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YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI  

YÖNETİM BİLİŞİM  

SİSTEMLERİ  



 

Genel Tanıtım  

Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans programının amacı işletmelerde bilişim sistemlerini 

geliştirecek düzeyde bilişim ve bu sistemleri yönetecek düzeyde işletme bilgisine sahip öğrenciler 

yetiştirmektir. Çalışanlara ve geleceğin yöneticisi olacak olan öğrencilerimize iş ortamındaki bilişim 

sistemlerinin yönetimi, e-uygulamaların geliştirilmesi, iş performansının yönetimi ve bu alanlarda 

mevcut iş süreçleri ile bütünleşmesini sağlayabilecek, katma değer oluşturabilecek yeni yatırım ve iş 

stratejilerinin oluşturulmasına yönelik bilgilerin aktarılması amaçlanmaktadır.  

Kazanç  

Programın ana hedefinde Bilişim Sistemlerini aktif olarak kullanabilen bir yönetim ve teknolojinin iş 

odaklı kullanımı ile iş süreçlerinin iyileştirilmesi ve daha karlı iş modellerinin yaratılması bulunmaktadır. 

Kimler katılabilir?  

YBS ile ilgili olarak kariyerini geliştirmek, kendini geliştirmek için bilişim sistemleri 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.  

  



 

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 tarihlerinde dönemlik eğitim 

ücret bedelini TC kimlik numaraları ile Vakıfbank veya Ziraat Bankası ATM’ lerinden yatırmış olmaları 

gerekmektedir.  

  

Ders İçerikleri   

TKY ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi  

İş Süreçleri Analizi  

Araştırma Yöntemleri  

Bilişim Sistemleri ve Yönetimi  

Dijital Çağ Örgütleri  

İleri Algoritma Analizi  

Kurumsal Veriler ve Veri Tabanı Yönetimi  

Çok Değişkenli İstatistiksel Analizler  

Yöneylem Araştırması  

Yönetim Ekonomisi  

Yönetim Bilgi Sistemi Tasarımı  

http://ubys.bartin.edu.tr/
http://ubys.bartin.edu.tr/
http://193.255.91.107/moodle/course/view.php?id=440
http://193.255.91.107/moodle/course/view.php?id=440


 

Toplam Kalite Kontrolü  

Web Tabanlı Teknolojiler  

Yapay Sinir Ağları ve Uygulamaları  

Yazılım Geliştirme Teknikleri  

Tedarik Zinciri ve Lojistik Uygulamaları İşletmelerde 

Veri Tabanı Uygulamaları  

İşletmelerde Veri Madenciliği  

İleri Görsel Programlama  

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://ybs.bartin.edu.tr/ adresini tıklayınız.   

http://193.255.91.107/moodle/course/view.php?id=320
http://193.255.91.107/moodle/course/view.php?id=320
http://193.255.91.107/moodle/course/view.php?id=251
http://193.255.91.107/moodle/course/view.php?id=251
https://lisansustu.bartin.edu.tr/
http://ybs.bartin.edu.tr/
http://ybs.bartin.edu.tr/

