
Pazar
Eskiden Türkiye’de sadece kısıtlı sayıda kişinin 
istifade edebildiği üniversite eğitimi, 30 yıllık süreçte 
oldukça geniş bir hizmet boyutuna ulaştı. 
Bu dönüşüm, beraberinde uluslararası referansları 
ve standartları da getirdi. Yabancı dil öğrenimi, 
İngilizce üzerinde yoğunlaşıp yaygınlaşırken; 
üniversite eğitimi, çağdaş değerlendirme normlarına 
uyum sağlama sürecine girdi. 
 Üniversite eğitiminde, 1984 yılında pilot bir 
uygulama gibi tek bir vakıf üniversitesi örneğine 
izin verilen bir ortamdan, 1996 yılından itibaren 
Yüksek Öğretim Kurumu’nun denetiminde 
vakıf üniversitelerinin açılabildiği bir ortama 
geçildi. Bugün Türkiye’de bulunan toplam 
188 yükseköğretim kurumundan 65’ini, vakıf 
üniversiteleri; 103’ünü devlet üniversiteleri; 
yedisini vakıf meslek yüksekokulları ve 13’ünü 
diğer yükseköğretim kurumları oluşturuyor. Genel 
olarak üniversite eğitimi alan 2 milyon 500 bin 
civarı öğrencinin %11’i, vakıf üniversitelerinde 
eğitim görüyor. Bu ciddi orana karşın üniversite 
mezunları arasında vakıf üniversitesini bitirenlerin 
sayısı henüz %1 civarında. İstanbul Bilgi Üniversitesi, 
Türkiye’de gerek toplum gerekse üniversiteler 
açısından gergin bir dönemin yaşandığı 1996 yılında 
“günün baskılarından etkilenmeyecek bir üniversite 
nasıl olabilir?” sorusuna yanıt arayan kendi alanında 
seçkin kişiler tarafından kuruldu. İstanbul Bilgi 
Üniversitesi’ni bugüne getiren gelenek ise bir 
anlamda kendine özgürlük ve barışçı düşünce alanı 
arayan Türk akademisyenlerinin buluşma noktası 
haline gelmesi idi. Bir üniversitenin gerçek başarısını 
zaman ve yetiştirdiği mezunlar belirler. Bugün 
16 yılı geride bırakan İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin 
17 bini aşan mezunu toplumda yerlerini almış 
bulunuyor ve her yıl bin 500’e yakın öğrenci 
mezun olarak hayata atılıyor. 

Başarılar 
2006 yılından bu yana dünyanın en büyük 
üniversiteler ağı olan Laureate International 
Universities’in Türkiye’deki ilk ve tek üyesi olan 
İstanbul Bilgi Üniversitesi, ABD’den Çin’e kadar 
29 ülkede, 750 binin üzerinde öğrencisi olan bu 
uluslararası ağın en saygın üniversitelerinden biri 
olarak yer alıyor. Dünyanın sayılı üniversiteleri 
arasında yer alan University of Liverpool ile 
gerçekleştirdiği çift diploma programları ve London 
School of Economics ile sürdürülen “Üstün Başarı 
Programları” da İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin 
öğrencilerine sağladığı uluslararası olanaklar 
arasında bulunuyor. Bunların yanı sıra Erasmus 
değişim programının parçası olarak 22 Avrupa 
ülkesindeki 180’den fazla üniversiteyle 315’in 
üzerinde değişim anlaşması bulunan İstanbul Bilgi 
Üniversitesi, hem yurt dışına gönderdiği Türk 
öğrencilerle hem de kampüste ağırladığı yabancı 
öğrencilerle gerçek bir uluslararası deneyim 
sunuyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi, Türkiye’de 
“gerçek bir dünya üniversitesi” olma hedefine 
doğru hızla yürüyor.
 Avrupa Üniversiteler Birliği, Uluslararası 
Üniversiteler Birliği, Doktora Eğitimi Konseyi ve 
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü Yüksek 
Öğrenimde Kurumsal Yönetim Programı üyesi olan 
İstanbul Bilgi Üniversitesi; Sorumlu İşletme Eğitimi 

İlkeleri, Magna Charta Universitatis, Birleşmiş 
Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi temel ilkeleri 
çerçevesinde öğretim yapıyor.
 Ocak 2013’te, kurumları kalite yolculuklarında 
cesaretlendirme misyonuyla her yıl Japonya, 
Amerika ve Avrupa bölgelerine yönelik yarışmalar 
düzenleyen “Business Initiative Directions” 
(BID), “Uluslararası Yıldız - Altın” kategorisindeki 
“Dünya Kaliteye Bağlılık Ödülü”nü İstanbul 
Bilgi Üniversitesi’ne verdi. Başarıları hem ulusal 
hem de uluslararası alanda ödüllerle pekişen 

İstanbul Bilgi Üniversitesi, gurur kaynağı olarak 
gördüğü mezunlarını esas başarı kıstası olarak 
değerlendiriyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi 
mezunları, dünyanın ve Türkiye’nin farklı yerlerinde 
sınırları aşan vizyonlarla yenilikçi projelerde ilham 
veren öykülere imza atıyor.
 
Tarihçe
1994 yılında Istanbul School of International 
Studies (ISIS), Portsmouth University ve London 
School of Economics ile ortaklaşa İşletme, 
Ekonomi, Uluslararası İlişkiler ve LSE Ekonomi 
bölümleri ile öğretime başlayan İstanbul Bilgi 
Üniversitesi, Türkiye’nin ilk vakıf üniversitelerinden 
biri olarak resmen 7 Haziran 1996 yılında kuruldu. 
Başarısıyla adından söz ettiren Hukuk Fakültesi’nin 
kurulduğu 1997 yılında inşaatı tamamlanan ve 
resmi olarak öğretime açılan Kuştepe Kampüsü’yle 
de İstanbul Bilgi Üniversitesi, ilk resmi kampüsüne 
kavuştu. Öğrenimlerine ISIS döneminde başlayan 
öğrenciler, 1998 yılında üniversitenin ilk mezunları 
olurken, ilk MBA programı da aynı tarihte başladı. 
 Büyüdükçe tek kampüse sığmayan İstanbul Bilgi 
Üniversitesi, 2000 yılında Dolapdere Kampüsü’nü 
açtı. Aynı yıl, üniversite resmi olarak ilk mezunlarını 
verip, e-MBA öğretimine başlarken halen tek 
sürdürülebilir üniversite yayınları olma özelliğini 
koruyan İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları 
ilk kitabını bastı. 
 2004 yılında santralistanbul Kampüsü için 
Enerji Müzesi’nin de içinde bulunduğu Silahtarağa 
Elektrik Santrali ile anlaşma imzalayan üniversitenin 
Fen Bilimleri Enstitüsü de 2005 yılında Mimarlık 
Tasarımı yüksek lisans programı ile öğretime başladı.
 İstanbul Bilgi Üniversitesi’yle özdeşleşen 
santralistanbul Kampüsü’nün inşasına ise 2006 
yılında başlandı. Haliç’in kıyısında 118 dönüm yeşil 
alanda kurulu olan bu kampüs, ertesi yıl Çağdaş 
Sanatlar Müzesi ve Enerji Müzesi ile birlikte açıldı. 
 2006 yılında dünyanın dört bir yanından prestijli 
üniversitelerin yer aldığı Laureate International 
Universities ağına Türkiye’deki ilk ve tek üye olarak 
dâhil olan İstanbul Bilgi Üniversitesi, bu global 

iş birliği sayesinde öğrencilerine çok sayıda 
uluslararası fırsat sunmaya başladı. 
 2009 yılı itibarıyla öğrenci sayısı 10 bini aşan 
üniversite, Mimarlık Bölümü ile sekiz yeni meslek 
yüksekokulu programını açtı. Aynı yıl İstanbul 
Bilgi Üniversitesi dil programları, University of 
Cambridge ile özel bir anlaşma yapan “Laureate 
İngilizce Dil Programları” kapsamında eğitim 
vermeye başladı.
 Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri 
Yüksekokulu ve Moda Tasarımı Bölümü, 
2010 yılında açıldı. Üniversite aynı yıl Avrupa 
Üniversiteler Birliği’nin (EUA) tam üyesi oldu. 
İstanbul Bilgi Üniversitesi, İngiltere’nin en köklü 
eğitim kurumlarından biri kabul edilen University 
of Liverpool iş birliğiyle öğrencilerine her iki 
üniversitenin de diplomasını edinme olanağı veren 
çift diploma programlarını başarıyla başlattı.
 İstanbul dışındaki ilk merkezini 2012 yılında 
Bursa’da açan üniversite, yola çıktığı ilkeye sadık 
kalarak her geçen gün daha da büyümeye devam 
ediyor. 17 yılda Türkiye’de birçok ilki gerçekleştiren 
İstanbul Bilgi Üniversitesi, 13 binin üzerinde 
öğrencisi, yaklaşık 800 akademik personeli ile 
altı fakülte, dört enstitü, dört yüksekokulu ve 
iki meslek yüksekokulu bünyesinde lisans, lisansüstü, 
ön lisans öğretimi veren 100’e yakın program 
sunuyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi 2012 itibarıyla 
17 binin üzerinde mezun vermiş bulunuyor.
 
En Son Gelişmeler
2013 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi ve University 
of Liverpool ortaklığında gerçekleşen çift diploma 
programlarına psikoloji ve siyaset bilimi alanları 
da ekleniyor. Ayrıca 2013 yılında; pazarlama, 
ergoterapi, dil ve konuşma terapisi, turizm ve otel 
işletmeciliği, gastronomi gibi yenilikçi programların 
da eklenmesi planlanıyor.
 İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2012 yılında önemli 
uluslararası etkinliklere ev sahipliği yaptı. Bunlardan 
ilki olan ve “Zor Zamanlarda Demokrasinin 
Vaatleri” konu başlığı ile beşincisi düzenlenen 
“İstanbul Seminerleri”, 19-24 Mayıs 2012 tarihleri 
arasında gerçekleştirildi. Her yıl olduğu gibi 2012’de 
de dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda felsefeci, 
siyasetçi, antropolog ve akademisyen, “İstanbul 
Seminerleri”nde buluştu.
 

22 Temmuz - 26 Temmuz 2012 tarihleri arasında 
santralistanbul Kampüsü’nde “Oyun Teorisi Dünya 
Kongresi 2012” gerçekleştirildi. Kongre kapsamında 
Nobel ödüllü dört bilim adamını ilk defa bir araya 
getiren İstanbul Bilgi Üniversitesi, John Nash, Eric 
Maskin, Reinhard Selten, ve Roger Myerson’ın 
da aralarında bulunduğu dünyaca ünlü pek çok 
matematikçi ve ekonomisti ağırladı.
 2012’nin ses getiren bir diğer etkinliği, 
Uluslararası Gençlik Vakfı ile Sylvan / Laureate 
Vakfı’nın birlikte düzenlediği ve 16 ülkeden 
20 genç sosyal girişimcinin bir araya geldiği 
“Laureate Küresel Liderler 2012” ödül töreniydi. 
Bulundukları toplumda köklü değişimler yaratmak 
için 20 vizyoner gencin onurlandırıldığı ve “Küresel 
Liderler” ilan edildiği bu uluslararası etkinliğe 
ev sahipliği yapan İstanbul Bilgi Üniversitesi, 
aynı zamanda YouthActionNet Ensititüsü’nün 
Türkiye’deki uzantısı olan Bilgi Genç Sosyal 
Girişimci Ödülleri’ni de düzenliyor.

Promosyon
İstanbul Bilgi Üniversitesi, kuruluşundan bu 
yana özgürlükçü, özgürleştirici, çok sesli ve 
uluslararası akademik iklimi ile öğrenciye dünya 
vizyonu kazandıran bir eğitim vermeyi ilke edindi. 
Yükseköğretim alanına getirdiği bu vizyonla 
farklılaşan İstanbul Bilgi Üniversitesi, yaptığı tüm 
pazarlama ve pazarlama iletişimi çalışmalarında 
da aynı yaklaşımı benimseyen, daima öncü ve 
yenilikçi iletişim çalışmaları yapan bir marka oldu. 
Bu anlamda, gazete, dergi gibi klasik mecraların 
yanı sıra dijital mecralara ağırlık veren İstanbul 
Bilgi Üniversitesi, açık hava gibi mecraları da 
kullanarak markaya yakışan, yaratıcı uygulamalar 
ile hedef kitleye ulaşıyor. Yapılan tüm iletişim ve 
tanıtım faaliyetlerinde marka ruhunu taşıyan kreatif 
bir yaklaşımı benimserken; öğrenci, anne-baba, 
eğitimciler ve kamuoyu nezdindeki marka bilinirlik 
ve imajını düzenli olarak yaptığı araştırmalarla izliyor, 
duruşundan ödün vermeyen işlere imza atıyor.
 2011’de Facebook Townster oyun 
uygulamasındaki kampüs uygulaması ile “Digital 
Age Yaratıcılık Ödülleri”nin “Oyun İçi Uygulamalar” 
kategorisinde başarı ödülü alan İstanbul Bilgi 
Üniversitesi, 2012 yılında ise “Gerçekten Bilgi”li 
kampanyası ile “Mixx Awards”da “Marka 
Farkındalığı” dalında altın ödül aldı.
 
Marka Değerleri                                                                                                   
İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde öğrencilere iyi bir 
üniversitenin tüm olanakları sunuluyor. Her şeyden 
önce bir üniversitenin en önemli unsuru akademik 
kadrosunun kalitesi ve adanmışlığıdır. İstanbul 
Bilgi Üniversitesi’nin bu konuda oluşturduğu ve 
sürdürdüğü bir geleneği var. 
 İkinci olarak, küreselleşme döneminde dünyayı 
bilen, dünyaya açık ve uyum sağlayabilecek bir 
donanım için uluslararası niteliği gelişmiş bir 
üniversite eğitiminin sunulması da çok önemlidir. 
İstanbul Bilgi Üniversitesi, hem Erasmus programları 
hem de Laureate ağı sayesinde Laureate değişim 
sistemleri ve çift diploma programları sunuyor.
 Önemli bir husus, üniversitelerin giderek daha 
fazla piyasa ile ilişkide olup, iç içe çalışmalarıdır. 
Bu da 70’li yıllara nazaran önemli bir kazanım. 
Ancak üniversite, bir meslek lisesi değil ve onun 
çok ötesine de giden bir işleve sahip bulunuyor. 
Üniversite, muhakkak ki piyasanın istediği nitelikleri 
barındıran genç insanlar yetiştirir, ancak bu yetişen 
insanların, piyasada yaratıcı olmaları, gerektiğinde 
piyasayı yönlendirecek pırıltıyı barındırmaları asıl 
hedeftir.
 İstanbul Bilgi Üniversitesi, yapılan çeşitli 
araştırmalarda da doğrulandığı gibi öğrenci sayısı 
ve marka imajı anlamında kuruluşundan bugünlere 
taşıdığı marka ruhu sayesinde, birbirine yakın 
bir grup vakıf üniversitesinden ayrışıyor. Kuruluş 

amacında yer alan özellikleri, bugün marka 
konumlandırmasının da temelini oluşturuyor. 
İlerici, yenilikçi, gelişim-odaklı, özgürlükçü, açık 
görüşlü, ifade özgürlüğüne önem veren, özgüvenli, 
entelektüel ve idealist sıfatları İstanbul Bilgi 
Üniversitesi’ni en iyi anlatan sözcükler olarak 
tanımlanabilir. Marka kişiliğini “karizmatik ama 
sıcak, ilerici ve özgür ruhlu”, marka mimarisini ise 
lisans, yüksek lisans ve yaşam boyu eğitimi içeren 
üç ana ürün grubunu kapsayan bir şemsiye olarak 
özetlemek mümkün. Her bir fakülte alanlarına 
getirdikleri yeni bir ruh ve anlayışla alt markaları 
oluşturuyor. Bilgi Eğitim, İstanbul Bilgi Üniversitesi 
Yayınları, Bilgi Kariyer Merkezi gibi bağlantılı alt 
markaların yanı sıra Haber Vesaire, Radyo Vesaire, 
Vitae gibi üniversite ile dolaylı bağlantısı olan 
markalar da İstanbul Bilgi Üniversitesi çatısında 
faaliyet gösteriyor.
 
www.bilgi.edu.tr

SUPERBRANDS SUPERBRANDS42 43

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?

İstanbul Bilgi Üniversitesi

›	Vakıf üniversiteleri içinde lisans programlarında
 Türkiye’nin üçüncü; İstanbul’un ikinci büyük
 üniversitesi.

›	Vakıf üniversiteleri içinde öğrencilerine en çok
 burs desteği veren üniversitelerden biri.

›	Türkiye’de ilk e-MBA programı, 2000 yılında
 İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde açıldı.

›	İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde çocuk
 çalışmalarından stratejik araştırmalara
 bilişim teknolojisi hukukundan çevre, enerji ve
 sürdürülebilirliğe kadar çok geniş alanda
 çalışmalar yürüten 17 farklı araştırma merkezi  
 bulunuyor.

›	Türkiye’de akademik yayıncılık mirasına sahip
 çıkmayı ilke edinmiş olan İstanbul Bilgi Üniversitesi
 Yayınları, kurulduğu 2000 yılından bu yana   
 yaklaşık 400 kitap yayınladı.

›	Sanal kütüphanesinde ise 34 bin 500’den fazla
 e-dergi, 200 bine yakın e-kitap, 100’den fazla
 e-veri tabanı ve e-ansiklopedi bulunuyor.

›	Üniversitede sinemadan girişimciliğe kadar farklı
 konulara sahip sahip 100’e yakın öğrenci kulübü  
 bulunuyor.

›	santralistanbul Kampüsü’nde bulunan Enerji   
 Müzesi, 2012 yılında alanının en prestijli   
 ödüllerinden biri olan DASA Ödülü’ne 
 layık görüldü.


