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İşletme Fakültesi

KADİR HAS 
ÜNİVERSİTESİ

*Burslar birleştirilmemektedir. Kadir Has 
Üniversitesi tarafından sağlanan burslardan 
birden fazlasına hak kazanan öğrenciler 
burslardan en yüksek olanını alırlar.

Kadir Has Üniversitesi, gerçek vakıf üniversitesi 
kimliği ile her geçen yıl artan oranlarda çeşit-
li burslar ile öğrencileri desteklemektedir. Bu 
burslar:

• ÖSYM Bursu
• Kadir Has Bursu
• Khas Lise Başarı Bursu  
• Tercih Bursu
• IB - Abitur - Matura Bursu 
• Spor Bursu
• Khas Onur Bursu
• Barınma/Yurt Bursu

Burslar

Kadir Has Üniversitesi öğrencilerine 40 ülkede 
200 bağlantı ile uluslararası fırsatlar sunuyor. 
Öğrencilerimiz Erasmus ve değişim programları 
aracılığıyla dünyaya açılıyor.

Yurtdışı İmkanları
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Yönetim

 Bilişim
 Sistem

leri

Bilgi teknolojileri doğal olarak ticaret, pazarla-
ma ve yönetim faaliyetleri ile ürün ve hizmetle-
rin satışını da etkilemektedir. 
Programında; 
• bilgi teknolojileri ile ilgili sistemlerin analizi, 
tasarım ve uygulamalarının her safhası detay-
lı olarak öğretir 
• geleneksel işletme programları müfredatın-
dan da dersler yer alır 
• bilgisayar ve bilgi sistemleri güvenliği, karar 
destek süreçleri, veri mahremiyeti, veri ma-
denciliği, e-ticaret, veri tabanı sistemleri, web 
tasarımı ve yönetimi, web teknolojileri, bulut 
bilişim, mobil programlama, sosyal medya gibi 
güncel konularda uzmanlık kazandırılır.

Mezunlar, bilgiye dayalı olarak iş yapan 
• her türlü kurum/kuruluş ve şirkette  
• medya kuruluşlarında 
• ajanslarda 
• sosyal medya ve ilgili kuruluşlarda 
• verinin bilgiye dönüştürülüp kullanıldığı 
her alan ve sektörde rahatlıkla iş bulabilmek-
tedirler.

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümünde eğitim 
dili İngilizcedir.

Yönetim Bilişim Sistemleri
Zeynep Küçüksarı 
2016-2017 Akademik yılı üniversite birincisi Zeynep 
Küçüksarı MIS ÇAP öğrencisidir.

Semiha Nur Alaşan 
2012-2013 Akademik yılı üniversite birincisi Semiha 
Nur Alaşan MIS öğrencisidir.

Dilara Doğru 
4. Sınıf Öğrencisi
Migros Data Science Team - Yarı zamanlı 
çalışmaktadır.

Öğrencilerimiz zorunlu stajları sayesinde mezun 
olmayı beklemeden 3. hatta 2. sınıf sonunda yarı 
zamanlı çalışmaya başlayarak mezuniyetlerinde 
üniversitelerinden diplomaları ile birlikte sektör 
tecrübesi de taşıyarak ayrılmaktadırlar. 

Bölüm Başarıları

Ece Ozan
2014 Mezunu
Jean Monnet bursuyla  Birleşik Krallık’ta Cardiff 
Üniversitesi’nde yüksek lisans yapmaktadır.

Mezunlardan


