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                T.C. 

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL ve KAYIT YÖNERGESİ  
 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç  

Madde 1 

Bu Yönergenin amacı, 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından yürütülen Lisansüstü 

Programlara Yabancı Uyruklu öğrenci adaylarının başvuru, kabul ve kayıt şartlarını düzenlemektir 

 

Kapsam 

Madde 2 

Bu Yönerge, 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından yürütülen Lisansüstü 

Programlara Yabancı Uyruklu öğrencilerin alımına ilişkin başvuru, kabul ve kayıt işlemlerini kapsar.  

 

Dayanak 

Madde 3 

Bu Yönerge, 

a) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14’üncü maddesi,  

b) 1/7/1996 tarihli ve 22683 Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim 

ve Öğretim Yönetmeliği, 

c) 10/09/2013 tarihli ve 28761 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Çanakkale Onsekiz Mart 

Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

Madde 4 

Bu Yönergede geçen, 

a) ALES : Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını, 

b) ÇOMÜ : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ni 

c) EYK : Enstitü Yönetim Kurulu 

d) IELTS :(International English Language Testing System): Uluslararası İngilizce dil sınavı 
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e) ÖSYM : Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’ni 

f) SENATO: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Senatosu’nu 

g) SBE :  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nü 

h) TOEFL :(Test of English as a Foreign Language): Yabancı dil olarak İngilizce sınavı 

i) TÖMER: Türkçe Öğretim Merkezini, 

j) YDS : Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nı 

k) YÖK : Yükseköğretim Kurulu’nu tanımlar. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Kontenjanların belirlenmesi ve Başvuru  

 

Kontenjanların Belirlenmesi ve İlanı  

Madde 5 

a) 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 ve Senato kararı ile öğrenci olarak kabul 

edilirler.  

 

b) Lisansüstü programlara yabancı uyruklu öğrenci alımı, alınacak öğrenci sayısı, aranan şartlar ve 

diğer hususlar Anabilim Dalı Kurul Kararı önerisi, Enstitü Kurul Kararı ve Senato’nun onayı ile 

belirlenir. Üniversite veya Enstitü web sayfasında ilan edilir. 

 

Başvuru ve Başvuruda İstenen Belgeler 

Madde 6 

Tezli Yüksek Lisans Programları için,  

(1) Üniversitelerin Lisans ya da Yüksek Lisans Programlarından mezun Lisansüstü eğitim görmek 

isteyen Yabancı Uyruklu adaylar aşağıda belirtilen belgeleri, Akademik takvim çerçevesinde, 

Enstitü Başvuru Formunu Enstitü Müdürlüğüne ulaştırırlar.   

a) YÖK tarafından denkliği tanınan bir Lisans veya Yüksek Lisans diplomasına sahip olmak, 

b) ALES veya YÖK tarafından ALES’e eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan birinin sonuç belgesine 

sahip olmak (varsa),  

c) Yabancı Uyruklu adaylar için ALES puan koşulu aranmaz. 

d) Adayların yabancı dil puanı olarak, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinin 

birinden YDS’den en az 40 puan ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen yabancı 

dil sınavlarından en az 40 puan eşdeğerini almış olmaları gerekir. 
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(2) TÖMER’den Türkçe bildiğine dair A veya B düzeyinde belgeye sahip olmak veya Lise öğrenimini, 

lisans veya yüksek lisans öğrenimini Türkçe eğitim-öğretim yapan bir kurumda tamamlamış 

olanlarda Türkçe dil puanı şartı aranmaz. 

 

Tezsiz Yüksek Lisans Programları için, 

(1) Üniversitelerin Lisans ya da Yüksek Lisans Programlarından mezun Lisansüstü eğitim görmek 

isteyen Yabancı Uyruklu adaylar aşağıda belirtilen belgeleri, Akademik takvim çerçevesinde, 

Enstitü Başvuru Formunu Enstitü Müdürlüğüne ulaştırırlar.   

a) YÖK tarafından denkliği tanınan bir Lisans veya Yüksek Lisans diplomasına sahip olmak, 

 

(2) TÖMER’den Türkçe bildiğine dair A veya B düzeyinde belgeye sahip olmak veya Lise öğrenimini, 

lisans veya yüksek lisans öğrenimini Türkçe eğitim-öğretim yapan bir kurumda tamamlamış 

olanlarda Türkçe dil puanı şartı aranmaz. 

 

Doktora Programları için,  

a) Doktora Programı adayları için, ÖSYM tarafından kabul edilen Yabancı Dil yeterliliğini gösteren 

belgelerden birine sahip olmak, 

b) ALES veya Yükseköğretim Kurulunca ALES’e eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan birinin sonuç 

belgesine sahip olmak (varsa),  

c) Yabancı Uyruklu adaylar için ALES puan koşulu aranmaz. 

d) Doktoraya başvuru yapacak yabancı uyruklu adaylardan; İngilizce, Fransızca veya Almanca 

dillerinden herhangi birine ait, YDS’den en az 55/100 puan almış olmak veya ÖSYM tarafından 

eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından (TOEFL, IELTS, vb.) eşdeğer bir puan almış 

olmak, 

e) Doktora Programına yüksek lisanstan başvuran adaylar için Yüksek Lisans Tez veya Projesinin 

onaylı bir özeti ve Türkçe çevirisi istenir. 

f) TÖMER’den Türkçe bildiğine dair A veya B düzeyinde belgeye sahip olmak veya Lise 

öğrenimini, lisans veya yüksek lisans öğrenimini Türkçe eğitim-öğretim yapan bir kurumda 

tamamlamış olanlarda Türkçe dil puanı şartı aranmaz. 

 

 

 

Başvuruda İstenen Belgeler; 

a) Başvuru Formu (Enstitü web sayfasında ilan edilecek olan internet adresindeki online formun 

doldurulması) 
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b) Diploma Fotokopisi [yüksek lisans programları için lisans diploması; doktora programları için 

lisans veya yüksek lisans diplomalarının fotokopisi] (Yurtdışı üniversitelerden mezun adayların 

diplomalarının hem orijinalinin hem de resmi makamlarca-dış temsilcilikler- veya noter onaylı 

Türkçe çevirisinin birer örneği), 

c) Onaylı Transkript belgesi (hem orijinalinin hem de resmi makamlarca-dış temsilcilikler- veya 

noter onaylı Türkçe çevirisinin birer örneği-lisans-Yüksek lisans), 

d) ALES veya Yükseköğretim Kurulunca ALES’e eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan birinin 

sonuç belgesi (varsa), 

e)  Kimlik Belgesinin fotokopisi (Pasaportun kimlik ile ilgili kısımlarının fotokopisi), 

f) Referans Mektubu, 

g) Niyet Mektubu (Öğrencinin lisansüstü eğitim yapma amacını, çalışmalarını ve projelerini 

anlattığı mektup),  

h) Özgeçmiş,  

i) 2 adet vesikalık fotoğraf,  

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Kesin Kayıt 

 

Başvuruların Değerlendirilmesi  

Madde 7 

1)Tezli Yüksek Lisans Programları için  

Yabancı Uyruklu Adayların giriş puanının hesaplanması,  

a) Yüksek lisans programlarına başvuracak adayların lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. 

b) Adaylar için giriş puanı, lisans mezuniyet not ortalamasının %50'si ve bilim sınavının %50'si 

alınarak hesaplanır. 

c) Başvurulan programın puan türünde olmak üzere ALES sınav sonucu (ilgili puan türünden 

standart en az 55 puan almış olmak) veya Yükseköğretim Kurulunca ALES’e eşdeğerliği kabul 

edilen sınavlardan birinden alınan eşdeğer puan yazılı bilim sınavı puanı 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 50 puan almaları gerekir. Bilim sınavı 

yerine ALES puanı ile başvuracak adayların ALES’ten en az 55 puan veya Yükseköğretim 

Kurulunca ALES’e eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan birinden bu puanın eşdeğeri standart 

puan almaları gerekir. 
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f) Bilim sınavı yerine sayılmak üzere ALES veya Yükseköğretim Kurulunca ALES’e eşdeğerliği 

kabul edilen sınavlardan birinden alınan sınav sonuç belgesini 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 lisans mezuniyet not ortalaması 

yüksek olanlara öncelik verilir. 

h) Anabilim Dalı Kurulu, yapılan başvuruları değerlendirmek, bilim sınavlarını yapmak ve kayda 

hak kazanan adayları belirlemek üzere, ilgili Anabilim Dalında görev yapan üç veya beş asil ve 

iki yedek öğretim üyesinden oluşan jüriyi Enstitüye önerir. Jüri EYK kararı ile kesinleşir. İlgili 

EABD yeterli öğretim üyesi yoksa, en az bir jüri üyesi ilgili EABD’den olmak koşulu ile diğer 

üyeler diğer EABD’den seçilebilir. EABDK, bünyesinde bulunan farklı lisansüstü programlar 

için aynı veya farklı jüriler oluşturulabilir. EABD Başkanlıkları değerlendirme sonuçlarını 

Enstitü Müdürlüğü tarafından belirlenen tarihe kadar Enstitüye iletirler. 

 

2)Tezsiz Yüksek Lisans Programları için 

 

Yabancı Uyruklu Adayların giriş puanın hesaplanması, 

a) Lisans mezuniyet not ortalamasının %50’si  

b) Bilim sınavının %50’si alınarak hesaplanır.  

c) 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. 

d) Bilim sınavına girmeyen adaylar başarısız ilan edilir. 

e) Anabilim Dalı Kurulu, yapılan başvuruları değerlendirmek, bilim sınavlarını yapmak ve kayda 

hak kazanan adayları belirlemek üzere, ilgili Anabilim Dalında görev yapan üç veya beş asil ve iki 

yedek öğretim üyesinden oluşan jüriyi Enstitüye önerir. Jüri EYK kararı ile kesinleşir. İlgili 

EABD yeterli öğretim üyesi yoksa, en az bir jüri üyesi ilgili EABD’den olmak koşulu ile diğer 

üyeler diğer EABD’den seçilebilir. EABDK, bünyesinde bulunan farklı lisansüstü programlar için 

aynı veya farklı jüriler oluşturulabilir. EABD Başkanlıkları değerlendirme sonuçlarını Enstitü 

Müdürlüğü tarafından belirlenen tarihe kadar Enstitüye iletirler. 

3)Doktora Programları için 

Yabancı Uyruklu Adayların Giriş Puanının hesaplanması, 

a) Adaylar için giriş puanı, mezuniyet not ortalamasının %50'si ve bilim sınavının %50'si alınarak  
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hesaplanır. Lisansa dayalı doktora programları için lisans not ortalaması, yüksek lisansa dayalı  

doktora programları için ise yüksek lisans not ortalaması dikkate alınır.  

b) Başvurulan programın puan türünde olmak üzere ALES sınav sonucu veya Yükseköğretim 

Kurulunca ALES’e eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan birinden ilgili program için alınan 

eşdeğer puan yazılı bilim sınavı puanının yerine kabul edilir. 

c) Adayların başarılı sayılmaları için bilim sınavından en az 75 puan almaları gerekir.  

d) Bilim sınavı yerine ALES puanı ile başvuracak adayların ALES’ten en az 70 puan veya 

Yükseköğretim Kurulunca ALES’e eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan birinden eşdeğer 

standart puan almaları gerekir.  

e) Bilim sınavı yerine sayılmak üzere ALES sınav sonucunu veya Yükseköğretim Kurulunca 

ALES’e eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan birinin sınav sonucunu beyan etmemiş olup, bilim 

sınavına girmeyen adaylar başarısız ilan edilir.  

f) Doktora programları için bilim sınavı yazılı olarak yapılır. Sonuçlar 100 tam puan üzerinden 

değerlendirilir. 

g) Bilim sınavına girmeyen adaylar başarısız ilan edilir.  

h) Giriş puanı 70 ve daha fazla olan adaylar puan sırasına göre kontenjan dâhilinde kabul edilir. 

Giriş puanı 70’in 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. 

i)    Anabilim Dalı Kurulu, yapılan başvuruları değerlendirmek, bilim sınavlarını yapmak ve kayda 

hak kazanan adayları belirlemek üzere, ilgili Anabilim Dalında görev yapan üç veya beş asil ve 

iki yedek öğretim üyesinden oluşan jüriyi Enstitüye önerir. Jüri EYK kararı ile kesinleşir. İlgili 

EABD yeterli öğretim üyesi yoksa, en az bir jüri üyesi ilgili EABD’den olmak koşulu ile diğer 

üyeler diğer EABD’den seçilebilir. EABDK, bünyesinde bulunan farklı lisansüstü programlar 

için aynı veya farklı jüriler oluşturulabilir. EABD Başkanlıkları değerlendirme sonuçlarını 

Enstitü Müdürlüğü tarafından belirlenen tarihe kadar Enstitüye iletirler. 

 

 

 

 

Sonuçların Duyurulması ve Kesin Kayıt 

Madde 8 

(1) Başvuru sonuçları öğrencilerin aldıkları puanlar sıralanarak Enstitü web sayfasından duyurulur. 

(2) Kesin Kayıt hakkı kazanan adaylar aşağıda istenen  belgeleri akademik takvimde belirtilen kayıt 

tarihleri arasında Enstitü Öğrenci İşleri Ofisi’ne getirerek kesin kayıtlarını yaptırırlar. 
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Kesin Kayıt Hakkı kazanan öğrencilerden istenen belgeler; 

a) Diploma veya mezuniyet belgesi aslı, 

b) Transkript Belgesi (Aslı), 

c) Doktora programlarına kayıt için, YDS veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı 

dil sınavlarının (TOEFL, vb.) Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı sonuç belgesi, 

ç) Dış temsilciliklerden alınacak Öğrenim Vizesinin aslı veya noter tasdikli sureti, 

d) Pasaportun onaylı sureti, 

e) İkametgâh Adresi (belgesi), 

f) Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş 6 Adet) 

g) Öğrenim ücretinin ödendiğine dair belge 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Son Hükümler 

 

Madde 9 

ÇOMÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Programlarına kabul edilen Yabancı Uyruklu öğrenciler 

için Sağlık Bilimleri Enstitüsü Öğrenci Başvuru, Kayıt ve Sınav Yönergesinin başvuru ve kayıt 

dışındaki hükümlerinin tamamı uygulanır. 

  

Yürürlük 

Madde 10 

Bu Yönerge, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Enstitü Kurulu Kararı ile 

belirlenir ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Senatosunca kabul edildikten sonra, yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

Madde 11 

Bu yönerge hükümlerini, ÇOMÜ Rektörü yürütür. 


