
BATMAN ÜNİVERSİTESİ 

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN 
 

 

Batman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programına 2021–2022 

öğretim yılı Bahar Yarıyılı’nda  II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans öğrencileri alınacaktır. 

DUYURULUR. 
 

 

 

 

Anabilim 

Dalı 
Program Kontenjan Koşullar 

Biyoloji 

Anabilim Dalı 

II. Öğretim 

Tezsiz Yüksek 

Lisans Programı 

40 Herhangi bir alandan lisans mezunu olmak. 

Anabilim 

Dalı 
Program Kontenjan Koşullar 

İşletme 

Anabilim Dalı 

II. Öğretim 

Tezsiz Yüksek 

Lisans Programı 

30 Herhangi bir alandan lisans mezunu olmak. 

Anabilim 

Dalı 
Program Kontenjan Koşullar 

Rekresyon 

Yönetimi 

Anabilim Dalı 

II. Öğretim 

Tezsiz Yüksek 

Lisans Programı 

25 Herhangi bir lisans programından mezun olmak. 

Anabilim 

Dalı 
Program Kontenjan Koşullar 

Tarih 

Anabilim Dalı 

II. Öğretim 

Tezsiz Yüksek 

Lisans Programı 

100 Herhangi bir lisans programından mezun olmak. 



 

 

 

 

BAŞVURU KOŞULLARI VE DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN ESASLAR 
 

 

ÖNEMLİ NOT: 

 

 Başvurular çevrimiçi (online) yapılacaktır.  İlan metnini tamamen okuduktan sonra             

Başvuru Yapmak İçin TIKLAYINIZ 

 Lisansüstü programlara başvuru koşullarını sağlayan aday, tezli ve tezsiz olmak üzere en fazla 

iki programa başvurabilir.  

 Başvuru esnasında yapılan yanlışlıklardan başvuruyu yapan aday sorumludur. Her ne sebeple 

olursa olsun (adayın hatasıyla, bilgi eksikliğiyle, online sisteme yanlış/hatalı bilgi girilmesi vb. 

nedenlerle) yapılan yanlış başvuru sonucunda gerçekleşen tüm işlemler iptal edilir ve kesin 

kaydı yapılmış olan öğrencilerin kaydı silinir. Bu nedenle başvuru yapmadan önce 

başvuru/kabul koşulları ve istenen bilgiler/belgeler dikkatle incelenmeli, online başvuru 

esnasında bilgi girişleri dikkatli bir şekilde yapılmalıdır.  

 Başvuru için gerekli belgeler kesin kayıt tarihlerinde şahsen teslim edilecektir. Belgelerin 

asılları ile fotokopisi getirilecek olup, Enstitü tarafından asılları kontrol edilip fotokopileri 

teslim alınacaktır. 

 İlanın tamamını dikkatli bir şekilde okuyunuz. Programa kabul şartları, kayıt tarihleri ve kabul 

için gereken belgeler vb. hakkındaki sorularınızın yanıtları ilanda yer almaktadır. Başvuru 

sürecinde yoğunluktan dolayı Enstitümüzün telefonlarına ulaşamayabilirsiniz. Sorularınız için 

ilanda belirtilen e-posta adresinden destek alabilirsiniz. 

 

Anabilim 

Dalı 

Program Kontenjan Koşullar 

Turizm 

İşletmeciliği 

Anabilim Dalı 

II. Öğretim 

Tezsiz Yüksek 

Lisans Programı 

40 Herhangi bir programdan lisans mezunu olmak. 

Anabilim 

Dalı 
Program Kontenjan Koşullar 

Turizm 

Rehberliği 

Anabilim Dalı 

II. Öğretim 

Tezsiz Yüksek 

Lisans Programı 

40 Herhangi bir programdan lisans mezunu olmak. 

https://ubys.batman.edu.tr/AIS/ApplicationForms/Home/Index?apptype=2


 Sonuçlar başvuru yapılan ekrana giriş yapılarak (UBYS) öğrenilebilir. 6698 Sayılı Kişisel 

Verilerin Korunması Kanununa göre çarşaf liste yayınlanmayacak olup bu konuda yapılacak 

itiraz ve şikâyetler dikkate alınmayacaktır. 

 

BAŞVURU SAYFASINDA AŞAĞIDAKİ AŞAMALAR İZLENMELİDİR 

 

1) Program Seçimi : Başvuru yapmak istenilen program seçilmelidir. Alan dışı kontenjana 

başvuru yapacak olan adaylar açılan pencerede “Alan dışı aday kotasından başvuru 

yapmak istiyorum” ibaresini seçmesi gerekmektedir. 

2) Sınav Bilgileri : Sistem sınav bilgilerini otomatik çekmektedir. Aday bilgilerin doğruluğunu 

kontrol etmelidir. Birden çok sınav sonucu olan adaylar sistemden silme ve ekleme işlemi 

yapabilir. Sistem tarafından çekilmeyen sınav bilgileri sınav ekle kısmından manuel 

eklenmelidir. 

3) Kimlik Bilgileri : Öncelikle fotoğraf yüklenmelidir. (Profilden çekilmiş, çözünürlüğü yüksek 

olmalıdır.) 

 Nüfus bilgileri kontrol edilmelidir. Erkek adaylar için askerlik durumu bu kısımda 

doldurulmalıdır. 

4) Adres Bilgileri : Adres bilgisi girilmesi gerekmektedir.  Ev veya İş Adresi olabilir.  

5) İletişim Bilgileri : Cep telefonu ve aktif e-mail adresi eklenmelidir. 

6) Eğitim Bilgileri : YÖKSİS üzerinden bilgileriniz otomatik çekilmektedir. Eğitim bilgilerinin 

doğruluğu kontrol edilmelidir.  

 Birden fazla lisans mezuniyeti olan adayların sadece başvuruda kullanacağı lisans 

mezuniyeti bilgileri kalmalıdır. (Sistem sadece bir mezuniyeti kabul etmektedir) 

 Transkript 4’lük sistem notları UBYS üzerinden otomatik olarak YÖK’ün tablosuna göre 

100’lük sisteme çevrilmektedir. (Transkriptinde 4’lük ve 100’lük puanı olan adaylar 

kendi üniversitesinin puanını daha yüksekse sisteme ekleyebilir.) (Aday lisans 

mezuniyet not ortalamasının doğruluğunu kontrol etmelidir) 

7) Diğer Bilgiler: Herhangi bir belge yüklenmesine gerek yoktur.  

 

Önemli Açıklamalar: 

1. Bu programların (10 ders + dönem projesi) ücreti 6000.00 TL’dir. Bu ücret iki taksit halinde 

tahsil edilecektir. 1. taksit kayıt esnasında 2. taksit ise 2. dönemin başında alınacaktır. 

2. Bu programda başarısız olunan dersler yada fazladan alınmak istenen dersler için (her kredi 

için 200*3) 600.00 TL, Dönem Projesinin tekrarı için ise 1200.00 TL ek ücret alınacaktır. 

3.  Bu programa 15 öğrenciden az kayıt yapılması halinde program açılmayacaktır. 



4. Bu programa kayıtlı olup ödeme yapan öğrenciler her ne sebep olursa olsun ilişkisini kesenler 

ile ilişkisi kesilenlere ödedikleri ücret iade edilmez. 

 KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN ADAYLARIN ENSTİTÜYE TESLİM ETMESİ 

GEREKEN EVRAKLAR 

 
1) Başvuru Formu: UBYS (Üniversite Bilişim Yönetim Sistemi) üzerinden başvuru 

tamamlandıktan sonra alınan çıktı. 

2) ALES: Geçerli ALES sonuç belgesi veya YÖK tarafından ALES yerine kabul edildiği ilan 

edilen eşdeğer sınav sonuç belgesi. (Başvurduğu programın puan türünde Akademik Personel ve 

Lisansüstü̈ Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) veya eşdeğer sayılan sınavlardan en az 55 veya eşdeğeri 

puan almış olmak) ALES sonuçları açıklandığı tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerlidir. 

3) Diploma: Lisans diplomasının aslı veya onaylı örneği (yurtdışı mezunları için denklik 

belgesinin YÖK onaylı olması). Diploma veya çıkış̧ belgesinin fotokopisi adayın mezun olduğu 

üniversite tarafından “aslı gibidir” seklinde onaylanmış̧ olması gerekmektedir. 

4) Transkript: Lisans düzeyinde aldıkları dersleri gösteren not çizelgesi (transkript) aslı veya 

onaylı örneği. 4’Lük sistem notları UBYS üzerinden YÖK'ün tablosuna göre 100’lük otomatik 

sisteme çevrilecektir. 

5) Yabancı Dil: YDS veya YDS yerine kabul edilen sınavlardan herhangi birine ait sonuç 

belgesi. Yabancı dil sınav sonuçlarının sınav tarihinden itibaren geçerlilik süresi 5 yıldır. 

6) Fotoğraf: 1 adet 

7) Nüfus Cüzdan Fotokopisi: 1 adet 

 

Not: Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar 17-24 Ocak 2022 tarihleri arasında yukarıda belirtilen 

evrakların asılları ile birlikte fotokopilerini Enstitüye getirmesi gerekmektedir. (Asılları kontrol 

edilip öğrenciden fotokopileri alınacaktır.) 

 

Tezsiz yüksek lisans programına başvuru ve öğrenci kabulünde uygulanacak usul ve esaslar  

 

Tezsiz yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları 

gerekir. ALES şartı aranmaz. Değerlendirme Ölçütlerinde varsa ALES ve dil puanı aşağıdaki başarı 

puan hesaplama tablosuna göre belirlenir. İlan edilen kontenjan kadar asıl ve yedek adaylar 

belirlenir.  

 

Başarı Puan Hesaplama Tablosu 

   

 

 

Belgeler Başarı Puanının Hesaplanması 

Lisans Not Ortalaması % 80 

ALES  % 10 

Yabancı Dil % 10 



Başvuru Kabul ve Kayıt Takvimi 

Başvuru 

Asıl Kayıt Hakkı  

Kazananların  

İlanı 

Asıl Liste Kayıtları 

Başlama Bitiş 
14.01.2022 

Başlama Bitiş 

23.12.2021 12.01.2022 17.01.2022 24.01.2022 

 

 

Tel: (0488) 217 38 69 – 217 38 73 

 

E-Posta :  lisansustu@batman.edu.tr 

 

Adres: 

Batman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Batı Raman Kampüsü Fen-Edebiyat Fakültesi 

Binası Zemin Kat Öğrenci İşleri /BATMAN 

 

Başvuru Yapmak İçin TIKLAYINIZ 

 

mailto:lisansustu@batman.edu.tr
https://ubys.batman.edu.tr/AIS/ApplicationForms/Home/Index?apptype=2

