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İngiliz Dili Eğitimi ve İngilizce Öğretmenliği mezunları ile İngiliz Dili Edebiyatı Mütercim
Tercümanlık Dilbilim Amerikan Dili Ve Edebiyatı Mezununu Olup Formasyon
Sertifikasına sahip olanlar kabul edilir.
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

TEZLİ YÜKSEK LİSANS SON BAŞVURU TARİHİ
06 Şubat 2018 Salı Saat 17:00
ŞAHSEN BAŞVURULAR
SABAH 09:00 - 12:00
ÖĞLEDEN SONRA 13:30-16:00
SAATLERİNDE ALINACAKTIR.
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BAŞVURU ADRESİ
Eğitim Bilimleri Enstitüsü Öğrenci İşleri Bürosu Terzioğlu Kampüsü Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi
ÇOBİLTUM Binası 3. Kat 17100 ÇANAKKALE

BİLİM SINAVI TARİHİ
08 Şubat 2018 Perşembe Saat 10:00
Not: Bilim sınavının yapılacağı salonlar ile ilgili ayrıntılı bilgi Enstitümüz web sayfasından ilan edilecektir. Adayların sınava
gelirken nüfus cüzdanlarını yanlarında getirmeleri yeterli olacaktır.
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 yanında ön lisans transkriptini de
eklemeleri gerekmektedir.
4. 2 Adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf
5. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Sonuç Belgesi İnternet Çıktısı: Tezli yüksek lisans programlarına
başvuranların son beş yıl içerisinde ilgili puan türünden en az 55 puan almaları gerekmektedir. (İnternet çıktısında sorgulama kodu mutlaka
bulunmalıdır.)
6. Varsa Yabancı Dil Durumunu Belirtir Belge: ÖSYM tarafından yapılan sınavlardan belgesi olanlar internet çıktısı ile başvuru
yapmalıdır. (İnternet çıktısında sorgulama kodu mutlaka bulunmalıdır.)
• 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.
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BAŞVURU İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER
Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yer alan tüm lisansüstü programlara başvurularda aşağıdaki esaslar geçerlidir:
1. Adayların başvuru yapmak için öncelikle İnternet üzerinden ön başvuru işlemini https://obs.comu.edu.tr/ogrenci/yonetim/enstitubasvuru.aspx
adresinden tamamlamaları ve başvuru formunu imzalayıp Enstitü Web sitesinde belirtilen başvuru evrakı ile birlikte şahsen veya posta yolu ile 06
Şubat 2018 Salı günü mesai bitimine kadar 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. Programlara yerleştirilen adaylar Enstitüye kesin kayıt yaptırıncaya kadar hiçbir öğrencilik hakkından yararlanamaz.
12. 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
13. Adayların başvuru belgeleri iade edilmeyecektir.
14. Kesin Kayıtta Adli sicil kaydı istenecektir.
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) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) tarafından yapılan yabancı dil sınavından son 1 yıl içinde alınmış
olan sınav sonuçları, ,Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen Yabancı Dil Sınavlarından veya son beş yılda yapılmış KPDS, ÜDS, YDS, e-YDS, YÖKDİL
Sınav sonuçları yabancı dil belgesi olarak kabul edilir . Yabancı dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı dil puanı sıfır (0) kabul edilerek hesaplama
yapılır.
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) 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) Adaylar için giriş puanı, ALES puanının %50'si, bilim sınavının %20'si, lisans mezuniyet not ortalamasının %15'si,varsa yabancı dil puanının
%15'i 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) Bilim sınavına girmeyen adaylar başarısız ilan edilir.
e) Bilim sınavına giren ve bu sınavdan 100 üzerinden 50 puan alan adaylardan giriş puanı 60 veya daha fazla olanlar, giriş puanına göre sıralanarak
kontenjan dâhilinde tezli yüksek lisans programlarına kabul edilir. Giriş puanı 60'ın altında olan adaylar başarısız sayılır. Giriş puanları eşit olan adaylardan,
ALES puanı yüksek olanlara, ALES puanları eşit ise lisans mezuniyet not ortalaması yüksek olanlara öncelik verilir.

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ 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.
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) 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.
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.
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.

International Students are Accepted to Graduate Programs According to the Following Admission Requirements and Procedures
1. The general principles for the application, evaluation and enrolment procedures of international students to graduate degree programs in the Graduate
School of Educational Sciences are as follows:
• International students ratified by the Council of Higher Education are directly admitted to graduate degree programs in the Graduate School of
Educational Sciences.
• International students are admitted to graduate education out of quota and also without an exam by taking the view of the related Department and
the approval of the Graduate School's Executive Committee on the condition that they apply for graduate programs based on bilateral agreements including
ÇOMÜ as a party.
• Quotas and documents required for application are announced on the Web site of the Graduate School of Educational Sciences during the
application periods.
• International students applying for graduate programs are required to have a diploma equivalent for the required graduation degree.
• Candidates whose cumulative grade point average (GPA) is unspecified in terms of 100 point grading system should attach certified 100 point
grading converted scores article or table to their transcripts. For the candidates who cannot declare their GPA over 100 point grading system, GPA
conversion chart determined by the University Senate is taken as a basis.
• International candidates should include in their application folder copies of notary or foreign representative certified Turkish translations of
diploma, certified transcript and 100 point grading converted scores article or table valid at the graduated university.
• ALES score (Academic Personnel and Postgraduate Education Entrance Exam) is not required for international students.
• In order for international students to start graduate education, at least 75 over 100 points should be received from Turkish language exam arranged
by Turkish Education Research and Practice Centre (TÖMER) in the last two years, or it is required to get at least C1 level certificate from Turkish
Proficiency Exam (TYS) organized by an Yunus Emre Institute in the past two years. Turkish language score is not required for international students who
completed high school, undergraduate or graduate education in an institution where Turkish is the education language, and for the ones applying to graduate
programs in the Department of Foreign Language Education.
• Candidates cannot benefit from any studentship rights until fully registered to the Graduate School.

2. The general principles for the application, evaluation and enrolment procedures of international students to master's degree programs are as
follows:
• It is required to have a Bachelor's degree for the candidates who will apply to the master's degree programs.
• For student acceptance to the English Language Teaching master's degree program it is required to have at least 80 points from YDS, ÜDS or
KPDS in English language or at least a score equivalent to 80 points from English language exams accepted by Interuniversity Council.
• Admission score for candidates is calculated by taking into account 50% of undergraduate GPA and 50% of the entrance exam.
• ALES, GRE (Graduate Record Examination) or GMAT (Graduate Management Admission Test) scores are accepted in place of written science
exam score on the condition that the score is of the required type by the programme to which candidates apply.
• Candidates are to take at least 50 points in science exam in order to be considered as successful. For the ones who apply without taking the science
exam are to submit at least 55 points from ALES, or an equivalent point from GRE (Graduate Record Examination) or GMAT (Graduate Management
Admission Test).
• Candidates who do not take the science exam or do not submit ALES, GRE (Graduate Record Examination) or GMAT (Graduate Management
Admission Test) scores in place of the written science exam are evaluated as unsuccessful.
• Candidates who have 60 or more entrance scores are accepted according to their score rank within quota. Candidates who have less than 60 scores
are evaluated as unsuccessful. Of the candidates who have the same entrance scores, the ones who have higher science exam scores are given priority. In case
of having same science exam scores, the ones who have higher undergraduate GPA are given priority.
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.
İLETİŞİM BİLGİLERİ:
TELEFON

: 0286 2180018

FAKS

: 0286 217 35 29

EPOSTA : egitimbilimleri@comu.edu.tr

