T.C.
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI
TEZSİZ YÜKSEK LİSANS (Örgün/İ.Ö.) BAŞVURU KILAVUZLARI
Sayın Başvuru Sahibi,

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesindeki lisansüstü programlarda eğitim
görmek üzere gerçekleştireceğiniz başvurular bu kılavuzda belirtilen esaslara göre yapılacaktır.
Başvuru ve kayıt işlemlerinizin hatasız ve süratle gerçekleşmesi için ilan edilen kılavuzları dikkatle inceleyerek istenilenleri eksiksiz yapmanız gerekmektedir.
Üniversitemizi ve enstitümüzü tercihinizden dolayı sizleri kutluyor, başarılarınızın devamını diliyoruz.

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

2022-2023 Güz Yarıyılı Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Alım Genel Koşulları
•

Adaylar bir başvuru döneminde en fazla 1 tezli-1 tezsiz olmak üzere Enstitü bünyesinde iki lisansüstü programa başvuru yapabilir.

•

Mezuniyet not ortalamaları 100’lük sisteme göre hesaplanır. Diplomasında veya not transkript belgesinde mezuniyet not ortalaması 100’lük sisteme göre
hesaplanmamış adayların not ortalamalarının 100’lük sisteme dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurumu tarafından belirlenen not dönüşüm cetveli esas alınır.
https://oyp.yok.gov.tr/Documents/Anasayfa/4lukSistem.pdf

•

Bir programa başvurmak için gerekli olan öğrenim düzeyini (yüksek lisans programları için lisans, doktora programları için yüksek lisans) yurt dışında tamamlayan
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların YÖK’ten denklik/tanınma belgesi almış olmaları zorunludur.

•

Uluslararası düzeyde kabul gören GRE ve GMAT puanları ALES eşdeğeri olarak kullanılabilir. GRE ve GMAT puanlarının ALES puanına dönüşümü Senato
tarafından kabul edilen not dönüşüm tablosu kullanılarak yapılır.

•

ALES ve eş değer sınav belgelerinin geçerlilik süresi sınav sonuçlarının açıklanma tarihinden itibaren 5 (beş) yıldır.

•

YÖKDİL, YDS, E-YDS veya YÖK tarafından eşdeğerliliği kabul edilen dil sınavlarının geçerlilik süresi sınav sonuçlarının açıklanma tarihinden itibaren 5 (beş) yıldır.

•

Lisansüstü başvurulara ve bilim sınavına itirazların ilan tarihinden itibaren 1 (bir) iş günü içerisinde yapılması gerekmektedir.

Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına Öğrenci Alım Şartları
•

Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuru yapılması halinde adayların lisans diplomasına sahip olması gerekir.

•

Tezsiz yüksek lisans programlarına başvurularda ALES şartı aranmaz.

•

Değerlendirme, başvuran adayların diploma notuna göre kontenjan dahilinde sıralanarak yapılır.

2022-2023 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI TEZSİZ (ÖRGÜN) YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI KONTENJAN VE KOŞULLARI

ANABİLİM

Yatay geçiş
Kontenjanı

Şehit / Gazi Yakını
Burs Kontenjanı*

Engelli
Kontenjanı
**

-

-

-

-

Herhangi bir lisans programından mezun olmak

1

-

-

-

Tıp Fakültesi mezunu olmak.

T.C.
Uyruklu
Kontenjanı

Yabancı Uyruklu
Kontenjanı

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ
İLİŞKİLERİ (YL) (TEZSİZ)

20

TIP EĞİTİMİ (YL) (TEZSİZ)

5

* Ücretli programda kazandığı takdirde Şehit/Gazi yakını olarak burs verilecek öğrenci sayısıdır. Başarı puanına göre belirlenen kontenjan kadar aday burslu öğrenim görecektir.
**Ücretli programda kazandığı takdirde engel oranı kadar öğrenim giderleri indirimi uygulanır. Başarı puanına göre belirlenen kontenjan kadar aday öğrenim görecektir

Programa Başvuru Koşulları (Varsa)

2022-2023 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI TEZSİZ (İkinci Öğretim) YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI KONTENJAN VE KOŞULLARI

ANABİLİM

T.C.
Uyruklu
Kontenjanı

ENDÜSTRİ YÖNETİMİ VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM (YL) (TEZSİZ)
(İÖ)

30

10

Yabancı Uyruklu
Kontenjanı

Yatay Geçiş
Kontenjanı

Şehit / Gazi Yakını
Burs Kontenjanı*

Engelli
Kontenjanı**

2

-

3

3

Herhangi bir lisans programından mezun olmak
Herhangi bir lisans programından mezun olmak

Programa Başvuru Koşulları

EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM (YL) (TEZSİZ) (İÖ)

30

-

-

-

-

EĞİTİM YÖNETİMİ, TEFTİŞİ, PLANLAMASI VE EKONOMİSİ
(YL) (TEZSİZ) (İÖ)

40

2

2

2

2

MANEVİ DANIŞMANLIK VE REHBERLİK (YL) (TEZSİZ) (İÖ)
(DİSİPLİNLERARASI)

30

-

-

-

MEDYA VE KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR (YL) (TEZSİZ) (İÖ)
(DİSİPLİNLERARASI)

20

5

-

1

1

Herhangi bir lisans programından mezun olmak.

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK (YL) (TEZSİZ)
(İÖ)

20

-

-

-

-

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı
Mezunu olmak.

SAĞLIK YÖNETİMİ (YL) (TEZSİZ) (İÖ) (DİSİPLİNLERARASI)

20

5

5

-

-

Herhangi bir lisans programından mezun olmak.

TURİST REHBERLİĞİ (YL) (TEZSİZ) (İÖ)

30

3

-

-

-

Turizm ile ilgili bir programdan ya da Yabancı Diller, Sanat
Tarihi, Arkeoloji ve Tarih programlarının birinden lisans veya
yüksek lisans mezunu olmak.

TURİZM İŞLETMESİ (YL) (TEZSİZ) (İÖ)

20

5

2

-

-

Herhangi bir lisans programından mezun olmak.

İKTİSAT (YL) (TEZSİZ) (İÖ)

30

10

-

-

-

Herhangi bir lisans programından mezun olmak.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ (YL) (TEZSİZ) (İÖ)
(DİSİPLİNLERARASI)

30

-

-

-

-

Herhangi bir lisans programından mezun olmak.

2

-

3

3

Herhangi bir lisans programından mezun olmak.

Herhangi bir lisans programından mezun olmak.

İŞLETME (YL) (TEZSİZ) (İÖ)

30

10

Yatay Geçiş Koşulları: Eğitim Yönetimi,Teftişi.Planlaması ve
Ekonomisi alanında Yüksek Lisans yapıyor olmak.
Herhangi bir lisans programından mezun olmak.

* Ücretli programda kazandığı takdirde Şehit/Gazi yakını olarak burs verilecek öğrenci sayısıdır. Başarı puanına göre belirlenen kontenjan kadar aday burslu öğrenim görecektir.
**Ücretli programda kazandığı takdirde engel oranı kadar öğrenim giderleri indirimi uygulanır. Başarı puanına göre belirlenen kontenjan kadar aday öğrenim görecektir

Tezsiz (İ.Ö.) Yüksek Lisans Programları 2022-2023 Güz Yarıyılı dönemlik Katkı Payı 5850 liradır.

Başvuru, Değerlendirme ve Kesin Kayıt Tarihleri
Online Başvuru Tarihi
Başvuru Değerlendirme Tarihi
Kesin Kayıt Hakkı Kazananların
Açıklanma Tarihi
Asil adayların kesin kayıt tarihi
Yedek kontenjan ilan tarihi
Yedek adayların kayıt tarihi
Kesin kayıt için başvuru adresi

: Online başvuru ekranı 15 Ağustos 2022 Pazartesi saat 00:00’da açılacak, 26 Ağustos 2022 Cuma saat 17:00’da
kapanacaktır.
: 05-06 Eylül 2022
: 08 Eylül 2022
: 12-15 Eylül 2022
: 19 Eylül 2022
: 20-21 Eylül 2022
: https://lee.comu.edu.tr/ adresinden Duyurulacaktır.

*Başvuru sistemine https://ubys.comu.edu.tr/AIS/ApplicationForms/Home/Index?apptype=2 adresinden ulaşabilirsiniz.

Değerlendirme Ölçütleri
Tezsiz Yüksek Lisans Programı Başarı Puanı Lisans mezuniyet not ortalaması alınarak hesaplanır.
Adaylar mezuniyet not ortalamalarına göre en yüksek puandan başlanarak puan sırasına göre lisansüstü programlarına kontenjan dahilinde kabul edilir. Tezsiz yüksek
lisans programları için giriş puanları eşit olan adaylardan, yaşı küçük olan öğrenciye öncelik verilir.
Başvuru İçin Gerekli Belgeler
1. Başvuru Formu (Adaylar, Başvuru Formuna https://lee.comu.edu.tr/lisanstu-basvuru-formlari-r61.html adresinden ulaşabilirler. Başvuru Formu eksiksiz olarak
doldurulmalıdır. Başvuru formu online başvuru sisteminde yer alan “diğer belgeler” kısmında “Başvuru Formu” alanına pdf olarak yüklenmelidir).
2. Adli Sicil Belgesi (Yabancı uyruklu adaylar hariç) (e-devlet üzerinden, başvuru tarihinden önceki son 10 gün içinde alınmış, güncel Adli Sicil Belgesi olmalıdır. Bu
belgenin başvuru sistemine pdf formatında yüklenmesi gerekmektedir).
3. Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesi (Yüksek Öğretim Kurumlarınca veya e-devlet üzerinden alınmış Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesinin onaylı
örneğidir. Bu belgenin başvuru sistemine pdf formatında yüklenmesi gerekmektedir).
4. Lisans Transkript (Transkript üzerinde mezuniyet tarihinin bulunması ve transkriptin onaylı olması gerekmektedir. Transkriptin sisteme pdf formatında eklenmesi
zorunludur).
Adayların dikkatine!
•
•

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı başvuruları için kontenjan tablolarında belirtilen koşullar dikkate alınarak başvuruların yapılması gerekmektedir.
Belirtilen koşullara uygun olarak başvurmayan adaylar bilim sınavına alınmayacak ve/veya başvuruları iptal edilecektir.
Gerçeğe aykırı/yanlış beyanda bulunanlar ile belgelerinde noksanlık veya tahrifat olanların kesin kayıtları yapılmaz, kesin kayıtları yapılmış olsa dahi kayıtları
iptal edilir.

İLETİŞİM
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Terzioğlu Kampüsü, 17100 ÇANAKKALE
Enstitü Telefon: +90 286 218 05 25 / 218 05 23
Fax: +90 286 218 05 24
E-posta: lisansustu@comu.edu.tr
WhatsApp: +90 545 218 05 24
İlgili personel iletişim bilgileri için https://lee.comu.edu.tr/gorev-dagilimi-ve-iletisim-bilgileri-r22.html

