
Kariyer Olanakları

   Mezunlarımız genellikle Sistem Analisti, İş Zekâsı 

Uzmanı, İş Analisti, Sistem Analisti, IT Uzmanı, Veri 

Güvenliği Uzmanı, ERP Uzmanı, Proje Yöneticisi, 

CRM Raporlama Uzmanı, Network Uzmanı, Web Pro-

gramcısı, Yazılım Geliştirici, Veri Tabanı Analisti, Bil-

gi Güvenliği Yöneticisi, Bulut Bilişim ve Sanallaştırma 

Danışmanı gibi yönetim bilişim sistemlerinin temel al-

anlarında istihdam edilmektedir.

Genel Bilgiler

   Sakarya üniversitesi İşletme Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü İşletme Fakültesinin altı 

bölümünden biri olarak Lisans ve Tezli Yüksek Lisans eğitimlerini vermektedir. 2013-2014 eğitim-öğretim 

yılından beri Yüksek Lisans ve 2016-2017 eğitim-öğretim yılından beri de Doktora eğitimi vermektedir. 

Bölümümüz öğretim elemanları Yönetim Bilişim Sistemlerinin yönetsel, teknik, stratejik ve örgütsel unsur-

ları üzerine uzmanlaşmış akademisyenlerdir ve aktif olarak Yönetim Bilişim Sistemleri ile ilgili uygulamalı 

ve teorik araştırmalar yapmaktadırlar. Yönetim Bilişim Sistemleri bilişim, yönetim ve bilgisayar kavramlarını 

içerisinde barındıran disiplinler arası bir çalışma alanıdır. Bilişim Sistemleri hayatımızın her aşamasına 

girmiş ve yaşantımızı kökten değiştirmiştir. Karar destek sistemleri yöneticilerin kararlarına temel verileri 

ve bilgileri sağlayan temel sistemler olarak yoğun işletmelerde kullanılmaya başlanmıştır. İşletmede teknik 

olmayan personel ile teknik personel arasındaki etkin iletişim ve etkileşim kurabilmek, örgütlerin başarısı 

için kritik öneme haiz olmuşlardır. Tüm bu gelişmeler yönetim bilişim sistemleri mezunlarına olan özel 

sektördeki ve kamudaki talebi büyük oranda arttırmıştır. 

   Öğrencilerin 8. yarıyılda tabi oldukları 7+1 mesleki uygulamalar dersi kapsamında kazandıkları tecrü-

beler, onları daha mezun olmadan deneyimli birer yönetim bilişim sistemleri uzmanı haline getirmektedir. 

Bu sebeple öğrenciler kariyer yollarına çoktan karar vermiş ve donanımlı mezunlar olarak piyasaya atıl-
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   Programı tamamlayan öğrenciler; Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Bilim, Sanayi 

ve Teknoloji bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı devlet üniversiteleri gibi kamu 

kurumlarının ilgili bölümlerinde istihdam edilebilmelerinin yanı sıra, bankacılıktan gıdaya, sigortacılıktan 

inşaata kadar pek çok değişik sektörde faaliyet gösteren işletmelerde çalışabilmektedirler. Bununla 

birlikte, Yönetim Bilişim Sistemleri alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında 

yüksek lisans ve doktora derecelerine başvuruda bulunabilirler.

2019 mezunlarımızın tamamı en az 4 ay tam zamanlı sektör deneyimine sahiptir. Mezunlarımızın 18’i 

(%50) iş sahibidir. İş sahibi 18 mezunumuzun 6’sı (%33) mesleki uygulama (16 hafta staj) yaptığı iş 

yerinde 12’si (%67) ise farklı iş yerlerinde işbaşı yapmış durumdadır. 2019 yılı bölüm birincimiz ise 

araştırma görevlisi olarak akademisyenliğe ilk adımını atmış olup bölümümüze yüksek lisans eğitimi ile 

Değişim Programları 

   Bölümümüzün içlerinde çok sayıda ülkenin yer aldığı 10’dan fazla ülkeden üniversite ile Erasmus 

anlaşması vardır. Ayrıca yine Farabi ve Mevlana programları kapsamında da çok sayıda üniversite an-
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Öğrenci Toplulukları

   Bölümümüz bünyesinde yer alan 

SAÜ YBS Topluluğu öğrencilerin 

eleştirel düşünme, soru geliştirme, 

takım çalışması, araştırma, yaşam boyu 

öğrenme, yazma, okuma ve yönetsel 

becerilerine katkı sağlayacak öğrenci 

topluluğu faaliyetleri yürütülmektedir.
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