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BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ'NDEN    
 

Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından aşağıda isimleri yazılı anabilim dallarına 2022-2023 Akademik Yılı Güz Yarıyılında tezsiz yüksek lisans 

programlarına öğrenciler alınacaktır.  

Adayların 08-19 Ağustos 2022 (saat 23.59’a kadar) tarihleri arasında http://ubys.bartin.edu.tr/ web adresinden MENÜ, BAŞVURU İŞLEMLERİ VE 

ENSTİTÜ BAŞVURUSU kısmına tıklayarak online başvuru formuna bilgilerini doğru şekilde girerek doldurmaları gerekmektedir.  

Kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler, daha sonra Enstitümüz web sitesinden duyurulacak olan Online Kesin Kayıt Ekranından başvuru sırasında beyan ettikleri 

belgeleri yükleyerek kaydını tamamlayabileceklerdir. Başvuru sırasında, eksik ya da hatalı beyanda bulunan adayların kesin kayıt işlemleri yapılmayacaktır. Adaylar her 

program türü için bir başvuru  (en fazla bir tezli yüksek lisans, bir tezsiz yüksek lisans ve bir doktora programına)  yapabilecektir. 

İlgililere duyurulur. 

 
ANABİLİM DALI KONTENJAN ÖZEL KOŞULLAR 

EĞİTİM BİLİMLERİ ABD 

Hayat Boyu Öğrenme Ve Yetişkin Eğitimi (Normal Öğretim) 
20 Lisans mezunu olmak. 

EĞİTİM BİLİMLERİ ABD 

Hayat Boyu Öğrenme Ve Yetişkin Eğitimi (İkinci Öğretim) 
30 Lisans mezunu olmak. 

  
A) Başvuru Koşulları  

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

b) Özel koşullarda yer alan şartlarını taşımak.  

 

B) Online Başvuru 

a) Online başvurular 08-19 Ağustos 2022 tarihleri arasında ubys.bartin.edu.tr adresinde yer alan enstitü başvurusu sekmesinden yapılacaktır. 

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. 

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

 

 C) Değerlendirme ve Öğrenci Kabulü  

               Tezsiz yüksek lisans öğrenimine kabulde başarı notu; lisans genel not ortalamasının %50'si ve yazılı sınav puanının %50'si alınarak hesaplanır. Bilim Sınavının yazılı 

ve mülakat şeklinde yapılması halinde değerlendirmede yazılı sınav notunun %40’ı, mülakat notunun %10’u alınır. Yapılan değerlendirmede, 100 puan üzerinden en az 

60 puan alanlar, başarı puanlarına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde tezsiz yüksek lisans programlarına kabul edilir. 

 

     D) Bilim Sınavı 

Adayların bilim sınavına girmesi zorunludur.   
 

Bilim sınavları 24 Ağustos 2022 tarihinde sınav giriş belgesinde belirtilen yer ve saatte gerçekleştirilecektir.  
  
Adayların online başvuruları Enstitü tarafından onaylandıktan sonra sistemden alacakları sınava giriş belgesi ve ayrıca özel kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı, 

Sürücü Belgesi veya Pasaport) ile sınava girmeleri gerekmektedir. 

 

E) Sonuçların İlanı ve Kayıt Tarihleri  

 

Başvurular 08-19 Ağustos 2022 

Bilim Sınavı 24 Ağustos 2022 

Sonuçların Duyurulması 26 Ağustos 2022 

Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Adayların Kesin Kayıtlarının Yapılması 29 Ağustos-02 Eylül 2022 

1.Yedek Listeden Kayıt Yaptırmaya Hak Kazanan Adayların İlanı 05 Eylül 2022 

1.Yedek Listeden Kayıt Yaptırmaya Hak Kazanan Kesin Kayıtları 05-07 Eylül 2022 

2.Yedek Listeden Kayıt Yaptırmaya Hak Kazanan Adayların İlanı 08 Eylül 2022 

2.Yedek Listeden Kayıt Yaptırmaya Hak Kazanan Kesin Kayıtları 08-09 Eylül 2022 

Programlar için ilan edilen kontenjanlar aşılmaksızın, yukarıda belirtilen süreler sonrasında boş kalan kontenjan olması durumunda, ilk başvuru sırasında 

oluşturulan liste gözetilerek Enstitümüzün listedeki sıraya göre yeniden ilana çıkma hakkı saklıdır.     
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F) Online Kesin Kayıtta Yüklenecek Evraklar  

a) Yüksek Lisans Programına başvuranlar için Lisans, Doktora Programına başvuranlar için Lisans ve Tezli Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesinin aslı veya e-devlet 

belgesi, 

b) Yüksek Lisans Programına başvuranlar için Lisans, Doktora Programına başvuranlar için Lisans ve Tezli Yüksek Lisans Not Durum Belgesinin (Mezuniyet 

transkripti) aslı veya e-devlet belgesi, 

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

d) Yurt dışından alınmış lisans ve yüksek lisans diplomaları için YÖK tarafından onaylanmış denklik belgesi  

                      

            NOT: 

1. Bilim sınavına girmek zorunludur. 

2. Programlara kabul edilen öğrencilerden lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda 

almış olanlar için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. 

3. Sonuçların ilanında her bir program için açılan kontenjan kadar asıl öğrenci adayı ile birlikte yedek öğrenci adayı da belirlenir. 

4. Adaylar online başvuru ve online kesin kayıt başvurusunda girdikleri bilge ve belgelerden sorumludur. Yanlış beyanda bulunan adaylar tüm hukuki 

sorumluluğu kabul etmiş sayılırlar 

5. Başvuru bilgilerinin yanlış beyan edilmesi ve eksik belge ile müracaat edilmesi halinde öğrenci adaylarının kesin kayıt işlemi yapılmayacaktır.  

6. Kesin kayıt öncesinde “2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak 

Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararı” hükümlerine göre öğrenim ücreti alınacaktır. 

7. Daha fazla bilgi edinmek için aşağıda belirtilen telefon numaralarını arayabilirsiniz. 

 

 

 İLETİŞİM BİLGİLERİ: 

 

Enstitü Sekreteri           : (0 378) 501 10 00 /23 24   

Öğrenci İşleri Bürosu   : (0 378) 501 10 00 /23 44   

                                           (0 378) 501 10 00 /23 46   

                                           e-posta: lisansustu@bartin.edu.tr 

mailto:lisansustu@bartin.edu.tr
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