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Genel Tanıtım
Türkiye’de girişimcilik heyecanı yüksek ise de pek çok girişim kısa sürede başarısızlıkla
sonuçlanmaktadır. Başarısızlığın temel nedeni, bir iş fikrini bulan girişimcinin bu fikrin başarılı bir işe
dönüştürülmesi için gerekli bilgi ve becerilere sahip olmamasıdır. Önerilen programın amacı bu bilgi ve
becerilerin yüksek lisans düzeyinde vermektir.
Söz konusu önerilen programa aşağıdaki iki kaynaktan öğrenci alınması öngörülmektedir:
•
•

Halen çalışmakta olan ama kendi işini kurmak isteyenler
Hiç iş deneyimi olmayan ve kendi işini kurarak iş hayatına katılmak isteyenler

Kimler katılabilir?
Girişimcilik ile ilgili olarak kariyerini geliştirmek, kendini geliştirmek, bilgi ve becerileri edinmek ve bu
alanda çalışıyor olup bilgilerini güncellemek isteyen Lisans mezunu olan kişiler bu programa katılabilir.
Başvuru Koşulları (T.C. Vatandaşları)
1) Lisans Diplomasına sahip olmak, yurt dışından alınmış lisans diplomaları için YÖK
tarafından onaylanmış denklik belgesine sahip olmak,
2) Koşullarda yer alan mezuniyet şartlarını taşımak.
Başvuru Koşulları (Uluslararası Öğrenciler)
1) Lisans diplomasına sahip olmak. (YÖK tarafından onaylı okul tanıma belgesi;
Türkiye’deki Yükseköğretim Kurumlarından alınan diplomalar hariç),
2) 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.
3) Lisans öğrenimlerini Türkçe öğretim yapan bir üniversitede tamamladığını
belgeleyen uluslararası adaylarda Türkçe dil koşulu aranmaz.
4) Özel koşullarda yer alan şartlarını taşımak.
(NOT: Uzaktan öğretim tezsiz yüksek lisans programlarında ALES ve yabancı dil
koşulu aranmaz.)
Değerlendirme ve Öğrenci Kabulü
Adayların başvurularının değerlendirilmesi ve programlara öğrenci kabulü sadece lisans genel not
ortalamasına göre yapılır. . Öğrenciler, lisans genel not ortalamalarına göre sıralanarak kontenjan
dâhilinde yüksek lisans programlarına kabul edilir.
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Online Başvuru
Adaylar başvuru işlemlerini; http://ubys.bartin.edu.tr adresinden “Menü” ye daha sonra da “Enstitü
Başvurusu” sekmesini tıklayarak gerçekleştirebilirler.

Kesin kayıt Gerekli Belgeler
1) Online Başvuru Formu (Aday öğrenci tarafından imzalı),
b) Lisans Mezuniyet Belgesinin aslı ve fotokopisi, onaylı sureti veya e-devlet çıktısı,
2) Lisans Not Durum Belgesinin (Mezuniyet Transkripti) aslı ve fotokopisi veya onaylı sureti,
3) YÖK tarafından tanınan kurumların düzenlediği sınavlardan alınan Türkçe başarı belgesi
(Uluslararası Öğrenciler için),
4 1 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş),
5) Askerlik Durum Belgesinin aslı veya e-devlet çıktısı (son üç ayda alınmış),
6) Yurt dışından alınmış lisans diplomaları için YÖK tarafından onaylanmış denklik belgesi (Türk
Vatandaşları için),
7) Uluslararası öğrenci adaylardan Yurt dışından alınmış lisans diplomaları için YÖK tarafından onaylı
okul tanıma belgesi
8) Asıl belgelerinin yanında onaylı Türkçe tercüme belgelerinin de kesin kayıtta getirilmesi
gerekmektedir (Uluslararası öğrenci adayları için).

Ücreti
T.C. Vatandaşları için: 1800 TL
Uluslararası Öğrenciler İçin: 2100 TL
NOT: Uzaktan Öğretim programlarına yerleşen öğrencilerin kesin kayıt öncesinde dönemlik eğitim
ücret bedelini TC kimlik numaraları ile Vakıfbank veya Ziraat Bankası ATM’ lerinden yatırmış olmaları
gerekmektedir.

Ders İçerikleri
Girişimcilik ve Girişimci Davranışı
Türkiye'de Girişimciliğin Tarihsel Gelişimi
Ekonomik Kalkınma ve Girişimcilik
Finansal Küreselleşme ve Türev Piyasalar
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İşletme Ekonomisi
Proje Yönetimi
Sosyal Girişimcilik
Yenilik İktisadı
Uluslararası Ticaret
Dönem Projesi

Detaylı Bilgi
Bartın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nden (https://lisansustu.bartin.edu.tr/ ) öğrenebilirsiniz.
Tel:
0378 223 54 25
0378 223 54 26
0378 223 54 30
0378 223 54 37

Bölüm sitesi (Öğretim elemanları, bölüm tanıtım vb.) http://iibf.bartin.edu.tr/
adresini tıklayınız.

