
 

 

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI  

 

YABANCI UYRUKLU ADAYLARIN BAŞVURU ŞARTLARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA   

  

 Enstitü web sitemiz “Duyurular” bölümündeki tezli/tezsiz yüksek lisans ve doktora programları 

başvuru ilanlarında kontenjanlar, başvuru tarihleri, başvuru ve sınav yerleri ve başvuru süreciyle ilgili tüm 

bilgiler ilan edilmiştir. Bu duyurulardaki açıklamalar yabancı uyruklu adaylar için de geçerlidir. Aşağıda 

ise sadece yabancı uyruklu adaylara özgü açıklamalara yer verilmiştir.    

Enstitümüz programlarına başvuracak yabancı uyruklu adayların aşağıdaki açıklamalarla 

birlikte başvuracakları program türüyle (tezli/tezsiz yüksek lisans, doktora) ilgili ilandaki 

açıklamaları göz önüne almaları gerekmektedir.  Bu ilan için tıklayınız: 

http://sbe.comu.edu.tr/duyurular/detay/64/yuksek-lisans-ve-doktora-kontenjanlari-ve-basvuru-kosullari 

 

Yabancı Uyruklu Adayların Kabulüyle İlgili Özel Koşullar 

1. YÖK tarafından Enstitü programlarına sınavsız yerleştirilen yabancı uyruklu öğrencilerin 

kayıtları doğrudan yapılır. 

2. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin taraf olduğu ikili anlaşmalara dayalı olarak lisansüstü 

öğrenim görmek üzere müracaat eden yabancı uyruklu adaylar, kontenjan dışından ve ayrıca 

bir sınav yapılmaksızın, Anabilim Dalı Başkanlığının görüşü ve  Enstitü Yönetim Kurulu 

kararı ile öğrenci olarak kabul edilirler. 

3. Lisansüstü programlara başvuran yabancı uyruklu adayların, ilgili program için gerekli olan 

mezuniyet derecesine eşdeğer bir diplomaya sahip olmaları gerekir.  

4. Yabancı uyruklu adaylar için ALES puanı koşulu aranmaz.  

5. Yabancı uyruklu adaylar için yüksek lisans ve doktora programlarına giriş puanı, mezuniyet 

not ortalamasının % 50’si ve bilim sınavının % 50’si alınarak hesaplanır. Bilim sınavı yazılı 

olarak yapılır. Sonuçlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. ALES, GRE (Graduate 

Record Examination) ve GMAT (Graduate Management Admission Test) sınavlarından alınan 

puanlar bilim sınavı yerine sayılabilir.  

6. Adayların başarılı sayılmaları için bilim sınavından en az 50 puan almaları gerekir. Bilim 

sınavı yerine ALES puanı ile başvuracak adayların ALES’ten en az 50 puan veya GRE ya da 

GMAT sınavından bu puana eşdeğeri puan almaları gerekir.  

7. Bilim sınavı yerine sayılmak üzere ALES, GRE veya GMAT sınav sonucu beyan etmemiş 

olup, bilim sınavına da girmeyen adaylar başarısız ilan edilir.  

8. Yüksek lisans programları için, adaylardan giriş puanı 60 veya daha yüksek olanlar, giriş 

puanına göre sıralanarak kontenjan dâhilinde programlara kabul edilir. Giriş puanları eşit olan 

adaylardan lisans mezuniyet not ortalaması yüksek olan öğrenciye öncelik verilir.  

9. Doktora programları için, adaylardan giriş puanı 70 veya daha yüksek olanlar, giriş puanına 

göre sıralanarak kontenjan dâhilinde programlara kabul edilir. Giriş puanları eşit olan 

adaylardan yüksek lisans mezuniyet not ortalaması yüksek olan öğrenciye öncelik verilir.  

10. Lisans veya yüksek lisans eğitimini Türkçe eğitim veren bir üniversitede yapan adaylar 

dışındaki yabancı uyruklu adayların, lisansüstü eğitime başlayabilmesi için Çanakkale Onsekiz 

Mart Üniversitesi veya Türkiye’deki diğer üniversitelerin Türkçe Öğretimi Araştırma ve 

Uygulama Merkezi (TÖMER)  tarafından yapılan Türkçe sınavından 100 tam puan üzerinden 

en  az 75 puan almaları veya TÖMER tarafından verilmiş ve bu puana denk gelen bir Başarı 

http://sbe.comu.edu.tr/duyurular/detay/64/yuksek-lisans-ve-doktora-kontenjanlari-ve-basvuru-kosullari


Belgesine sahip olmaları gerekir. Lisansüstü programa kayıt yaptırmış olan yabancı uyruklu 

öğrencilerden bu koşulu sağlayamayanlara Türkçe öğrenimi için bir yıl süre verilir.  

2016-2017 Güz yarıyılı başvuruları için  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türkçe 

Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER)  tarafından yapılacak sınavla ilgili 

açıklamalar aşağıda verilmiştir.  

11. Yüksek Öğretim Kurulu kararı gereği, yabancı uyruklu adayların doktora programlarına 

başvurabilmesi için, kendi ana dilleri dışında olması şartıyla,  İngilizce, Almanca, Fransızca, 

İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca ve Farsça dillerinden Yabancı Dil 

Seviye Belirleme Sınavı (YDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), Kamu 

Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az 55 puan almış olmak 

veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarında eşdeğer puana sahip 

olmak gerekmektedir. Eş değerliği kabul edilen sınavlarla ilgili bilgiye  

http://www.osym.gov.tr/ana-sayfa/1-0/20160606.html  veya 

http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2015/genel/EsdegerlikTablosu14012015.pdf        

adresinden ulaşabilirsiniz.  

 

YABANCI UYRUKLU ADAYLARDAN İÇİN BAŞVURU BELGELERİ 

Aşağıdaki belgeleri 06 Temmuz 2017 günü mesai bitimine kadar Enstitü Müdürlüğü Öğrenci İşleri 

bürosuna şahsen teslim ederek başvuru işlemini tamamlamanız gerekmektedir. 

 

1. Enstitü Başvuru Bilgi Formu    

      http://obs.comu.edu.tr/ogrenci/yonetim/enstitubasvuru.aspx  adresinden ulaşılabilir.  

      Başvuru formuna yeni çekilmiş, vesikalık fotoğrafın JPEG dosyası olarak eklenmesi zorunludur. 

Öğrenci Kimliği ve diğer belgelerde bu resim kullanılacaktır. Resmin uygun olmaması durumunda 

adaylardan yeni uygun bir resim yüklemesi talep edilecektir. Başvuru için Öğrenci Bilgi Sistemine 

tüm bilgileri girdikten sonra, Başvuru Bilgi Formunun çıktısını alınız ve imzalayınız.   

2. Lisans/Yüksek Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesi 

Belgenin noter veya resmi kurumlar tarafından tasdikli tercümesi gerekmektedir.  

3. Transkript  

Belgenin noter veya resmi kurumlar tarafından tasdikli tercümesi gerekmektedir.  

4. 2 Adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf 

5. Yabancı Dil Durumunu Belirtir Belge (Sadece doktora programları için)  

Doktora programları için gerekli olan dil belgesiyle ilgili açıklama yukarıda verilmiştir.   

6. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), Graduate Record 

Examination (GRE) ve Graduate Management Admission Test (GMAT) sonuç belgeleri 

(Zorunlu değil)  

Bilim sınavı yerine bu sınavların (ALES, GRE ve GMAT) herhangi birisinden aldıkları sonuçları 

kullanmak isteyen adaylar bu sınavlara ait sonuç belgelerini başvuru dosyalarına eklemelidirler. 

Adayların başarı sıralamasına alınabilmesi için, bu sınavlardan alınan notun en az 100 üzerinden 50 

veya eşdeğer bir not olması gerekir. Bu belgeleri vermeyen adayların ise bilim sınavına girmeleri 

ve en az 50 puan almaları gerekir.  

7. Adaylar varsa bilimsel çalışmalarını ve referans mektuplarını da dosyaya ekleyebilirler. Zorunlu 

değildir.  

8. Kimlik Belgesi örneği 

9. Pasaportun kimlik ve vize bilgilerini içeren sayfaların fotokopisi ve noterden onaylı tercümesi 

http://www.osym.gov.tr/ana-sayfa/1-0/20160606.html
http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2015/genel/EsdegerlikTablosu14012015.pdf
http://obs.comu.edu.tr/ogrenci/yonetim/enstitubasvuru.aspx


*Yukarıda belirtilen tüm belgelerin aslı beyan edildiği takdirde, onaylama işlemi 

Enstitümüz tarafından yapılacaktır. 

   

BAŞVURU TARİHİ VE YERİ 

BAŞVURU TARİHİ 03-06 Temmuz 2017 

BAŞVURU YERİ 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi  

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü  

Terzioğlu Yerleşkesi Sağlık Hizmetleri Meslek 

Yüksekokulu  Binası Kat:2  17100-ÇANAKKALE 

 

 

BİLİM SINAVLARI YER VE TARİHLERİ 

 

Yabancı uyruklu adaylar için bilim sınavlarının yer, tarih ve saati T.C. uyruklu adaylarla aynıdır. Tüm 

bilim sınavları 11 Temmuz 2017 günü yapılacaktır. Başvurduğunuz programın bilim sınavının yer ve 

saati için web sitemizde Duyurular bölümündeki “Yüksek Lisans ve Doktora Kontenjanları ve 

Başvuru Koşulları “ başlıklı ilana bakınız. İlan için tıklayınız:  

http://sbe.comu.edu.tr/duyurular/detay/64/yuksek-lisans-ve-doktora-kontenjanlari-ve-basvuru-kosullari  

 

Bilim Sınavının yer ve saati programlara göre değişebilmektedir. Lütfen başvurduğunuz programın bilim 

sınavının yer ve saatini dikkatlice kontrol ediniz.  

  

PROGRAMLARA KABUL EDİLENLERİN DUYURULMASI 

  

12 Temmuz 2017 Saat 20:00’den sonra 

http://sbe.comu.edu.tr/ web adresinden  

 

PROGRAMLARA KABUL EDİLENLERİN KESİN KAYIT TARİHLERİ  

  

  KESİN KAYIT TARİHİ 13-14 Temmuz 2017 

KESİN KAYIT İÇİN 

BAŞVURU YERİ 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi  

Sosyal  Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Öğrenci 

İşleri Bürosu 

  

ÖNEMLİ UYARI 

  
Enstitümüz 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılı ilanında  yer alan veriler  bilgi amaçlı olup 

resmi belge olarak kullanılamaz. İtiraz halinde Enstitümüz resmi  kayıtları  geçerli olacaktır. Adayların 

başvuru süresinin bitimine kadar ilanı takip etmeleri gerekmektedir. Üniversitemizin yetkili organlarınca 

başvuru şartları ve kontenjanlarla ilgili alınabilecek kararlar duyuruya eklenecektir. 

 
DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN  

 

  ÖĞRENCİ İŞLERİ  

Adı Soyadı Sorumlu olduğu Anabilim Dalı Telefon E-Posta 

Eray 

ÇALIŞIR 

İşletme  

İktisat 

0 286 218 00 18 eraycalisir@comu.edu.tr 

http://sbe.comu.edu.tr/duyurular/detay/64/yuksek-lisans-ve-doktora-kontenjanlari-ve-basvuru-kosullari
http://sbe.comu.edu.tr/


DBA - Ortadoğu Araştırmaları 

DBA  - Avustralya ve Pasifik 

Araştırmaları       

DBA  - Balkan Araştırmaları 

DBA  - Avrupa Araştırmaları 

DBA  - Türkiye Çalışmaları 

(dâhili 2999) 

Özlem 

YÜCE 

Maliye  

Kamu Yönetimi  

Uluslararası İlişkiler       

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 

İlişkileri 

Uluslararası Ticaret ve Lojistik 

0 286 218 00 18 

(dâhili 2471) 

ozlemyuce@comu.edu.tr 

Gökhan 

ŞENGÖREN 

Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Sanat 

Tarihi, Coğrafya, Arkeoloji, İngiliz Dili 

ve Edebiyatı 

0 286 218 00 18 

(dâhili 2470) 

gsengoren@comu.edu.tr   

          

Nimet İNAL Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din 

Bilimleri, Turizm İşletmeciliği, Resim, 

Seramik  

0 286 218 00 18 

(dâhili 1513) 

    

nimettelefoncu@comu.edu.tr 

Eda 

GÜNAY 

ÖCALAN 

Uluslararası Ticaret ve Lojistik 

Yerel Yönetimler Kent ve Çevre 

Sorunları(SBF) 

Uluslararası İşletmecilik(SBF) 

0 286 218 00 18 

(dâhili 2461) 

eocalan@comu.edu.tr 
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