
 

 

GELECEĞĠN BÖLÜMÜ: YÖNETĠM BĠLĠġĠM SĠSTEMLERĠ 

 

YÖNETĠM BĠLĠġĠM SĠSTEMLERĠ BÖLÜMÜ  

Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans Programının amacı kamu ve özel sektörün bilişim konusunda 

personel ihtiyacını karşılamaktır. Açıköğretimde kontenjan sınırlaması olan bölümün kısa sürede 

sen gözde Açıköğretim bölümü haline geleceğini düşünüyoruz. 

Aslında Uzaktan Eğitime en uygun bölüm Yönetim Bilişim Sistemleridir. Zaten bilgisayarı konu alan 

bir bölümün bu konuda geri kalması düşünülemezdi.  

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, çok isabetli bir kararla bu sene ilk defa açıldı ve Açıköğretim 

Sisteminde çok büyük bir eksiklik giderilmiş oldu. 

Devlet Üniversitelerinin sadece bazılarında olan ve Özel Üniversitelerde ise yüksek ücretlerle eğitimi 

verilen bu bölüm Açıköğretim öğrencileri için büyük bir imkandır. 

 

KĠMLER BAġVURABĠLĠR? 

Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans Programına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 

tarafından yapılan 2015 Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile öğrenci kabul edilmektedir. 2015 

YGS puan türlerinin en az birinden, 140 ve daha yukarı puan almış olanların 2015 Öğrenci Seçme ve 

Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) tercih işlemlerinde kontenjan dâhilinde bu programa yerleştirilmesi 

halinde kayıt hakkı kazanmaktadırlar. 

 

KĠMLER BAġVURMALI 

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümüne bilgisayara meraklı ve okuduğunu anlayabilen herkes 

başvurabilir. 

Ancak özellikle özel sektörde ciddi iş potansiyeli olduğu için iş kaygısı yaşamak istemeyen öğrenciler 

de başvurabilir. 

 

DERS GEÇME ZORLUĞU 

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümünü bu yıl ilk defa açıldığı için bu konuda herhangi bir bilgi 

bulunmamakla birlikte Çan Eğrisi Sisteminde yapılan değişiklikten en çok etkilenen bölüm olacağını 

öngörmekteyiz.  

Bu konuda size yardımcı olmak için www.onedayaof.com ekibi olarak hep yanınızda olacağız. 

 

http://www.onedayaof.com/


 

 

SINAV SORUMLULUK ÜNĠTELERĠ 

Ünite sayısı 8 olan derslerde öğrenciler vizede ilk 4, finalde 8 ünitenin tamamından, ünite sayısı 10 

olan derslerde ise vizede ilk 5, finalde 10 ünitenin tamamından sorumludurlar. 

  

OKURKEN NELER YAPARSAM MEZUN OLUNCA FAYDASINI GÖRÜRÜM? 

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü öğrencileri, Ağ Sistemleri, Veri Tabanı Madenciliği, E-ticaret vb. 

konularda sertifika eğitimlerine katılırlar ve bu konuda kendilerini geliştirirlerse iş hayatında çok 

büyük paralar kazanmaları mümkün olacaktır.  

Ayrıca öğrencilerinin eğitimlerine devam ederlerken özellikle İngilizce öğrenmeleri hem kamusal iş 

imkanlarına hem de özel sektörde iş istihdam imkanlarına katkı sağlayacaktır. Burada bahsettiğimiz 

İngilizce ileri düzey olmak zorunda değildir. Bilişim sektörünün yabancı kaynaklı bir sektör olması 

sebebiyle işinde yardımcı olacak kadar bilmek yeterli olacaktır. 

 

STAJ VEYA UYGULAMA DERSĠ  

Herhangi bir staj veya uygulama dersi bulunmamaktadır. 

 

MEZUNĠYET SONRASI 

Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans Programında mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler, 

“Açıköğretim Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans Programı Diploması” alırlar. 

 

BÖLÜMÜN Ġġ ĠMKANLARI 

Kamuda ĠĢ Ġmkanları 

Yönetim Bilişim Sistemleri mezunları kamuda Telekom İletişim Başkanlığı, Türk Telekom, Türksat, 

Tübitak gibi Bilişim Sektörünü yöneten ve denetleyen kurumlarda uzmanlık pozisyonlarına sınavla 

alınmaktadır. 

Ancak diğer kamu kurumları da Sözleşmeli Bilişim Uzmanı adı altında belirli projeler için yüksek 

ücretle işe alım yapmaktadır. 

Ancak bölümün asıl iĢ alanı özel sektördür. 

 

 

 



 

 

Özelde ĠĢ Ġmkanları 

Teknolojinin tüm iş hayatının içine olduğu günümüzde her firma bilişim konusunda yatırım 

yapmakta veya bu konuda hizmet almak zorunda kalmaktadır. Bu durum is mezunlara büyük iş 

fırsatları olarak dönmektedir. 

Yönetim Bilişim Sistemleri mezunlarının bazı niteliklere sahip olmaları halinde işsiz kalmaları 

sadece kendi çabalarıyla olur. Bu kadar talep olan bir alanda özel sektör büyük fırsatlar 

barındırmaktadır. 

 

Kendi ĠĢini Kurma Ġmkanı 

Bilişim alanı belki de iş kurma ve kısa sürede zengin olma konusunda rakipsiz bir sektördür. 

Mezunlar ilgi alanlarına göre (sosyal ağlar, e-ticaret, yazılım geliştirme vb.) bir alanda proje 

geliştirirlerse başarılı olurlar.  

Ayrıca Bilişim Sektörü en az maliyetle personel çalıştırılan ve iş yapılan bölümdür. Bu sebeple 

mutlaka iş kurma seçeneği değerlendirilmelidir. 

Zaten son yıllarda ülkelerin genç zenginler listelerine hep Bilişim Sektörü patronları girmektedir. 

  

 

onedayaof ekibi olarak tüm öğrencilerimize baĢarılar dileriz…. 

 


