
Dünyadaki gelişmiş ekonomiler bilgi temelli 
ekonomilere dönüşmektedir. Hizmet ve Bilişim 
sektörleri muazzam bir hızla gelişmektedir. Şu anda 
sadece ABD’de 200’ün üzerinde üniversitede Bilişim 
Sistemleri Bölümü mevcuttur.

  Yönetim Bilişim Sistemleri, işletme ve bilişim 
konularını bir arada işleyen bir alandır. Günümüzde 
bilişim alanındaki gelişmelerin işletme bilimine 
kattıklarıyla çok daha etkin karar verme süreçleri 
oluşmuştur. Ayrıca, bilişim sistemlerinin yönetimi 
de başlı başına bir yönetim konusu haline gelmiştir. 
Yönetim Bilişim Sistemleri’ni ilgilendiren konular, bu iki 
alanın etkileşimi ve entegrasyonuyla ortaya çıkmıştır. 

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Yönetim Bilişim 
Sistemleri Bölümümüzü tercih edecek işletme ve 
bilgisayar bilimleri konularına ilgi duyan adaylarımız 
kapsamlı düşünebilme, sentez yeteneği, pozitif 
bilimlere yatkınlık konularında gelişmiş iyi birer 
yönetim bilişimci olacaklardır.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ PROGRAMI

Vizyon ve Misyonumuz
Bilişim teknolojilerinin çok hızlı geliştiği, yenilikler sunduğu ve hayatı kolaylaştırdığı 21. Yüzyıl iş dünyasında 
“teknolojiyi insan hayatını iyileştirmek için kullanabilme donanımına sahip bireyler yetiştirmek” düsturuyla;

-İşletmelerde bilişim sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi, uyarlanması, analiz edilmesi, yönetilmesi ve uygulanması 
konularında etkin bir şekilde görev alabilecek,

-Bu sistemleri işletmenin çeşitli yönetim ve üretim kademelerindeki karar mekanizmaları ve karar vericileri için güncel, 
sağlıklı ve güvenli bilgiyi üreterek onları destekleyecek şekilde kullanabilecek,

-Gerektiği taktirde bu sistemlerin güncellenmesini ve diğer sistemlerle entegrasyonunu yaparak sürdürülebilirliklerini 
sağlayabilecek, 

Etik değerler ışığında; değişimi izleyen ve değişim yaratan, ileri görüşlü, teknik ve analitik donanıma sahip, yeniliklere 
açık, teknolojiyi takip eden, ülkenin gelişimine katkıda bulunacak ve Yaşam Boyu öğrenme ve Sürekli İyileştirme’yi 
kendisine ilke edinmiş çok yönlü bireyler yetiştirmektir.



AKADEMİK KADRO

Neden 29 Mayis Yönetim Bilişim Sistemleri
- Öğrencilerimiz, üniversitemiz bünyesindeki bilgisayar 
laboratuvarları ile uygulama yapma imkanlarına sahiptirler, bu 
sayede kendilerini iş dünyasına hazırlayabilirler.

-   Araştırma için üniversitemizde bulunan zengin kütüphane, 

-   Online veri tabanlarına erişim olanağı,

- Erasmus ile Avrupa’da anlaşmalı olduğumuz seçkin 
üniversitelerde eğitim görebilme olanağı,

-   Birçok farklı disiplinde çift anadal ve yandal olanakları, 

- Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümünün İşletmeciler ile 
yazılımcılar arasında köprü görevi görmesi,

- Alanında uzman güçlü bir akademik kadro,

-  Hem işletme hem de mühendislik bölümleriyle aynı istihdam 
yelpazesine sahip olması,

- Zorunlu staj ile öğrencinin sektörü tanıması, ilgi ve yeteneğine 
göre iş hayatına doğru yönlendirilmesi,

- Kaliteli ve çağdaş müfredatıyla Öğrencilerimiz, temel bilişim 
derslerini alırken ilgi alanlarını da keşfetmekte, çok sayıdaki 
seçmeli dersler arasından ilgi duyduklari konularla ilgili dersleri 
alabilmekte ve sevdikleri bir alanda uzmanlaşabilmektedirler. 

- Bilgisayar ve Bilişim konusunda ülkemizde ve dünyada çok 
yaygın ve iyi şartlarda açık pozisyonlar vardır ve bu açık sürekli 
olarak da artmaktadır.

İş olanakları

YBS  mezunları bilişim sistemlerinin kullanıldığı kamu 
kurumlarından özel işletmelere, bankalardan üniversitelere, 
medyadan danışmanlık şirketlerine kadar çok geniş yelpazede 
iş imkanı bulmaktadırlar. Çalıştıkları pozisyonlar arasında önde 
gelenler şunlardır:

Dr. Öğr. Üyesi Yunus ADIGÜZEL
Lisans: Kadir Has Üniversitesi
Y. Lisans:  İstanbul Okan Üniversitesi
Doktora:  İstanbul Okan Üniversitesi
Uzmanlık Alanları: Örgütsel davranış, yönetim ve stratejidir

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep ADAK
Lisans: Marmara Üniversitesi
Y. Lisans:  Boğaziçi Üniversitesi
Doktora:  Marmara Üniversitesi
Uzmanlık Alanları: Atölye çizelgeleme, 
optimizasyon, metasezgisel yöntemler, yapay zeka, 
üretim yönetimi

Arş. Gör. Aycan ŞAHİN
Lisans: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Y. Lisans:  Boğaziçi Üniversitesi (Devam ediyor)

Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer YILDIRIMHAN
Bölüm Başkanı
Lisans: İstanbul Üniversitesi
Y. Lisans:  İstanbul Üniversitesi
Doktora:  Doğuş Üniversitesi
Uzmanlık Alanları: ERP Lojistik Moduller, HIS, 
Interoperability, MCDM Methods, New Technologies

Lisansüstü Olanaklar
Dört yıllık lisans öğrenimini başarıyla tamamlayan 
mezunlarımız, açılacak sınavlarda başarılı olmaları durumunda 
yurtiçindeki veya yurtdışındaki üniversitelerin ilgili 
bölümlerine yüksek lisans öğrencisi veya araştırma görevlisi 
olarak girebilirler. Yüksek lisans alanları yönetim bilişim 
sistemleri olabildiği gibi işletme veya bilişim teknolojileri de 
olabilmektedir. 

•Sistem analisti

•İşletme uygulama geliştirici

•IT danışmanı

•Web geliştirici

•Bilgi sistemleri yöneticisi

•İş zekası analisti

•Ağ yöneticisi

•Sistem geliştirici

•IT proje yöneticisi

•Veritabanı analisti

•Veri uzmanı

•IT analisti

•Teknik yönetici
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