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TEZSİZ YÜKSEK LİSANS SON BAŞVURU TARİHİ 

06 Şubat 2018 Salı Saat 17:00 

BAŞVURU ADRESİ 

• Eğitim Bilimleri Enstitüsü Öğrenci İşleri Bürosu Terzioğlu Kampüsü Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi  ÇOBİLTUM 

Binası  3. Kat 17100 ÇANAKKALE 

• Başvuruyu posta ile yapacak adayların onaylanması gereken belgelerini çalıştıkları kurumdan veya noterden mutlaka onaylatmaları 

gerekmektedir. Onaysız evrak yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. 

• Başvurusunu şahsen yapacak adaylar belgelerinin asıllarını yanlarında getirdikleri takdirde onaylama işlemi enstitümüzce yapılacaktır. 

BAŞVURU EVRAKI 

1. Enstitü Başvuru Bilgi Formu On-line başvuru sonrasında çıktı alınarak aday tarafından imzalanacaktır. İmzasız form gönderenlerin 

başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.) 

2. Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesi (Onaylı): Öğrenimlerini Türkiye dışında tamamlamış olan Türk uyruklu adayların 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından denklik belgesi almaları ve başvuru sırasında ibraz etmeleri gerekmektedir. 

3. Transkript (Onaylı): Lisans tamamlama programından mezun olan adayların lisans transkripti ile beraber ön lisans transkriptini de 

getirmeleri gerekmektedir. 

4. 2 Adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf 



 

BAŞVURU İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 

Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına Öğrenci Kabulü   

1. Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuru için adayların lisans öğrenimini tamamlamış olması gerekir. Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların YÖK'ten denklik belgesi almış olmaları gerekir.  

2. Tezsiz yüksek lisans programına başvuran adayların giriş puanı lisans mezuniyet not ortalamasının %100'ü alınarak hesaplanır. Giriş puanları eşit olan 

adaylardan mezuniyet tarihi yeni olanlara öncelik verilir. 

3. Adayların başvuru yapmak için öncelikle İnternet üzerinden https://obs.comu.edu.tr/ogrenci/yonetim/enstitubasvuru.aspx adresinden ön başvuru 

işlemini tamamlamaları ve başvuru formunu imzalayıp Enstitü Web sitesinde belirtilen başvuru evrakı ile birlikte şahsen veya posta yolu ile 06 Şubat 

2018 günü mesai bitimine kadar Enstitüye ulaştırmaları gerekmektedir. 

4. Adayların başvuru bilgileri Enstitü tarafından kontrol edilecek ve evrakı eksiksiz olan başvuruların sistem üzerinden onayı yapılacaktır. Başvurunun 

tamamlanması için bu onayın yapılması şarttır. 

5. Adayların başvuru evrakını posta yolu ile göndermeleri durumunda evrakın en geç, ilan edilmiş olan son başvuru tarihinde mesai saatinin bitimine 

kadar Enstitüde olacak şekilde postaya verilmiş olması gerekmektedir. Postada yaşanabilecek gecikmelerden Enstitü sorumlu değildir.  

6. Son başvuru tarihi mesai saati bitiminden sonra Enstitüye ulaşan başvuru evrakı işleme alınmayacaktır. 

7. İnternetten ön başvurusunu yapmış olup Enstitüye evrak göndermeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

8. Başvuru formu imzasız ve/veya evrakı eksik olan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

9. Adaylar bir başvuru döneminde en fazla 1 tezli - 1 tezsiz olmak üzere Enstitü bünyesindeki iki yüksek lisans programına başvuru yapabilir. 

10. Transkriptlerinde mezuniyet not ortalaması 100'lük sistemde belirtilmemiş adaylar mezun oldukları üniversitelerde geçerli olan 100'lük sistem not 

karşılıklarını belirtir yazı veya tabloyu onaylı olarak transkriptlerine eklemelidir. Mezuniyet not ortalamasını 100'lük sistemde beyan edemeyen adaylar 

için Senato'nun kararı ile belirlenen not dönüşüm cetveli esas alınır. 

https://obs.comu.edu.tr/ogrenci/yonetim/enstitubasvuru.aspx


11. Lisans tamamlama programlarından mezun olan adayların mezuniyet not ortalamasının hesaplanmasında 8 yarıyılın ortalaması alınır. Bu nedenle 

adayların 2 yıllık ön lisans transkriptlerini de başvuru evrakına eklemeleri gerekmektedir. 

12. Programlara yerleştirilen adaylar Enstitüye kesin kayıt yaptırıncaya kadar hiçbir öğrencilik hakkından yararlanamaz.  

13. On-line başvuru aşamasında yeni çekilmiş vesikalık fotoğrafın JPEG dosyası olarak sisteme yüklenmesi zorunludur. Öğrenci kimliği ve diğer 

belgelerde bu resim kullanılacaktır. Resmin uygun olmaması durumunda, adaylardan yeni bir resim yüklemesi talep edilecektir. 

16. Adayların başvuru belgeleri iade edilmeyecektir. 

17. Asıl listeden kazananlardan kayıt yaptırmayan olduğu takdirde, yedek listeden sırasıyla kayıt alınır. 

18. Kesin Kayıtta Adli sicil kaydı istenecektir. 

 

1. Enstitümüz İkinci öğretim tezsiz yüksek lisans programları en az sekiz (8) öğrenci kayıt yaptırdığı takdirde açılacaktır. 

Başvuranların sekizin altında kalması durumunda değerlendirme işlemleri yapılmayacaktır. Başvuran ve kazananların sayısı sekiz 

ve üzerinde olsa da, toplam kayıt sayısı sekizin altında kalması durumunda program açılmayacaktır.  

2. İkinci Öğretim tezsiz yüksek lisans programının harç ücreti aşağıdaki gibidir. 

İKİNCİ ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ÜCRETLERİ 

I. DÖNEM II. DÖNEM III. DÖNEM 

15 Kredi 

1500,00 TL 

15 Kredi 

1500,00 TL 

2 Kredi 

200,00 TL 

 

 

 

 



 

 

  İLETİŞİM BİLGİLERİ :  

  TELEFON   : 0 286 2180018  

  FAKS   : 0 286 2173529 

  E-MAİL  : egitimbilimleri@comu.edu.tr 

  WEB   : http://ebe.comu.edu.tr/ 

  PERSONEL:  

  Emine MIHLIARDIÇ (Dahili 2906) 

  Enstitümüz 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı Bahar yarıyılı ilanında yer alan veriler bilgi amaçlı olup resmi belge olarak kullanılamaz. İtiraz 

halinde ilgili mevzuat, ÇOMÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği , ÇOMÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Programlara Başvuru ve Kabul Esasları 

geçerli olacaktır. Adayların başvuru süresinin bitimine kadar ilanı takip etmeleri gerekmektedir. Üniversitemizin yetkili organlarınca başvuru şartları ve 

kontenjanla ilgili alınabilecek kararlar duyuruya eklenecektir. 

 

 

http://ebe.comu.edu.tr/

