
BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN 

        Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından aşağıda isimleri yazılı Anabilim Dallarına 2020-

2021 Akademik Yılı Güz Yarıyılında Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans öğrencileri alınacaktır. Adayların 31 

Ağustos-07 Eylül 2020 tarihleri arasında http://ubys.bartin.edu.tr/ web adresinden MENÜ, BAŞVURU 

İŞLEMLERİ VE ENSTİTÜ BAŞVURUSU kısmına tıklayarak online başvuru formuna bilgilerini doğru bir şekilde 

girerek doldurmaları gerekmektedir. Girilen bilgilere ait belgeler kesin kayıt esnasında teslim edilecek olup, adayların 

online başvuru esnasında herhangi bir belge yüklemelerine gerek yoktur. İlgililere duyurulur. 

 

ANABİLİM DALI 

UZAKTAN ÖĞRETİM 

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS 

(Kontenjan) 
ÖZEL KOŞULLAR 

DÖNEMLİK EĞİTİM ÜCRETİ 

T.C. 

VATANDAŞI 

ULUSLARARASI 

ÖĞRENCİLER T.C. 

VATANDAŞI 

ULUSLARARASI 

ÖĞRENCİLER 

GİRİŞİMCİLİK 15 5 Lisans mezunu olmak.  1.800,00 TL 2.100,00 TL 

İŞLETME 
30 

5 Lisans mezunu olmak.   1.800,00 TL 2.100,00 TL 

ORMAN ENDÜSTRİ 

MÜHENDİSLİĞİ 
20                5 

 

 Lisans mezunu olmak.   

 

1.500,00 TL 

 

1.800,00 TL 

ORMAN MÜHENDİSLİĞİ 
 

25 

 

               5 

Orman Fakültesi, Ziraat Fakültesi, 

Mühendislik-Mimarlık ve Tasarım 

Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi, Fen Fakültesi, Edebiyat 

Fakültesi Coğrafya, Edebiyat 

Fakültesi Arkeoloji bölümlerinin 

herhangi birinden lisans mezunu 

olmak. 

1.500,00 TL 1.800,00 TL 

YÖNETİM BİLİŞİM 

SİSTEMLERİ 
30 0 Lisans mezunu olmak.   1.800,00 TL 2.100,00 TL 

 

 

 

        A) Başvuru Koşulları (T.C. Vatandaşları) 

        

a) Lisans Diplomasına sahip olmak, yurt dışından alınmış lisans diplomaları için YÖK tarafından onaylanmış denklik 

belgesine sahip olmak, 
 

b) Koşullarda yer alan mezuniyet şartlarını taşımak. 

 
     

       B) Başvuru Koşulları (Uluslararası Öğrenciler) 

 

a) Lisans diplomasına sahip olmak. (YÖK tarafından onaylı okul tanıma belgesi; Türkiye’deki Yükseköğretim 

Kurumlarından alınan diplomalar hariç), 
 

b) Başvuruda Türkçe dil şartı aranmaz. Kesin kayıt hakkı kazanan adaylardan Türkçe yeterlik belgesi mevcut olanların 

kayıtları yapılır; Türkçe yeterlik belgesi olmayan adaylara en fazla iki yarıyıl hazırlık süresi verilir. Bu süre öğrenim 

süresinden sayılmaz. Bu süre sonunda dil şartını sağlamayan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir. 
 

c) Lisans öğrenimlerini Türkçe öğretim yapan bir üniversitede tamamladığını belgeleyen uluslararası adaylarda Türkçe 

dil koşulu aranmaz. 
 

ç) Özel koşullarda yer alan şartlarını taşımak. 
 

(NOT: Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programlarında ALES ve yabancı dil koşulu aranmaz.) 

 

 

C) Online Başvuru 

 

a) Online başvurular 31 Ağustos -07 Eylül 2020 tarihleri arasında ubys.bartin.edu.tr adresinde yer alan enstitü başvurusu 

sekmesinden yapılacaktır. 
 

http://ubys.bartin.edu.tr/
http://ubys.bartin.edu.tr/
http://ubys.bartin.edu.tr/AIS/ApplicationForms/Home/Index?apptype=2
http://ubys.bartin.edu.tr/AIS/ApplicationForms/Home/Index?apptype=2


b) Başvurusu esnasında adayların bilgilerini doğru ve eksiksiz girmesi gerekmektedir. Adayların beyanları esas kabul 

edilecek olup yanlış veya eksik beyanda bulunan adayların kesin kayıtları alınmayacaktır. 
 

c) Başvuruların onay veya ret durumları, başvuru ekranından ve e-posta adreslerinden kontrol edilebilir. Adayların 

başvuru süresince onay durumunu kontrol etmesi ve düzenlenebilir bir ret sebebi olması halinde başvurusunu 

güncellemesi gerekmektedir.  

 

 Ç) Değerlendirme ve Öğrenci Kabulü 

 

Lisans genel not ortalamasına göre kontenjan dâhilinde uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programlarına kabul edilir. 

 

D) Sonuçların İlanı ve Kayıt Tarihleri (T.C. Vatandaşları) 
 

 

Sonuçların duyurulması 11 Eylül 2020 

Asıl adayların kesin kayıtların yapılması 14-18 Eylül 2020 

1.Yedek liste ilanı 18 Eylül 2020 (17.30’dan sonra) 

1.Yedek listeden hak kazanan adayların kesin kayıtları 21-23 Eylül 2020 

2.Yedek liste ilanı 23 Eylül 2020 (17.30’dan sonra) 

2.Yedek listeden hak kazanan adayların kesin kayıtları 24-25 Eylül  2020 

 

E) Sonuçların İlanı ve Kayıt Tarihleri (Uluslararası Öğrenciler) 
 

 

Sonuçların duyurulması 11 Eylül 2020 

Kayıt hakkı kazanan adaylara davet mektuplarının mail 

yoluyla gönderilmesi  
14-18 Eylül 2020 

Asıl adayların kesin kayıtlarının yapılması 18 Eylül -16 Ekim 2020 

 
F) Kesin Kayıt için Gerekli Belgeler 

 

a) Online Başvuru Formu (Aday öğrenci tarafından imzalı), 

b) Lisans Mezuniyet Belgesinin aslı ve fotokopisi, onaylı sureti veya e-devlet çıktısı, 

c) Lisans Not Durum Belgesinin (Mezuniyet Transkripti) aslı ve fotokopisi veya onaylı sureti, 

ç) YÖK tarafından tanınan kurumların düzenlediği sınavlardan alınan Türkçe başarı belgesi (Uluslararası Öğrenciler 

için), 

d) 1 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş), 

e) Askerlik Durum Belgesinin aslı veya e-devlet çıktısı (son üç ayda alınmış), 

f) Yurt dışından alınmış lisans diplomaları için YÖK tarafından onaylanmış denklik belgesi (Türk Vatandaşları için), 

g) Uluslararası öğrenci adaylardan Yurt dışından alınmış lisans diplomaları için YÖK tarafından onaylı okul tanıma 

belgesi  

h)  Asıl belgelerinin yanında onaylı Türkçe tercüme belgelerinin de kesin kayıtta getirilmesi gerekmektedir (Uluslararası 

öğrenci adayları için). 

 

(KESİN KAYIT EVRAKLARININ FOTOKOPİLERİNİN DE GETİRİLMESİ ZORUNLUDUR.) 

 

NOT: 

1- Adayların kesin kayıt işlemlerini şahsen yaptırmaları zorunludur. Mazereti sebebiyle gelemeyecek adaylar, 

bir başka kişiye noterden vekâlet vermeleri suretiyle kayıt işlemlerini yaptırabileceklerdir. 

2- Belirlenen süre içerisinde kesin kayıt hakkı kazanıp da kayıt yaptırmayanların yerine yukarıdaki takvim    

sürecine göre boş kalan kontenjan sayısı kadar yedek aday ilan edilir.      

3- Başvuru bilgilerinin yanlış beyan edilmesi ve eksik belge ile müracaat edilmesi halinde öğrenci 

adaylarının kesin kayıt işlemi yapılmayacaktır.  



 

 

                     İLETİŞİM BİLGİLERİ: 

Enstitü Sekreteri            : Tlf:  (0 378) 223 54 23   

Öğrenci İşleri Bürosu   : Tlf:  (0 378) 223 54 26  

                                           Tlf: (0 378) 223 54 30 

                                           Fax: (0 378) 223 54 24 

                                           e-posta: lisansustu@bartin.edu.tr 

 

 
 

 


