Yönetim Bilişim
Sistemleri
Yönetim Bilişim Sistemleri; bilgi teknolojileri ve
sistemlerinin kurum/kuruluş ve işletmelerin her
anlamda daha iyi yönetilmesi için onların faliyetlerinde
kullanılması/kullandırılması anlamına gelir. Bilgi
teknolojileri bu anlamda; ticaret, pazarlama ve yönetim
faaliyetleri ile ürün ve hizmetlerin satışını da direkt
olarak etkilemektedir.
Programımızın 1. sınıfında Çekirdek Program
kapsamında evrensel değerler ve çağdaş yetkinliklerin
kazandırıldığı yoğun bir eğitim programı sunulur.
Çekirdek Programda artan sayıda bireyin, kurumun ve
aygıtın bizim yerimize düşünmek için rekabet ettiği bu
‘aşırı enformasyon çağı’nda, öğrencilerimizin zamanın
karmaşık problemleriyle baş edebilmek ve barışçıl
ve sürdürülebilir bir dünyaya katkıda bulunabilmek
için gereken sağlam bilgi, beceri ve değerler zeminini
oluşturmalarına yardımcı olmayı hedefliyoruz.
Bu programda öğrencilerimiz;
•
•

•

İşletme Fakültesi

Yönetim Bilişim
Sistemleri

•

bilgi teknolojileri ile ilgili sistemlerin analizi,
tasarım ve uygulamalarının her safhasını detaylı
olarak öğrenir,
geleneksel işletme programları müfredatındaki
önemli dersleri de (yönetim organizasyon,
pazarlama, finans, muhasebe, stratejik yönetim,
insan kaynakları yönetimi vb. gibi) öğrenir,
bilgisayar ve bilgi sistemleri güvenliği, karar
destek süreçleri, veri güvenliği ve mahremiyeti,
veri madenciliği, e-ticaret, veri tabanı sistemleri,
web tasarımı, programı ve yönetimi, web
teknolojileri, bulut bilişim, mobil programlama,
sosyal medya ve veri bilimi gibi güncel konularda
uzmanlık kazanırlar.
Yukarıdakilerin dışında artık her kurum ve
kuruluşun kullanmak zorunda olacağı “Veri
Bilimi” ve uygulamalarını araçları ile birlikte
(veri görselleştirme, istatistiksel çıkarım, veri
madenciliği, makine öğrenmesi, derin öğrenme,
yapay sinir ağları, yani yapay zeka (Artificial
Intelligence, AI) konularını uygulamalı olarak)
öğrenir.

Mezunlarımız, bilgiye dayalı olarak iş yapan;

Burslar

•

her türlü kurum/kuruluş ve şirkette

•

medya kuruluşlarında,

•

reklam/medya/yönetim ajanslarında,

•

sosyal medya ve ilgili kuruluşlarında,

Kadir Has Üniversitesi, gerçek vakıf
üniversitesi kimliği ile her geçen yıl artan
oranlarda çeşitli burslar ile öğrencileri
desteklemektedir. Bu burslar:

•

bankacılık, sigorta ve finans kuruluşlarında,

ÖSYM Bursu

•

Google, Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram,
Amazon vb gibi veriye dayalı dünya devi
firmalarda ve verinin bilgiye dönüştürülüp
kullanıldığı her alan ve sektörde rahatlıkla (iş
analisti, proje yönetici, veri yöneticisi, sistem
yöneticisi sosyal medya yöneticisi, arama motoru
optimizasyon uzmanı, arayüz tasarımcısı, web
analiz uzmanı, veri tabanı uzmanı, bilgi güvenliği
uzmanı vb. unvanlarla) iş bulabilirler.

Kadir Has Bursu
KHAS Sıralama Bursu
Beyaz Güvercinler Bursu
KHAS Onur Bursu
IB - ABITUR - MATURA - SAT Bursu
Eğitim Desteği Bursu

Zorunlu Staj

Yaşam Desteği/Yurt Bursu

Öğrencilerimiz zorunlu stajları sayesinde, mezun
olmayı beklemeden 3. hatta 2. sınıf sonunda yarı
zamanlı çalışmaya başlayarak mezuniyetlerinde
üniversitelerinden diplomaları ile birlikte sektör
tecrübesi de taşıyarak ayrılmaktadırlar.

Lise Başarı Bursu
Aktif Öğrenci Bursu
Spor Bursu

Bölümün eğitim dili İngilizcedir.

Öğrenci Başarıları
Aykut Çayır ve Uğur Ünal
2019’da dünyanın en büyük veri bilimi yarışma
platformu olan Kaggle’da Microsoft’un Kötücül
Yazılım Tespit Yarışmasında dünya çapında 2.426 ekip
arasından 5.’lik ödülünü kazandı.

* Burslar birleştirilmemektedir. Kadir Has Üniversitesi
tarafından sağlanan burslardan birden fazlasına hak
kazanan öğrenciler burslardan en yüksek olanını
alırlar.

Zeynep Küçüksarı
2016-2017 Akademik yılı üniversite birincisi - Yönetim
Bilişim Sistemleri ÇAP öğrencisi
Semiha Nur Alaşan
2012-2013 Akademik yılı üniversite birincisi

Mezunlardan
Ece Ozan - 2014 Mezunu
•
Cardiff Üniversitesi (Birleşik Krallık) - Jean Monnet
bursuyla Yüksek Lisans
•

Yenibirlider Association firmasında Program
Direktörü

Yurtdışı İmkanları
Kadir Has Üniversitesi öğrencilerine 51 ülkede
209 bağlantı ile uluslararası fırsatlar sunuyor.
Öğrencilerimiz Erasmus ve değişim programları
aracılığıyla dünyaya açılıyor.
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