Yönetim Bilişim Sistemleri (MIS)
Tanıtım Kataloğu

Sevgili Gençler;
Günümüzdeki tüm teknolojik gelişmeler, bilgisayar teknolojisinin katkısı
ile bu seviyeye gelmiştir ve bu işbirliği artarak devam etmektedir.
Bilgisayar ve İletişim teknolojisinin hayatımızı
ne kadar kolaylaştırdığının farkındasınızdır.
Bilgisayar teknolojisi sadece dizüstü bilgisayarımızda ya da tabletimizde
yok; Akıllı telefonumuzda, televizyonumuzda, uçaklarda, otomobillerde,
kredi kartlarındaki akıllı kartlarda, dişçi koltuğunda, ultrason cihazında,
robotlarda ve aklımıza gelmeyen daha bir çok cihazda yer bulmaktadır.
MIS; bilgisayar, bilişim ve bilgi yönetimini ele alan programa verilen
isim. Öğrencilerimiz; bilgisayar ve bilişim teknolojilerinde çalışan
kişilerin ve süreçlerin yönetiminin nasıl yapılacağını öğreniyorlar.
MIS; iş bulma sorunu olmayan bir program; bir konuda uzmanlaşan tüm
mezunlarımızın işleri hazır bile.
MIS; yerel değil evrensel bir program; sadece ülkemizde değil, tüm
Dünyada iş alanları çok olan ve sürekli artan bir alan. Elbette bunun için
İngilizcenin önemini unutmamak gerek.
MIS programı bilgisayar / bilişim alanındaki konular ile yöneticilik
konularındaki derslerin bir harmoni içinde uygulamalı olarak işlenmesini
içerir. Çok sayıdaki seçmeli ders sayesinde dileyen öğrencilerimiz
bilgisayar uzmanı olarak, dileyen öğrencilerimiz ise bilişim yöneticisi
olarak mezun olabilirler.
Ne duruyorsunuz? Kapımız açık, sizi bekliyoruz.
Prof. Dr. Vedat COŞKUN
Yönetim Bilişim Sistemleri ABD Başkanı
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Öğrenciyken;

Mezun olunca;

• Kendi kariyerini kendin planlamak istiyorsan,

• Kısa zamanda iş bulmak istiyorsan,

• En az bir dönemini Avrupa’da geçirmek istiyorsan,

• Ömür boyu iş garantisi istiyorsan,

• İyi seviyede İngilizce öğrenmek istiyorsan,

• Yönetici olmak ve yüksek maaşla çalışmak istiyorsan,

• Kendi alanında uzman öğretim üyelerinden ders almak
istiyorsan,

• Yurtiçindeki uluslararası firmalarda ya da yurtdışında
çalışmak istiyorsan,

• Öğretim üyelerine her ihtiyacın olduğunda ulaşmak
istiyorsan,

• Hem teknolojiyi iyi kullanan hem de sosyal iletişim
becerisi yüksek bir çalışan olmak istiyorsan,

• Teorik dersler yerine, firmalarla koordine edilmiş

• Çalışmaya başladıktan sonra CEO, CIO, ya da CTO
yolunda hızla ilerlemek istiyorsan,

uygulamalı eğitim almak istiyorsan,

• Dünyanın heryerinde geçerli bir meslek istiyorsan,
• Yurtdışında yüksek lisans yapmak istiyorsan,

DOĞRU YERDESİN!
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M I S Progr a m ın d a
S e n i N e B e k l iyor ?
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Sektörle İç içe Bir Eğitim
Tüm çalışmalarımız, mezunlarımızın diledikleri yerde
iş bulma ve dilediği kariyeri gerçekleştirme hedefine
uygun olarak sektörle birlikte gerçekleştirilen faaliyetleri
içermektedir. Firmalar ile işbirliklerimiz, aşağıdaki süreçleri
de içerecek şekilde düzenlenmiştir ve çok boyutludur:
• Bilişim sektöründeki önde gelen firmaların temsilcilerini
içeren bir Danışma Kurulu oluşturduk. Alacağın dersleri
planlarken, bu kuruldaki değerli insanların görüşlerini
alıyoruz.
• Derslerin bir kısmını, büyük firmaların kampüslerinde
pekiştiriyoruz.

Öğrencilerimiz hepsiburada.com
ofislerinde eğitim alırken…

• Sektörün önde gelen uzman ve yöneticilerinin üniversitedeki
derslerde tecrübelerini aktarmalarını sağlıyoruz.
• Uluslararası firmalara yurtiçi ve yurtdışı geziler yaparak,
öğrendiklerimizin pratik uygulama alanlarını görüyoruz.
• İlk yıllarda kendini geliştirdiğin alandaki büyük bir firmada
yaz stajı yaparak hem öğrendiklerini uygulama, hem kendini
gösterme, hem de mezuniyet sonrasına ilişkin kendine
güven duymana olanak sağlıyoruz.
• Mezun olduktan sonra, artık sen de geride bıraktığın öğrenci
arkadaşların için bir idol; bizim için de sektördeki değerli bir
mezunumuz olacaksın.
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Öğrencilerimiz Tridor firmasında eğitim
alırken...
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Mezun Olunca Hangi Pozisyonlarda
Çalışabilirsin?
Günümüzde gelişmiş ülkeler ve büyük firmalar, gelirlerinin
büyük kısmını yenilikçilik ve girişimcilik çalışmaları
sayesinde elde etmektedirler. Tüm disiplinler altyapılarını
giderek daha büyük oranda teknolojik çalışmalara
bağlamaktadırlar. Dolayısı ile mezun olunca, bu konuda
fırsatlardan faydalanmak üzere kendi işini kurarak girişimci
bir iş insanı olabilirsin.
Mezun olduktan sonra kısa süre içerisinde; CEO, CTO, CIO,
ya da IT Direktörü / Yöneticisi olabilirsin.
MIS programını ayrıştıran önemli bir zenginlik ise, seçmeli
derslerin kişisel tercihlere uygun olarak alınabilmesi ve
farklı kariyer olanakları sunmasıdır.
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Çalışabileceğin pozisyonlar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CEO, CIO, CTO
Bilişim Yöneticisi
Proje Yöneticisi
Bilgi Yöneticisi
İnsan Kaynakları Yöneticisi
Bilişim Sistemleri Yöneticisi
Ağ Güvenliği Yöneticisi
İletişim ve Bilgi Güvenliği Uzmanı
IT Danışmanı, Denetimcisi (Auditing)
Kurumsal Bilgi Mimarisi Uzmanı
İş ve Sistem Analisti
İş Zekâsı Analisti
Sosyal Medya Uzmanı
Bilişim Uzmanı
Yazılım Mimarı
Veri Tabanı Yöneticisi
Veri Madenciliği ve Büyük Veri Uzmanı
Bulut Bilişim Uzmanı
Müşteri İlişkileri Yöneticisi
Ağ ve Bilgi Güvenliği Uzmanı
Yazılım Geliştirme Uzmanı
Bilişim Danışmanı
Web Geliştiricisi
Bilgisayar Programcısı
SAP Danışmanı
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Bazı Bölüm Derslerimiz
İş Süreçleri Mühendisliği ve Yönetimi
(Business Process Engineering and Management)
İş süreçlerinin analiz, tasarım ve uygulaması sayesinde
bilişim teknolojileri ile iş mantığının bütünleştirilmesi
hedeflenmektedir.
Bilgi Yönetimi (Knowledge Management)
Firmalarda oldukça çok olan bilgiden faydalı bilgilerin
elde edilme yolları, firma içerisindeki bilgi kültürünün
oluşturulması, bilgi yönetimi teknolojileri detaylı
irdelenmektedir.
Çevik Yazılım Geliştirme
(Agile Software Development)
Günümüzde firmaların tercih ettiği yazılım geliştirme
metodolojisinin nasıl uygulanması gerektiği ve bu yazılım
geliştirme metodolojisinin yönetimi, yaklaşımları ve
teknolojileri anlatılmaktadır.
Nesnelerin İnterneti (Internet of Things)
Farklı alanlardaki Nesnelerin İnterneti uygulamaları,
Nesnelerin İnterneti konseptinin getirdiği yenilikler,
avantajlar, dezavantajlar, Nesnelerin İnterneti servisleri ve
yönetimi detaylıca işlenmektedir.
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Bulut Bilişim (Cloud Computing)
Bulut bilişimin avantajlarını kullanarak firmaların bu
teknolojiden nasıl faydalanabileceği konuları detaylı olarak
görülmektedir.
Yazılım Projeleri Yönetimi
(Software Project Management)
Yazılım ürünlerinin yazılım geliştirme sürecinden ürün olma
sürecine, ürün olma sürecinden kullanım sürecine, kullanım
sürecinden bakım sürecine kadar olan ürün yönetimi
anlatılmaktadır.
Yazılım Testi ve Kalite Güvencesi
(Software Testing and Quality Assurance)
Yazılım testinin, yazılım risk yönetimi, doğrulama, kanıtlama,
kalite güvencesi, statik test ve dinamik test gibi yazılım
testlerinin ve test süreçlerinin yönetimi anlatılmaktadır.
13

MEZUNLARIMIZIN KABUL EDİLDİĞİ BAZI ÜNİVERSİTELER
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MEZUNLARIMIZIN ÇALIŞTIĞI BAZI KURUMLAR
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Danışmanlık, Açık Kapı Politikası ve
Kariyer Koçluğu
• Öğretim üyeleri, öğrencilere birebir Danışmanlık hizmeti
vermektedir. Bu sayede her bir öğrencinin akademik ve
diğer sorunları hızlıca çözülmektedir.
• Benimsemiş olduğumuz Açık Kapı Politikası ile uyumlu
olarak, öğretim üyelerinin kapısı her zaman öğrencilerimize
açıktır. Öğrencilerin sadece sorunları olduğunda değil,
sohbet etmek için de öğretim üyelerini ziyaret etmeleri
desteklenir.
• Öğrenciler,
Kariyer
Planlama
çalışmalarını
da
danışmanlarının desteği ile yapabilirler. Bu şekilde öğrenciler
hangi uzmanlık alanının kendileri için daha uygun olduğunu
belirleme, bu alanda uzmanlaşmak için hangi derslerin
ne zaman alınmasının uygun olduğu, stajın ne zaman ve
nerede yapılması gerektiği, Erasmus kapsamında Avrupa’da
bir dönem geçirmek için planlama yapma vb. konularda
danışmanlarından destek almaktadır. Aynı zamanda belli bir
alanda uzmanlaşmış olan mezunlarımızın işe yerleştirilme
sürecinde de destek olunmakta ve mezunlarımız ile olan
ilişkilerimiz devam ettirilmektedir.
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M E Z U N L A R I M I Z
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“Kaliteli Eğitim Aldım”

“Doğru Üniversite - Doğru Bölüm”

Ezgi KARATAŞ / 2015 Mezunu
ezgi.karatas@isik.edu.tr

Emir HANCI / 2009 Mezunu
emir.hanci@isik.edu.tr

İlk yıldan itibaren aldığım dersler, katıldığım seminerler, hocalarımın
öğrencilere gösterdiği yakın ilgi bana doğru yerde olduğumu gösterdi.
Önce Axa Sigorta, KoçSistem gibi kurumsal şirketlerde staj yapma,
mezuniyet sonrasında bir ay içerisinde de istediğim alanda iş bulma
şansı yakaladım. Doğru alan ve üniversite seçimi ve iyi bir eğitim ile
istenilen geleceği elde etmenin hiç de zor olmadığına şahit oldum.

Öğrenciliğim boyunca çok faydalı bilgiler edindim. Ülkemizde ve hatta
Dünyada çok önemli bir çalışma alanı olan SAP alanında profesyonel
olarak yedinci yılımın içeresindeyim. Görev aldığım çalışmalarda
Işık Üniversitesi’nde kazandığım yeteneklerin faydasını her zaman
gördüm. Bulunduğum yere gelebilmemde en önemli nedenin doğru
üniversitede doğru bölüm tercihi yapmam olduğunu düşünüyorum.
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“Analitik Düşünme
Yeteneği Kazandım”

Kader SUCUK / 2013 Mezunu
kader.sucuk@isik.edu.tr
Uzmanlaştığım İnternet ve web teknolojileri ile özgür yazılım
alanlarında çalışmak için gerekli olan teorik bilgi ve analitik düşünme
yeteneğini, bölümümde edindim. Henüz mezun olmadan bir yazılım
şirketinde web tabanlı uygulamalar geliştirme şansım oldu. O günden
bu yana tüm iş hayatım boyunca bölümümün kazandırdığı teorik
birikimden iş hayatında oldukça çok faydalanıyorum.
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“Öğrenciyken Asistanlık Yaptım;
Masraflarımı Kendim Karşıladım”

Aybala SEVİNÇ / 2014 Mezunu
aybala.sevinc@isik.edu.tr
Bölümümüzün eğitim altyapısı ve geniş vizyona sahip bölüm hocalarım
beni kariyerimin en başında bir adım öne taşıyan faktör oldu. Eğitimim
sırasında hocalara yardımcı olmak üzere asistanlık yaparak para
bile kazandım. Zorunlu derslerin yanında seçmeli derslerle alanımda
uzmanlaştığım için, günümüzün rekabetçi BT sektörünün beklentilerini
karşılayacak birikimi fazlasıyla edinebildim.
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“Sosyal İletişim ve Mesleki
Yeteneklerim Birlikte Gelişti”

Zeynep ERENSÜ / 2013 Mezunu
zeynep.erensu@isik.edu.tr
Bölümüm; Bilişim ve Yönetim kavramlarının ikisini de içerdiğinden;
hem sosyal iletişim, hem de analitik değerlendirme yeteneklerimiz çok
gelişti. Zorunlu derslerim sayesinde mesleki ve sosyal alanlarda kendimi
geliştirirken, seçmeli derslerimi akıllıca belirleyerek kariyerimi nasıl
şekillendireceğime kendim karar verdim. Kariyer planlamama uygun
olarak mezuniyet sonrasında dijital sektöre yöneldim.
Halen Sosyal Medya Uzmanı olarak çalışmakta ve
çeşitli projelerde aktif olarak yer almaktayım.
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“Kulüp Faaliyetleri Sayesinde Sektördeki
Firmalar ile Öğrenciyken Tanıştım”

Ece YILMAZER / 2013 Mezunu
ece.yilmazer@isik.edu.tr
Sadece ders odaklı bir üniversite hayatı istemediğim için ilk yılımda
IT&MIS Öğrenci Kulübüne girdim ve bir süre sonra da başkanlığını
yapmaya başladım. Çalışma hayatındaki mezunlarımızı üniversitemize
konuşmacı olarak davet ettik. İki kez Avrupa’ya eğitim gezisi
organize ettik. Mezuniyet sonrasında yaptığım çalışmalarda da, kulüp
faaliyetlerimin çok faydasını gördüm ve bu bölümü herkese tavsiye
ediyorum. Mesleki ve sosyal eğitimin bir arada ele alındığı harika bir
bölümden mezun olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum.
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“Avrupa’da Yüksek Lisans Programından
MERIT Derecesiyle Mezun Oldum”

Emre İNCECİK / 2006 Mezunu
emre.incecik@isik.edu.tr
Mezuniyetten sonra öncelikle birkaç yıl aile şirketimde çalışarak iş
hayatını tanıdım. İngiltere’de yüksek lisans yapmaya karar verdikten
sonra; özellikle sektöre Girişimci ve Pratik Tecrübesi Yüksek Öğrenciler
yönlendirmesiyle bilinen University of Strathclyde Glasgow’da
Computer Science & Internet Technologies yüksek lisans programına
kabul edildim. Altyapımın da iyi olmasının katkısı ile gerek Britanya
gerekse diğer ülkelerden gelen sınıf arkadaşlarımla kuvvetli bir rekabet
içerisinde yüksek lisansı MERIT derecesiyle tamamladım. Yurda geri
dönüş yaptıktan bu yana yöneticilik kariyerime devam etmekteyim.
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“Seçmeli Dersler ile Kariyerimi
Kendim Planladım”

Evren ÖZTÜRK / 2011 Mezunu
evren.ozturk@isik.edu.tr
Öğrencilik yıllarımda, mezuniyet sonrasındaki çalışma alanımın
ne olacağı konusuna odaklandım ve seçmeli derslerimi de buna
göre planladım. Zorunlu ve seçmeli derslerim bir araya geldiğinde,
günümüzde tüm büyük firmaların operasyonel işlerini yaparken
kullandıkları ERP konusunda yeterli bilgi birikimine sahip oldum.
Şu ana kadar edindiğim tecrübe sayesinde de şu anda alanımda
oldukça yetkin bir konumda olduğumu söyleyebilirim.
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“Bölümüm Olaylara Geniş Açıdan
Bakabilmeyi Öğretti”

İpek AKTAŞ / 2006 Mezunu
ipek.aktas@isik.edu.tr
İyi bir eğitim sayesinde, mezun olduktan hemen sonra uluslararası
büyük bir firmada Bilişim Departmanında iş hayatıma başladım.
Entegrasyon, kurulum ve yapılandırma konulu pek çok görevlerde
bulundum. Bölümüm, bana konulara dar kapsamlı ya da ön yargılı değil,
geniş açıdan ve objektif olarak bakmayı öğretti. Almış olduğum eğitim,
karmaşık sistemleri anlamamı ve kariyerimde ilerlememi kolaylaştırdı.
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“Bilişim Alanında Yönetici Olarak
Çalışmak İstiyorsanız”

Emre Onur PARILTAY / 2007 Mezunu
onur.pariltay@isik.edu.tr
Işık Üniversitesi mezunlarının iş hayatındaki başarıları ve bilinirliğinin
de katkısıyla, iş arayış sürecinde hiç bir zorluk yaşamadım. Tercih etmiş
olduğum Sigorta - Finans sektöründeki önde gelen firmalarda çalışırken
Işık Üniversitesi markasını gururla taşıyorum.
Bölümümü samimiyetle tavsiye ederim.
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“Mezun Olduktan Sonra
Yurtdışında Eğitim Aldım”

Nazlı KUMYOL / 2007 Mezunu
nazli.kumyol@isik.edu.tr
Bölüm dersleri oldukça zengin içeriklere sahip olup, bölümde analitik
düşünce ile verileri yorumlayarak anlamlı hale getirmemizi sağlayan
bir eğitim verilmektedir. Bu sistemin profesyonel iş hayatıma katkısı
büyük oldu. Seçmeli derslerimi yönetim konularından seçerek Strateji
Geliştirme ve Pazarlama konularında uzmanlaşma fırsatını yakaladım.
Mezun olduktan hemen sonra yurtdışında eğitim olarak kendimi
daha da geliştirdim ve şu an Anadolu Bilişim firmasında Strateji ve
Pazarlama Yöneticisi olarak çalışmaktayım.
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“Hayalimdeki Avrupa Macerasını
Gerçekleştiriyorum”

Aylin ÇAPLI / 2010 Mezunu
aylin.capli@isik.edu.tr
Başka bir bölüm öğrencisi iken bu bölümden seçmeli dersler alarak
çok doğru bir iş yaptığımı söyleyebilirim. Eğitimim esnasında edindiğim
analitik düşünme ve sorun çözme temel becerileri yanında yazılım
geliştirme bilgisi sayesinde mezun olduktan sonra iki büyük
Türk bankasında uzun süre Yazılım Geliştirme Uzmanı olarak görev
aldım. Şimdi ise hep hayalim olan yurtdışında, büyük bir Hollanda
bankasında çözüm analisti olarak görev yapıyorum. Tüm bu tecrübeleri
yaşamamı sağlayan bilgimi kazandıran okuluma, bölümüme ve
hocalarıma binlerce teşekkürler.
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“Aile Şirketimizde
Yönetici Oldum”

Emrah AŞKIN / 2006 Mezunu
emrah.askin@isik.edu.tr
Işık Üniversitesi’nin takım çalışmasına teşvik eden eğitim sisteminin,
mezunların kariyer hedeflerine ulaşmalarında çok önemli bir payı
var. Aile şirketimizde de çok önem verdiğimiz bu çalışma şekline,
ben öğrenci iken alışmıştım. Mesleki bilgi yanında kültür ve sanat
konularında önüme çıkan olanakları değerlendirerek, aile şirketimizde
işe başladığım en alt pozisyondan, yönetici pozisyona çıkacak yeterliğe
sahip oldum; bu süreçte şirketimize de değer katabildim. Hedeflerimi
belirledikten sonra, çalışma alanımda fark yaratmamı sağlayan Işık
Üniversitesi’ne teşekkür ederim.
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“Çift Anadal
Programını Bitirdim”

Güney ÖZTÜRK / 2009 Mezunu
guney.ozturk@isik.edu.tr
Endüstri Mühendisliği’ne başladıktan bir yıl sonra bölüm hocalarımla
uzun uzun konuşup değerlendirerek Enformasyon Teknolojileri
bölümünde Çift Anadal programına kayıt oldum. Bölümü bitirdiğimde
yazılım sektöründe karşılaşabileceğim tüm teknik konular, kullanılan
metodolojiler ve yöntemler hakkında yeteri kadar bilgim vardı. Bu
durum kariyerimi üniversite bittikten hemen sonra şekillendirmem için
bana büyük avantaj sağladı. Doğru bölümde doğru eğitimi alarak iş
hayatımda sorunsuz çalışma olanağı buldum.
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“Avrupa’da ICT Week Etkinliği
İnanılmaz Deneyim Kattı”

Pelin BEKAR / 2016 Mezunu
pelin.bekar@isik.edu.tr
Avrupa’da düzenlenen bir haftalık ICT Week’e katılarak farklı ülkelerden
birçok insanla konuşup, tartışmak bana inanılmaz deneyim kattı.
Türkiye’deki üniversitelerin de Avrupa’daki diğer üniversitelerden
daha iyi olabileceğini hem derslerdeki performansımızla hem de
iletişimimizle kanıtlamaya çalıştık. Bu sayede yabancı dilimi de
geliştirme fırsatı elde ettim. Bütün öğrencilere tavsiye ediyorum,
kesinlikle ICT Week etkinliğine gitmeliler.
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“Kitabın Yazarından
Ders Aldım”

Fatih ÜSTÜN / 2010 Mezunu
fatih.ustun@isik.edu.tr
Hem lisans, hem de yüksek lisansımı bu bölümde tamamladım.
Teknolojideki gelişmeleri sonradan yakalamak yerine, yerinde takip
etmek çok önemli. Mobil Teknolojiler, Yakın Alan İletişimi (NFC),
Mobil Uygulama Geliştirme gibi konu ve kavramları Türkiye’de ilk
deneyimleyen ve geliştiren kişiler arasında olan hocalarımızdan ders
almak büyük bir ayrıcalıktı. Yenilikçilik ve girişimcilik konularında
aldığım eğitim sayesinde, henüz öğrenci iken çeşitli projeler üreterek
para kazanma fırsatı yakaladım. Şu anda kendi şirketimde dijital
pazarlama ve girişimcilik konularında danışmanlık veriyor, ayrıca web
tabanlı projeler geliştiriyorum. Geriye dönüp baktığımda, Üniversite ve
Bölüm tercihlerimin ne kadar yerinde olduğunu bir kez daha anlıyorum.
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ÖĞRENCİLERİMİZ
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“Hocalarımız ile Birebir
İletişimimiz Üst Düzeyde”

“Avrupalı Öğrencilerle
Birlikte Çalıştık”

Çağdaş AĞYOL / 3. Sınıf Öğrencisi
cagdas.agyol@isik.edu.tr

Başak ERGEN / 4. Sınıf Öğrencisi
basak.ergen@isik.edu.tr

Bilişim ve yönetim ülkemizde ve dünyamızda en çok yükselen iki
disiplin. Bu alanların aynı zamanda benim de kendimi en rahat ifade
edebildiğim alanlar olması sebebiyle bu bölümü tercih ettim. Bu
bölümün en sevdiğim yönü; temel derslerin yanında inanılmaz sayıda
fazla seçmeli ders sunması ve kendi kariyer hedefinize göre yolunuzu
açması. Ayrıca hocalarımız ile birebir iletişimimiz üst düzeyde ve
bu sayede iş dünyasına ve kariyere dair merak ettiğimiz her şeyi ilk
ağızdan öğrenebiliyoruz.

Üçüncü senemde, Avrupa’nın çeşitli üniversitelerinden gelen öğrencilerle
birlikte Belçika’nın Leuven Üniversitesi’nde düzenlenmiş olan ICT
Week faaliyetine katıldım. Proje çalışma takımları oluşturuldu ve bir
hafta boyunca CRM ile bir CRM programı olan ODOO konusunda önce
ders aldık, sonra da grup projesi yaptık. Grupların proje sunumları ile
sona eren hafta içinde birçok farklı kültürden insan tanıma, onlarla
çalışma ve aynı zamanda gezme fırsatı buldum. Yaşadığım bu deneyim;
teknolojiye, bilişime ve yeniliklere açık bir alanda eğitim görmekten
duyduğum mutluluğu bir kez daha pekiştirdi.
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“Üniversitede Teori – Firmada
Uygulama”

“Avrupalı Öğrenciler ile hem
Çalıştık, hem Eğlendik”

Mert İlhan ECEVİT / 4. Sınıf Öğrencisi
mert.ecevit@isik.edu.tr

Fırat METİN / 2. Sınıf Öğrencisi
firat.metin@isik.edu.tr

Bölümümüzde uygulamaya özel bir önem veriliyor. Her dersin mutlaka
uygulaması var ve bu konuda edindiğimiz bilgilerin pekişmesi
sağlanıyor. Bazı derslerin uygulamalarını bölüm laboratuvarında
yaparken, bazı dersler için bu süreci firmalarda yaşıyoruz. Örneğin
Yazılım Testi ve Kalite Güvencesi dersinde aldığımız teorik bilgileri,
eş zamanlı olarak Hepsiburada.com firmasında uygulama yaparak
harika bir tecrübe edindik.

Üniversitemizde ICT Week düzenledik ve Avrupa’nın çeşitli
üniversitelerinden gelen öğrencilerle beraber İş Süreçleri konusunda
eğitim aldık. Her üç yabancı öğrenciye bir Işık öğrencisi eşleştirilerek
takımlar oluşturuldu ve bir hafta boyunca proje çalışması
gerçekleştirdik. ICT Week sayesinde ileride meslektaş olabileceğimiz
yabancı arkadaşlarımızı tanıdık. Hem bilgi alışverişi yaptık hem de
bolca eğlenceli vakit geçirdik. Tekrar şansım olsa kesinlikle gözüm
kapalı kabul edeceğim etkinliklerden bir tanesi.
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“Hedefleriniz
Yüksekse”

“Erasmus Programı ile Avrupa’da
Gezdim, Gördüm, Öğrendim”

Busenur TÜRKALİ / 4. Sınıf Öğrencisi
busenur.turkali@isik.edu.tr

Okan ÖZKARAKAŞOĞLU
3. Sınıf Öğrencisi
okan.ozkarasoglu@isik.edu.tr

Tercih yapmadan önceki detaylı araştırma sürecimde, bu bölümün
iş bulma açısından çok avantajlı olduğunu görmüştüm. Doğal olarak
Üniversite tercihlerimi yaparken ilk 5 tercihime Yönetim Bilişim
Sistemleri programlarını yazdım. Işık Üniversitesi’ne geldiğimde, hem
hocaların kalitesi hem de derslerin içeriği bakımından doğru yerde
olduğumu gördüm. Bölümümüzde verilen dersler hem bilgisayar hem de
yönetim odaklı olduğu için mezun olduktan sonra birçok alanda çalışma
şansına sahip olacağını düşünüyorum. Yönetim ya da Bilgisayar
konularında kariyer hedefleyen adayların, Işık Üniversitesi Yönetim
Bilişim Sistemleri bölümünü dikkatlice araştırmasını tavsiye ediyorum.

Avrupa’da okuma hayalim, Işık Üniversitesi’ne geldiğimde Erasmus
ile gerçeğe dönüştü. Üçüncü sınıfta Belçika’daki UC Leuven-Limburg
Üniversitesi’ne Erasmus öğrencisi olarak geldim. Burada, Sustainability
and Business ve Business Analytics gibi dersler alıyorum. Leuven’de
yaşayan yüz bin kişinin yarısının öğrenci olması, bana farklı kültürlerden
arkadaşlar edinme ve paylaşımda bulunma fırsatı verdi. Öğrenci dostu bir
şehir olan Leuven’de festivallere katılmak, Business IT Week gibi üniversite
organizasyonlarında yer almak ve Avrupa Birliği Parlamentosunu ziyaret
etmek gibi fırsatlarım oldu. İngilizce konuşma yeteneğim çok gelişti ve
hiç bilmediğim bir ülkede altı ay süre ile yaşamak bana hayatım boyunca
unutamayacağım deneyimler kazandırdı.
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“Işık Üniversitesi,
Kaliteli Bir Üniversite”

Enwer MUHAMMED
Yüksek Lisans Öğrencisi
enwer.muhammed@isik.edu.tr
MIS alanında profesyonel eğitim almak için Türkiye’ye geldim.
Işık Üniversitesi’ni istediğim yeterlilikte bir üniversite olarak buldum.
Işık Üniversitesi’nde çok güzel günlerim geçti, çünkü ortam çok güzel,
öğretim üyeleri sabırla işlerini yapıyorlar. Işık’ı hem bu sebepler
hem de iş dünyasıyla bütünleşik gelişmiş eğitim modelinden
dolayı tavsiye ediyorum.
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