
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümüne İlişkin Bilgiler 

Genel Bilgi  

Yönetim Bilişim Sistemleri; bilginin sürekli üretilmesi, yenilenmesi ve yönetilmesi için gerçekleştirdiği çalışmalarıyla bize İşletme ve 
Bilgisayar Mühendisliğinin birleşimini sunmaktadır. Bilgisayar sistemleriyle elde edilen bilgilerin, işletmenin içindeki işlere, yönetim 
fonksiyonlarına, iş süreçlerine, işletme problemlerine aktarılmasını sağlar ve bu noktada Yönetim Bilişim Sistemleri teknoloj iyi bir 
araç değil bir sonuç olarak kullanır. 

Kazanılan Derece 

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans derecesi almaya hak kazanmaktadır. 

Kazanılan Derecenin Seviyesi 

Lisans 

Kazanılan Derecenin Gerekleri ve Kuralları 

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için öğrenciler 4.00 üzerinden en az 2.00 
ağırlıklı not ortalaması elde etmek zorundadırlar. 

 

Kayıt Kabul Koşulları   

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Ulusal Lisans Yerleştirme 
Sınavında (LYS) yeterli puan almış olmak gerekmektedir. Programa EA puan türüne ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen 
esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul 
edilir.  

Önceki Öğrenmenin Tanınması 

İstinye Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir 
kurumda alınan dersin içeriğinin, İstinye Üniversitesi’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul 
müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir. 

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme 

(1) Sınavlar; ara sınav, yarıyıl/yıl sonu sınavı, mazeret sınavı, bütünleme sınavı ve tek ders sınavıdır. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya 
hem yazılı hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılabilir. 

(2) Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, o derse ait yarıyıl içi ara sınavlar, kısa sınavlar, arazi 
ve iş yeri çalışması, uygulama, ödev, proje, atölye, seminer, devam, laboratuvar ve benzeri yarıyıl içi çalışmalarında gösterdiği başarı 
ve yarıyıl/yıl sonu sınavının birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Yarıyıl/yıl sonu sınavının, ders başarı notuna etkisi en az %30, en 
çok %70 olacak şekilde belirlenir ve başarı notuna ilişkin diğer hususlar ilgili birim kurulunca belirlenebilir. 

Dersin öğretim elemanınca yarıyıl/yıl başında, dersin içeriği, başarı notunun hesaplanmasına esas olacak her türlü husus öğrencilere 
ilan edilir. 

(3) Notlar ve katsayılar aşağıda belirtildiği şekilde değerlendirilir: 

            a) Başarı notları ve katsayıları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir: 

Başarı Notu       Katsayı 

AA                    4,00 

BA                     3,50 

BB                     3,00 

CB                     2,50 

CC                     2,00 

DC                     1,50 

DD                    1,00 

F ve DZ             0,0 



 

 

b) Diğer harf notlarının anlamları aşağıda belirtilmiştir: 

1) B; kredisiz dersler için başarılı. 

2) K; kredisiz dersler için başarısız. 

3) F; derse devam ettiği halde dersten başarısız olma. 

4) DZ; devamsızlık nedeniyle dersten başarısız olma. 

5) DE; devam eden çalışma. 

6) DÇ; dersten çekilme. 

(4) Bir dersin geçer başarı notu CC’dir. DD ve DC notları ise şartlı geçerdir. Mezuniyette öğrencinin ağırlıklı genel not 
ortalaması (AGNO) 2,00 ve üzerinde ise başarılıdır; altında olması durumunda DC ve DD notlarını aldığı dersleri tekrardan alıp 
yükseltmesi gerekmektedir. 

(5) B ve K notları, not ortalama hesaplarına dâhil edilmez. 

 

Öğretim Şekli 

Örgün Öğretim 

Mezuniyet Koşulları 

Kayıt oldukları lisans bölümleri programlarının ders planlarında yer alan derslere yazılarak bu dersleri başarmış, İstinye 
Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde gösterilen staj ve mezuniyet projesi gibi çalışmaları 
başarı ile bitirmiş ve GANO’su en az 2.00 olan öğrenciler Üniversite eğitim-öğretimini tamamlamış sayılırlar. 

 

Mezunların Mesleki Profili-İstihdam Olanakları 

Bilginin günümüzdeki artış hızı, çağdaş yöntem ve araçlarla işlenmesi zorunluluğunu doğurmuş böylece Yönetim Bilişim Sistemleri 
bölümüne ciddi bir gereksinim ortaya çıkarmıştır. Kuruluşlar varlıklarını sürdürüp gelişmek, kendileri ile ilgili bilgileri üretme 
saklama, planlama ve değiştirme işlemlerini hızlı ve sağlıklı bir şekilde oluşturmak için bu alanda gelecek bilgileri kullanma 
zorunluluğu duymaktadır. Bu nedenle mezunlar çeşitli işletmeler ve resmi kuruluşların bilgi işlem merkezlerinde sistem geliştirme 
birimlerinde, proje geliştirme bölümlerinde, bankalarda, GSM şirketlerinde ve ayrıca yazılım ve danışmanlık şirketlerinde görev 
alabilirler. 

Bir üst Dereceye Geçiş 

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler. 

 


