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Business Management School of Cyprus Meslek Okulu;
2010 yılında profesyonel mesleki eğitim, mesleki seminerler
ve mesleki yükseköğretim hizmetleri vermek amacıyla
kurulmuştur.

Ülkemizde ve gelişen ülkelerde mesleki eğitim alanında
uzman meslek elemanlarına büyük bir ihtiyaç
duyulmaktadır. Mesleki ve teknik eğitim, bir mesleğin
gerektirdiği bilgi, beceri, tavır ve meslek alışkanlıkları
kazandırarak bireyi zihinsel, duygusal, sosyal, ekonomik
ve kişisel yönleriyle dengeli biçimde geliştirme sürecidir.

BMS; teknik, mesleki beceri ve yeteneklerini geliştirip
meslek sahibi olmak isteyen gençlerin, hem çalışıp hem
okuyarak kariyer yapmak ve mesleki eğitim almak isteyen-
ler, için kurulmuş özel bir mesleki eğitim okuludur.

BMS ders müfredatı; dikkatlice tasarlanarak, öğrencilere
kavramsal bilgi vermeyi , sanayinin ihtiyacı olan bilgi- be-
cerive yeteneklerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Sınıfta
öğrenme ile iş deneyimini birleştirmekte, öğrencilerini iş
sorunlarını çözebilmeleri için geleceğe hazırlamaktadır.
Sınıfta öğrenme ile iş deneyimini birleştirmekte,
öğrencilerini iş sorunlarını çözebilmeleri için geleceğe
hazırlamaktadır. Bilgi dünyasında, ekonomik, endüstri
odaklı ve kapsayıcı yönetim programları sunulmaktadır.
İngilizce Dil Okulu ve Meslek  Okulları programları ,
öğrencilerimizi iş dünyasına hazırlamak için oluşturulmuştur.

Hizmet ve sanayi sektörleri ile olan yakın ilişkilerimizle
birlikte, uygulamalı eğitim imkanı sağlamaktayız.

Öğrencilerimiz bu süreçte; iş tecrübesiyle birlikte  girişimci
bir ruha ve problem çözme yeteneğine kavuşmaktadır.

Lefkoşa’nın merkezinde yer alan binamızda şehir hayatı
içerisinde eğitim imkanı sunulmaktadır.

Gururla belirtebilirim ki BMS, hizmet ve sanayi sektörlerine
profesyonel meslek elemanları yetiştirerek destek vere-
cektir.Öncelikli amacımız; sanayi ve hizmet işletmelerinin
ihtiyacı olan bilgi, beceri ve tecrübeye  sahip kalifiye
eleman yetiştirmektir.

Meslek Okulumuzdan mezun olan öğrencilerimiz,
uluslararası tanınmış derece belgelerine sahip olacaklar
ve dünyanın her yerinde kolaylıkla işimkanı bulabileceklerdir
veya kendi iş yerlerini kurabileceklerdir.

BMS tüm öğrencilerine kaliteli eğitim sunmayı kendine
hedef belirleyen mesleki eğitim kurumudur. Sizleri, yüksek
standartlarda eğitim verdiğimiz mesleki programlarımıza
ve İngilizce dil öğrenimi veren kurslarımıza kabul etmek
için bekliyoruz.

Unutmayın ki, BMS öğrencisi olmak bir ayrıcalıktır! BMS
sizleri geleceğe hazırlar.

Saygılarımla,

Bülent ÇETİNKAYA
CEO
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Bilgisayar Teknolojileri Teknisyenliği
programı bilgisayar ve bilgisayar sis-
temlerinin kurulumu, web ortamına
taşınması, uygulama programları
geliştirilmesi gibi alanlarda tam
donanım elde edilmesini sağlar. Bil-
gisayar teknisyenliği ile bilgisayar
alanında son teknolojik gelişmeleri
öğrenirken ayni zamanda uygulamalı
eğitim ile yetkinliğinizi artıracaksınız. 

Staj: Programda okuyan
öğrencilerin zorunlu stajı süresi 4 ay
(96 işgünü)dır.Öğrenciler stajlarını
anlaşmalı işyerlerinde, öğretim yılı
içerisinde eğitim ile birlikte yaparlar. 

Unvan: Program mezunlarına “Bil-
gisayar Teknisyeni Meslek
Elemanı”unvanı verilir. 

Çalışma olanakları: Bu programı
başarıyla bitirenler kendi ilgi alanları
çerçevesinde başta bilgisayar
işletmenliği, bankacılık, sigortacılık ,
ofis yönetimi ,devlet memurluğu ve
benzeri alanlarda olmak üzere çok
çeşitli iş kollarında
çalışabilmektedirler.

Eğitim Süresi: 2 Yıl
İsteğe Bağlı Hazırlık: Var
Eğitim Dili: Türkçe/İngilizce
Akşam/ Sabah Okulu: Var

Önlisans Geçiş Şartları: Öğrenciler

bir alt veya eşdeğer programlarda
aldıkları derslerin kredileri bir üst pro-
grama geçmeleri halinde sayılacaktır.
Çift ana dal ve yatay/dikey geçiş
yönetmenliğine göre ilgili bölüm ku-
rulu tarafından değerlendirilir. 

BİLGİSAYAR MESLEK OKULU
YÜKSEK DiPLOMA 
BİLGİSAYAR TEKNOLOjİLERİ TEKNİSYENLİğİ



BİLGİSAYAR MESLEK OKULU
PROFESYONEL DiPLOMA 
WEB TASARIMI UZMANLIğI 

Web tasarım çalışmalarını
kolaylaştırmak üzere geliştirilen pro-
gramlar ve bu programlara bağlı web
tasarım araçları sizlerin internet site
yaparken işlerinizi kolaylaştırma
açısından önemlidir. Bu program ile
bu alanda hizmet verebilecek kapa-
siteye ulaşabileceksiniz.

Staj: Programda okuyan
öğrencilerin zorunlu stajı süresi 4 ay
(96 işgünü)dır.Öğrenciler stajlarını
anlaşmalı işyerlerinde, öğretim yılı
içerisinde eğitim ile birlikte yaparlar.

Unvan: Program mezunlarına “Web
Tasarımı Uzmanlığı Meslek Elemanı”
unvanı verilir.

Çalışma olanakları: Bu programı
başarıyla bitirenler kendi ilgi alanları
çerçevesinde başta bilgisayar
işletmenliği,web tasarım,vb alanlarda
olmak üzere çok çeşitli iş kollarında
çalışabilmektedirler.

Eğitim Süresi: 1 Yıl

İsteğe Bağlı Hazırlık: Var

Eğitim Dili: Türkçe/İngilizce

Akşam / Sabah Okulu: Var

Önlisans Geçiş Şartları: Öğrenciler
bir alt veya eşdeğer programlarda
aldıkları derslerin kredileri bir üst pro-
grama geçmeleri halinde sayılacaktır.

Çift ana dal ve yatay/dikey geçiş
yönetmenliğine göre ilgili bölüm ku-
rulu tarafından değerlendirilir. 
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BİLGİSAYAR MESLEK OKULU
PROFESYONEL DiPLOMA 
IT SİSTEM DESTEK UZMANLIğI 

Programın amacı; Bu program bil-
gisayar alanında kariyer yapmak
isteyenler için sunulan büyük bir fırsat
ve mükemmel bir temel
hazırlamaktadır. Hardware bilgisayar
alanında geniş bir bilgi öğrenimi sunar
ve işletim sistem teknolojileri ve kuru-
lum, yapılandırma, hata bulma, ko-
ruyucu bakım ve bilgisayar ağ
temellerini öğrenmede mükemmel
pratik deneyim içerir.Bu bilgiler ile
donanıma sahip olan kişiyi her alanda
büyük fırsatlar beklemektedir.

Staj: Programda okuyan öğrencilerin
zorunlu stajı süresi 4 ay (96
işgünü)dır.Öğrenciler stajlarını
anlaşmalı işyerlerinde, öğretim yılı
içerisinde eğitim ile birlikte yaparlar.  

Unvan: Program mezunlarına “IT Sis-
tem Destek Uzmanlığı Meslek
Elemanı” unvanı verilir.

Çalışma olanakları: Bu programı
başarıyla bitirenler kendi ilgi alanları
çerçevesinde başta Yükleme ve ICT
sistemleri donanım yapılandırılması
,Arıza bulma ve iyileştirici bakım
yapma,ICT sistemleri ve çevre birim-
lerini koruyucu bakım yapma kapa-
sitesine sahip olması ile Müşteri

Hizmetleri,Sağlık ve Güvenlik , Tasarım
ve bir bilgisayar ağını kurma vb becer-
iler ile her alanda olmak üzere çok
çeşitli iş kollarında çalışabilmektedirler.

Eğitim Süresi: 1 Yıl
İsteğe Bağlı Hazırlık: Var
Eğitim Dili: Türkçe/İngilizce

Akşam/ Sabah Okulu: Var
Önlisans GeçişŞartları: Öğrenciler

bir alt veya eşdeğer programlarda
aldıkları derslerin kredileri bir üst pro-
grama geçmeleri halinde sayılacaktır.
Çift ana dal ve yatay/dikey geçiş
yönetmenliğine göre ilgili bölüm ku-
rulu tarafından değerlendirilir. 
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Bilgisayar İşletmenliği Kursu Bilgisa-
yar kullanan yada kullanmak isteyen
herkese hitap eden bir programdır.
Bilgisayar işletmenliği kursu
içerisinde Windows, Word, Excel,
Powerpoint ve İnternet öğrenerek
işyerlerinizde veya günlük
çalışmalarınızda daha verimli ola-
bilirsiniz. 

Staj: Programda okuyan
öğrencilerin zorunlu stajı süresi 4 ay
(96 işgünü)dır.Öğrenciler stajlarını
anlaşmalı işyerlerinde, öğretim yılı
içerisinde eğitim ile birlikte yaparlar.

Unvan: Program mezunlarına “Bil-
gisayar İşletmenliği Meslek Elemanı”
unvanı verilir.

Çalışma olanakları: Bu programı
başarıyla bitirenler kendi ilgi alanları
çerçevesinde başta bilgisayar
işletmenliği, bankacılık, sigortacılık ,
ofis yönetimi ,devlet memurluğu ve
benzeri alanlarda olmak üzere çok
çeşitli iş kollarında
çalışabilmektedirler.

Eğitim Süresi: 1 Yıl
İsteğe Bağlı Hazırlık: Var

Eğitim Dili: Türkçe/İngilizce

Akşam / Sabah Okulu: Var

Önlisans Geçiş Şartları: Öğrenciler
bir alt veya eşdeğer programlarda

aldıkları derslerin kredileri bir üst pro-
grama geçmeleri halinde sayılacaktır.
Çift ana dal ve yatay/dikey geçiş
yönetmenliğine göre ilgili bölüm ku-
rulu tarafından değerlendirilir. 

BİLGİSAYAR MESLEK OKULU
PROFESYONEL DiPLOMA 
BİLGİSAYAR İŞLETMENLİğİ 
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