak yükseköğretim hizmetlerini gençlerimizin ve toplumun gelişimi
doğrultusunda sürdürmektedir.
Üniversite olarak misyonumuzu “Okul için değil, yaşam için öğrenmeliyiz” ifadesi ile özetlemekteyiz.
BİLGİ’de benimsediğimiz eğitim felsefesi, tahripkar olmadan üretken olmayı hedefleyen; etik
değerleri, şeffaflığı, hesap verilebilirliği ve adaleti önemseyen; analiz, sorgulama ve uygulama
becerileri gelişmiş; hayalleri büyük, sezgileri güçlü, yaşamları boyunca öğrenen ve kendilerini sürekli
geliştiren, zenginlikleri ile paylaşmayı birlikte düşünen gençlerin yetişmesine olanak sağlayacak bir
üniversite ve öğrenme ortamı oluşturmaktır. Bu eğitim felsefesinin bizlere, mesleki ve bireysel
donanımları ile yaşadığı topluma sorumluluklarının farkında olan, küresel yetkinliklere sahip, başarılı,
mutlu ve iyi insanlar yetiştirme görevini yüklediğine inanıyoruz.
İstanbul Bilgi Üniversitesi olarak yönetişim anlayışımız, mütevelli heyetimiz, rektörlüğümüz, akademik
ve idari personelimiz ile birlikte; öğrenci, mezun ve paydaşlarımızın etkin katılımı ile üniversitemizi
yönetmek; eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplum hizmetlerimizi paylaşarak mükemmelliğe
ulaştırmak, ülkemizde ve dünyada yükseköğretime örnek uygulamalar ortaya koymaktır.
Bu doğrultuda, üniversitemizin stratejik planı içerisinde yer almış olan sayısız uygulama arasında en
değerli gördüğümüz ve öncelik verdiğimiz konulardan biri de üniversitemizin ulusal ve uluslararası
düzeydeki ilişkilerinde kampüs sınırlarını ortadan kaldırmak ve üniversitemizi bu bağlamda
ülkemizdeki en çok örnek alınan üniversite haline getirmektir.
Ulusal düzeyde sahip olduğumuz güçlü kurumsal ilişkiler, uluslararası düzeyde ise 29 ülkeden 80’in
üzerinde üniversite ile birlikte dâhil olduğumuz Laureate Uluslararası Üniversiteler ağının yanı sıra
üniversitemizin dünya ölçeğinde diğer uluslararası üniversiteler ile ilişkileri bu alandaki en güçlü
yönümüzü oluşturmakta, gençlerimize küresel hareketlilik ve düşünme yetkinlikleri kazandırma ve
kendilerini “Dünya Vatandaşları” olarak yetiştirme olanakları sunmaktadır.
Sevgili gençler, mezunlarımız, değerli paydaşlarımız; yolu BİLGİ ile kesişmiş ve gelecekte kesişecek
olan sizler ile birlikte tüm hayallerimizi gerçekleştireceğimize inanıyoruz.
Gençlerimizin ve toplumumuzun geleceğinin aydınlık, yaşam kalitesi ve mutluluk düzeyinin
günümüzdeki en yüksek olanların ötesinde olmasını diliyor, BİLGİ ailesi adına en içten sevgi ve
saygılarımı iletiyorum.
Prof. Dr. Mehmet Durman
Rektör
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VİZYON-MİSYON-İLKELER

Vizyonumuz
Bilimin ve sanatın sınırlarını genişleten, özgürlükçü, toplumsal gelişime önderlik eden, öğrencileri ile
akademik kadrosunun birlikte öğrenme tutkusu etrafında buluştukları, bütün akademik ve idari
bileşenlerinin bu arayışa kendilerini adadıkları uluslararası bir üniversite olmaktır.

Misyonumuz
İstanbul Bilgi Üniversitesi bilime, sanatsal üretime ve teknolojik gelişmelere katkı sağlamayı; özgür
düşünce ışığında ve toplumsal sorumluluk bilinciyle, araştırma ve sorun çözme becerisi gelişmiş,
uluslararası yetkinliklere sahip, etik ve mesleki nesnellik kurallarına saygılı olmanın yanı sıra çok disiplinli
yaklaşımlara açık, geniş ufuklu bireyler yetiştirmeyi; çok boyutlu kalite standartları içinde, topluma
hizmet sunmayı görev edinmiştir.

Değerlerimiz
•

Evrensel hak ve özgürlüklere saygı

•

Akademik özgürlük ve sorumluluk

•

Araştırma ve öğretimin ayrılmazlığı

•

Bağımsızlık ve özerklik

•

Çoğulculuğa ve çeşitliliğe saygı

•

Şeffaflık ve hesap verebilirlik

•

Katılımcılık

•

Toplumsal sorumluluk

•

Uluslararasılık

•

Yaşam boyu eğitime inanç

Temel İlkelerimiz
1. BİLGİ, tüm ilişkilerinde, insan hak ve özgürlüklerine ilişkin evrensel ilke ve normlara sadık olmayı
taahhüt eder, her düzeyde ve biçimde ayrımcılığı reddeder.
2. BİLGİ, Bologna’da imzalanan Magna Charta Universitatum’a uygun olarak, araştırma ve öğretim
alanlarını kapsayan akademik özgürlüğün üniversite hayatının temel ilkesi olduğuna inanır.
3. BİLGİ, her türlü siyasi ve ekonomik gücün karşısında, araştırma, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin
bağımsızlığını ve özerkliğini önemser ve savunur.
4. BİLGİ, çoğulculuk, çeşitlilik ve eleştirel düşüncenin üniversite ve toplum hayatındaki önemine inanır.
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5. BİLGİ, kampüs, kent ve doğa ölçeklerinde, fiziksel çevrenin ekolojik sürdürülebilirliği kadar kültürel ve
estetik değerlerini de önemser ve bu değerlere katkıda bulunur.
6. BİLGİ, her düzeydeki öğrencilerine günümüz dünyasının karmaşık sorunlarıyla baş etmeye yönelik,
geleneğin farkında fakat yenilikçiliği hedefleyen, akademik ve mesleki bilgi ve becerileri kazandırır.
7. BİLGİ, her anlamda uluslararasılığa açık bir kurumdur. Programlarında, uluslararası kalite
standartlarına uygun yeterlilikler ve akreditasyon ilke ve uygulamalarını esas alır.
8. BİLGİ, öğrencilerinin ve mezunlarının toplumun ve dünyanın sorunlarına duyarlı, sorumluluk
taşıyabilen kişiler olmasını önemser.
9. BİLGİ, tüm ilişkilerinde şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesini benimser; hukuka ve etik ilkelere uygun
hareket eder. 10. BİLGİ, gerek kurumsal ilişkilerinde gerek üniversitenin her kademesinin işleyişinde ve
akademik kararlarında geniş katılımla, öğretim elemanlarının ve öğrencilerin birikim ve yeteneklerinden
yararlanılması gereğine inanan paylaşımcı bir yönetişim sistemini benimser.
11. BİLGİ, yaşamın dinamik yapısı içinde tüm programlarının sürekli gözden geçirilmesini benimser.
12. BİLGİ, her yaştan bireyin kendini yenilemesine yönelik araçlara ulaşmasının temel bir hak olduğu
inancıyla yaşam boyu eğitim programları geliştirir.
13. BİLGİ, ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet yürütmeyi ve hizmet sunmayı hedefler.
14. BİLGİ tüm eğitim ve öğretim faaliyetlerinde öğrenci odaklı bir kurumdur. Öğrencilerin eğitim ve
öğretim süreçlerine etkin bir şekilde katılımını ve araştırıcı, sorgulayıcı, sentez yapabilen bireyler olarak
yetişmelerini sağlar.

4

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA
Tarihçe
'Non scholae, sed vitae discimus' (Okul için değil yaşam için öğrenmeliyiz) ilkesiyle yola çıkan İstanbul
Bilgi Üniversitesi, 7 Haziran 1996 tarihinde Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından yapılan müracaat ve
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen 4142 sayılı kanunla, bir Vakıf Üniversitesi olarak Türk
Üniversite sistemi içerisinde, kamu tüzel kişiliğine sahip bir kurum olarak yerini aldı.
İstanbul Bilgi Üniversitesi kurulduğundan beri muhtelif süreçlerde bünyesine aldığı Kuştepe (25.000
m2), Dolapdere (18.000 m2) ve santralistanbul (112.000 m2) olmak üzere 3 ana kampüste toplam
160.000 m2 alanda öğrencilerine ve Türkiye'deki akademik hayata katkı sağladı.
19 yılda Türkiye'de birçok ilki gerçekleştiren İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2006'da eğitim ve araştırma
kalitesini artırmak ve Türkiye'de dünya ile rekabet edebilecek bir üniversitenin olması hedefleriyle
dünyanın en büyük uluslararası eğitim ağlarından olan Laureate Education ile uzun vadeli bir
işbirliğine gitti ve bu ağın bir parçası oldu.
25.000 öğrencisi, yaklaşık 1.000 akademik personeli, 6 fakültesi, 5 enstitüsü, 5 yüksekokulu ve 3
meslek yüksekokulu ile lisans, lisansüstü, önlisans öğretimi verilen 150'yi aşkın programıyla öğretime
devam etmektedir. 2015 itibariyle 24.000 mezun vermiştir.

Kampüsler
İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin üç kampüsü bulunmaktadır: santralistanbul, Dolapdere ve Kuştepe.
Kent merkezindeki kampüsler, sosyal ve kültürel açıdan son derece renkli, farklı olanak ve etkinliklerle
dolu bir üniversite yaşamı sunmaktadır. Öğrenciyi merkeze alan bir üniversite anlayışından hareketle
kampüslerin öğrenciler için bir yaşam alanı olarak gören İstanbul Bilgi Üniversitesi, kampüslerinde her
yıl 1.000’in üzerinde etkinliğe ev sahipliği yapmaktadır. Gün boyu şehrin merkezi noktalarından ve
yurtlardan kampüslere hizmet veren ücretsiz servisler, üniversite mekanını daha erişilir hale
getirmektedir.
santralistanbul Kampüsü
İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin ana kampüsü olan santralistanbul Kampüsü, Haliç’in kıyısında, 118
dönüm yeşil alanda kurulu, kentin her bölgesinden rahatlıkla ulaşılabilecek kültür, sanat ve eğitimin iç
içe olduğu bir kampüstür. Kampüs, Türkiye’nin ilk elektrik santralini, bugünkü haliyle Enerji Müzesi’ni
bünyesinde barındırmaktadır. Kampüste ayrıca sanat galerisi, çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapan
restoranlar da bulunmaktadır. Türkiye’de kültür-sanat alanında bugüne kadar gerçekleştirilmiş en
kapsamlı dönüşüm projelerinden biri olan santralistanbul, BİLGİ’li olmanın ayrıcalığını mekansal
boyuta taşımaktadır.
Kuştepe Kampüsü
İstanbul’un merkezinde, Mecidiyeköy ve Şişli’ye 5 dakikalık mesafede, iş dünyasına çok yakın bir
kampüstür. Kuştepe’de geniş bir kütüphanenin yanı sıra basketbol, voleybol, hentbol, kapalı salon
futbolu ve masa tenisi alanları bulunur.
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Dolapdere Kampüsü
Etkinliklerin, eğlencenin, şehir hayatının merkezi Taksim’e 10 dakikalık mesafede, 2002 yılı “Yapı ve
Yaşam Çevresi” ödülü sahibi bir kampüstür. Dolapdere’de kütüphanenin yanı sıra yarı olimpik kapalı
yüzme havuzu, fitness salonu, basketbol sahası, dans salonu ve yoga salonu bulunmaktadır.

BİLGİ ve Laureate Uluslararası Üniversiteler Ağı
Kuruluşundan bu yana Türkiye'de birçok ilki gerçekleştiren İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2006 yılında
eğitim ve araştırma kalitesini artırmak ve Türkiye'de dünya ile rekabet edebilecek bir üniversitenin
olması hedefleriyle dünyanın en büyük uluslararası eğitim ağlarından olan Laureate Education ile
uzun vadeli bir işbirliğine gitti ve bu ağın bir parçası oldu.
Laureate Uluslararası Üniversiteler ağının Türkiye’deki ilk ve tek üyesi olan BİLGİ; öğrencilerine, ağa
dahil üniversitelerde lisans ve lisansüstü öğrenimi görme fırsatı vermektedir. Aynı anda 150’den fazla
kampüste olabilme şansına sahip olan BİLGİ öğrencileri, dünya çapında uluslararası fırsatlar sunan bir
eğitim ağının parçası olurlar. Öğrenciler ve fakülte üyeleri uluslararası çift anadal ve çift diploma
programlarında yer alabilirler. Fakülteler arasındaki değişim fırsatlarının yanı sıra yurtdışı eğitim ve
öğrenci değişim fırsatları birden fazla kurumda öğrenim görmeleri için fırsatlar sunar.

Laureate Uluslararası Üniversiteler Ağı
Laureate Uluslararası Üniversiteler Ağı (Laureate International Universities) eski adıyla Sylvan
International Universities, dünya çapında özel yükseköğretim kurumlarından oluşan küresel bir ağdır.
Bu uluslararası ağ; şehir, devlet ve ulusların sahip olduğu kaynakları aşan kaliteli yükseköğrenim
talebine karşılık olarak, dünyanın her tarafından toplum ve ülkelere yükseköğrenimin kapılarını açar.
Laureate International Universities öğrencileri, mezunları, fakülte ve kurumları Kuzey Amerika, Latin
Amerika, Avrupa, Afrika, Asya ve Orta Doğu boyunca 28 farklı ülkeye uzanan bir akademik topluluğu
oluştururlar. Laureate International Universities ağı, 80’in üzerinde akredite kampüs tabanlı ve
çevrimiçi üniversiteyi kapsar. Laureate üniversiteleri mimarlık, sanat, işletme, mutfak sanatları,
tasarım, eğitim, mühendislik, sağlık bilimleri, otelcilik, bilişim teknolojisi, hukuk ve tıp dâhil olmak
üzere yüzlerce lisans, yüksek lisans ve doktora programı sunar.
Laureate birbirine bağlı bir dünyanın küresel vatandaşlarını hazırlar. Üye üniversiteler paylaşılan
ekonomi, işletme, teknoloji, çevre ve kültür bağlarıyla birbirine bağlı bir dünyanın parçasıdırlar.
Laureate International Universities ağına dahil olan her kurum, kaliteli bir yükseköğrenim sağlamak
için çaba gösterir. Üye kurumlar, yalnızca kendi ülkelerindeki akreditasyon ve düzenleme organlarının
getirdiği standartları sağlamakla kalmaz, aynı zamanda kendi ülke, bölge veya disiplinlerinin en iyi
kurumları arasında yer alırlar. Laureate ağındaki kurumlar; toplum, ülke ve ekonomilerin değişen
gereksinimlerine kulak vererek bunlara etkide bulunurlar. Gelecekteki işverenlerin ihtiyaçlarına
odaklanan Laureate, öğrencileri, mezuniyetlerinin yanı sıra uzun vadede talep görecek alanlarda
çalışma konusunda da hazırlar.
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Üniversite Yönetimi
Mütevelli Heyeti Başkanı
Rifat Sarıcaoğlu
Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı
Çağrı Bağcıoğlu
Rektör
Prof. Dr. Mehmet Durman
Rektör Yardımcıları
Prof. Dr. Atilla Eriş
Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinden sorumlu
Prof. Dr. Ege Yazgan
Lisansüstü Programlardan Sorumlu

Rektör Danışmanları
Emre Gönen
Dış İlişkilerden Sorumlu
Doç. Dr. Koray Akay
Eğitim ve Öğretim Süreçlerinden Sorumlu
Doç. Dr. İlay Örs Romain
WASC Akreditasyonu Kurum Koordinatörü
Dekanlar ve Müdürler
Prof. Dr. Aydın Uğur
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Turgut Tarhanlı
Hukuk Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. İpek Özkal Sanver
İşletme Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Halil Nalçaoğlu
İletişim Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Uğur Tanyeli
Mimarlık Fakültesi Dekanı

7

Prof. Dr. Atilla Eriş
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili
Yrd. Doç. Dr. Uğur Kevenk
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürü
Yrd. Doç. Dr. İsmail Orakçıoğlu
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü
Doç. Dr. Koray Akay
Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Müdür Vekili
Yrd. Doç. Dr. Cem Tınaz
Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Müdür Vekili
Doç. Dr. Murat Borovalı
Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürü
Yrd. Doç. Dr. Uğur Başer
Meslek Yüksekokulu Müdürü
Doç. Dr. Göksel Aşan
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdür Vekili
Yrd. Doç. Dr. Burak Oder
Adalet Meslek Yüksekokulu Müdür Vekili
Prof. Dr. Gonca Günay
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Vekili
Prof. Dr. Sedat Ölçer
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Vekili
Prof. Dr. Ayhan Kaya
Avrupa Birliği Enstitüsü Müdürü
Yrd. Doç. Dr. Uğur Kevenk
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür Vekili
Yrd. Doç. Dr. Leyla Keser Berber
Bilişim Teknolojisi ve Hukuku Enstitüsü Müdürü
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Akademik Özgürlük
Akademik özgürlük, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin kurumsal misyonunun temel bileşenidir. Üniversite
bu bağlamda, aşağıda belirtilen ilkeleri benimsemektedir:
Akademik Özgürlük
Üniversite’nin akademik kadrosu ve öğrencileri, hakim öğretinin dayattığı sınırlamalara tabi
olmaksızın, öğretme, tartışma, akademik ve yaratıcı çalışma ve hizmet özgürlükleri ile araştırma
yapma ve bu araştırmanın sonuçlarını yayma ve yayımlama özgürlüklerine, dolayısıyla, kişisel
görüşlerini açıklama, kurumsal sansürden korunma veya temsili nitelikte akademik kurullarda yer
alma özgürlüğüne sahip olma hakkını kapsayan akademik özgürlüklere sahiptir.
Akademik Misyon
İstanbul Bilgi Üniversitesi akademik misyonunun merkezinde akademik kadronun yer aldığını kabul
etmektedir. Üniversite, uygun çalışma esasları ve şartları sağlamak suretiyle, yetkin ve kendini
misyonuna vakfetmiş bir öğretim ve araştırma kadrosunu yetiştirmek için gereken mesleki hakları
temin etmeyi öncelikle yerine getirir.
Özerklik ve İyi Yönetişim
Eğitim, öğretim ve araştırma hakkı ancak akademik özgürlük ve özerklik ortamında tam anlamıyla
gerçekleştirilebilir. Üniversitenin kurumsal özerkliği, düşünsel açıdan destekleyici, profesyonel,
katılımcı ve duyarlı bir yönetişim ile etkili bir idare ile eşgüdüm içinde, üniversitenin eğitim misyonuna
bağımsız bir bağlılığı ifade eder. Şeffaflık, hesap verilebilirlik ve kalite güvencesi akademik özgürlük ve
kurumsal özerkliği gerçekleştirmenin ön koşulu olarak kabul edilmiştir.
Toplumsal Misyon
Üniversite, toplumsal bir kurum olarak, öğretim, araştırma ve diğer akademik faaliyetler aracılığıyla,
insan onuru, özgürlük ve adalet, eşitlik ve dayanışma ilkelerini destekler.

BİLGİ ve Sürdürülebilirlik
Son yıllarda insan aktivitelerine bağlı olarak doğal çevreye verilen tahribatın daha da hızlı bir şekilde
artması sürdürülebilirlik konusunun önem arz etmesine yol açmıştır. Sürdürülebilirlik kavramına,
Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Komisyonu tarafından 1987 yılında hazırlanan rapor ile küresel
düzeyde vurgu yapılmıştır. Söz konusu raporda, insanlığın günlük hayatını sürdürürken gelecek
nesillerin de yaşam hakkına saygı göstermesinin bir zorunluluk olduğu belirtilmiştir.
Çevre insanların yaşaması için gerekli olan bütün doğal kaynakları sağlamaktadır. Ancak bu kaynaklar
sonsuz olmadığı için şimdiki nesiller ile gelecek nesiller arasında dengeli bir paylaşım zorunludur.
Dengeli bir paylaşım sürdürülebilir bir yaşam demektir. Ekolojik anlamda sürdürülebilirliğin ikinci
koşulu ise çevre kirliliğinin asgari düzeyde tutulmasıdır. Günlük hayatta yaptığımız birçok aktivite
başta küresel iklim değişikliği olmak üzere birçok çevre sorununa yol açmaktadır.
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Üniversiteler topluma yön veren eğitim birimlerinin en önemlilerinden biri olduğu için
sürdürülebilirlik alanında aldıkları kararlar ve uygulamalar ile toplum tarafından rol modeli olarak
benimseneceklerdir. İstanbul Bilgi Üniversitesi bu sorumluluğunun bilincinde olarak kampüs
yaşantısına şekil vermektedir. Üniversitemiz enerji tasarrufu, su tasarrufu, geri dönüşüm ve ulaşım
alanında hayata geçirdiği uygulamalar ile bu konudaki hassasiyetini göstermektedir.

Üyelikler
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AKADEMİK PROGRAMLAR
Fakülteler
Hukuk Fakültesi
Hukuk
İletişim Fakültesi
Görsel İletişim Tasarımı
Halkla İlişkiler
İletişim Tasarımı ve Yönetimi
Reklamcılık
Medya ve İletişim Sistemleri
Medya ve İletişim Sistemleri (BİLGİ-University of Liverpool / Çift Diploma) *
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı
Kültür Yönetimi*
Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi
Sanat ve Kültür Yönetimi
Fotoğraf ve Video*
Sinema ve Televizyon
İşletme Fakültesi
Ekonomi
Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi*
Ekonomi ve Finans (Üstün Başarı)
Ekonomi-İşletme (Üstün Başarı)
İşletme-Ekonomi
İşletme-Ekonomi (BİLGİ-University of Liverpool / Çift Diploma) *
İşletme
İşletme (BİLGİ-University of Liverpool / Çift Diploma) *
İşletme (Üstün Başarı) *
İşletme Enformatiği
Pazarlama
Uluslararası Finans
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
Mimarlık Fakültesi
Endüstri Ürünleri Tasarımı
İç Mimarlık
Mimarlık
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Bilgisayar Bilimleri *
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Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği (BİLGİ-University of Liverpool / Çift Diploma) *
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (BİLGİ-University of Liverpool / Çift Diploma) *
Endüstri Mühendisliği
Enerji Sistemleri Mühendisliği
Finans Matematiği*
Genetik ve Biyomühendislik
İnşaat Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Matematik
Mekatronik Mühendisliği
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
Avrupa Birliği İlişkileri
İngilizce Öğretmenliği
Karşılaştırmalı Edebiyat
Müzik
Psikoloji
Psikoloji (BİLGİ-University of Liverpool/Çift Diploma) *
Siyaset Bilimi
Siyaset Bilimi (BİLGİ-University of Liverpool/Çift Diploma) *
Sosyoloji
Tarih
Uluslararası İlişkiler

Yüksekokullar
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
Beslenme ve Diyetetik
Çocuk Gelişimi
Ergoterapi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Hemşirelik
Perfüzyon
Sağlık Yönetimi
Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu
Spor Yöneticiliği
Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Turizm ve Otel İşletmeciliği
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Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Bankacılık ve Finans
Dijital Oyun Tasarımı
Moda Tasarımı
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık
Uluslararası Perakende Yönetimi

Meslek Yüksekokulları
Adalet Meslek Yüksekokulu
Adalet
Meslek Yüksekokulu
Aşçılık
Aşçılık (2. Öğretim)
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık (2. Öğretim)
Basım ve Yayın Teknolojileri*
Bilgisayar Programcılığı*
Deniz Ulaştırma ve İşletme
Deniz Ulaştırma ve İşletme (2. Öğretim)
Dış Ticaret
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık*
Grafik Tasarımı
Grafik Tasarımı (2. Öğretim)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İnsan Kaynakları Yönetimi*
İnşaat Teknolojisi
İnşaat Teknolojisi (2. Öğretim)
İşletme Yönetimi
İşletme Yönetimi (Uzaktan Eğitim)*
Lojistik
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası*
Mimari Restorasyon
Mimari Restorasyon (2. Öğretim)
Moda Tasarımı
Moda Tasarımı (2. Öğretim)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (2. Öğretim)
Radyo ve Televizyon Programcılığı
Sağlık Kurumları İşletmeciliği*
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (2. Öğretim)
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Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (2. Öğretim)
Spor Yönetimi*
Turizm ve Otel İşletmeciliği*
Uçak Teknolojisi
Uçak Teknolojisi (2. Öğretim)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Ağız ve Diş Sağlığı
Ağız ve Diş Sağlığı (2.Öğretim)
Ameliyathane Hizmetleri
Ameliyathane Hizmetleri (2. Öğretim)
Anestezi
Anestezi (2. Öğretim)
Çocuk Gelişimi
Çocuk Gelişimi (2. Öğretim)
Diş Protez Teknolojisi
Diş Protez Teknolojisi (2. Öğretim)
Diyaliz
Diyaliz (2. Öğretim)
Elektronörofizyoloji
Elektronörofizyoloji (2. Öğretim)
Fizyoterapi
Fizyoterapi (2. Öğretim)
İlk ve Acil Yardım
İlk ve Acil Yardım (2. Öğretim)
İş Sağlığı ve Güvenliği
İş Sağlığı ve Güvenliği (2. Öğretim)
Odyometri
Odyometri (2. Öğretim)
Optisyenlik
Optisyenlik (2. Öğretim)
Patoloji Laboratuvar Teknikleri
Patoloji Laboratuvar Teknikleri (2.Öğretim)
Perfüzyon Teknikleri *
Perfüzyon Teknikleri* (2. Öğretim)
Radyoterapi
Radyoterapi (2. Öğretim)
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (2. Öğretim)
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (2. Öğretim)
* Programa yeni öğrenci alınmayacaktır.
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AKADEMİK REGÜLASYONLAR ve SÜREÇLER
Yönetmelikler
Üniversitede uygulanmakta olan eğitim-öğretim ile ilgili tüm yönetmeliklere ulaşmak için:
http://step.bilgi.edu.tr/tr/yonetmelikler-yonergeler/akademik/ adresini ziyaret edebilirsiniz.
“Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nden
özet bilgiler aşağıda verilmiştir:
Akademik Yıl
Bir akademik yıl her biri 17 haftalık iki dönemden oluşur. Dönemlere sınav süreleri de dahildir.
Normal akademik yılın bitiminde yedi hafta süreli Yaz Okulu açılır.
Akademik Takvim
Akademik takvim, Akademik Kurul tarafından her akademik yıl için saptanır ve web sitesinde
yayınlanır. Öğrenciler akademik takvimde belirlenen tarih ve süreler ile Üniversite organları
tarafından akademik takvim çerçevesinde belirlenen tarih ve sürelere uymak zorundadır.
Öğrenim Süresi
İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde normal öğrenim süresi, lisans programları için 4 yıl (8 yarıyıl), önlisans
programları için 2 yıl (4 yarıyıl), lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlar için ise 5
yıl (10 yarıyıl)dır. Kayıt dondurma süreleri, öğrenim süresi hesabına dâhil edilmez.
Azami öğrenim süresi, lisans programları için 7 yıl (14 yarıyıl), önlisans programları için 4 yıl (8 yarıyıl),
lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlar için 9 yıl (18 yarıyıl)dır. Ek öğrenim süresi,
azami öğrenim süresi sonunda mezun olamayan öğrencilere mezuniyet koşullarını sağlamak üzere
verilen bir yıldır (2 yarıyıl).
İngilizce Hazırlık Programı’nda geçirilen süre ve ilgili yönetim kurulunca izinli sayılan yarıyıllar normal,
azami ve ek öğrenim süresine dahil değildir. Öğrencilerin lisans programına ilk kayıt yaptırdığı
tarihten itibaren kayıtlı olduğu veya kayıt yenilememe nedeni ile kayıtsız olarak geçirdiği tüm
yarıyıllar ve değişim programları kapsamında yurtiçi veya yurtdışı yükseköğretim kurumlarında
geçirilen yarıyıllar, normal, azami ve ek öğrenim süresine dahildir.
Öğrencinin bulunduğu yarıyıl ve sınıf, ilgili lisans veya önlisans programının ders programında
öngörülmüş olan yarıyıllık kredi yükü esas alınarak ve öğrencinin tamamlamış olduğu kredi yükü
üzerinden aşağıdaki şekilde hesaplanır:
Tamamlanan kredi
0 – 23
24 – 47
48 – 77
78 – 107

Yarıyıl / Sınıf
1. yarıyıl / 1. sınıf
2. yarıyıl / 1. sınıf
3. yarıyıl / 2. sınıf
4. yarıyıl / 2. sınıf
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108 – 137
138 – 161
162 – 191
192 ve üstü

5. yarıyıl / 3. sınıf
6. yarıyıl / 3. sınıf
7. yarıyıl / 4. sınıf
8. yarıyıl / 4. Sınıf

Ders Kayıtları – Ders Ekleme Bırakma
Öğrenciler, öğrenim süreleri boyunca her yarıyıl başında, o yarıyılda izleyecekleri derslere kayıt
yaptırmak zorundadır. Öğrenciler kayıtlı bulundukları derslerden seçimlik olanlarını akademik
takvimdeki ders ekleme-ders bırakma dönemi içinde, danışmanlarının onayı ile bu Yönetmelikte
belirlenen asgari ve azami kredi sınırları dahilinde değiştirebilir, bırakabilir veya yeni seçimlik ders
alabilirler.
Ders kayıtlarının yapılabilmesi için Üniversiteye karşı olan mali yükümlülüklerin yerine getirilmiş
olması gereklidir. Ders kayıtları, akademik takvimde bertilen tarihlerde ONLINE olarak “Öğrenci
Sayfaları”ndan yapılır. Ders kaydı için kayıt haftasından bir hafta önce, yine “Öğrenci Sayfaları”ndan
ders kayıt randevusu alınmalıdır. Randevu süresi 120 dakika ile sınırlıdır. Bu nedenle, ders kaydı
öncesinde, alınacak derslerle ilgili olarak akademik danışmanınız ile ya da kayıt süreci hakkında bilgi
edinmek için Öğrenci İşleri danışmanları ile görüşmenizi tavsiye ederiz. Her kaydın mutlaka akademik
danışmanınız tarafından onaylanması gerektiğinizi hatırlatmak isteriz.
Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere “Öğrenci Sayfaları”ndan ulaşabilirsiniz.
Ders kaydını yapamayanlar, mazeretlerini belgelemek kaydıyla akademik takvimde belirlenen tarihe
kadar Üniversite Yönetim Kurulu’na başvurabilirler.
Akademik Danışmanlık
Her öğrenci için, kayıtlı bulunduğu bölümün başkanı tarafından bir danışman görevlendirilir.
Öğrencinin her yarıyılda izleyeceği derslerden oluşan bireysel ders programı ile bireysel ders
programında yapılabilecek değişiklikler, lisans ve önlisans programlardaki ders sıralaması esas
alınmak üzere, başarı durumu, önkoşullar ve ilgili Yönetmelik hükümleri göz önünde tutularak
danışmanın onayıyla kesinleşir.
Ders Programları
Programlardaki dersler zorunlu ve seçimlik olmak üzere iki kategoriye ayrılır. Öğrenciler kayıtlı
oldukları program için öngörülen zorunlu dersleri almakla yükümlüdürler. Seçimlik dersler, öğrenci
tarafından seçilir ve ilgi alanı göz önünde bulundurularak danışmanı tarafından onaylanır. Fakülte
yönetim kurulları ilgili kredi yükümlülüğünün karşılanması kaydıyla kredisi daha düşük birden çok
seçimlik dersin alınmasına izin verebilirler; kredi yükümlülüğünü karşılayacak kadar dersten başarılı
olunması halinde yerine daha düşük kredili ders alınan seçimlik ders yükümlülüklerinden muafiyet
tanınır.
Öğrenciler almakla yükümlü oldukları kredi ve müfredatı Öğrenci Sayfaları’nda “Registration Status”
başlığı altında görebilirler. Ders içerikleri ile ilgili bilgileri ise Öğrenci Sayfaları’nda “Course Catalog”
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başlığı altında arama yaparak ve ana sayfada AKTS Bilgi Paketi başlığındaki “Program Bilgileri”nin altında
bulabilirler.
Kredi Yükü
Öğrencilerin yarıyıllık olağan kredi yükü otuz (30) kredidir. Yaz Okulu hariç olmak üzere, azami kredi
yükü bir akademik yılda seksen (80) kredidir, ancak bir yarıyılda kırk iki (42) kredi aşılamaz.
Birinci ve ikinci yarıyıldaki lisans-önlisans öğrencileri ilgili yönetmelikte belirlenen özel haller dışında
olağan kredi yükünü aşamaz.
Öğrencilerin yarıyıllık asgari kredi yükü yirmi (20) kredidir. Azami iki yarıyıl içinde mezun olabilecek
öğrenciler için asgari kredi yükü kuralı geçerli değildir. Fakülte yönetim kurulları gerekli gördükleri
hallerde belirli bir öğrencinin asgari kredi yükünü başvurusu üzerine düşürebilirler. Öğrenci çakışan
dersleri alamaz, ders çakışmasına izin verilebilecek haller ancak Üniversite Yönetim Kurulu tarafından
belirlenir.
Devam ve Sınavlar
Öğrenciler, kayıtlı oldukları her türlü ders, uygulama, laboratuvar çalışmaları ve bunların gerektirdiği
veya ilgili öğretim elemanının gerekli gördüğü sınav ve diğer akademik çalışmaların hepsine
katılmakla yükümlüdürler. Öğrencilerin devam durumları dersin öğretim elemanı tarafından
değerlendirilir. Her derste öğrencilerin sorumlu oldukları ara sınav, ödev, uygulama ve diğer
çalışmaların sayısı, yarıyıl sonu sınavına kabulün gerekleri ile her türlü sınav, ödev ve çalışmanın
yarıyıl sonu başarı notuna katkısı yarıyıl başında öğretim elemanı tarafından belirlenir ve öğrencilere
açıklanır.
Kopya ve İntihal
Bir öğrencinin, sınavda kopya çekmesi veya kopya çekmeye teşebbüs etmesi, ödevinde kaynak
belirtmeden kısmen veya tamamen intihalde bulunması veya ödevini kendisinin yapmadığının
saptanması halinde durum ilgili öğretim elemanı tarafından bir tutanak düzenlenerek derhal ilgili
Dekanlığa/Müdürlüğe bildirilir. Bu durumda:
(1) Kopya veya intihalde, o sınavdan veya ödevden başarısızlık notu verilir.
(2) Öğrenci hakkında ayrıca, Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin ilgili
hükümlerine göre işlem yapılır.
Notlar
Öğrencilere aldıkları her ders için, gerekli sınav ve benzeri değerlendirmelerin sonunda o dersin
öğretim elemanı tarafından 0 (sıfır) ile 100 (yüz) arasında bir not verilir; bu not “ham not” olarak
adlandırılır. Hangi ham not aralığının hangi harf karşılığına denk geleceği, ilgili öğretim elemanı
tarafından belirlenir ve notlarla birlikte bildirilir.
Final sınavı notları, Akademik Takvim’de belirtilen notların ilan günü itibariyle Öğrenci Sayfaları’nda
“Grades” başlığı altında görülebilir. Ara sınav notları ise, ilgili öğretim elemanı tarafından BİLGİ Online
sayfasında açıklanmaktadır.
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Genel not ortalamalarının hesaplanmasında, harf karşılıklarının aşağıda gösterilen sayısal değerleri
esas alınır:
Harf karşılığı

Sayısal değer

Tanım

A
AB+
B
BC+
C
CD+
D
F

4.00
3.70
3.30
3.00
2.70
2.30
2.00
1.70
1.30
1.00
0

Pekiyi
Pekiyi
İyi
İyi
İyi
Orta
Orta
Koşullu geçer
Koşullu geçer
Koşullu geçer
Başarısız

Ortalamalara katılmayan, ancak kredisi, tamamlanan krediye dahil edilen derslerden geçilmesi
halinde “P”, kalınması halinde “F” harf karşılığı kullanılır.
“C-”, “D+” ve “D”, dersin “şartlı” tamamlandığını belirtir. “F”, başarısı “D” veya “P” düzeyine
erişemeyen öğrencilere verilir.
Öğrencilerin Derslerdeki Durumları
Öğrencilerin derslerdeki durumları aşağıdaki ibarelerden birisiyle gösterilir; bunlardan “I”, “NP” ve
“NA” ibareleri öğretim elemanı tarafından, diğerleri Kayıt İşleri Ofisi tarafından kullanılır:
DP (Notsuz tez veya proje dersi): Bitirme tezi veya projesinin notsuz ve kredisiz yarıyıl veya
yarıyılları için kullanılır.
E (Telafi sınavına girecek): Öğrenciye telafi sınavı hakkı tanındığı hallerde kullanılır.
Yükseköğretim mevzuatı uyarınca bütünleme sınavı hakkının verilmediği hallerde, Akademik
Kurul telafi sınavı yapılmasına karar verebilir. Telafi sınavına kabul edilecekler, nihai başarı
notu asgari koşullu geçer not olan “D” notu ile dersin tekrarını gerektiren “F” notu arasında
olan öğrenciler arasından olmak üzere, ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenir. Telafi
sınavları, en geç o yarıyıl sonunda notların ilanını izleyen 2 (iki) hafta içinde yapılır. Telafi
sınavında başarılı olan öğrencilere “D” notu, telafi sınavına girmeyen veya bu sınavda
başarısız olan öğrencilere ise “F” notu verilir.
EC (Muafiyet verilmiş ders): Tanınan dersler karşılığında muafiyet verilen dersler için
kullanılır. Muafiyet kararında muafiyet verilen dersin kredisine eşdeğer seçimlik ders alınıp
alınmayacağı da karara bağlanır.
EE (Sınavla muafiyet verilmiş ders): İlgili fakülte veya yüksekokul kurulunun önerisi üzerine
Akademik Kurul tarafından belirlenen derslerde yapılan sınav sonucunda muafiyet verilen
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dersler için kullanılır. Muafiyet verilen dersin kredisine eşdeğer seçimlik ders alınıp
alınmayacağı ilgili fakülte veya yüksekokul kurulu tarafından karara bağlanır.
I (Eksik): Proje, tez, bitirme ödevi ve benzeri çalışmalara dayanan derslerde, öğretim
elemanının kabul edeceği mazeretlerden ötürü ders için gerekli çalışmalarını zamanında
bitiremeyen öğrenciler için kullanılır. Bu öğrenciler ilgili sınav döneminin bitiminden sonra en
çok iki hafta içinde eksiklerini tamamlamak zorundadırlar. Eksiklerini tamamlamayan
öğrencilerin “I” işaretleri “F” ye çevrilir. Ancak, ibareyi kullanan öğretim elemanı tarafından
süre bitiminden önce başvurulması koşuluyla, ilgili yönetim kurulu tarafından öğrenciye en
fazla iki haftalık ek süre verilebilir.
L (Kayıt dondurmuş veya izinli): Kayıt donduran öğrenciler için kullanılır.
M (Bütünleme sınavına girecek): Öğrenciye başarısız olduğu dersten bütünleme sınav
hakkının verildiği hallerde kullanılır. Bütünleme sınavında alınan not, nihai notun
hesaplanmasında final sınavı notu yerine geçer.
NA (Yarıyıl sonu sınavına kabul koşullarını yerine getirmemiş): Yarıyıl sonu sınavına kabul
koşullarını yerine getirmemiş öğrenciler için kullanılır. Bu ibare bütünleme sınav sonuçlarının
ilanından sonra “F” notuna çevrilir.
NC (Kredisiz): Program uyarınca veya danışman onayı ile kredisiz olarak alınan dersler için
verilir. Öğrenci bu dersin tüm gereklerini yerine getirmek zorundadır. Bu derslerin kredisi
kredi hesabına, notları da ortalama hesaplarına katılmaz.
NGR (Notu bildirilmemiş): Yarıyıl sonu notları öğretim üyesi tarafından gönderilmeyen
dersler için kullanılır.
NP (Yarıyıl sonu sınavına girmedi): Yarıyıl sonu sınavlarına katılmayan öğrencilere verilir.
Öğrenci, izleyen yarıyılın kayıt süresinin başlangıcından önce yapılacak mazeret sınavına
girmezse notu “F” olur. Bu Yönetmeliğe uygun olarak kabul edilen uzun süreli mazeret ve
kayıt dondurma halleri saklıdır.
R (Tekrar): Dersin herhangi bir nedenle tekrarlandığını gösterir.
TO (Başka yükseköğretim kurumunda alınıp tanınmış ders): Başka bir yükseköğretim
kurumundan İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin bir lisans veya önlisans programına yatay geçişle
kabul edilen öğrencilerin intibaklarında, transfer edilen dersler ile değişim programları
kapsamında alınanlar hariç olmak üzere, BİLGİ öğrencisi iken kayıtlı olunan fakültenin
yönetim kurulu kararıyla başka yükseköğretim kurumlarından alınan ve tanınan dersler için
kullanılır. Tanınan dersler için, öğrencinin tamamlaması gereken derslerden muafiyet
verilebilir. Tanınan derslerin kredi ve notları not dökümlerinde ayrıca gösterilir, ancak bu
kredi ve notlar ortalama hesaplarına katılmaz.
TI (İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde alınıp tanınmış ders): İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencisi
iken, mezuniyet de dâhil olmak üzere, herhangi bir nedenle öğrencilik sıfatı sona erip
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sonradan Üniversite’nin başka bir programına kaydolan öğrencilerin tanınan dersleri için
kullanılır. Tanınan dersler için, öğrencinin tamamlaması gereken derslerden muafiyet
verilebilir. Tanınan derslerin kredi ve notları not dökümlerinde ayrıca gösterilir, ancak bu
kredi ve notlar ortalama hesaplarına katılmaz.
W (Dersten çekilmiş): Kayıtlı bulunduğu bir dersten akademik takvimde belirtilen dersten
çekilme süresi dolmadan, gerekli işlemleri tamamlayarak çekilen öğrencilere verilir.
Öğrenciler programlarının zorunlu derslerinden veya “F” aldıkları için tekrarladıkları
derslerden çekilemezler. Derslerin bitimine dört hafta kala dersten çekilmek için başvuruda
bulunulamaz.
S (Özel öğrenci olarak alınmış ders): Özel öğrenci iken alınan dersler için kullanılır; bu
derslerin kredi ve notları ortalama hesaplarında dikkate alınır.
TA (Ortak veya ek diploma programları kapsamında alınıp tanınmış ders): İstanbul Bilgi
Üniversitesi öğrencisi iken ortak veya ek diploma programları kapsamında başka
yükseköğretim kurumlarından alınan ve tanınan dersler için kullanılır. Tanınan dersler için,
öğrencinin tamamlaması gereken derslerden muafiyet verilebilir. Tanınan derslerin kredi ve
notları not dökümlerinde gösterilir; ortak veya ek diploma programına ilişkin protokol
hükümleri çerçevesinde ortalama hesaplarına katılır.
TE (Değişim programları kapsamında alınıp tanınmış ders): İstanbul Bilgi Üniversitesi
öğrencisi iken değişim programları kapsamında başka yükseköğretim kurumlarından alınan ve
tanınan dersler için kullanılır. Tanınan dersler için, öğrencinin tamamlaması gereken
derslerden muafiyet verilebilir. Tanınan derslerin kredi ve notları not dökümlerinde ayrıca
gösterilir; ancak bu kredi ve notların ortalama hesaplarına katılıp katılmayacağı hususu
fakülte yönetim kurulunca karara bağlanır.
TT (Yatay geçiş yapılan başka yükseköğretim kurumunda alınıp tanınmış ders): Başka bir
yükseköğretim kurumundan İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne yatay geçişle kabul edilen
öğrencilerin intibaklarında tanınan ve karşılığında muafiyet verilen dersler için kullanılır.
Tanınan derslerin kredi ve notları not dökümlerinde ayrıca gösterilir; ancak bu kredi ve
notların ortalama hesaplarına katılıp katılmayacağı hususu fakülte yönetim kurulunca karara
bağlanır
Notların Açıklanması ve Maddi Hata İtirazı
Harf karşılığı olarak ifade edilen ders başarı notları, öğretim elemanları tarafından yarıyıl sonu sınav
döneminin bitimini izleyen 7 gün içinde, Kayıt İşleri Ofisi’ne bildirilir ve notlar Öğrenci İşleri Ofisi
tarafından ilan edilir. İlan edilen ders başarı notlarına karşı itiraz, sadece maddi hata bakımından
yapılabilir. Maddi hata, sadece not ortalamasının hesabındaki hesap hataları ile sınav kağıdının
yeniden değerlendirilmesi niteliğinde olmayan hataları ifade eder. Maddi hata itirazı yapmak isteyen
öğrenci, ders başarı notlarının ilan edildiği tarihten itibaren en çok üç gün içinde yazılı olarak Öğrenci
İşleri Ofisi’ne başvurur. Öğrenci İşleri Ofisi, başvuruları ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe gönderir.
Dekanlık/Müdürlük başvuruyu, değerlendirmesi için ilgili öğretim elemanına iletir. İlgili öğretim
elemanı, başvurulara ilişkin değerlendirme sonuçlarını Dekanlığa/Müdürlüğe bildirir. Ders başarı
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notunda değişikliğin gerektiği hallerde, değerlendirme sonuçlarına, hatanın nereden kaynaklandığı ile
ders başarı notunda yapılacak değişikliğin gerekçesini gösterir bir rapor ile sınav evrakı eklenir.
Gerekli düzeltme, ilgili Fakülte Yönetim Kurulu’nun kararı ile yapılır ve Dekan/Müdür tarafından Kayıt
İşleri Ofisi’ne yazılı olarak bildirir. Maddi hata itirazı değerlendirilirken yarıyıl içi sınav, ödev ve diğer
çalışmalar ile yarıyıl sonu sınavına ilişkin maddi hatalar dikkate alınır.
Not itirazlarını notların ilanını izleyen 3 iş günü içinde “Maddi İtiraz Formu”nu doldurarak Öğrenci
İşleri Ofisi’ne şahsen başvuruda bulunarak yapabilirsiniz.
Ders Tekrarlama
Zorunlu bir dersten (F) notu alan öğrenci, bu dersi kredi yüküne ve ders seçimine ilişkin kurallar
dâhilinde tekrarlamak zorundadır. Tekrar edilmesi gereken zorunlu derslerin ders programlarından
çıkarıldığı hallerde, tekrar yerine en az aynı kredi sayısına sahip olan hangi dersin veya derslerin
alınacağı fakülte yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.
Seçimlik bir dersten (F) notu alan öğrenci, bu dersi tekrarlar veya bu dersin yerine bir başka seçimlik
ders alır.
Öğrenciler koşullu geçer not almış oldukları dersleri de tekrarlayabilir. Tekrar edilen veya seçimlik
dersler bakımından yeni seçimlik dersten alınan ders başarı notu, eski notun yerine geçer; ancak eski
not akademik kayıtlarda ve not dökümünde gösterilir.
Not Ortalamaları
Öğrencilerin başarı durumları, bitirdikleri yarıyılda almış oldukları derslere ait “Yarıyıl Not Ortalaması”
(YNO) ve almış oldukları tüm dersler için hesaplanan “Genel Not Ortalaması” (GNO) ile izlenir.
Bu ortalamalar, ortalamaya katılmayan derslerin kredileri hariç olmak üzere aşağıdaki usulle
hesaplanır:
(1) “dersin ortalamaya katkısı” (eşittir) “ders başarı notunun sayısal değeri” (çarpı) “dersin kredisi”
(2) “ortalama” (eşittir) “tüm derslerin ortalamaya katkıları toplamı” (bölü) “tüm kredilerin toplamı”
Başarı Denetimi
Herhangi bir yarıyıl sonunda genel not ortalaması 1,75’in altında olan öğrenciler, izleyen yarıyıl
boyunca “sınamalı” öğrenci sayılır. “Sınamalı” öğrencilere, olağan kredi yükünden fazla kredi yükü
verilmez. Bu öğrenciler kulüp yönetimlerinde yer alamaz.
“Sınamalı” statüdeki bir öğrenci, bu statüde bulunduğu yarıyıl sonunda da genel not ortalamasını
1,75’in üzerine çıkaramadığı takdirde “başarısı yetersiz” öğrenci sayılır. ”Başarısı yetersiz” durumdaki
öğrenci en fazla otuz kredilik ders alabilir ve o yarıyılın müfredatında bulunan başarısız durumda
olduğu dersleri tekrarlamak zorundadır. “Başarısı yetersiz” durumdaki öğrencilerin ders tekrar
yükümlülüğü ertelenemez.
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Genel not ortalamasını 1,75 veya üzerine yükselten öğrenci, sınamalı veya başarısı yetersiz öğrenci
statüsünden çıkar.
Ders kaydı yapmayan veya yapılmayan öğrencilerin mevcut başarı statüleri devam eder.
Mezuniyet
Bir öğrencinin izlemekte olduğu lisans programından mezun olabilmesi için programının müfredatını
en az 2,00 not ortalamasıyla tamamlaması ve genel not ortalamasının da en az 2,00 olması
zorunludur.
Bu şartları gerçekleştiremeyenlerden:
a) Genel not ortalamaları en az 2,00 olup mezuniyet koşullarını yalnızca bir dersten (F) notu almış
oldukları için yerine getiremeyen öğrencilere bu ders için ek bir sınav hakkı verilir. Genel not
ortalamaları 2,00’ın altında olup yalnızca bir dersten (F) notu bulunan öğrencilere, bu dersten başarılı
olmaları halinde genel not ortalamalarının 2,00 veya üstüne yükselmesi koşuluyla ek bir sınav hakkı
verilir. Bu sınavda, en yüksek not bakımından bir kısıtlama uygulanmaz ve sınav sonucunda alınan not
eski notun yerine geçer. Ek sınavda başarısız olan veya genel not ortalamalarını 2,00 veya üstüne
çıkaramayan öğrenciler ders tekrarına ilişkin kurallara tabi olurlar.
b) Tüm derslerden başarılı olmalarına rağmen, mezuniyet koşullarını yalnızca genel not
ortalamalarının 2,00’ın altında olması yüzünden tamamlayamamış olan öğrencilere, kendi seçecekleri
bir dersten, genel not ortalamalarını 2,00 veya üstüne yükseltebilecek olmaları koşuluyla bir sınav
hakkı verilir. Bu sınavda, en yüksek not bakımından bir kısıtlama uygulanmaz ve sınav sonucunda
alınan not eski notun yerine geçer. Ek sınavda başarısız olan veya genel not ortalamalarını 2,00 veya
üstüne çıkaramayan öğrenciler ders tekrarına ilişkin kurallara tabi olurlar.
Mazeret Nedeniyle Devamsızlık ve Sınavlara Katılmama
Sağlık nedeniyle mazeret:
Muayenehanede yapılan cerrahi müdahaleler hariç olmak üzere, sadece yatarak tedaviyi gerektiren
ameliyat halleri ile hastanede yatarak tedavi halleri mazeret olarak kabul edilebilir. Mazeretlerin, ilgili
sağlık kurumundan yazılı olarak ve protokol numarası gösterilerek resmi şekilde belgelenmesi
gereklidir. Gerekli görülen hallerde, ilgili öğrenci hakem hastanelerin sağlık kurullarına sevk edilebilir,
raporu düzenleyen hastaneden raporun resmi tevsiki istenebilir ve yasal işlem yapılabilir.
Sağlık nedenleri dışında mazeret:
Yakın vefatı: Vefat ve defin tarihleri ile hısımlığın belgelenmesi kaydıyla, ikinci dereceye kadar kan
hısımları ile birinci derece sıhri hısımların vefatı, sınavlara katılmama konusunda mazeret olarak kabul
edilebilir. Ancak, kabul edilen mazeret süresi vefat tarihinden başlamak üzere toplam 5 (beş)
işgününü aşamaz.
Diğer mazeretler: Üniversite dahilindeki sınav saatlerinin çakışması, ÖSYM tarafından yapılan sınavlar,
toplumsal olaylar ve doğal afetler mazeret olarak kabul edilebilir. Mazeret olarak kabul edilebilecek
diğer haller Mazeret Komisyonu’nun önerisi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından
değerlendirilir.
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Kayıt Dondurma
Öğrenciler, haklı nedenlerinin belgelenmesi ve arka arkaya iki yarıyılı aşmamak kaydıyla, İngilizce Dil
Hazırlık Programı da dahil olmak üzere tüm öğrenim süresi içinde toplam dört yarıyıl kayıt
dondurabilir. Kayıt, en az bir yarıyıl için dondurulur. Ağır ve sürekli hastalık, askerlik, tutukluluk veya
hükümlülük nedeniyle kayıt dondurma halinde uygulanacak süreler, Üniversite Yönetim Kurulu
tarafından münferiden belirlenir. Kayıt dondurulan yarıyıllar, başarı denetimine ilişkin sürelerin
hesabında dikkate alınmaz.
Kayıt dondurmak için aşağıdaki haller haklı neden olarak kabul edilebilir:
(1) Öğrencinin, resmi sağlık kurulu raporu verme yetkisine sahip olan hastanelerin ilgili uzmanlık
alanlarındaki hekimlerden alınan ve sağlık kurulunca onaylanmış raporlarla belgelenen sağlıkla ilgili
mazeretleri
(2) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartıyla tabii afetler
nedeniyle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda kalması
(3) Öğrencinin tâbi olduğu disiplin kuralları uyarınca öğrencilik sıfatının kalkmasına neden olmayan
veya öğrencilikten çıkarılmayı gerektirmeyen ve kesinleşen mahkumiyet hali
(4) Öğrencinin hangi sıfatla bulunursa bulunsun askerlik görevi tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin
kaldırılması suretiyle askere alınması
(5) Öğrencinin tutukluluk hali
Kayıt dondurmak isteyen öğrenci, mazeretine ilişkin belgeleriyle birlikte yazılı olarak başvurur. Kayıt
dondurulmasına, ilgili fakülte veya yüksekokul yönetim kurulunun olumlu görüşü üzerine Üniversite
Yönetim Kurulu tarafından karar verilir.
Kayıt Sildirme
Öğrenciler, istedikleri takdirde, Öğrenci İşleri Ofisi’ne yazılı olarak başvurarak kayıtlarını sildirebilirler.
Çift Anadal
Çift anadal (major) eğitim-öğretimi, bir lisans programına kayıtlı olan bir öğrencinin, ikinci bir lisans
diploması almak amacıyla diğer bir lisans programına devam etmesidir.
Aynı anda birden fazla çift anadal programına veya aynı lisans programında hem ikinci anadala hem
yan dala kayıt yapılması mümkün değildir. Ancak, aynı anda farklı lisans programlarında ikinci anadala
ve yan dala kayıt yapılabilir.
Çift anadal öğrenimi sırasında genel not ortalaması iki kez 2,60’ın altına veya ikinci anadala ilişkin not
ortalaması iki kez 2,00’ın altına düşen öğrencinin ikinci anadal programından kaydı silinir ve öğrenci
çift anadal öğrencisi statüsünü yitirir.
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Başvuru koşulları
 Başvurulan yarıyıl başında kayıtlı olunan lisans programının o yarıyıla kadarki zorunlu dersleri
ile zorunlu kredi yükünü tamamlanmış olması ve derslerin tümünden başarılı olunması
 En az 3,00 GNO
 Program başarı sıralamasında yüzde 20’lik dilime girilmiş olması (Üniversitenin veya diğer
yükseköğretim kurumlarının yaz okullarından ders alınan hallerde yaz okulu sonrasındaki
sıralama esas alınır.)
Başvuru tarihleri
Başvuru tarihleri akademik yıl başlamadan önce Öğrenci İşleri Ofisi tarafından anons edilir.
Çift ana dal için en erken 3., en geç 5. yarıyıl başında başvurulabilir.
Yan dal
Yan dal (“minor”) eğitim-öğretimi, bir lisans programına kayıtlı olan öğrencinin, bilgisini artırmak
amacıyla ikinci bir lisans programından ders almasıdır. Kayıtlı olunan lisans programına “anadal”,
başvurusu kabul edilen lisans programına ise “yan dal” denir.
Aynı anda birden fazla yan dal programına kayıt yapılamaz.
Yandal programına devam edilebilmesi için anadal not ortalamasının en az 2,40 olması gerekir.
Bu şartı sağlayamayan veya yandal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin yandal
programından kaydı silinir.
Başvuru koşulları
 En az 2,60 GNO
 Başvurulan yarıyıl başında kayıtlı olunan lisans programının o yarıyıla kadarki zorunlu dersleri
ile zorunlu kredi yükünü tamamlanmış olması ve derslerin tümünden başarılı olunması
Başvuru tarihleri
Başvuru tarihleri akademik yıl başlamadan önce Öğrenci İşleri Ofisi tarafından anons edilir.
Yan dal için en erken 3., en geç 6. yarı yılın başında başvurulabilir.

İç Yatay Geçiş
YÖK mevzuatında yapılan son değişikliklerle iç yatay geçiş için iki ayrı yöntem uygulanmaktadır:
Merkezi Yerleştirme Puanına Göre İç Yatay Geçiş
Başarı koşullarına ve program eşdeğerliliğine bakılmaksızın, öğrencinin girdiği yıl aldığı puanlara göre
yapılan değerlendirmedir. İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne merkezi puanla yerleştirilmiş ve halen kayıtlı
olan öğrenciler, merkezi puanlarının yeterli olduğu bir bölüme geçmek için başvuru yapabilirler. Kayıt
olduğu yıl alınan merkezi yerleştirme puanları, yatay geçiş yapmak istenen programın o yıl
gerçekleşen taban puan türüne eşit ya da yüksek olmalıdır. Taban puanı yeterli olan her programa
yatay geçiş için başvuru yapmak mümkündür.

24

Başarı Koşullarına Göre İç Yatay Geçiş
BİLGİ öğrencileri, kayıtlı oldukları programın eşdeğeri olan bölümlere yatay geçiş için başvurabilirler.
Öncelikle, aldıkları tüm derslerden başarılı olmaları ve genel not ortalamalarının en az 2,40 olması
gerekir. Bir başka önemli koşul da, öğrencinin kayıt olduğu yıl aldığı merkezi yerleştirme puanının,
geçmek istediği bölüm açısından yurtiçi üniversitelerdeki eşdeğer bölümler için o yıl ÖSYM tarafından
ilan edilen en düşük puana eşit ya da yüksek olması gerekir.
İç yatay geçiş başvuruları en erken birinci yarıyılın sonunda, önlisans öğrencileri için en geç 3.yarıyıl
başında, lisans öğrencileri içinse en geç 5.yarıyıl başında yapılabilir. Başvuru tarihleri ve
değerlendirme sonuçları Öğrenci İşleri ofislerinden takip edilir.

Dış Yatay Geçiş
YÖK mevzuatında yapılan son değişikliklerle birlikte iki ayrı yöntemle BİLGİ’ye yatay geçiş yapılabilir:
Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş
Başarı koşullarına bakılmaksızın, öğrencinin girdiği yıl aldığı puanlara göre değerlendirilen yatay geçiş
yöntemidir. Yükseköğretim Kurulu Yönetmeliği’ne göre, Türkiye’deki bir üniversiteye merkezi puanla
yerleştirilmiş ve halen kayıtlı olan öğrenciler başvurabilir. Kayıt olduğu yıl alınan merkezi yerleştirme
puanları yatay geçiş yapmak istenen programın o yıl gerçekleşen taban puan türüne eşit ya da yüksek
olmalıdır. Taban puanı yeterli olan her programa yatay geçiş için başvuru yapmak mümkündür.
İngilizce Hazırlık sınıfı dahil tüm sınıflarda başvuru yapılabilir. Öğrenciler, bu tür yatay geçiş hakkından
yalnızca bir kez yararlanabilirler.
Başarı Koşullarına Göre Yatay Geçiş
Başvurular yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelerden ve eşdeğer programlara yapılabilir. Başvuracak
adayın kayıtlı olduğu okulun YÖK tarafından denkliğinin kabul edilmiş olması gerekir. Başvurular,
önlisans öğrencileri için en erken 1. yarıyıl sonunda, lisans öğrencileri için ise 1. yılın sonunda
yapılabilir. Öğrencinin ayrılacağı üniversitede sorumlu olduğu tüm dersleri başarıyla tamamlamış
olması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden 2,40 olması gerekmektedir. İngilizce eğitim veren
programlara yapılacak başvurular için adayın ayrıca İngilizce yeterliğinin olması gerekir.
Başka üniversitelerden alınan dersler, yatay geçiş yapılacak programın bağlı olduğu FakülteYüksekokul-Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu kararına bağlı olarak sayılabilir.
Dikey Geçiş
Dikey Geçiş, ÖSYM’ce yapılan merkezi bir sınavla (DGS), 2 yıllık önlisans programından 4 yıllık lisans
programına geçiştir. Meslek Yüksek Okulu mezunları ya da son sınıf öğrencileri, her yıl ÖSYM’nin
belirlediği tarihte DGS için başvuru yapabilir.
DGS tercihlerinde sadece önlisans öğreniminde mezun olunan lisans programında öğrenime devam
edilebilir. Bu alanlara DGS kılavuzundan ulaşabilir.
DGS ile yerleşen öğrencilerimizin daha önden aldığı derslerden muaf olmaları için Ders Muafiyet
Formu’nu doldurarak Öğrenci İşleri Ofisi'ne başvurması gerekir.
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Ders Muafiyeti
İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencisiyken daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda veya İstanbul
Bilgi Üniversitesi’nde alınan aynı/eşdeğer dersler için ders muafiyeti ilgili Fakülte Yönetim Kurulu’na
yazılmış dilekçe, resmi not dökümü (official transcript) ve onaylı ders içerikleri ile Öğrenci İşleri
Ofisi’ne başvurulabilir. Başvuru Fakülte Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.
Diploma Eki
Diploma Eki (DE) Yükseköğretim Kurumları tarafından diplomanın yanı sıra verilen tamamlayıcı ve
açıklayıcı bir belgedir. Diploma Eki, üniversite mezunlarının aldıkları eğitimin diğer ülke ve eğitim
sistemlerinde tanıtılmasına yardımcı olmakta; aynı zamanda mezunun aldığı akademik derece,
düzeyi, içeriği ve mesleki yetkinlikler hakkında detaylı bilgi vermektedir.
Diploma eki, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden mezun olan tüm öğrencilere otomatik ve ücretsiz olarak,
yaygın kullanılan bir Avrupa dilinde (İngilizce) verilmektedir.
Diploma Eki’nin Öğrenciler için Faydaları:
 Yurtdışında daha kolay anlaşılan ve kıyaslanabilen bir diplomaya sahip olunması
 Öğrencinin akademik gelişimi ve öğrenimi boyunca kazandığı yeterliliklerin kusursuz bir
tanımını içermesi
 Öğrencinin başarı ve yeterliklerinin tarafsız bir ifade olması
 İş imkânlarına veya ileri seviyedeki yurtdışı eğitim olanaklarına daha kolay erişim sağlanması
 İstihdam edilebilmeyi desteklemesi

Mali Usul ve Esaslar
Öğrenim Ücreti
Mevcut lisans-önlisans öğrencileri öğrenim ücretlerine ilişkin bilgiye kendi Öğrenci Sayfaları (SIS)'ndan
ulaşabilirler.
Kayıt Dondurmada Uygulanacak Mali Usul ve Esaslar
Öğrencilerin kayıt dondurma taleplerinde uygulanacak usul ve esaslar aşağıdadır:
Kayıt dondurulacak yarıyılın başlangıç tarihini izleyen ilk yedi hafta içinde başvuran öğrenci o yarıyıla
devam etmiş sayılmaz ve öğrenim bedeli ödemekle yükümlü değildir. Kayıt dondurulacak yarıyılın
başlangıç tarihini izleyen ilk yedi haftadan sonra ve final sınavlarının başlangıç tarihinden önce
başvuran öğrenci o yarıyıla devam etmiş sayılır; ancak o yarıyılın öğrenim bedelinin sadece yarısını
ödemekle yükümlüdür. Bu bedel en geç kayıt dondurma başvurusu sırasında ödenir ve sonraki
yarıyılların öğrenim bedeline sayılmaz veya iade edilmez.
Üniversite’ye ilk kayıt yaptırdığı yarıyılın başlangıç tarihini izleyen ilk yedi hafta içinde kayıt dondurma
başvurusu yapan öğrenci, kayıt dondurma başvurusu yaptığı her yarıyıl başına yarıyıllık öğrenim
26

bedelinin yarısını ödemekle yükümlüdür. Bu bedel en geç kayıt dondurma başvurusu sırasında ödenir
ve kayıt dondurma sonrasında öğrenime başlanırken ödenmesi gereken öğrenim bedelinden düşülür.
Ancak, öğrencinin dondurma süresi sonunda kayıt sildirmesi halinde bu bedel iade edilmez.
Kayıt Sildirmede Uygulanacak Mali Usul ve Esaslar
Kayıt sildirme başvurusunu İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne ilk kayıt yaptırdığı yarıyılın başlangıç tarihine
kadar yapan öğrenciler yıllık öğrenim bedelinin %10’unu, ilk kayıt yaptırdığı yarıyılı izleyen yarıyılın
başlangıç tarihine kadar yapan öğrenciler yıllık öğrenim bedelinin %50’sini ödemekle yükümlüdür.
Kayıt sildirme başvurusunu ilk kayıt yaptırdığı yarıyıldan sonra yapan öğrenciler için:
 Kayıt sildirme başvurusunu, güz yarıyılı (birinci yarıyıl) kayıt yenileme tarihi ile güz yarıyılının
(birinci yarıyıl) başlangıç tarihi arasında yapan öğrenciler, yıllık öğrenim bedelinin %10’unu
ödemekle yükümlüdür.
 Kayıt sildirme başvurusunu güz yarıyılı (birinci yarıyıl) başlangıç tarihinden sonra, ancak güz
yarıyılı (birinci yarıyıl) ders ekleme-bırakma süresinin bitimine kadar yapan öğrenciler, yıllık
öğrenim bedelinin %25’ini ödemekle yükümlüdür.
 Kayıt sildirme başvurusunu güz yarıyılı (birinci yarıyıl) ders ekleme/bırakma süresinin
bitiminden sonra, ancak bahar yarıyılı (ikinci yarıyıl) başlangıç tarihinden önce yapan
öğrenciler yıllık öğrenim bedelinin %50’sini ödemekle yükümlüdür.
 Kayıt sildirme başvurusunu bahar yarıyılının (ikinci yarıyıl) başlangıç tarihinden sonra, ancak
ders ekleme-bırakma süresinin bitimine kadar yapan öğrenci yıllık öğrenim bedelinin %75’ini
ödemekle yükümlüdür.
 Kayıt sildirme başvurusunu bahar yarıyılının (ikinci yarıyıl) ekleme bırakma süresinin
bitiminden sonra yapan öğrenci yıllık öğrenim bedelinin tamamını ödemekle yükümlüdür.
 “Irregular” öğrenciler (lisans öğrenimine bahar yarıyılında (ikinci yarıyıl) başlayan öğrenciler)
bakımından bu koşulların uygulanmasında bahar yarıyılı (ikinci yarıyıl) esas alınır.
 Öğrencinin dondurma süresi sonunda kayıt sildirmesi halinde ücret iadesi yapılmaz.
Ek Ders ve Kredi Yükü için Uygulanacak Mali Usul ve Esaslar
Çift anadal öğrencileri hariç olmak üzere; kayıtlı olunan programın toplam kredisinin yüzde yirmiden
fazla aşılmaması kaydıyla, kayıtlı oldukları programın olağan yarıyıl ders ve kredi yükü üzerinde ders
veya kredi alan ve normal öğrenim süresini doldurmamış öğrencilerden, ödemekle yükümlü oldukları
yıllık öğrenim bedeli dışında ek ders ve kredi bedeli alınmaz.
Çift Anadal Öğrenimi için Uygulanacak Mali Usul ve Esaslar
Çift anadal öğrencilerinden, esas anadal için ödemekle yükümlü oldukları yıllık öğrenim bedelleri ile
ek ders ve kredi bedelleri dışında çift anadal öğrenimi için bedel alınmaz.
Normal Öğrenim Süresinin Aşılması Halinde Uygulanacak Mali Usul ve Esaslar
İngilizce Dil Hazırlık Programı ve kayıt dondurma süreleri hariç olmak üzere; lisans öğrenimi için sekiz
yarıyıl, önlisans öğrenimi için dört yarıyıl olan normal öğrenim süresini aşan öğrencilerden yarıyıllık
olarak ve kredi başına öğrenim ücreti alınır. Kredi başına öğrenim ücreti öğrencinin kayıtlı olduğu
programın yıllık öğrenim ücretinin 60 krediye bölünmesiyle bulunur. Normal öğrenim süresini aşan
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öğrencilerin kayıtlı oldukları akademik yıl için ödemeleri gereken ücret, ilgili programın yıllık öğrenim
ücretini aşamaz.
Erken Mezuniyet Halinde Uygulanacak Mali Usul ve Esaslar
Normal öğrenim süresinin yedinci yarıyılının sonunda mezuniyet hakkı kazanan öğrencilere ödemiş
oldukları yıllık öğrenim bedelinin yarısı iade edilir.

SIS (Öğrenci Bilgi Sistemi)
SIS (Öğrenci Bilgi Sistemi/Öğrenci Sayfaları) erişimi İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrenci numarası ve
şifre ile yapılmaktadır. SIS sisteminden dersler, notlar ve akademik durumla ilgili bilgilere ulaşılabilir;
ders kaydı bu sistem üzerinden yapılır.
Ders Kaydı
Ders kayıtları SIS (Öğrenci Sayfası) üzerinden online olarak yapılmaktadır. Kayıt tarihleri arasında
Üniversite laboratuvarları kullanıma açıktır.
Öğrenci, sis.bilgi.edu.tr adresinden (SIS/Öğrenci Sayfası) 'Ders Kaydı (Registration)' bağlantısına
girerek Üniversite tarafından kendi bölümü için açılan paketleri/dersleri inceleyebilir; hangi paket ve
dersleri almak istediğini bu alandan görebilir. Almak istediği derslerin, varsa alacağı seçmeli derslerle
çakışmamasına, kendi bölümü için açılmış olmasına ve varsa dersin ön koşulunun sağlanmış olmasına
dikkat etmelidir. İstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans, Önlisans Eğitim Öğretim
Yönetmeliği’ne göre, öğrencinin bir dönemde alabileceği azami kredi sayısı belirlenmiştir; bu nedenle
seçimlerin yönetmeliğe uygun olarak yapılması önemlidir. Ders kaydı SIS üzerinden tamamladıktan
sonra, kayıt haftası içinde akademik danışmandan onay alınması gerekmektedir.
Ders kaydı için alınan randevu gün ve saatinde sisteme girerek 'Ders Kaydı (Registration)' başlığından
120 dakika içinde ders kaydı tamamlanmalı ve “registration” kodunu bildirerek akademik
danışmandan onay alınmalıdır.
“Consent”i olan bir dersten onay almadan kayıt işlemine başlandığında, “consent” alınmadığı için
kayıt işlemi 120 dakikalık süre içinde tamamlanamayabilir. Ders kaydı için üç randevu opsiyonu
bulunmaktadır: 1) Sistem üzerinden alınan gün ve saat randevusu 2) Aynı günün öğleden sonrası için
randevu 3) Kaydın son günü öğleden sonrası için randevu alınabilir.
Ön koşul (prerequisite) nedir?
Öğrencilerin programında yer alan bazı derslerin alınabilmesi için daha önceden alınmış ve geçilmiş
olması gereken dersleridir. SIS (Öğrenci Sayfası) üzerindeki COURSE CATALOG başlığından derslerin
içerikleri ve varsa kısıtları/koşulları görülebilir.

28

Özel koşul (Special Condition) nedir?
Koşul olan dersi almış olmak yeterlidir. Hangi derslerin “special condition” kriteri olduğu, SIS (Öğrenci
Sayfası) üzerindeki COURSE CATALOG başlığında, ders içeriğinden öğrenilebilir.
Özel izin (Consent) nedir?
Bazı dersler özel bilgi birikimi gerektirebilir. Bu dersler için dersin öğretim elemanıyla görüşerek “özel
izin (consent)” almak gerekir. Ancak, “consent” almak derste yer açıldığı anlamına gelmez.
Kısıt (Restriction) nedir?
Öğrencinin seçmek istediği bir dersin içeriği farklı koddaki bir başka derse benziyorsa, sistem bu
dersin seçmeli ders olarak alınmasına izin vermez. Bu dersler, SIS (Öğrenci Sayfası) üzerindeki
COURSE CATALOG başlığında, ders içeriğinden öğrenilebilir.
Ders Ekleme/Bırakma (Add/Drop)
Ders kayıt haftasını izleyen birinci haftada Üniversite açılır; dersler başladıktan sonraki 2. haftanın son
üç gününde ‘Ders Ekleme/Bırakma (Add/Drop)’ süreci başlar. Ders Ekleme/Bırakma döneminde
sadece seçmeli derslerde değişiklik veya kredi limiti dahilinde Ekleme/Bırakma yapılabilir. İşlem
tamamlandıktan sonra, Add/Drop kodu ve yapılan değişikliğin akademik danışmana bildirilerek en
geç ertesi gün saat 10.00’a kadar onay alınması gerekmektedir.
Section değişikiği (Section Change)
Add/Drop sürecini izleyen iki hafta boyunca çakışan derslerin “section”larının değiştirilmesine olanak
sağlar. Değiştirilen “section”ın ders programıyla çakışma yaratmaması gerekir. Yapılan işlemin
çıktısının, “section change” dönemi içinde geçmek istenen “section”ın öğretim görevlisine
imzalattıktan sonra ilgili Fakülte Sekreterliği’ne teslim edilmesi gerekmektedir. Bazı servis derslerinde
(HTR, TK, Akademik İngilizce) “section” değişikliği işlemi ders koordinatörleri onayıyla yapılmaktadır.
Dersten Çekilme (Withdrawal)
Dersten çekilme işlemleri sadece seçimlik dersler için ve sadece Akademik Takvim’de belirlenen süre
içinde SIS (Öğrenci Sayfası)’ndan yapılabilir. Ancak, bu işlemin gerçekleşebilmesi için minumum kredi
limitinin (20 kredi) altına düşülmemesi koşulu vardır. F alınan seçmeli dersler bırakılamaz. SIS
(Öğrenci Sayfası) üzerinden akademik danışmandan onay alınması gerekir.
Ders muafiyeti
İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencisiyken daha önce başka bir yükseköğretim kurumunda veya İstanbul
Bilgi Üniversitesi’nde alınan aynı/eşdeğer dersler için ders muafiyeti alabilmek için ilgili Fakülte
Yönetim Kurulu’na yazılmış dilekçe, resmi not dökümü (official transcript) ve onaylı ders içerikleri ile
Öğrenci İşleri Ofisi’ne başvurmak gerekmektedir. Başvuru Fakülte Yönetim Kurulu tarafından
değerlendirilerek karara bağlanır.
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Kayıt Engelleri
Yeni akademik dönemin ders kaydına engel olan durumlar: Mali problemler, tamamlanmamış ders
notu, bölüm değişikliği, çift anadal veya yandal başvurusunda bulunmuş olmak, DGS öğrencisi olmak,
değişim öğrencisi olmak, ders muafiyeti talebinde bulunmuş olmak
Ara ve final sınavları
Akademik Takvim’de belirtilen sınav tarihlerinden önce SIS (Öğrenci Sayfası) “View Exam” başlığı
altında görülebilir.
Bütünleme sınavı
Her dönemin final sınavlarından sonra bütünleme sınavları yapılır. Sadece final sınavları olan dersler
için bütünleme sınavı düzenlenir. İlgili dersi o yarıyıl almış olmak koşuluyla F notu alınan dersler için
bu hak kullanılabilir.
Mazeret sınavı
Final veya bütünleme sınavına giremeyen ve mazereti kabul edilen öğrenciler Mazeret Sınavları’na
girebilir. Hem final hem bütünleme sınavı için mazeret hakkı kullanılamaz.
Dönem Notlarına Erişim
Final sınavı notları Akademik Takvim’de belirtilen notların ilan günü itibariyle SIS (Öğrenci Sayfası)
“Grades” başlığı altında görülebilir.
Ara sınav notları ise, ilgili öğretim elemanı tarafından BİLGİ Online sayfasında açıklanmaktadır.
Not Dökümü (Transcript) Talep Etme
Aşağıdaki işlemler yapılarak SIS (Öğrenci Sayfası) üzerinden Not Dökümü (Transcript) talep edilebilir
ve 2 iş günü sonra talep edilen kampüsün Öğrenci İşleri Ofisi’nden teslim alınabilir.
1. “SIS (Öğrenci Sayfası)”e girilir.
2. “Belge Talep (Document Request)” menüsüne girilir.
3. “Transcript” opsiyonu seçildikten sonra, “Yeni (New)” butonuna basılır ve “transcript”
tercihleri işaretlenir:
 Türkçe/İngilizce
 Öğrenci kopyası/Kapalı zarf içinde (Student Copy/Official)
 Adet
Talep edilen belgenin teslim alınmak istendiği kampüs seçimi de işaretlenmelidir.
İlgili açıklamalar okuyup onayladıktan sonra ‘Kaydet (Save)’butonuna basılır.
Öğrenci Belgesi Talep Etme
Aşağıdaki işlemler yapılarak SIS (Öğrenci Sayfası) üzerinden Öğrenci Belgesi talep edilebilir ve 1 iş
günü sonra talep edilen kampüsün Öğrenci İşleri Ofisi’nden teslim alınabilir.
1. “SIS (Öğrenci Sayfası)”e girilir.
2. “Belge Talep (Document Request)” menüsüne girilir.
3. “Öğrenci Belgesi (Student Certificate)” opsiyonu seçildikten sonra “Yeni (New)”
butonuna basılır ve Öğrenci Belgesi için tercihler işaretlenir:
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Türkçe/İngilizce
Adet

Talep edilen belgenin teslim alınmak istendiği kampüs seçimi de işaretlenmelidir.
Eklenmesi istenen herhangi bir durum varsa, “Eklemek İstedikleriniz” başlığına yazıp, ilgili
açıklamalar onaylandıktan sonra “Kaydet (Save)” butonuna basılarak işlem bitirilir.
Disiplin Belgesi Talep Etme
Aşağıdaki işlemler yapılarak SIS (Öğrenci Sayfası) üzerinden Disiplin Belgesi talep edilebilir ve 1 iş
günü sonra talep edilen kampüsün Öğrenci İşleri Ofisi’nden teslim alınabilir.
1. “SIS (Öğrenci Sayfası)”e girilir.
2. “Belge Talep (Document Request)” menüsüne girilir.
3. “Disiplin Belgesi (Penalty Certificate)” opsiyonu seçilip “Yeni (New)” butonuna basılır ve
Disiplin Belgesi için tercihler işaretlenir:
 Türkçe/İngilizce
 Adet
Talep edilen belgenin teslim alınmak istendiği kampüs seçimi de işaretlenmelidir.
Eklenmesi istenen herhangi bir durum varsa, “Eklemek İstedikleriniz” başlığına yazıp, ilgili
açıklamalar onaylandıktan sonra “Kaydet (Save)” butonuna basılarak işlem bitirilir.
Diğer Belge Talepleri
Aşağıdaki belgeler SIS (Öğrenci Sayfası) üzerinden talep edilebilir:




İngilizce Hazırlık Programı’nın tamamlandığına veya İngilizce yeterlik ile atlandığına dair belge
Lise diplomasının aslı gibidir yapılmış onaylı örneği
Sıralama belgesi

Talep edilen belge hazırlanıp e-mail yoluyla ‘’Hazırlandı” bilgisi ulaştığında, belge talep edilen
kampüsün Öğrenci İşleri Ofisi’nden teslim alınabilir. İşlem adımları:
1. “SIS (Öğrenci Sayfası)”e girilir.
2. “Belge Talep (Document Request)” menüsüne girilir.
3. Other/ Diğer opsiyonunu seçilip Yeni (New)” butonuna basılır ve tercihler işaretlenir:
 Türkçe/ İngilizce
 Adet
Talep edilen belgenin teslim alınmak istendiği kampüs seçimi de işaretlenmelidir.
Eklenmesi istenen herhangi bir durum varsa, “Eklemek İstedikleriniz” başlığına yazıp, ilgili
açıklamalar onaylandıktan sonra “Kaydet (Save)” butonuna basılarak işlem bitirilir.
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BİLGİ’DE YAŞAM
Öğrenci İşleri
Öğrenci İşleri Ofisi’nin hedefi, tüm lisans-önlisans öğrencilerini BİLGİ’ye kayıt olmalarından
mezuniyetlerine kadar akademik ve idari konularda bilgilendirmek; öğrencilerin üniversite
öğrenimleri süresince gereksinimlerini karşılamaya yardımcı olmaktır.
Öğrenci İşleri ofislerinde her fakülteden sorumlu ayrı danışman görev yapmaktadır. Danışmanlar,
öğrencilere akademik ve idari konularda yol göstericidir; idari-akademik kadro arasındaki iletişimde
yardımcı olur, ilgili birimlerle koordinasyon içinde çalışır.
Öğrenci İşleri’nin hizmet alanları aşağıdaki gibidir:
 Ders kayıtları, ders muafiyetleri, ders ekleme-bırakma, dersten çekilme
 Kayıt işlemleri, kayıt dondurma, kayıt sildirme
 Mazeret raporları
 Final sınavı sonuçları
 Maddi hata itirazları
 Yatay geçişler
 Bölüm değişiklikleri
 Öğrenci belgeleri
 Not dökümü (transkript)
 Kimlik kartı, paso müracaatları
 Yabancı öğrenciler için danışmanlık
 Sağlık raporları
 Mezuniyet belgeleri
 Diplomalar
 e-posta adresi
Öğrenci İşleri ofisleri hafta içi saat 08.30-17.00 arasında hizmet verir.

Kütüphane
BİLGİ Kütüphanesi kitap, e-kitap, dergi, e-dergi, CD, müzik CD, DVD, Blu-ray, nota ve akademik
internet kaynaklardan oluşan zengin bir koleksiyona sahiptir. Öğrencilerin kitap, DVD gibi kaynak
önerileri değerlendirilip kütüphane koleksiyonuna eklenmektedir.
BİLGİ’nin e-kütüphanesinde ise, 47.000’den fazla e-dergi, 317.000’den fazla e-kitap, 111’den fazla
veri tabanı ve e-ansiklopedi bulunmaktadır. Bu kaynaklara günün her saati kampüs içinden veya
dışından erişmek mümkündür.
Ayrıca binlerce e-kitabın okunabileceği e-ink teknolojisine sahip, göz yormayan e-kitap okuyucu ve
tabletleri kullanıma sunan kütüphane, 100 ülkede 60 dilde yayınlanmakta olan 3.500’i aşkın gazeteye
ve magazine de orijinal formatında erişim sağlamaktadır.
Kütüphane ile ilgili güncel haberler, etkinlikler ve gelişmeler sosyal medyadan takip edilebilir.
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Uluslararası Fırsatlar
“Uluslararası bir üniversite” olmak ruhuyla kurulan İstanbul Bilgi Üniversitesi, kuruluşunun 19. yılını
kutlamanın gururunu yaşamaktadır. BİLGİ yüksek sayıdaki yabancı öğrenci hareketliliği, Türkiye
üniversiteleri arasında yabancı öğretim elemanı sayısı ile en üst sıralarda yer alması, her yıl sayısız
uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapması ile fark yaratmaktadır. 2006 yılından itibaren dâhil olduğu
Laureate International Universities ağının olanaklarını verimli olarak kullanmanın ivmesiyle birlikte,
sadece Türkiye’de değil, bulunduğu uluslararası coğrafyanın da en iddialı üniversitesi olma yönünde
emin adımlarla ilerlemektedir.
BİLGİ, Kuzey ve Güney Amerika, Avrupa, Asya Pasifik, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da 28 ülkede 80’den
fazla yükseköğretim kurumunun kapılarını Laureate International Universities ile; 600’ü aşkın
anlaşma sunan değişim programı kapılarını ise, Avrupa’da Erasmus aracılığı ile bünyesindeki
öğrencilerine açmaktadır. Bunların dışında, birçok dünya üniversitesi ile karşılıklı geliştirilen BİLGİ’ye
özel değişim programları ve ikili değişim anlaşmaları da, öğrencilerin hizmetindedir. Dünyanın dört
kıtasını kapsayan bir eğitim ağının merkezinde olmanın en büyük avantajı, onlarca ülkede yüzlerce
programı, öğrencilerin kendi ilgileri çerçevesinde sunabilme gücüne sahip olabilmektir. Bunun yanı
sıra, diploma tamamlama (2+2), yurtdışında birçok prestijli üniversite ile çift diploma programları ve
kısa dönem sertifika programları ile öğrencilerin uluslararası bir platformda eğitim alması
sağlanmaktadır.
Uluslararası Merkez, öğrencileri bir veya iki dönem değişim programlarına göndermek ve yurtdışında
eğitim işbirliği yaptığı kurumlardan gelen değişim öğrencilerini ağırlamaktan sorumlu olan birimdir.
Uluslararası Merkez, Laureate Öğrenci Değişimi, Erasmus öğrenci ve personel değişimi, ikili değişim
programları ve yaz okullarını kapsayan geniş bir yelpazede hizmet sunmaktadır. Eğitimini bütünüyle
BİLGİ’de alan yabancı öğrenci sayısı 700’ü aşmıştır.
Laureate Öğrenci Değişimi:
Laureate Uluslararası Üniversiteler Ağı, yüksek kaliteli eğitime ve yenilikçi kurumlara erişim alanında
güvenilir ve evrensel bir liderdir. Laureate Uluslararası Üniversiteler ağı, 80’den fazla kampüs ve
online tabanlı üniversitelerden oluşmaktadır. 1 milyonu aşkın öğrenci Kuzey Amerika, Latin Amerika,
Avrupa, Kuzey Afrika, Asya ve Orta Doğu’da 28 ülkeye yayılan akademik topluluğun birer parçası
olmuşlardır. Laureate Uluslararası Üniversiteler Ağı öğrencilere, mimarlık, sanat, işletme, mutfak
sanatları, tasarım (dizayn), eğitim, mühendislik, sağlık bilimleri, konaklama işletmeciliği, bilgi
teknolojisi, hukuk ve tıp alanlarından oluşmak üzere 150’den fazla lisans, yüksek lisans ve doktora
programları sunmaktadır.
Laureate Programları BİLGİ öğrencilerine, eğitim alanında evrensel çeşitlilik spektrumunda, yüksek
öncelikli bir servis sağlamaya kendisini adamıştır. Laureate Programları disiplinlerarası geniş bir
çeşitlilik sunmaktadır; öğrencilerin Laureate Üniversiteler Ağı’na dahil kurumlardan kendi istedikleri
program doğrultusunda seçim yapma şansını bulunur. Program başvuru ve kabul kriterleri farklılık
göstermektedir. İngilizce yeterlik gerektiren programlar için TOEFL ya da IELTS gerekmekte, not
ortalaması üniversiteye göre değişmektedir.
Laureate Değişim Programları Ofisi’nin görevi, öğrencilerin rekabetçi bir biçimde akademik ve kariyer
gelişimlerini oluşturmalarına, potansiyellerini ortaya çıkarmalarına, kişisel ve mesleki hedeflerine
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ulaşmalarına destek olmak; onlara çok kültürlü ve kariyer odaklı eğitim sistemiyle harmanlanmış
evrensel bir perspektif verebilmektir. Laureate Değişim Programları Ofisi, başvuru döneminden
değişim yapılan ülkeye ulaşmalarına kadarki ve kurumdaki değişim sürecinde öğrencileri
yönlendirmekte ve yardımcı olmaktadır.






Lisans öğrencilerine dönemlik ve/veya akademik yıl boyunca değişim
Yaz okulları
Dil okulları
Kısa dönemli sertifika programları
Yüksek lisans olanakları

Laureate Yaz Programları
Her yaz, Laureate ağındaki üniversiteler, değişik alanlarda yaz okulları sunmaktadır. Programlar,
sosyal ve kültürel aktivitelerle donanmış olup, tüm öğrencilerin katılımına açıktır. İlgili programlar
Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki okullarda
düzenlenmektedir.
Erasmus Değişim Programları
Erasmus Programı Avrupa Birliği tarafından üniversiteler arasında çokuluslu işbirliklerini teşvik ederek
yükseköğrenime Avrupa boyutunu kazandırmak ve kaliteyi artırmak amacıyla kurulmuştur. Erasmus
Programı, özellikle Avrupa’da öğrenci ve öğretim görevlisi hareketliliğini geliştirmektedir.
İstanbul Bilgi Üniversitesi Erasmus Programı’na 2004-05 akademik yılında katılmaya başladı. BİLGİ’nin
Avrupa’nın önde gelen üniversiteleri ile 26 ülkede 600’den fazla Erasmus Öğrenci Değişim Anlaşması
bulunmaktadır. BİLGİ, öğrencilerine Erasmus Programı çerçevesinde eğitim ve kültür ufuklarını
genişletmek için Avrupa’da yaşama ve öğrenim görme fırsatı sunar. Bu amaçla, birçok BİLGİ bölümü
Avrupa’nın önde gelen üniversitelerindeki denkleri ile Erasmus ortaklıkları kurmuştur. Erasmus
Programı’na katılan öğrenciler BİLGİ’nin ortak üniversitelerinde bir dönem ya da tüm akademik yıl
boyunca kalabilirler. Erasmus öğrencileri AB hareketlilik hibesinden yararlanabilirler.
Öğrenciler Erasmus değişim döneminin sonunda kendi üniversitelerine dönmeli ve programlarını
tamamlamalıdırlar. Ortak üniversiteden alınan krediler ilgili BİLGİ birimlerinin onayına tabi olur ve
öğrenciler mezun olmak için BİLGİ’ye başvuruda bulunulur.
BİLGİ’de Erasmus Programı kurumsal düzeyde Erasmus Ofisi tarafından yönetilir. Erasmus Ofisi,
duyurulardan, başvurulardan, öğrencilerin seçilmesinden, hibe vb. sorumludur. Ayrıca her BİLGİ
bölümünün akademik danışmanlık ve bölümün anlaşmalarından sorumlu bir Erasmus Departman
Koordinatörü vardır.
Erasmus+ Yerleştirme (Staj) Programı
Erasmus+ Yerleştirme (Staj) Programı, Avrupa Birliği’nin Yaşam Boyu Öğrenim Programları’ndan
biridir. Yerleştirme, bir öğrencinin bir katılımcı Avrupa ülkesinde veya ortak ülkelerde bulunan bir
kuruluşta, üniversite veya akademik merkezde, kendi alanında yaptığı mesleki ve idari çalışma
süresidir. Yerleştirmeler öğrencilere işgücü piyasası gereksinimlerine uyum sağlamak, özel beceriler
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edinmek ve iş deneyimlerini iyileştirmek konusunda yardımcı olur. Staj süresi lisans, yüksek lisans ve
doktora programlarına kayıtlı öğrenciler için en az 2 ay (60 gün), en fazla 12 ay olmalıdır. Öğrenci
açısından en uygunu yerleştirmenin yaz için planlanmasıdır.
Öğrenciler çalışmak istedikleri kurumdan kabulünü almakla yükümlüdürler. Kalacak yer konusunda da
karşı kurumdan tavsiye alabilirler.
Erasmus+ yerleştirme programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, bu çalışmalarını BİLGİ’ye
minimum 4 ECTS değerinde seçmeli bir ders olarak transfer edebilmektedir. Müfredatında
zorunlu stajı olan öğrencilerin bölüm koordinatörüne danışması gerekmektedir.
İkili Değişim Programları
İkili Değişim Programları BİLGİ’nin Avrupa ülkeleri dışında bulunan (örneğin Amerika, Kanada,
Japonya veya Hong Kong) ortak üniversitelerle yaptığı anlaşmalara dayanır. Bu tür değişim
programlarına kabul edilen öğrenciler bir ortak üniversiteye bir dönem veya bir akademik yıl boyunca
devam edebilirler. Lisans öğrencileri değişime başvurmadan önce BİLGİ’de bir yıllık akademik
programlarını tamamlamış olmalı; ikili değişim döneminin sonunda kendi üniversitelerine dönmeli ve
kendi üniversitelerindeki eğitim programlarını tamamlamalıdır. Bir ortak üniversiteden alınan krediler
ilgili BİLGİ birimlerinin onayına tabi olarak transfer edilir ve öğrenci BİLGİ’den mezun olur.
Güney Kore Yaz Okulu
İstanbul Bilgi Üniversitesi Güney Kore’nin saygın üniversiteleri ile yapmış olduğu ikili anlaşmalar
sayesinde, öğrencilerini ücretsiz olarak bir aylık yaz programlarına göndermektedir. Bu yaz
okullarında öğrenciler “Kore Dili ve Kültürü” derslerini alabilmektedir. BİLGİ öğrencileri, yaz programı
çerçevesinde Kore ve Çin’e düzenlenen çeşitli gezilere katılabilir ve farklı kültürler hakkında bilgi ve
tecrübe sahibi olabilirler. Program sonunda, öğrenciler aldıkları derslerden başarıyla geçmeleri
halinde, deneyimlerini BİLGİ’ye bir seçmeli ders olarak transfer etmektedirler. Anlaşma kapsamında,
programa katılım ve yurt ücreti BİLGİ’nin bu üniversitelerle yapmış olduğu özel anlaşmalar sayesinde
ödenmemektedir.
Diploma Tamamlama Programları (2+2 Articulation)
Yurtdışında önlisans eğitimini lisansa tamamlamak ya da lisans eğitimini yurtdışında tamamlamak
isteyen öğrencilerin yapılan ikili anlaşmalar doğrultusunda program tamamlama seçenekleri
bulunmaktadır. Öğrenciler bu yolla İngiltere ve Amerika’da bulunan birçok prestijli üniversitede
İşletme, Spor Yönetimi, Lojistik gibi günümüz sektör ihtiyaçlarına hitap eden konularda eğitim alma
şansına sahiptirler. Program kabul kriterleri ve ücretleri farklılık göstermektedir. İngilizce yeterliği için
TOEFL ya da IELTS gerekmekte, not ortalaması üniversiteye göre değişmektedir. Başvurular öğrenciler
tarafından okullara doğrudan yapılmaktadır.
University of London Üstün Başarı Programları
BİLGİ’de öğrenciler, University of London International Programmes ile ortaklaşa yürütülen Üstün
Başarı Programları’ndan birini tamamlayarak çift diploma sahibi olabilmektedirler. İstanbul Bilgi
Üniversitesi öğrencileri, ilgili birinci sınıf derslerini almış ve yüksek başarıyla tamamlamış olmaları
koşuluyla, yapılacak sınav ve mülakat sonucuna göre Üstün Başarı Programı’na devam edebilirler.
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Ekonomi programına kayıtlı öğrenciler ise, birinci sınıf derslerini tamamlamaları halinde, yatay geçiş
koşullarını yerine getiriyorlarsa, sınavsız olarak bu programa kabul edilirler.
Üstün Başarı Programları’na kayıt olan öğrencilerin aynı zamanda University of London International
Programmes öğrencisi olarak University of London’a da kayıtları yapılır. Ders içerikleri ve ders
materyalleri, University of London bünyesindeki London School of Economics (LSE) tarafından
hazırlanır; bu programların öğrencileri, LSE’nin hazırladığı sınavlara girerler. İlgili sınavları geçen
öğrenciler hem BİLGİ hem de University of London diploması almaya hak kazanırlar. İstanbul Bilgi
Üniversitesi, 190 ülkeden 50.000’in üzerinde öğrencinin dâhil olduğu University of London
International Programmes’ın Türkiye’deki Affiliate Center statüsündeki tek yürütücüsüdür.
University of London (LSE) Üstün Başarı programları:
• Ekonomi-İşletme
• Ekonomi ve Finans

Öğrenci Destek Merkezi
Öğrenci Destek Merkezi, BİLGİ’de yüksek nitelikli bir öğrenci yaşamı geliştirmek amacıyla, öğrenciler
ile akademik ve idari bölümler arasında köprü görevi görmektedir. Öğrencilerin sosyal yaşamını ve
memnuniyetini artırmak için çalışan Öğrenci Destek Merkezi, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin öğrenci
odaklı eğitim anlayışına doğrudan katkıda bulunmaktadır.
Öğrenci Destek Merkezi, Öğrenci Konseyi’nin, öğrenci kulüplerinin, bursların, yurtların, Spor Birimi ve
Engelsiz BİLGİ Birimi’nin işleyişinden sorumludur.

Öğrenci Kulüpleri
Öğrencilerin insan ilişkilerinin kuvvetlenmesi ve gerçek hayata hazırlanmasında sosyal etkinliklerin
önemi büyüktür. Üniversiteyi öğrencisiyle özdeşleştiren ve öğrencide o üniversiteye ait olma kimliğini
oluşturan da organize edilmiş sosyal faaliyet bilincidir. BİLGİ’nin sosyal yaşantısında önemli bir yere
sahip olan kulüpler, öğrencilerin fikirleriyle şekillenip, onların faaliyetleriyle büyümektedir. BİLGİ’de
beş konu başlığı altında toplanmış kulüplerden birine üye olmak için, Kulüp Tanıtım Günleri’nde
kurulan stantlara başvurulabilir veya web sayfasında adresi verilen sorumlu kişilere mail
gönderilebilir.
Yeni kulüp kurmak için ise, her akademik yılın başında Kulüpler Koordinatörlüğü’ne başvurularak,
aktif olan kulüpler listesi içinden ilgi alanında bir kulüp bulunmaması durumunda “Kulüp Tüzüğü”
doldurup, en az 10 üye imzası ile başvuru yapılabilir.

Akademik Kulüpler
Avrupa Birliği Kulübü
Avrupa Çalışmaları Geliştirme Platformu
BİLGİ Engineering Society
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BİLGİ'li Girişimciler Kulübü
BİLGİ'li Liderler Kulübü
BİLGİ'li Psikoloji Kulübü
Biyomühendislik Kulübü
Çocuk Hakları Kulübü
Diyetisyenler Kulübü
E3 Mimarlık ve Tasarım Kulübü
Ekonomi Politik Kulübü
ELT (English Language Teacher) Kulübü
Endüstri Mühendisliği ve Yöneylem Araştırması Kulübü
Enerji Kulübü
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kulübü
Gastronomi Kulübü
Geleceği Yazanlar Kulübü
Gelişim Kulübü
Genç Hukukçular Kulübü
Genç Liderler Kulübü
Gıda Güvenliği Kulübü
Hemşirelik Kulübü
Hukuk Araştırmaları Topluluğu
Hukuk ve Düşünce Kulübü
Hürriyet ve Adalet İnisiyatifi Kulübü
İnsan Hakları Kulübü
İşletme Danışmanlık Kulübü
Kent ve Yaşam Kulübü
Keşf-i Tarih Kulübü
Lojistik Kulübü
London School of Economics
Mechanical Engineering Society
Metin Yazma Kulübü
MUN (Model Birleşmiş Milletler) Kulübü
Mühendislik IEEE Kulübü
Münazara Kulübü
Özgür Yazılım Kulübü
Pantheon Kulübü
Politika Kulübü
Psikoloji Kulübü
Radyo Kulübü
Reklamcılık Kulübü
Santral Sözlük Kulübü
Siyaset ve Toplum Felsefesi Kulübü
Sosyoloji Kulübü
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Spor ve İletişim Kulübü
Story Telling Kulübü
Sub Culture Kulübü
Teknoloji Kulübü
Toplumcu Hukukçular Kulübü
Uluslararası Ekonomi ve Finans Kulübü
Women in Business Kulübü
Yaratıcı Yazarlık Kulübü
Fikir Kulüpleri
Akıl ve İnanç Kulübü
Anadolu Gençlik Kulübü
Antikapitalist Öğrenciler
Atatürkçü Düşünce Kulübü
Bilge Gençlik Kulübü
Gökkuşağı Kulübü
Kolektif Kültür ve Yaşam Kulübü
Kültür ve Düşünce Topluluğu
Milliyetçi Düşünce Kulübü
Ortadoğu Araştırmaları Kulübü
Öğrenci Gençlik Kulübü
Özgür Fikir Sanat Kulübü
Sosyal Bilimler Kulübü
Sosyalist Düşünce Kulübü
Sanat Kulüpleri
Bi 'Müzik Kulübü
Dans Kulübü
Fotoğrafçılık Kulübü
GLEE Kulübü
Kültür Sanat Kulübü
Moda Tasarım Kulubü
Müzikalimsi Kulübü
Performans Sanatları Kulübü
Santral Metal Kulübü
Sinema Kulübü
Tiyatro Platformu
Spor Kulüpleri
Amerikan Futbolu Kulübü
Bisiklet Kulübü
Dağcılık Kulübü
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Extreme Kulübü
Karma Dövüş Sanatları Kulübü
Kürek Kulübü
Motorspors Kulübü
Motosiklet Kulübü
Satranç Kulübü
Sualtı Kulübü BİSUS
Triatlon Kulübü
Yelken Kulübü
Sosyal Sorumluluk ve Hobi Kulüpleri
Açık Kapı Kulübü
Akut Öğrenci Topluluğu
Animasyon ve BİLGİsayar Oyunları Kulübü
ANKHA Holistik Farkındalık ve Şifa Kulübü
Barınakta Hayat Var
BİLGİ'li Fenerbahçeliler Kulübü
BİLGİ'li Kartallar
Bilim Kurgu ve Fantezi Kulübü
Elimden Tut Kulübü
Engel-Siz BİLGİ Kulübü
E-Spor Kulübü
Fantastik ve Bilim Kurgu Kulübü
Genç Perspektif Kulübü
Gezi Etkinlik Kulübü
ID Soundsystem Kulübü
International Volunteers (Erasmus)
Organizasyon ve Sosyal Sorumluluk (BOSS) Kulübü
Robotics Kulübü
TED Kolejliler Kulübü
Toplum Gönüllüleri (TOG)
Traveller Business Kulübü
Ultraaslan BİLGİ Kulübü
Yeşilay Kulübü

Engelsiz BİLGİ Birimi
Öğrenci Destek Merkezi bünyesinde bulunan Engelsiz BİLGİ Birimi, herkesi içine alacak kısıtlamasız bir
üniversite yaratmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla, fiziksel, sosyal ve akademik eğitim alanındaki
kısıtlamaları kaldırmak üzere, öğrencilerin sorunsuz, konforlu bir eğitim hayatı geçirmeleri için hizmet
vermektedir.
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Burslar
ÖSYS burslu öğrenci statüsünün yanı sıra, burssuz statüde yerleşmiş öğrenciler de Burs Komitesi’nin
değerlendirmesi sonucunda, yetenek ve başarılarına göre aşağıda belirtilen farklı burs ve destek
programlarından yararlanabilirler.
ÖSYS Bursları
ÖSYS sınav kılavuzunda belirtilen burslu öğrenci kontenjanlarına yerleştirilen öğrencilere verilen ve
öğretim ücretinin tamamını veya bir kısmını kapsayan karşılıksız burslardır. ÖSYS burslarından
yararlanmak için adayların üniversiteye giriş kılavuzunda “burslu” kodunu tercih etmeleri
gerekmektedir. ÖSYS bursları lisans öğreniminde toplam 8 yıl (2 yıl İngilizce Hazırlık Programı + 6 yıl
lisans); önlisans öğreniminde ise toplam 5 yıl (2 yıl İngilizce Hazırlık Programı + 3 yıl önlisans)
süresince kesintisiz devam eder. Yaz Okulu burs kapsamı dışındadır.
Başarı Bursları
2. ve 3. sınıf sonunda başarı bursu ölçütlerini yerine getiren öğrencilere, bir sonraki akademik yıl için
öğrenim ücretinden %50 indirim sağlanmaktadır. Bir akademik yıl boyunca geçerli olan başarı bursları
Yaz Okulu’nu kapsamaz.
Spor Bursları
Spor branşında milli takım seviyesine yükselmiş veya milli olmasa da Üniversite takımına seçildikten
sonra yüksek performans göstermiş olan burssuz öğrencilere, Spor Birimi’nin teklif i ve Burs
Komitesi’nin tespit edeceği oranlarda karşılıksız eğitim bursu verilebilmektedir. Bursun verilmesindeki
esas, söz konusu öğrencinin eğitim başarısı öncelikli olmak üzere, kendi branşındaki Üniversite
takımında İstanbul Bilgi Üniversitesi’ni temsil etmesidir. Burs verilecek branşlar, Spor Birimi’nin
görüşü alınarak Burs Komitesi tarafından belirlenmektedir.
Uluslararası Bakalorya (IB) Bursları
Liselerin uluslararası bakalorya (IB), Fransız Bakaloryası, Matura, Maturita, Abitur programlarından
mezun olan öğrenciler, İstanbul Bilgi Üniversitesi’ndeki lisans-önlisans öğrenimleri boyunca öğrenim
ücretinde %20 oranında karşılıksız burstan yararlanmaktadırlar. IB Bursları Yaz Okulu’nu kapsamaz.
Kardeş İndirimi
İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrenci ve mezunlarının kardeşlerine %10 kardeş indirimi yapılmaktadır.
İndirim Yaz Okulu’nu kapsamaz.
Öğretmen İndirimi
Öğretmen ve öğretim elemanlarının çocuklarına İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne yerleştirilmeleri halinde
%10 indirim yapılır. İndirim Yaz Okulu’nu kapsamaz.
İhtiyaç Bursları
Maddi açıdan desteğe ihtiyaç duyan BİLGİ öğrencileri, 1.sınıfı en az 2,00 ve üzeri not ortalaması alarak
başarıyla tamamladıktan sonra İhtiyaç Bursu’na başvurabilir. Başvurusu kabul edilen öğrenciye bir yıl
süreyle burs verilir. Yılın sonunda tekrar başvuru yapmaları halinde akademik başarı kriterini devam
ettiren öğrencilerin burslarının bir sonraki yıl için devamı değerlendirilir.
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Psikolojik Danışmanlık Birimi
Psikolojik Danışmanlık Birimi (PDB), İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencilerinin üniversite yaşamları
boyunca karşılaşabilecekleri psikolojik sıkıntılar ile baş etmelerini kolaylaştırmayı amaçlar. Kaygı,
depresyon, akademik sorunlar, ilişkisel güçlükler gibi birçok konuda PDB’nden psikolojik destek
alınabilir. PDB’nin her kampüste ofisleri vardır. PDB ekibi, tam zamanlı ve yarı zamanlı psikolojik
danışmanlar, bir psikiyatr ve bir idari asistandan oluşur. Psikolojik Danışmanlık Birimi bireysel
danışmanlık, grup çalışmaları, eğitim-seminerler ve psikoeğitim hizmetleri vermektedir.
Bireysel danışmanlık, bir uzmanla konuşarak sorunları aşmaya çalışma sürecidir. PDB’nde yapılan tüm
bireysel görüşmeler ücretsizdir ve acil durumlar dışında randevu ile çalışılmaktadır. Randevu almak
için web sayfasında yer alan başvuru formunun doldurulup birime iletilmesi yeterlidir.
Grup çalışmaları ise, yaşanan güçlükleri benzer sorunlar yaşayan diğer öğrencilerle birlikte aşma
fırsatı sağlar. Her dönem farklı kampüslerde grup çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmaların duyuruları
web sayfasında yayınlanmaktadır.
PDB, her dönem farklı konu başlıkları ile PDB uzmanları ve davetli konuşmacıların hazırladığı eğitim ve
seminerler düzenlenmektedir. Bu seminerlerde sıklıkla yaşanılan sorunlar ve çözüm yolları hakkında
bilgi alınabilir; akademik, mesleki ve sosyal yaşantıda ihtiyaç duyulabilen beceriler kazanılabilir.
PDB’nin seminer duyuruları da üniversitenin web sayfasında yer alır.
Ayrıca, üniversite döneminde sık karşılaşılan sorunlarla ilgili bilgi veren ve baş etme önerileri içeren
broşürler de web sayfasında yer almaktadır. Bu broşürlere her dönem belli konularda daha derinlikli
değinen psiko-eğitim yazıları eklenmektedir.

Kariyer Merkezi
İstanbul Bilgi Üniversitesi Kariyer Merkezi, öğrencilerin bireysel, akademik ve profesyonel gelişim
süreçlerinde kendilerini keşfetme, hedeflerini belirleme ve gerçekleştirme yolunda yardımcı olmakta,
sunduğu uygulamalı programlarla öğrencileri profesyonel iş hayatına hazırlamaktadır.
Kariyer Danışmanlığı
Kariyer planlama, özgeçmiş oluşturma, iş mülakatlarına hazırlanma konularında destek verir.
İş Hayatına Hazırlık ve Kişisel Gelişim Seminerleri
Kendini tanıma, kariyer gelişimi ve iş arama konularında kaynaklara ve bilgiye ulaşılmasına yardımcı
olur.
Üniversite-Sektör İşbirlikleri ile Sertifika Programları
Üst düzey firma yöneticileri ile bir araya gelerek iş dünyasını tanıma, sektörel tecrübelerden
faydalanma, yetkinlikleri ve profesyonel ağı geliştirme olanağı sağlar.
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İş ve Staj İmkânları
Farklı sektörlerden 500’ü aşkın kurumun üye olduğu www.bilgikariyer.com sitesi, öğrencilerle
işverenleri bir araya getirerek staj ve iş olanakları sunar. Gönüllü staj programı ile zorunlu stajı
olmayan öğrencilere iş tecrübesi sağlanır.
Sosyal Sorumluluk Çalışmaları
Üniversite hayatının ilk yıllarından başlayarak sivil toplum dünyasıyla tanıştırır ve STK’larda aktif rol
alma fırsatları sunar.
Mezunlar ile Mentorluk Programı
BİLGİ mezunlarıyla tanışma, onların deneyimlerinden faydalanma ve iletişim ağı kurmayı sağlar.

Görevli Öğrenci Programı
Lisans ve önlisans öğrencileri için yarı zamanlı çalışma olanağı sağlayan bu program, öğrencinin bir
yandan eğitimini sürdürürken bir yandan da üniversite içindeki çalışma ortamında iş deneyimi
kazanması ve bazı harcamalarını karşılayacak bir gelir elde etmesi temeline dayanır. Öncelikle ihtiyacı
olan öğrenciler için uygulanmakla birlikte, olanaklar el verdiği ölçüde diğer öğrencileri de kapsar.
Ancak, bu programdan sadece TC vatandaşı öğrenciler yararlanabilirler. Programa katılan öğrenciler,
üniversitenin bilgisayar-televizyon-fotoğraf laboratuvar ve stüdyoları, kütüphane, arşiv, spor salonu,
tanıtım, halkla ilişkiler gibi birimlerinde görev yaparlar. Eğitimlerini aksatmayacak şekilde çalışan
öğrenciye mali desteğin yanı sıra ücretsiz yemek kartı da temin edilir.

Etkinlikler
İstanbul Bilgi Üniversitesi her yıl düzenlediği bilimsel ve kültürel etkinlikler çerçevesinde dünyaca ünlü
fikir önderlerini ağırlamaktadır. Aralarında ABD 42. Başkanı Bill Clinton, İngiltere eski Başbakanı Tony
Blair, Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz, ABD Dışişleri eski Bakanı Madeleine Albright ve
Yunanistan eski Başbakanı Yorgo Papandreu’nun da bulunduğu liderlerin İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne
ziyaretleri, öğrencileri için eşsiz bir gelişim fırsatı yaratmaktadır.
BİLGİ’de gerçekleşen tüm etkinlikler http://www.bilgi.edu.tr/tr/haberler-ve-etkinlikler/adresinden
takip edilebilir.

Bilişim Teknolojileri
Üniversitemizin son teknoloji donanımına sahip bir bilişim ağı bulunmaktadır. Laboratuvarlarda ve
serbest kullanım alanlarında öğrencilerimizin kullanımına sunulan çok sayıda PC mevcuttur. Mobil
cihazlar üzerinden internet erişim yoğunluğu her geçen gün artmaktadır. BİLGİ kablosuz ağ bant
genişliği ihtiyaca paralel olarak artırılmaktadır.
Her öğrenciye kayıt esnasında @bilgiedu.net uzantılı bir e-posta hesabı açılmaktadır. Öğrenci, bu
hesabı BİLGİ’deki eğitim hayatı boyunca ve mezun olduktan sonra kullanma hakkına sahiptir. SIS
(Öğrenci Sayfası)’de bulunan e-posta kutusuna Üniversite ve öğrenciyi ilgilendirebilecek her türlü
bilgilendirme gönderilmektedir. Bu nedenle, bu e-postanın sık sık kontrol edilmesi önemlidir.
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Yiyecek ve İçecek Hizmetleri
BİLGİ öğrenci ve çalışanlarının rahatını sağlamak için tüm kampüslerde kantinler bulunmaktadır.
Öğrenci kantinleri hem yemek ihtiyacını gidermek hem de arkadaşlarla bir araya gelinen popüler ve
canlı yerlerdir. Öğrenci kantinleri Pazartesi’den Cuma’ya çalışmakta; Kuştepe, Dolapdere ve
santralistanbul Kampüsü’nde hizmet vermektedirler. Kantinlerde fast food, içecekler, soğuk
atıştırmalıkların yanında her gün sıcak yemek servisi verilmektedir.
Ayrıca, santralistanbul Kampüsü’nde Papaz, Lokma, Knot restoranları, Şütte ve Starbucks
bulunmaktadır.

Ulaşım Hizmetleri
santralistanbul ve Dolapdere kampüslerine araçlarıyla gelmek isteyen öğrencilerimiz için otopark
yerleri bulunmaktadır. Ayrıca, üç kampüs (santralistanbul, Dolapdere, Kuştepe) arasında ve bazı
güzergahlarda hafta içi her gün shuttle hizmeti verilmektedir.
Ayrıntılı bilgi için: http://www.bilgi.edu.tr/tr/universite/ulasim/shuttle/?universite-ulasim-menu

Spor Faaliyetleri
Sosyal hayatın bir parçası olan spor, Üniversite içinde çok önemli bir yer kaplamaktadır. Kuştepe
Kampüsü’nde kapalı spor salonu ve fitness salonundan ücretsiz olarak yararlanılabilmektedir. Ayrıca
Dolapdere Kampüsü’nde bulunan ve üyelik sistemiyle hizmet veren Spor Tesisi’ne ait yarı olimpik
kapalı yüzme havuzu, kardiyo cihazları ve ağırlık istasyonlarıyla tüm egzersizlerin yapılabileceği fitness
salonu, basketbol sahası, dans salonu ve yoga salonu kullanılabilmektedir.
Öğrenciler, kulüplerin ve Spor Birimi’nin ortaklaşa düzenlediği, öğrenci ve akademisyenlerin de yer
alabildiği turnuvalara katılabilir veya kendileri düzenleyebilirler.
TAKIMLARIMIZ
 Amerikan Futbolu
 Basketbol
 Futbol
 Futsal
 Hentbol
 Kayak-Snowboard
 Kürek
 Masa Tenisi
 Okçuluk
 Satranç
 Tenis
 Triatlon
 Voleybol
 Yelken
 Yüzme
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Sağlık Hizmetleri
İstanbul Bilgi Üniversitesi kampüslerinde öğrencilere ücretsiz hizmet veren revir bulunmaktadır. Revir
Pazartesi’den Cuma’ya her gün 08.30-17.15 arasında hizmet vermektedir. Bir doktor ve hemşire basit
yaralanmalar ve hafif rahatsızlıklarda öğrencilere destek olmaktadır. Daha ciddi rahatsızlıklarda
öğrenciler hastanelere yönlendirilmektedir. Kayıtlı öğrencilerin hepsi ücretsiz muayene imkanından
yararlanabilecekleri gibi çeşitli laboratuvar hizmetlerinden de indirimli olarak yararlanabilmektedirler.

Yurtlar
Yurt hizmetleri BİLGİ kampüslerine yakın olan özel yurtlarla yapılan anlaşmalar çerçevesinde
sağlanmaktadır. Tek, iki, dört ve çeşitli kapasitelerde farklı oda seçenekleri sunulmaktadır.
Mevcut yurtlar:
• Konforist Kız Yurdu
• Santral Kız Yurdu
• Şişli Bilgi Kız Öğrenci Yurdu
• Kağıthane Bilgi Kız Öğrenci Yurdu
• Gayrettepe Bilgi Kız - Erkek Yurdu
• Bilgi Erkek Öğrenci Yurdu
• Studio Santral
• Republika Academic Aparts
Yurtlar hakkında ayrıntılı bilgiye step.bilgi.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Fotokopi Hizmetleri
Fotokopi servisi, hafta içi her gün 08:30-17:30 saatleri arasında Kuştepe Kampüsü C katında,
Dolapdere Kampüsü merkez bina giriş katında, santralistanbul Kampüsü 19 no'lu bina da tüm öğrenci
ve öğretim elemanlarına hizmet vermektedir.

Öğrencilerle İletişim
Öğrenci Konseyi
BİLGİ’de öğrenciler çok ayrıcalıklı bir konuma sahiptir ve bu ayrıcalığın bir göstergesi de Öğrenci
Konseyi’dir. Her iki yılda bir seçimle göreve gelen Öğrenci Konseyi, demokratik ve öğrenci odaklı
üniversite modeli için mükemmel bir örnektir. Öğrenci Konseyi, BİLGİ’nin öğrencilerle ilgili çalışma
yapan her kurulunda aktif olarak yer almakta ve temsil görevini en iyi şekilde gerçekleştirmektedir.
Öğrenci Konseyi Başkanı ayrıca tüm öğrencileri temsilen Üniversite Yönetim Kurulu toplantılarına
katılmaktadır.
Bölüm temsilcisi olmak için aşağıdaki adaylık koşullarına sahip olmak gerekmektedir. Adaylık
koşullarına sahip olanlar Öğrenci Destek Merkezi Ofisi’nde adaylık başvurusu yaptıktan sonra
seçimlere katılabilirler. Seçimi kazananlar bölüm temsilcisi olur.
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Adaylık koşulları:
 İlgili bölümün yürüttüğü bir önlisans, lisans veya lisansüstü programın veya İngilizce Dil
Hazırlık Programı’nın kayıtlı öğrencisi olması
 Önlisans, lisans ve İngilizce Dil Hazırlık Programı öğrencileri için İstanbul Bilgi Üniversitesi
Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği; lisansüstü öğrenciler için ise
İstanbul Bilgi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği kapsamında öğrencilik
haklarından yararlanıyor olması
 Normal öğrenim süresini doldurmamış olması
 Aldığı dersler ve bölüm müfredatı dikkate alındığında, seçimin yapılacağı yarıyıl sonunda
mezun olma olasılığının bulunmaması
 Seçimin yapıldığı yarıyılda kayıt dondurmamış veya izin almamış olması
 Uzaklaştırma disiplin cezası almamış olması
 Akademik başarı durumu bakımından Genel Not Ortalaması’nın, önlisans veya lisans
öğrencisiyse 2,00; yüksek lisans öğrencisiyse 2,80; doktora öğrencisiyse 3,20 olması
 Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması
 Özel öğrenciler, değişim programı kapsamında Üniversite’de öğrenim görenler ve denklik
öğrencileri aday olamazlar.
 Yandal öğrencileri yandal yaptıkları bölümün öğrenci temsilciliği için aday olamazlar.
 Çift anadal öğrencileri veya birden çok programda öğrenci olanlar sadece bir bölümün
öğrenci temsilciliği için aday olabilirler.
İngilizce Dil Hazırlık Programı öğrenci temsilciliği adaylığında ve fiili öğreniminin ilk yarıyılında olan
adaylarda Genel Not Ortalaması koşulu aranmaz. Seçilme yeterliğini taşıyan adayın bulunmadığı
hallerde bölüm öğrenci temsilciliği seçimi yapılmaz ve temsilcilik bir sonraki ara veya olağan seçime
kadar boş kalır.

Bilgi Edinme
4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu uyarınca yapılacak müracaatları değerlendirmek üzere İstanbul Bilgi
Üniversitesi bünyesinde aşağıda belirtilen adreste Bilgi Edinme Birimi kurulmuştur. Posta ya da bizzat
yapılacak başvurular bu adrese, faks ile yapılacak başvurular 0 212 216 24 14 numaralı faksa,
elektronik posta ile yapılacak başvurular ise http://www.bilgi.edu.tr/tr/universite/bilgi-edinme/
adresindeki formlar eksiksiz doldurularak bilgiedinme@bilgi.edu.tr posta adresine yapılabilecektir.
iwish Dilek, Öneri ve Şikayet Hattı
İstanbul Bilgi Üniversitesi ile ilgili tüm istek, öneri ve şikayetler http://iwish.bilgi.edu.tr/ adresindeki
form doldurularak yetkililere iletilebilir. İlgili konuda öğrenciye dönüş sağlanmaktadır.

BİLGİ Etik Destek Hattı
BİLGİ Etik Destek Hattı, ahlak dışı davranışlar ve kurum ilkeleri ihlalinin gizli ve güvenli bir şekilde
rapor edilebildiği bir hattır. BİLGİ Etik Destek Hattı’na https://bilgi.alertline.com/gcs/welcome
adresinden ulaşılabilir.
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Teknoloji ve Laboratuvarlar
Bilgisayar – İnternet
BİLGİ öğrencilerinin zamanlarının önemli bir bölümünü geçirdikleri, Kuştepe, Dolapdere ve
santralistanbul kampüslerinde bulunan bilgisayar laboratuvarları, tüm kampüslere yayılan internet ve
e-mail erişimiyle, küresel iletişimi sağlayan bilgisayar ağıyla sürekli faaliyettedir. Kuştepe
Kampüsü’ndeki laboratuvarlardan bazıları İngilizce Hazırlık Programı öğrencilerinin dil eğitimi için
hazırlanmıştır. Dolapdere Kampüsü’nde ise kullanım yoğunlukları nedeniyle Bilgisayar Bilimleri
Bölümü öğrencilerine sunulan laboratuvarlar çoğunluktadır. santralistanbul Kampüsü’nde, ağırlıklı
olarak mesleki uygulamalar ve tasarım programlarının kullanıldığı laboratuvarlar yer almaktadır.
Tüm BİLGİ öğrencileri hem sözcük işlemci, hem de bilgisayar programları ve uygulamaları hakkında
özel bir eğitim alırlar.
Kampüslerdeki internet kapasitesi ihtiyaçları karşılayacak seviyededir. Kablosuz ağ altyapısı
gerektiğinde yenilenerek kapsama alanı ve verimli kullanımı artırılmaktadır.
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Laboratuvarları
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi laboratuvarları, bilgisayar laboratuvarları, ıslak laboratuvarlar,
eğitim laboratuvarları ve araştırma laboratuvarları olarak sınıflandırılmaktadır. Yedi adet bilgisayar
laboratuvarı mevcut olup, bunlardan dördü özel amaçlı, diğer üçü ise eğitim amaçlı laboratuvarlardır.
Özel amaçlı bilgisayar laboratuvarları arasında Simülasyon ve Optimizasyon Laboratuvarı ( Endüstri
Mühendisliği Bölümü), Yazılım Geliştirme Laboratuvarı (Bilgisayar Mühendisliği Bölümü),
Telekomünikasyon Sistemleri Laboratuvarı (Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ve Elektrik-Elektronik
Mühendisliği Bölümü) ile Oyun & Animasyon Laboratuvarı (Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ve
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü) bulunmaktadır. Tüm bilgisayar laboratuvarları son teknoloji
donanım ve yazılım ile donatılmıştır. Islak Laboratuvarlar (Kimya, Mikrobiyoloji ve Biyoloji
Laboratuvarları) Genetik ve Biyomühendislik Bölümü tarafından işletilmekte olup, temel bilim ve
mühendislik eğitiminin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulmuşlardır. Ek olarak, Hücre Kültürü ve
Protein Mühendisliği Laboratuvarları da araştırma laboratuvarları olarak hizmet vermektedir.
Bölümlere ait diğer eğitim ve araştırma laboratuvarları ise şu şekildedir:
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü: Gömülü Sistemler, Mikrosistemler, Elektronik Devreler
Laboratuvarları
Makine Mühendisliği Bölümü: Isı Akışkan, Mekanik ve Malzeme, 3-Boyutlu Tasarım ve İmalat
Laboratuvarları ile Makine Atölyesi
Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü: Sürdürülebilir Enerji Laboratuvarı, Rüzgar ve Güneş Enerjisi
Laboratuvarı
İnşaat Mühendisliği Bölümü: Yapı, Malzeme, Geoteknik Laboratuvarları
Mekatronik Mühendisliği Bölümü: Robotik Laboratuvarı
Endüstri Mühendisliği Bölümü: Esnek İmalat Laboratuvarı, Ergonomi ve İnsan Faktörleri Laboratuvarı
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Müzik Stüdyoları
Müzik Bölümü'nün gereksinimlerine göre tasarlanan stüdyolar, tüm müzik öğrencileri ve BİLGİ
mensuplarının provaları ve jam session'ları için açıktır.
Prova ve Kayıt Stüdyoları
SSL Aws 900+ kontrol masası ve 5.1 surround dinleme olanağı ile dünya standartlarında hizmet
verebilecek şekilde tasarlanan ses kayıt stüdyosu ve aynı zamanda MIDI/Sound Station olarak inşa
edilen mixing stüdyosu, dersler ve öğrenci projeleri kapsamında hizmet vermenin yanı sıra üniversite
bünyesinde yürütülen projelerin hayata geçirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Atölye
çalışmaları ve konserlerde kullanılmak üzere tasarlanan dört kanal dinleme olanağına sahip prova
stüdyosunda, öğrenci grupları ders ve etkinlikler dışında da çalışma yapılabilmektedir. 32 kanal dijital
mikser, 21 adet Imac ile M-Box, MIDI arabirimleri ve dört kanal dinleme sistemiyle donatılmış MIDI
Laboratuvarı’nda öğrencilere tüm güncel müzik yazılımlarıyla çalışma olanağı sunulmaktadır.
TV Prodüksiyon Birimi
İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan stüdyo ve laboratuvarların günümüz teknolojisiyle uyumlu
olarak güncel tutulması ve yönetilmesi, öğrencilerin prodüksiyon ihtiyaçları konusunda
yönlendirilmesi ve üretime yönelik çalışmalarında destek olmak amacıyla kurulan birim, İletişim
Fakültesi öğrencilerinin hazırladığı kampüs içi kapalı devre yayınının yönetildiği bir prodüksiyon
merkezi olarak işleyişini sürdürmektedir.

Televizyon Stüdyosu ve Kurgu Odaları
İletişim Fakültesi öğrencilerinin kullanımı amacıyla, santralistanbul Kampüsü’nde profesyonel yayın
standartlarına uygun olarak kurulan Televizyon Stüdyosu, öğrencilerine zengin teknik olanaklar
sunmaktadır. Reji, makyaj, ışık kumanda, cihaz odaları ile desteklenen ve canlı yayın standardında
televizyon çekimleri ile profesyonel ölçekte film üretimine olanak veren TV Stüdyosu, öğrencilerin
mezuniyetleri öncesinde profesyonel standartlarda ekip çalışması ile tanışmalarına olanak
sağlamaktadır. Ayrıca Mac donanımına sahip 24 adet kurgu süiti ve 120 kişilik sinema salonu
bulunmaktadır.

Ekipman ve Ölçü-Bakım Odası
İletişim Fakültesi öğrencilerinin uygulamalı ders projelerinde kullanmak üzere online rezervasyon
sistemi ile yönetilen DV, HDV, Full HD kayıt yapan kameralar, 16mm film kameraları, Analog ve DSLR
fotoğraf makinaları ve yine bu projeler için kullanılan stüdyo içi ve dışı ışıklar, ışık aksesuarları, raylı ve
tekerlekli dolly, mikrofonlar, ses kayıt cihazlarının bulunduğu, aynı zamanda ekipmanların bakım ve
onarımının yapıldığı birim İletişim Fakültesi öğrencilerinin tüm teknik ihtiyaçlarına cevap verecek
kapasitededir.
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Video-Grafik Uygulama Laboratuvarı
İletişim Fakültesi öğrencilerinin ihtiyaçlarına yönelik Adobe CS5 Creative Suit, Avid Media Composer,
Freehand yazılımları ile birlikte güncel donanıma sahip 21 bilgisayardan oluşan ve sürekli kullanıma
açık olan Audiovisual laboratuvarı, santralistanbul Kampüsü’nde hizmet vermektedir. Ağırlıklı olarak
görüntü ve ses kurgusu, hareketli grafik uygulamaları ve post-prodüksiyon işlemleri için
kullanılmaktadır. Öğrencilerimizin güncel video ve grafik kurgu yazılımları yardımıyla ürün ve
projelerine görsel/işitsel zenginlik kazandırdıkları laboratuvarda uygulama dersleri yürütülmektedir.
Fotoğraf Stüdyosu
santralistanbul Kampüsü’nde yer alan Fotoğraf Stüdyosu, başta portre ve still-life olmak üzere her
türlü fotoğraf çekimi için gerekli ışık kaynakları, çekim masaları ve farklı ihtiyaçlara yönelik diğer
aksesuarlarla desteklenen zengin teknik donanıma sahiptir. Uygulamalı fotoğraf dersleri için
kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Canlı Yayın Aracı
İstanbul Bilgi Üniversitesi günümüzde öne çıkan mobilite kavramına uyum sağlamak amacıyla teknik
derslerin eğitimlerini stüdyo imkânları yanında tam donanımlı bir naklen yayın aracı ile pekiştirmiştir.
BİLGİ Web TV projesi kapsamında başta İletişim Fakültesi ve Meslek Yüksekokulu öğrencileri olmak
üzere, öğrencileri istedikleri herhangi bir noktadan bu araç sayesinde internet üzerinden canlı yayın
yapabilmektedir. 8 adete kadar Full HD kamera ve 2 adet HDD kayıtçılara destek veren araçta
gerektiğinde Jimmy Jib kullanılarak çekim kalitesi de artırılmaktadır. Öğrenciler bu araç sayesinde
santralistanbul Kampüsü'nde gerçekleşen etkinlikler başta olmak üzere Üniversite içindeki ve
dışındaki gerçek etkinlikleri ister canlı ister bant yayınla ekrana getirme tecrübesini de yaşamaktadır.

Radyo Stüdyosu
BİLGİ’nin internet radyosu RadyoVesaire’nin kurulmasıyla birlikte hizmet vermeye başlayan Radyo
Stüdyosu, santralistanbul Kampüsü’nde açılmıştır. Biri yayın, diğeri ise kurgu ve arşiv için kullanılan 2
adet bilgisayar aracılığıyla 24 saat kesintisiz yayın yapılabilen stüdyoda, ses mikseri (konsol),
profesyonel radyo mikrofon seti, ses kayıt sistemleri gibi radyoculuk için gerekli olan bütün teknik
olanaklar yer almaktadır. Radyo yayıncılığı için özel olarak geliştirilmiş yayın ve kurgu yazılımları
yardımıyla öğrenciler, radyo programı projelerini istedikleri gibi tasarlayabilme şansına sahiptirler.
İletişim Fakültesi’ndeki radyoculuk dersleri kapsamında kullanılan stüdyo, aynı zamanda diğer
bölümlerdeki öğrencilerin projelerini de desteklemektedir. Örneğin, Müzik Bölümü öğrencilerinin
kendi bestelerini yayınlayabildiği stüdyoda canlı yayın, mevcut radyo kanallarına canlı bağlantılar,
telefon ile röportaj gibi imkânlar sayesinde gerçek bir radyo ortamı sağlanmaktadır.
Haber Merkezi
Medya ve İletişim Sistemleri öğrencilerinin haber yazımı derslerini yaptıkları ve bütün üniversiteye
açık olan Haber Merkezi, santralistanbul Kampüsü’nde kurulmuştur. Kamera ve kurgu setleri, ses
kayıt ve projeksiyon cihazları, sayfa tasarımı için özel olarak kullanılan 2 adet Mac donanımlı
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bilgisayar ile profesyonel haber yapımının bütün aşamalarını kapsayan teknolojik altyapı ile haber
üretimi desteklenmektedir. Öğrencilerin hazırladıkları Türkçe haberler HaberVesaire adlı internet
gazetesinde, İngilizce haberler ise NewsEtc. adlı internet gazetesinde yayımlanmaktadır.

Görsel/İşitsel Arşiv Odası
Cinegy Sayısal Arşivleme ve Bilgisayar Tabanlı Yayıncılık sistemi ile BBC Türkçe Servisi, Bir TV ve
İstanbul Bilgi Üniversitesi görsel/işitsel arşivi tüm İletişim Fakültesi öğrencilerinin projelerinde
kullanılmak üzere arşivlenmektedir.
Dublaj ve Ses Kurgu Stüdyosu
Dersler ve öğrenci projeleri için kullanılan Pro Tools Ses Kayıt, Kurgu ve Prodüksiyon Sistemi ile
donatılmış ve akustik düzenlemesi yapılmış olan stüdyoda İletişim Fakültesi öğrencileri dublaj ve ses
miksajlarını yapıyorlar.
Dans Stüdyoları
Sahne Sanatları öğrencileri, üniversitenin diğer birimleri, sanat camiası ve kamuya açık olarak
kullanılan Dans Stüdyoları, santralistanbul Kampüsü’nde yer almaktadır. Performans sanatları ve
tiyatro atölyeleri gibi farklı çalışmalara ev sahipliği yapan stüdyolar profesyonel standartlarda hizmet
vermektedir. Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi, Kültür Yönetimi ve Sanat Yönetimi bölümlerinin
ağırlıklı olarak kullandığı çalışma salonlarının yanı sıra, performans kayıtları ve proje üretimi için
kamera, fotoğraf makinesi ve ses kayıt cihazı gibi teknik olanaklar da sunulmaktadır.
Davranış Araştırma Laboratuvarı
“Insight Lab for Qualitative Research” interdisipliner araştırma laboratuvarı hem akademik hem de
özel sektördeki kalitatif araştırmaları desteklemek amacıyla kurulmuştur. Insight Lab, katılımcı sayısı
4-8 olan odak grup tartışmaları ve derinlemesine görüşmelerin yapılmasına uygun teknolojik
donanıma (tek taraflı aynalı stüdyo, profesyonel/kablosuz dinleme sistemi, ses ve görüntü kaydı)
sahiptir. Ayrıca, lisans ve lisansüstü öğrencilerine araştırma yöntemleri derslerinde kalitatif
yöntemleri uygulama imkânı sunmaktadır. Insight Lab’in interdisipliner yapısı İletişim Fakültesi’nin
koordinasyonunda tüm fakülte ve bölümlerle işbirliğini ifade etmektedir. Insight lab üniversite
dışındaki araştırma kurumları ile işbirliğine de açıktır.

Bilgi Eğitim Yaşam Boyu Eğitim Merkezi
İstanbul Bilgi Üniversitesi bünyesinde “Yaşamboyu Eğitim Merkezi” olarak hizmet veren Bilgi Eğitim,
bireysel, kurumsal ve profesyonel mesleki gelişime yönelik sertifika programları sunmakta ve farklı iş
ve ilgi alanlarından farklı yaş gruplarına ihtiyaçları doğrultusunda en uygun programları hazırlayıp
eğitim programları geliştirmektedir. Bilgi Eğitim tüm disiplinlerden uzman profesyoneller ve
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akademisyenleri bir araya getiren eğitimci kadrosu ile mesleki programların yanı sıra kültür-sanat
programlarının ve deneyimlerinin paylaşıldığı bir merkezdir.
Çok amaçlı bir organizasyon niteliği taşıyan Bilgi Eğitim, bireysel ve kurumsal eğitimler ile
sertifikasyon hizmetleri sunarak, seminerler ve konferanslar ile rekabet gücünün artırılması ve kişisel
gelişimin desteklenmesine öncülük etmek ve çözüm ortaklıkları geliştirerek tüm sektörlerde sürekli
eğitim kültürünü yerleştirmeyi hedeflemektedir. Eğitimler İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul
ve Dolapdere kampüslerinde gerçekleşmektedir.
Mesleki Gelişim Programları
Bilgi Eğitim, çeşitli sektörlerde çalışan profesyonellerin bireysel yeteneklerini ve bilgi portföylerini
geliştirmeyi, yetkinliklerini artırmayı ve günümüz dünyasının tüm değişimlerinden haberdar etmeyi
kendisine amaç edinmiştir. Üniversite-sektör işbirliğini tesis eden mesleki gelişim programları teorik
ve pratik iş eğitimlerinin sahada uygulamalı eğitimlerle desteklendiği temel düzey ve uzmanlık
düzeyindeki eğitimlerden oluşmaktadır.
Eğitim Yöntemi
 Teorik anlatım ve sunumlar
 Vaka analizi, Workshop
 Gerçek hayat uygulamaları
 Saha Uygulamaları, Dış Aktiviteler


Kültür ve Sanat Programları
Kültür ve Sanat 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 kültür
ve sanat eğitimleri, toplumsal dinamikleri derinlemesine inceleyip bireylerin gelişiminde yeni
vizyonlar oluşmasını amaçlamaktadır.

Faydalı bilgiler
BİLGİ Şifresi
SIS (Öğrenci Sayfası) BİLGİ Online veya bilgiedu.net gibi tüm servisler için ortak bir şifre
kullanılmaktadır. Şifrenin unutulması durumunda, "bilgipass" yazıp 3370’e SMS göndererek geçici
şifre edinilebilir. Şifrenin ilk kullanımda değiştirilmesi gerekmektedir. Yeni şifre, sis.bilgi.edu.tr
(SIS/Öğrenci Sayfası) üzerindeki “Şifre Değiştirme” adımından oluşturulabilir.
BİLGİ Online
BİLGİ Online İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin Öğrenme Yönetim Sistemi’dir. Öğrenciler BİLGİ Online
sayfalarına bilgiedu.net kullanıcı isimleri ve şifreleriyle erişebilirler.
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Öğrenciler, BİLGİ online üzerinden derslerini takip edebilir; aldıkları derslerin öğretim elemanları
tarafından konulan duyuru, ders materyali ve ödevlerini takip edebilir; ödevlerini buradan teslim
edebilirler.
Öğrenciler BİLGİ Online’a konulan duyuruları ve güncellemeleri takip etmekle yükümlüdürler.
Kayıp Eşyalar
Kafeteryada ya da sınıflarda özel eşyaların (çanta, cep telefonu, kitaplar, vb.) unutulmamasına dikkate
edilmelidir. Unutulan ya da kaybedilen eşyalar için İdari İşler Ofisi'ne başvurulması gerekmektedir.
Kaybolan eşyalardan İstanbul Bilgi Üniversitesi sorumlu tutulamayacaktır.
Öğrenci Kimliği
Yeni öğrencilerin kimlikleri kayıt işlemleri esnasında verilmektedir. Öğrenci kimliğini kaybedenler,
Öğrenci İşleri Ofisi’nden ilgili yıl için belirlenen ücreti ve banka hesabını öğrenebilir. Sonrasında,
ücretin yatırıldığına dair dekontla birlikte santralistanbul Kampüsü Öğrenci İşleri Ofisi’nden yeni
kimliğini alabilir.
Paso
ÖSYS ile İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne yerleşen yeni öğrencilerin pasoları kayıt işlemleri yapılırken
verilmektedir. Pasosu olmayan öğrencilerin İETT’ye bireysel başvuru yapmaları gerekmektedir.
Öğretim Elemanları İletişim Bilgileri
SIS (Öğrenci Sayfası) sağ üst köşedeki “Search” adımından ilgili öğretim elemanının ya da çalışanların
isim ve soyadı yazılarak iletişim bilgileri, verdiği dersler ve programına ulaşılabilir.

İletişim
Kariyer Merkezi
santralistanbul Kampüsü, ÇSM-110 / Tel: (212) 311 5165 - 5167
e-posta: kariyermerkezi@bilgi.edu.tr
Kütüphane
Dolapdere Kampüsü, 6. kat / Tel: (212) 311 5258
Kuştepe Kampüsü, Yeni Bina Zemin Kat / Tel: (212) 311 6394
santralistanbul Kampüsü, ÇSM / Tel: (212) 311 7399
e-posta: kutuphane@bilgi.edu.tr
Öğrenci Destek Merkezi
santralistanbul Kampüsü / Tel: (212) 311 6339
e-posta: ssc@bilgi.edu.tr
Öğrenci İşleri
Dolapdere Kampüsü, 314
Kuştepe Kampüsü, 515
santralistanbul Kampüsü, ÇSM-102
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Tel: 444 0 428
e-posta: info@bilgi.edu.tr
Öğrenci Muhasebesi
santralistanbul Kampüsü, ÇSM-105 / Tel: 444 0 428
e-posta : info@bilgi.edu.tr
Psikolojik Danışmanlık
Dolapdere Kampüsü, 603-A, 603-B / Tel: (212) 311 5212 - 7674
Kuştepe Kampüsü, Z-31, Z-32 / Tel: (212) 311 6252 - 7674
santralistanbul Kampüsü, L2 Binası / Tel: (212) 311 7673 - 7674
e-posta: pdb@bilgi.edu.tr
Revir
Dolapdere Kampüsü, Z-01 Tel: (212) 311 5221 - 5301
Kuştepe Kampüsü, Eski Bina B-02 Tel: (212) 311 6314 - 6444
santralistanbul Kampüsü Tel: (212) 311 7669 - 7670
e-posta: health@bilgi.edu.tr
Uluslararası Merkez
santralistanbul Kampüsü, ÇSM-108 Tel: (212) 311 5218 - 5203
Laureate Değişim Programları Of isi
e-posta: laureate@bilgi.edu.tr
Erasmus Değişim Programları Ofisi
e-posta: erasmus@bilgi.edu.tr
Güvenlik
Dolapdere Kampüsü Tel: (212) 311 5155
Kuştepe Kampüsü Tel: (212) 311 6155
santralistanbul Kampüsü Tel: (212) 311 7155

Diğer birimlerin iletişim bilgileri için:
Tel: 444 0 428

http://rehber.bilgi.edu.tr/
http://step.bilgi.edu.tr
www.bilgi.edu.tr
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