T.C.
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
PROGRAMLARA BAŞVURU VE KABUL ESASLARI

A. Başvurularla ilgili Genel Esaslar
Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yer alan tüm lisansüstü programlara başvurularda aşağıdaki
esaslar geçerlidir:
1. Adayların başvuru yapmak için öncelikle İnternet üzerinden ön başvuru işlemini tamamlamaları ve
başvuru formunu imzalayıp Enstitü Web sitesinde belirtilen başvuru evrakı ile birlikte şahsen veya
posta yolu ile Enstitüye ulaştırmaları gerekmektedir.
2. Adayların başvuru bilgileri Enstitü tarafından kontrol edilecek ve evrakı eksiksiz olan başvuruların
sistem üzerinden onayı yapılacaktır. Başvurunun tamamlanması için bu onayın yapılması şarttır.
3. 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.
4. Son başvuru tarihi mesai saati bitiminden sonra Enstitüye ulaşan başvuru evrakı işleme
alınmayacaktır.
5. İnternetten ön başvurusunu yapmış olup Enstitüye evrak göndermeyen adayların başvuruları
geçersiz sayılacaktır.
6. Başvuru formu imzasız ve/veya evrakı eksik olan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
7. Adaylar bir başvuru döneminde en fazla 1 tezli - 1 tezsiz olmak üzere Enstitü bünyesindeki iki
yüksek lisans programına başvuru yapabilir.
8. 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.
9. 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.
10. Başvurularda yabancı dil puanı 100'lük sisteme göre hesaplanır. Gerekli durumlarda yabancı dil
puanının 100'lük sisteme dönüştürülmesinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Yabancı
Dil Sınavları eşdeğerlikleri kullanılır.
11. Lisansüstü programlar için kontenjanlar alan içi ve alan dışı olarak, Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşları ve yabancı uyruklular için ayrı ayrı belirlenir. Bu gruplardan başvuran adaylar kendi
içlerinde sıralanır ve kontenjan dâhilinde programlara kabul edilirler. Bir program için alan içi ve alan
dışı sayılan alanlar Anabilim Dalı Kurulunun önerisi ve Enstitü Kurulunun onayı ile belirlenir.
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12. Programlara yerleştirilen adaylar Enstitüye kesin kayıt yaptırıncaya kadar hiçbir öğrencilik
hakkından yararlanamaz.

B. Tezli Yüksek Lisans Programlarına Öğrenci Kabulü
1. Tezli yüksek lisans programlarına başvuru için adayların aşağıdaki koşulları sağlamış olmaları
gerekir:
a) Adayların lisans öğrenimini tamamlamış olması gerekir. Lisans öğrenimini yurt dışında
tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adaylarının Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK)
denklik belgesi almış olmaları gerekir.
b) Adayların başvurdukları programın puan türünde ALES'ten (Akademik Personel ve Lisansüstü
Eğitimi Giriş Sınavı) en az 55 standart puana sahip olmaları gerekir.
c) (Değişik: 10 Şubat 2015) Yabancı dil puanı için merkezi yabancı dil sınavından, Ölçme,
Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından
veya Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulunun yaptığı yabancı dil
sınavlarından alınan puanlar geçerlidir. Yabancı dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı dil
puanı sıfır (0) kabul edilerek hesaplama yapılır. Yabancı Diller Eğitimi anabilim dalı tezli
yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ilgili maddelerde belirtilen dil yeterliliği şartları
aranır.
d) İngiliz Dili Eğitimi tezli yüksek lisans programına başvuran adayların İngilizce dil puanı olarak
YDS, ÜDS veya KPDS'den en az 85 puan ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul
edilen İngiliz dili sınavlarından en az 85 puan eşdeğerini almış olmaları gerekmektedir.
e) Alman Dili Eğitimi tezli yüksek lisans programına başvuran adayların Almanca dil puanı olarak
YDS, ÜDS veya KPDS'den en az 60 puan ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul
edilen Almanca dili sınavlarından en az 60 puan eşdeğerini almış olmaları gerekmektedir.
f) Adaylar, değerlendirmede dikkate alınmak üzere, neden yüksek lisans yapmak istedikleri ile
ilgili yazılmış bir kompozisyonu başvuru evrakına eklemelidir.
2. Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların değerlendirilmesi aşağıdaki esaslara göre
yapılır:
a) (Değişik: 10 Şubat 2015) Adaylar için giriş puanı, ALES puanının %50'si, lisans mezuniyet
not ortalamasının %20'si, bilim sınavının %20'si, varsa yabancı dil puanının %10'u alınarak
hesaplanır.
b) Bilim sınavı yazılı ve/veya sözlü olarak yapılır. Sınavın hem yazılı hem sözlü olarak yapılması
durumunda bilim sınavı puanının giriş puanına katkısı, yazılı sınavın %10'u sözlü sınavın
%10'u alınarak hesaplanır. Sonuçlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.
c) Adayların başarılı sayılmaları için bilim sınavından en az 50 puan almaları gerekir.
d) (Değişik: 10 Şubat 2015) İngiliz Dili Eğitimi tezli yüksek lisans programına başvuran adayların
İngilizce dil puanı olarak merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan ya da Ölçme, Seçme
ve Yerleştirme Merkezi tarafından eşdeğerliği kabul edilen İngiliz dili sınavlarından en az 85
puan eşdeğerini almış olmaları gerekmektedir.
e) (Değişik: 10 Şubat 2015) Alman Dili Eğitimi tezli yüksek lisans programına başvuran
adayların Almanca dil puanı olarak merkezi yabancı dil sınavından en az 60 puan ya da
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından eşdeğerliği kabul edilen Alman dili
sınavlarından en az 60 puan eşdeğerini almış olmaları gerekmektedir.
C. 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.
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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.

D. Doktora Programlarına Öğrenci Kabulü
1. Doktora programlarına öğrenci kabulünde, ÇOMÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 9.
maddesinde yer alan hükümler kapsamında ek olarak, aşağıdaki esaslar uygulanır:
a) Adayların başvurdukları programın puan türünde ALES'ten en az 60 standart puana sahip
olmaları gerekir.
b) (Değişik: 10 Şubat 2015) Adayların yabancı dil puanı olarak, merkezi yabancı dil sınavından
en az 55 puan ya da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından eşdeğerliği kabul
edilen yabancı dil sınavlarından en az 55 puan eşdeğerini almış olmaları gerekir. Yabancı
Diller Eğitimi anabilim dalı doktora programlarına öğrenci kabulünde ilgili maddelerde belirtilen
dil yeterliği şartları aranır. İngiliz Dili Eğitimi doktora programına başvuran adayların İngilizce
dil puanı olarak YDS, ÜDS veya KPDS'den en az 90 puan veya Üniversitelerarası Kurul
tarafından kabul edilen İngiliz dili sınavlarından en az 90 puan eşdeğerini almış olmaları
gerekmektedir.
c) (Değişik: 10 Şubat 2015) İngiliz Dili Eğitimi doktora programına başvuran adayların İngilizce
dil puanı olarak merkezi yabancı dil sınavından en az 90 puan veya Ölçme, Seçme ve
Yerleştirme Merkezi tarafından eşdeğerliği kabul edilen İngiliz dili sınavlarından en az 90 puan
eşdeğerini almış olmaları gerekmektedir.
d) Adaylar için giriş puanı, ALES puanının %50'si, mezuniyet not ortalamasının %20'si ve bilim
sınavının %30'u alınarak hesaplanır. Lisansa dayalı doktora programları için lisans not
ortalaması, yüksek lisansa dayalı doktora programları için ise yüksek lisans not ortalaması
dikkate alınır.
e) Doktora programları için bilim sınavı yazılı ve/veya sözlü olarak yapılır. Sınavın hem yazılı
hem sözlü olarak yapılması durumunda bilim sınavı puanının giriş puanına katkısı, yazılı
sınavın %15'i sözlü sınavın %15'i alınarak hesaplanır. Sonuçlar 100 tam puan üzerinden
değerlendirilir.
f) Adayların başarılı sayılmaları için bilim sınavından en az 60 puan almaları gerekir.
g) Bilim sınavına girmeyen adaylar başarısız ilan edilir.
i) Bilim sınavına giren ve bu sınavdan 100 üzerinden 60 puan alan adaylardan giriş
puanı 60 veya daha fazla olanlar, giriş puanına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde
doktora programlarına kabul edilir. Giriş puanı 60' in altında olan adaylar başarısız
sayılır. Giriş puanları eşit olan adaylardan, ALES puanı yüksek olanlara, ALES
puanları eşit ise yüksek lisans mezuniyet not ortalaması yüksek olanlara öncelik
verilir.

E. Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulü
1. Yabancı uyruklu öğrencilerin Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yer alan lisansüstü programlara
başvurularında aşağıdaki genel esaslar geçerlidir:
a) YÖK tarafından Enstitü programlarına sınavsız yerleştirilen yabancı uyruklu öğrencilerin
kayıtları doğrudan yapılır.
b) ÇOMÜ'nün taraf olduğu ikili anlaşmalara dayalı olarak lisansüstü öğrenim görmek üzere
başvuru yapan yabancı uyruklu adaylar, kontenjan dışından ve ayrıca bir sınav yapılmaksızın,
Anabilim Dalı Başkanlığının görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile öğrenci olarak kabul
edilirler.
c) Başvuru için gereken belgeler başvuru dönemlerinde Enstitü Web sitesinde ilan edilir.
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d) Lisansüstü programlara başvuru yapan yabancı uyruklu adayların, ilgili program için gerekli
olan mezuniyet derecesine eşdeğer bir diplomaya sahip olmaları gerekir.
e) 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.
f) Yabancı uyruklu adaylar diploma, onaylı not durum belgesi ve mezuniyet not ortalamasının
mezun olunan üniversitede geçerli olan 100'lük sistem not karşılıklarını belirtir yazı veya
tablonun noterden ya da dış temsilciliklerden onaylı Türkçe tercüme örneğini başvuru evrakı
arasına eklemelidir.
g) Yabancı uyruklu adaylar için ALES puan koşulu aranmaz.
h) Yabancı uyruklu adayların lisansüstü eğitime başlayabilmesi için, ÇOMÜ veya Türkiye'deki
diğer üniversitelerin bünyesinde yer alan Türkçe Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi
(TÖMER) tarafından yapılan Türkçe dil sınavından son iki yılda 100 tam puan üzerinden en az
75 puan almış olmaları veya Yunus Emre Enstitülerinin düzenlemiş olduğu Türkçe Yeterlik
Sınavı'ndan (TYS) son iki yılda en az C1 düzeyinde olduğunu gösterir belge almış olmaları
gerekmektedir. Lise öğrenimini, lisans veya yüksek lisans öğrenimini Türkçe eğitim-öğretim
yapan bir kurumda tamamlamış olanlar ile Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı lisansüstü
programlarına başvuran adaylar için Türkçe dil puanı şartı aranmaz.
i) Adaylar, Enstitüye kesin kayıt yaptırıncaya kadar hiçbir öğrencilik hakkından
yararlanamaz.
2. Yüksek Lisans programlarına yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru ve kabulüne ilişkin esaslar
şunlardır:
a) Yüksek lisans programlarına başvuracak adayların lisans diplomasına sahip olmaları gerekir.
b) (Değişik: 10 Şubat 2015) İngiliz Dili Eğitimi tezli yüksek lisans programına başvuran adayların
İngilizce dil puanı olarak merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan ya da Ölçme, Seçme
ve Yerleştirme Merkezi tarafından eşdeğerliği kabul edilen İngiliz dili sınavlarından en az 80
puan eşdeğerini almış olmaları gerekmektedir. Alman Dili Eğitimi tezli yüksek lisans
programına başvuran adayların Almanca dil puanı olarak merkezi yabancı dil sınavından en
az 55 puan ya da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından eşdeğerliği kabul edilen
Alman dili sınavlarından en az 55 puan eşdeğerini almış olmaları gerekmektedir.
c) Adaylar için giriş puanı, lisans mezuniyet not ortalamasının %50'si ve bilim sınavının %50'si
alınarak hesaplanır.
d) Başvurulan programın puan türünde olmak üzere ALES sınav sonucu veya GRE (Graduate
Record Examination) ya da GMAT (Graduate Management Admission Test) sınavından alınan
eşdeğer puan yazılı bilim sınavı puanı yerine kabul edilir.
e) Bilim sınavı yazılı ve/veya sözlü yapılır. Sınavın hem yazılı hem sözlü olarak yapılması
durumunda bilim sınavı puanının giriş puanına katkısı, yazılı sınavın %25'i sözlü sınavın %25'i
alınarak hesaplanır. Sonuçlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.
f) Adayların başarılı sayılmaları için bilim sınavından en az 50 puan almaları gerekir. Bilim sınavı
yerine ALES puanı ile başvuracak adayların ALES'ten en az 55 puan veya GRE ya da GMAT
sınavından bu puanın eşdeğeri standart puan almaları gerekir.
g) Bilim sınavı yerine sayılmak üzere ALES GRE veya GMAT sınav sonucu beyan etmemiş olup
bilim sınavına girmeyen adaylar başarısız ilan edilir.
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h) Giriş puanı 60 ve daha fazla olan adaylar puan sırasına göre kontenjan dâhilinde kabul edilir.
Giriş puanı 60'ın altında olan adaylar başarısız sayılır. Giriş puanları eşit olan adaylardan,
bilim sınavı puanı yüksek olanlara, bilim sınavı puanları eşit ise lisans mezuniyet not
ortalaması yüksek olanlara öncelik verilir.
3. Doktora programlarına yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru ve kabulüne ilişkin esaslar şunlardır:
a) (Değişik: 10 Şubat 2015) Adayların yabancı dil puanı olarak, ana dilleri dışında
Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen dillerin birinden merkezi yabancı dil sınavından
en az 55 puan ya da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından eşdeğerliği kabul
edilen yabancı dil sınavlarından en az 55 puan eşdeğerini almış olmaları gerekir. İngiliz Dili
Eğitimi doktora programına başvuran adayların İngilizce dil puanı olarak merkezi yabancı dil
sınavından en az 90 puan ya da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından eşdeğerliği
kabul edilen İngiliz dili sınavlarından en az 90 puan eşdeğerini almış olmaları gerekmektedir.
b) Adaylar için giriş puanı, mezuniyet not ortalamasının %50'si ve bilim sınavının %50'si alınarak
hesaplanır. Lisansa dayalı doktora programları için lisans not ortalaması, yüksek lisansa
dayalı doktora programları için ise yüksek lisans not ortalaması dikkate alınır.
c) Başvurulan programın puan türünde olmak üzere ALES sınav sonucu veya GRE ya da GMAT
sınavından alınan eşdeğer puan yazılı bilim sınavı puanın yerine kabul edilir.
d) Bilim sınavı yazılı ve/veya sözlü yapılır. Sınavın hem yazılı hem sözlü olarak yapılması
durumunda bilim sınavı puanının giriş puanına katkısı, yazılı sınavın %25'i sözlü sınavın %25'i
alınarak hesaplanır. Sonuçlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.
e) Adayların başarılı sayılmaları için bilim sınavından en az 60 puan almaları gerekir. Bilim sınavı
yerine ALES puanı ile başvuracak adayların ALES' ten en az 60 puan veya GRE ya da GMAT
sınavından bu puanın eşdeğeri standart puan almaları gerekir.
f) Bilim sınavı yerine sayılmak üzere ALES, GRE veya GMAT sınav sonucu beyan etmemiş olup
bilim sınavına girmeyen adaylar başarısız ilan edilir.
g) Giriş puanı 60 ve daha fazla olan adaylar puan sırasına göre kontenjan dâhilinde kabul edilir.
Giriş puanı 60'ın altında olan adaylar başarısız sayılır. Giriş puanları eşit olan adaylardan,
bilim sınavı puanı yüksek olanlara, bilim sınavı puanları eşit ise yüksek lisans mezuniyet not
ortalaması yüksek olanlara öncelik verilir.
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