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GİRİŞİMCİLİK UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 

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.  

Alım Şartları 

1-Lisans diplomasına sahip olmak (Herhangi bir lisans programı mezunu).  

2-Yurt dışından alınmış lisans diplomalarının denkliklerini, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na (YÖK) 

onaylatmış olmak. (Yabancı uyruklu öğrenciler için bu koşul aranmaz).  

3-Tezsiz Yüksek Lisansta ALES ve yabancı dil koşulu aranmaz.  

4-YÖK tarafından geçerliliği tanınan kurumlarca düzenlenen Türkçe kurslarından herhangi birini 

başardıklarına dair belge sahibi olmak (Yabancı Öğrenciler için geçerlidir. Türkiye’de bir Yüksek Öğretim 

Kurumundan mezun olan Yabancı Uyruklu öğrencilerden Türkçe Dil şartı aranmaz). 

Değerlendirme ve Öğrenci Kabulü 

Adayların başvurularının değerlendirilmesi ve programlara öğrenci kabulü sadece lisans genel not 

ortalamasına göre yapılır. Öğrencilerin puanları, lisans genel puan ortalamalarına puanlarına göre 

sıralanarak kontenjan dâhilinde yüksek lisans programlarına kabul edilir. 

 

Online Başvuru 

Adaylar başvuru işlemlerini; http://ubys.bartin.edu.tr  adresinden “Menü” ye daha sonrada “Enstitü 

Başvurusu” sekmesini tıklayarak gerçekleştirebilirler. 

 

Kesin kayıt için İstenilenler 

1-Tezli ya da Tezsiz Yüksek Lisans Programına başvuru için Lisans mezuniyet belgesi veya bu belgenin 

Enstitüce onaylı örneği(Yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınacak eşdeğerlik belgesi) Doktora Programlarına başvuru için 

de Tezli Yüksek Lisans mezuniyet belgesi örneği.  

http://ubys.bartin.edu.tr/
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2- Yüksek Lisansa başvuranlar için Lisans, Doktoraya başvuranlar için Tezli Yüksek Lisans Not Durum 

Belgesi (Transkript) aslı veya Enstitüce onaylı örneği.  

3-2 adet vesikalık fotoğraf (4,5x6 cm, son altı ay içinde çekilmiş).  

4-Erkek öğrenci adayların askerlik durum belgesinin aslı (son üç ayda alınmış olacak.)  

 

Kontenjan 

50 öğrenci 

 

Ücreti 

1500 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 

İşletme Ekonomisi 

Proje Yönetimi 

Sosyal Girişimcilik 

Yenilik İktisadı 

Uluslararası Ticaret 

Dönem Projesi  

Detaylı Bilgi 

Bartın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden (http://sbe.bartin.edu.tr/ ) öğrenebilirsiniz. 

Tel:  

0378 223 54 30 

http://193.255.91.107/moodle/course/view.php?id=444
http://193.255.91.107/moodle/course/view.php?id=443
http://193.255.91.107/moodle/course/view.php?id=386
http://193.255.91.107/moodle/course/view.php?id=387
http://193.255.91.107/moodle/course/view.php?id=388
http://193.255.91.107/moodle/course/view.php?id=389
http://193.255.91.107/moodle/course/view.php?id=390
http://193.255.91.107/moodle/course/view.php?id=392
http://193.255.91.107/moodle/course/view.php?id=391
http://sbe.bartin.edu.tr/
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0378 223 54 36 

0378 223 54 37 

 

Bölüm sitesi (Öğretim elemanları, bölüm tanıtım vb.) 

http://iibf.bartin.edu.tr/ adresini tıklayınız. s 

http://iibf.bartin.edu.tr/

