BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ
SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ
2018-2019 GÜZ YARIYILI
II. ÖĞRETĠM TEZSĠZ YÜKSEK LĠSANS KONTENJANLARI VE BAġVURU ġARTLARI

Anabilim Dalı

İşletme
Anabilim Dalı

T.C. Uyruklu

40

Açıklama
* 1.Üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mezunları, İktisat Fakültesi Mezunları, İşletme Fakültesi Mezunları, Siyasal
Bilgiler Fakültesi Mezunları, İktisadi ile İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Mezunları , Harp Okullarının İktisat, İşletme, Maliye
Bölümü Mezunları
Önemli Açıklamalar
1. Bu programın (10 ders+dönem projesi) ücreti 5.000.00 TL’ dir. Bu ücret iki taksit halinde tahsil edilecektir. 1. taksit kayıt
esnasında, 2. taksit ise 2. dönemin başında alınacaktır.
2. Bu programa 20 öğrenciden az kayıt yapılması halinde program açılmayacaktır.
3. Bu programa kayıtlı olup ödeme yapan öğrenciler her ne sebep olursa olsun ilişkisini kesenler ile ilişkisi kesilenlere
ödedikleri ücret iade edilmez.

* Üniversitelerin herhangi bir lisans programından mezun olmak.
Tarih Anabilim Dalı

40

Önemli Açıklamalar
1. Bu programın (10 ders + dönem projesi) ücreti 2.500.00 TL’dir. Bu ücret iki taksit halinde tahsil edilecektir. 1. taksit kayıt
esnasında 2. taksit ise 2. dönemin başında alınacaktır.
2. Bu programa 20 öğrenciden az kayıt yapılması halinde program açılmayacaktır.
3. Bu programa kayıtlı olup ödeme yapan öğrenciler her ne sebep olursa olsun ilişkisini kesenler ile ilişkisi kesilenlere
ödedikleri ücret iade edilmez.

Turizm İşletmeciliği
Anabilim Dalı

Turizm Rehberliği
Anabilim Dalı

30

30

* Üniversitelerin herhangi bir lisans programından mezun olmak.
Önemli Açıklamalar
1. Turizm İşletmeciliği Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö.) (10 ders+dönem projesi) ücreti 3.500.00 TL’ dir. Bu ücret iki taksit
halinde tahsil edilecektir. 1. taksit kayıt esnasında, 2. taksit ise 2. dönemin başında alınacaktır.
2. Bu programa 10 öğrenciden az kayıt yapılması halinde program açılmayacaktır.
3. Bu programa kayıtlı olup ödeme yapan öğrenciler her ne sebep olursa olsun ilişkisini kesenler ile ilişkisi kesilenlere
ödedikleri ücret iade edilmez.

* Üniversitelerin Sosyal ve Beşeri Bilimler lisans bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak.
Önemli Açıklamalar
4. Turizm Rehberliği Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö.) (10 ders+dönem projesi) ücreti 4.500.00 TL’ dir. Bu ücret iki taksit halinde
tahsil edilecektir. 1. taksit kayıt esnasında, 2. taksit ise 2. dönemin başında alınacaktır.
5. Bu programa 10 öğrenciden az kayıt yapılması halinde program açılmayacaktır.
6. Bu programa kayıtlı olup ödeme yapan öğrenciler her ne sebep olursa olsun ilişkisini kesenler ile ilişkisi kesilenlere
ödedikleri ücret iade edilmez.
* Üniversitelerin Sosyal ve Beşeri Bilimler lisans bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak

Kültürel Miras
Yönetimi ve Turizm

20

Önemli Açıklamalar
1. Kültürel Miras Yönetimi ve Turizm Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö.) (10 ders+dönem projesi) ücreti 4.000.00 TL’dir. Bu ücret
iki taksit halinde tahsil edilecektir. 1. taksit kayıt esnasında, 2. taksit ise 2. dönemin başında alınacaktır.
2. Bu programa 10 öğrenciden az kayıt yapılması halinde program açılmayacaktır.
3. Bu programa kayıtlı olup ödeme yapan öğrenciler her ne sebep olursa olsun ilişkisini kesenler ile ilişkisi kesilenlere
ödedikleri ücret iade edilmez.

BaĢvuru KoĢulları:
1. Lisans Diplomasına veya Geçici Mezuniyet Belgesine sahip olmak.
2. Lisans mezuniyet genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 2 olması (Lisans genel not ortalaması 4’lük sisteme göre belirlenmiş olan adayların lisans genel not ortalaması en az 2.00
olmalı ve bu adayların 100’lük sistemdeki eşdeğer lisans genel not ortalamasını gösteren belgeyi mezun olduğu üniversiteden temin ederek, başvuru esnasında teslim etmeleri
gerekmektedir. Teslim etmeyen adayların lisans not ortalamasının 100’lük sisteme göre eĢdeğeri, Yükseköğretim Kurulu’nun belirlemiĢ olduğu eĢdeğerlik tablosuna göre
belirlenecektir.)
3. ALES ve Yabancı dil şartı aranmaz.

Değerlendirme
1.
2.

Bu programa müracaat eden öğrenci sayısı kontenjandan fazla olması halinde mezuniyet koşulları çerçevesinde mezuniyet not ortalamasına göre sıralama yapılacaktır.
Önlisans eğitimi alıp daha sonra lisans tamamlayan adaylar hem önlisans hem de lisans eğitimine ait transkriptlerini ibraz etmeleri gerekmektedir. BaĢarı sıralaması bu iki
transkriptin ortalaması alınarak gerçekleĢtirilecektir.

Önemli Tarihler
Tezsiz Yüksek Lisans
BaĢvurusu Kabul
Edilenlerin Ġlanı

BaĢvuru
BaĢlama

BitiĢ

Asil Liste Kayıtları
BaĢlama

BitiĢ

14.09.2018

20.09.2018

10.09.2018
27.08.2018

07.09.2018

Yedek Liste
Kayıtları

21.09.2018

BaĢvuru Esnasında Ġstenen Belgeler
Tezsiz Yüksek Lisans için





Fotoğraflı Başvuru Formu Enstitü web sitesinden temin edilecektir. (http://sbe.batman.edu.tr/Sayfalar/Akademik-Birimler/Enstituler/Sosyal-Bilimler-Enstitusu/Belgeler/2693)
Nüfus Cüzdan Fotokopisi (T.C. Kimlik Numarası yazılı olmalıdır).
Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi (Lisans öğrenimini Yurtdışında yapmış adayların Yükseköğretim Kurulu’nca verilen denklik belgesini de eklemeleri gerekir).
Lisans öğrenimi süresi içerisinde almıĢ olduğu derslerde baĢarı durumunu gösteren transkriptinin fotokopisi (Notları 100’lük sistem dıĢında olan adayların notları YÖK
dönüĢtürme tablosu esas alınarak dönüĢtürülecektir).

Not: Diploma veya Geçici Mezuniyet belgesi ile Transkriptlerin aslını ibraz etmek kaydıyla ilgili belgelerin fotokopileri enstitüye teslim edilecektir. Başvurular süresi içerisinde ve istenen
belgeler eksiksiz olarak şahsen veya posta ile yapılacaktır. (Posta ile yapılan müracaatlarda belgeler ilgili kurumundan veya noter onaylı olmalıdır). Posta ile yapılan
müracaatlarda gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Enstitümüzde fotokopi çekme/belge çıkarma işlemi
gerçekleştirilmeyeceğinden başvuruya gelecek olan adayların belgelerini eksiksiz getirmeleri gerekmektedir. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Kesin Kayıt Ġçin Gerekli Belgeler
 Kesin kayıt bildirim formu (Enstitüden veya Enstitü web sitesinden temin edilecektir).
 Son 6 ay içerisinde çekilmiş 3 adet (4,5x6) cm ebadında vesikalık fotoğraf,
 Erkek adayların askerlik şubesinden son 1 ay içinde alacakları “Bir lisansüstü eğitimine kaydolmasında askerlik şubesince bir sakınca” olmadığına dair belgenin aslı,
 1. taksit ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu.
 E-devletten alınan belgeler geçerli olacaktır.
Not: Kesin kayıt başvuruları şahsen yapılması zorunludur.
BaĢvuru Adresi: Batman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Batı Raman Kampüsü Fen-Edebiyat Fakültesi binası 1. Kat öğrenci işleri / Batman
Tel
: (0488) 217 38 69- 35 99
E-Posta : sosyal.bilimler@batman.edu.tr

