
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Karar destek sistemleri ise karar vericiye veri ve bilgi 
sağlayan temel sistemler olarak organizasyon ve 
kurumlarda yoğun bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. 
Yönetim Bilişim Sistemleri Programımızın müfredatı, 
öğrencileri sürekli gelişen iş bilişim sistemlerine 
hazırlayabilmek amacı ile yönetim ve bilgisayar bilimleri 
dersleriyle dengeli bir şekilde hazırlanmıştır. Öğrencilerimiz, 
üniversitemizde başka bir bölümde de eğitim görme 
fırsatı sağlayarak ikinci bir diploma edilebilecekleri Çift 
Ana Dal programından veya başka bir bölümde belli 
dersleri alarak sertifika edinebilecekleri Yan Dal 
programından faydalanabilmektedir. Ayrıca; Erasmus, 
Mevlana ve Farabi öğrenci değişim programları da 
üniversitemiz bünyesinde mevcuttur. Bunlarla birlikte, 
öğrencilerimizin kendilerini geliştirebilecekleri seçmeli 
derslerle; sosyal, kültürel ve akademik etkinlikler de 
bölümümüz öğrencilerini bekleyen fırsatlar arasındadır. 
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Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü, yönetim ve bilişim gibi birçok disiplini 
kapsayan disiplinlerarası bir bölümdür. Teknolojide yaşanan değişimler 
ve çeşitlenerek artan beklentiler, bölümün önemini her geçen gün artırmaktadır. 
Bölümümüz, her kurumun ihtiyacı olan bilişim sistemlerinin oluşturulması 
için çok yönlü yönetici adayları yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrencilerimizi 
gerek kamu gerek özel sektörde önemi giderek artan yönetim ve bilişim 
sistemleri alanında gerekli bilgi, beceri ve yetkinliği kazanacak şekilde 
yetiştirecek özgün bir eğitim-öğretim programı tasarladık. Sizleri; güncel 
öğretim programımız; yenilikte öncü, başarılı ve genç kadromuz ile 
sürekli öğrenme anlayışı çerçevesinde ulusal ve uluslararası düzeyde 
saygın ve öncü bir bölüm olmayı hedefleyen Yönetim Bilişim Sistemleri 
Bölümümüze bekliyoruz. 

Bölüm Tanıtımı
Teknoloji ve bilişimdeki gelişmeler, yönetimde yeni 
anlayışların ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bu bağlamda, 
yöneticiler, en iyi kararları almak ve uygulamak için 
önsezilerden ziyade doğru bilgiye ihtiyaç duymaktadır. 
Bilişim yönetimi, teknoloji ve insan unsurlarını bir araya 
getiren bir alan olarak Yönetim Bilişim Sistemleri; bu 
noktada devreye girmektedir. Yönetim Bilişim Sistemleri 
Bölümü olarak misyonumuz; günümüz bilgi çağında 
her kurumun ihtiyacı olan bilişim sistemlerinin 
oluşturulması ve yönetimi alanında disiplinler arası bir 
eğitim olanağı sağlayarak; uzman, çok yönlü yönetici 
adayları yetiştirmektir. Programımız, gelişen iş bilişim 
sistemleri için öğrencileri hazırlayabilmek adına yönetim 
ve bilgisayar bilimleri derslerinin dengeli olduğu bir 
müfredatla donatılmıştır. Yönetim bilimleri, ekonomi, 
pazarlama, bilgisayar programlama teknikleri, sistem 
tasarımı ve veri tabanı yönetimi; verilen derslerden 
sadece birkaçıdır. Bilişim sistemleri, günlük yaşantımızın 
her aşamasına girdiğinden; yaşamımızı büyük ölçüde 
etkilemektedir. 



Neden Tarsus Üniversitesi?

• İşine tutku ile bağlı, deneyimli ve
dinamik bir akademik kadroya sahip,

• Öğrenci odaklı,

• Teknoloji ve çağın değişen beklentileriyle
uyumlu ve uygulamalı eğitim destekli bir
müfredat sunan,
• Araştırma-geliştirme ve girişimcilik ruhu
kazandıran,
• Kişisel ve mesleki gelişiminize yön veren,

• Hayal ve tutkularınızı çoğaltan,

• Kendinizi keşfedeceğiniz
                                  bir üniversite...
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Yönetim Bilişim Sistemleri 
bölümünü ve Tarsus Üniversitesini 
kazandığımda aklımda çok fazla 
soru ve şüphe vardı fakat öğretim 
yılımızın başladığı andan itibaren 
bunların boşuna olduğunu fark 
ettim. Öğrenciye değer veren ve 
ilgilenen bir kadroya sahip 

olduğunu görünce çok rahatladım. Uzaktan eğitim süreci 
beklediğimden daha iyi geçti. Tarsus Üniversitesinde 
öğrenci olmaktan çok memnunum. Burayı düşünen 
arkadaşlara söyleyebileceğim şey hiç çekinmeden tercih 
listesine yazabilirler.

Üniversiteyi kazandığımda aklımda 
okulla ilgili çok fazla soru vardı ve okul 
hakkında çok endişeliydim. Tarsus 
Üniversitesinde ilk online dersime 
girdiğimde bu endişelerimin boş ve yersiz 
olduğunu anladım. Pandemi döneminde 
bu zorlu zamanda hep bizimle iletişim 
içerisinde ve her zaman yanımızda olan 

bir eğitim kadrosu ile sorunlara anında çözüm üretebilen, öğrencisine 
değer veren bir yönetim kadrosu sayesinde kafamdaki bütün 
soruları yanıtlayarak endişelerime son verdi. Okulumdan çok 
memnunum ve Tarsus Üniversitesinde öğrenci olmaktan gurur 
duyuyorum.
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