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YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
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.
Alım Şartları
1-Lisans diplomasına sahip olmak.
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 aşağıdaki koşullara göre
yapılır: a) Lisansüstü programlara, ÖSYM tarafından yapılan ALES standart puanı ya da ALES sonucu
yerine bu sınava eşdeğerliği kabul edilen uluslararası düzeyde benzeri sınavlardan YÖK tarafından ilan
edilen eşdeğer puanlar düzeyinde olan ve Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilen puanlar ile adayların
başvurdukları bilim alanında yapılacak yazılı sınav sonucu değerlendirilerek öğrenci alınır. b) Adayların
yazılı sınavlarının değerlendirilmesi, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi üzerine Enstitü
Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve en az üç kişiden oluşan jürilerce yapılır. Yazılı sınav jürisinde,
adayların başvuru formunda belirttiği bilim dalının başkanı da yer alır.
Tezsiz yüksek lisans öğrenimine kabulde başarı notu; lisans genel not ortalamasının %50’si ve yazılı
sınav puanının %50’si alınarak hesaplanır. Tezli ve tezsiz yüksek lisans yazılı sınavı, 100 tam not
üzerinden değerlendirilir ve sınav notu 60’ın altında olan adaylar başarısız kabul edilir. Yapılan
değerlendirmede, 100 puan üzerinden en az 60 puan alanlar, başarı puanlarına göre sıralanarak
kontenjan dâhilinde yüksek lisans programlarına kabul edilir. Yabancı uyruklu öğrencilerde tezli ve
tezsiz yüksek lisans yazılı sınavı, 100 tam not üzerinden değerlendirilir ve sınav notu 50’nin altında olan
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adaylar başarısız kabul edilir. Yapılan değerlendirmede, 100 puan üzerinden en az 50 puan alanlar,
başarı 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.
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
1200 TL (Bartın Üniversitesi personeline %10 indirim uygulanır).
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
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
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Yönetim Bilgi Sistemi Tasarımı
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 Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden (http://sbe.bartin.edu.tr/ ) öğrenebilirsiniz.
Tel:
0378 223 54 30
0378 223 54 36
0378 223 54 37

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

