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Geleceğ�n d�j�talleşmeye yönel�k b�lg� ve 
teknoloj�k dönüşümüne kayıtsız kalmak 
�stemeyen ve kend� kar�yer yolunu b�l�ş�m 
odaklı yönet�m alanında ç�zmek �steyen 
tüm s�z değerl� öğrenc�ler�m�z� Yönet�m 
B�l�ş�m S�stemler� Bölümümüzü terc�h 
etmeye bekl�yoruz.



Tanıtım
Bölümümüz; �şletme ve b�l�ş�m b�l�mler�n�n günümüz 
d�j�tal �şletmec�l�k dünyasının beklent�ler� temel�nde 
harmanlanarak b�l�ş�m, yazılım ve programlama 
konularına hak�m �şletmelerde kurumsal süreç ve 
faal�yetler konusunda yetk�n uzman yönet�c�ler� 
yet�şt�rmey� hede�eyerek faal�yet göstermekted�r.
L�sans eğ�t�m�n�n �lk üç yılı, ağırlıklı olarak yönet�m b�l�ş�m 
s�stemler� ve teknoloj�ler�, algor�tma, s�stem anal�z�,  oyun 
programlama, ver� tabanı yönet�m s�stemler� g�b� 
b�lg�sayar ve b�l�ş�mle �lg�l� dersler �le yönet�m, muhasebe, 
ekonom�, finans, g�r�ş�mc�l�k, pazarlama yönet�m� ve 
araştırmaları g�b� temel �şletme konularındak� derslerden 
oluşmaktadır. Bu üç yıl �ç�n her yıl artan b�r yaklaşımla 
hem b�l�ş�m hem de �şletme seçmel� ders havuzları söz 
konusudur. Bu seçmel� ders havuzu yaklaşımı �le kend�n� 
�şletmec�l�k yada b�l�ş�m alanlarında gel�şt�rmeye yönel�k 
öğrenc� terc�hler� d�kkate alınmaktadır. Son yılın son 
dönem�nde �se bu öğrenc�ler�n sektör tecrübes� ve 
uygulamalı eğ�t�m almaları amacıyla “zorunlu �ş başı 
eğ�t�m�” uygulaması mevcuttur. Bu sayede öğrenc�ler�m�z 
mezun olmadan sektör tecrübes�  kazanarak �ş 
bağlantıları oluşturmakta ve �ş hayatına g�r�ş yapma 
ş a n s ı n ı  d a  e l d e  e d e b � l m e k te d � r.  D e r s  ve  s t a j 
uygulamalarının dışında bölümümüz bünyes�nde sayıları 
öneml� b�r b�ç�mde artan proje ve yazılım gel�şt�rme 
yarışmalarına da akt�f katılım sağlanmaktadır. Bu amaçla 
2018-2019 eğ�t�m öğret�m yılında 3. Sınıf öğrenc�ler�m�z 
B�l�ş�m Teknoloj�ler� Kurumunun düzenlem�ş olduğu 
“Oyun Maratonu” �s�ml� yarışmada yer almış ve 2 boyutlu 
“Toplum Gönüllüler� Mete & Yağmur” �s�ml� oyunu 
gel�şt�rm�şlerd�r.

Mesleğ�n  Önem�  ve  Geleceğ�
İnsanoğlu günümüzde “b�lg�/teknoloj� çağında” 
yaşamaktadır. Bunun anlamı ekonom�k kurum, kuruluş ve 
s�stemler�n b�lg�n�n kontrol ed�lmes�ne bağlı olduğudur. 
“D�j�tal dönüşüm” gündel�k hayatı olduğu g�b� ekonom�k 
hayatı ve �şlemeler� de analog/mekan�k araçlardan d�j�tal 
araç, yazılım ve otomasyonlara doğru değ�ş�m�ne neden 
olmaktadır. Bu nedenle alanında uzman b�lg� ve b�l�ş�m 
teknoloj�ler�ne hak�m profesyoneller�n yet�şmes� 
�şletmec�l�k dünyası açısında oldukça öneml�d�r.

Ç�ft  Anadal  ve  Yandal  Programı
B�lg�sayar mühend�sl�ğ� bölümü �le ç�ft anadal �mkânına 
sah�p olan öğrenc�ler�m�z kend� bölüm d�ploması dışında 
b � l g � s ay a r  m ü h e n d � s l � ğ �  d � p l o m a s ı n ı  d a  e l d e 
edeb� lmekted�r ler.  Yönet �m B� l � ş �m S�stemler � 
Bölümünün ayrıca Uygulamalı B�l�mler Fakültes�’ndek� 
Bankacılık, Uluslararası T�caret, Ulaştırma ve Loj�st�k, 
Muhasebe ve F�nans Yönet�m� bölümler�nde yandal 
�mkânına da sah�pt�rler. Ayrıca bölüm öğrenc�ler�m�z 
Erasmus ve Mevlana programlarından faydalanma 
�mkânına da sah�pt�rler.

Yüksek L�sans Programı
Bölümümüzde ayrıca tezl� ve tezs�z yüksek l�sans eğ�t�m 
�mkanı da sunulmaktadır. Yönet�m B�l�ş�m S�stemler� 
Bölümü Yüksek L�sans Programı hızla gel�şmekte olan 
b�l�ş�m s�stemler� yönet�m� alanında uzmanlaşmış 
y ö n e t � c � l e r  v e  a k a d e m � s y e n l e r  y e t � ş t � r m e y � 
amaçlamaktadır.

Mezunlarımız
Yönet�m B�l�ş�m S�stemler� Bölümünden mezun olanlara 
“Yönet�m B�l�ş�mc�s�” unvanı ver�l�r. 
İş hayatına atılan mezunlarımız, �şletmeler�n s�stem ve 
yazılım gel�şt�rme, b�lg� teknoloj�s� g�b� departmanlarında 
veya donanım ve yazılım ş�rketler�nde;
• S�stem Anal�st� ve Tasarımcısı, Programcı, 
• B�lg� S�stemler� Yönet�c�s�, 
• Proje Uzmanı/Yönet�c�s�, 
• IT Uzmanı/Yönet�c�s�, 
• İş Anal�st�, 
• Pazarlama Uzmanı/Yönet�c�s�,
• F�nans Uzmanı ve Yönet�c�s�,
• İnsan Kaynakları Uzmanı/Yönet�c�s�,
• Ver� Anal�st� g�b� poz�syonlarda veya 
• Oyun tasarımı/programlaması ve kurumsal yazılım ve 
otomasyon çözümler� g�b� spes�fik alanlarda çalışmakta 
veya kend� b�l�ş�m �şletmeler�n� kurab�lmekted�r.

Not: Toplum Gönüllüler� Mete & Yağmur �s�ml� oyun Necmett�n 
Erbakan Ün�vers�tes� Yönet�m B�l�ş�m S�stemler� Bölümü öğrenc�ler� 
tarafından gel�şt�r�lm�şt�r.

İnsanoğlu günümüzde “b�lg�/teknoloj� çağında” 
yaşamaktadır. Bunun anlamı ekonom�k kurum, kuruluş 
ve s�stemler�n b�lg�n�n kontrol ed�lmes�ne bağlı 
olduğudur. “D�j�tal dönüşüm” gündel�k hayatı olduğu g�b� 
ekonom�k hayatı ve �şlemeler� de analog/mekan�k 
araçlardan d�j�tal araç, yazılım ve otomasyonlara doğru 
değ�ş�m�ne neden olmaktadır. Bu nedenle alanında 
uzman b� lg�  ve  b � l � ş �m tek noloj � ler �ne  hak �m 
profesyoneller�n yet�şmes� �şletmec�l�k dünyası açısında 
oldukça öneml�d�r. 
Yönet�m B�l�ş�m S�stemler� bölümler� artan d�j�talleşme 
yaklaşımlarına yönel�k büyük �lg� görmekte ve sayısı her 
geçen gün artmaktadır. Mezunlarının sektör ve 
�şletmelerde yetk�nl�kler�n� gösterme düzey� arttıkça 
terc�h ed�l�rl�kler�n�n de artacağı öngörülmekted�r.  Ayrıca 
gen�ş b�r �ş alanına sah�p olması da d�ğer b�r artısı olarak 
değerlend�r�leb�l�r.


	Page 1
	Page 2

