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ALES PUAN TÜRÜ ÖZEL KOŞUL 

Eğitim Bilimleri Eğitim Bilimleri Doktora 10 2 Herhangi biri 

Kontenjanın 2 sine Eğitim Yönetimi Denetimi 

8 ine Eğitim Programları ve Öğretim alanında 

öğrenimine devam edecek öğrenciler 

alınacaktır 

Yabancı Diller Eğitimi  İngiliz Dili Eğitimi Doktora 10  SÖZ 

 

İngiliz Dili Eğitimi ve İngilizce Öğretmenliği 

yüksek lisans mezunları kabul edilir.  

  

  İngiliz Dili Eğitimi Doktora  Programına 

başvuran adayların İngilizce Dil Puanı olarak 

son 5 yılda yapılmış YDS, ÜDS,  KPDS, e-

YDS ve YÖKDİL’den en az 90 puan ya da 

ÜAK tarafından kabul edilen İngiliz Dili 

sınavlarından en az 90 puan eşdeğerini almış 

olmaları gerekmektedir. 

30 Ocak 2019 

 

BİLİM SINAVI TARİHİ 

1 Şubat 2019 Cuma Saat 14:00 

BAŞVURU SÜRECİ 

1. Enstitü Başvuru Bilgi Formu    (https://ubys.comu.edu.tr/AIS/ApplicationForms/Home/Index?apptype=2) 

adresinden doldurunuz.   

2. Yüksek Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgenizi başvuru formunuza sistem üzerinden 

ekleyiniz. (Öğrenimlerini Türkiye dışında tamamlamış olan Türk uyruklu adayların Yükseköğretim 

Kurulu Başkanlığından denklik belgesi almaları ve başvuru sırasında diğer belge olarak ekleme 

yapmaları gerekmektedir. 

 

3. Yüksek Lisans transkriptinizi başvuru formunuza sistem üzerinden ekleyiniz. 

 

4. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Sonuç Belgesini başvuru 

formunuza sistem üzerinde ekleyiniz. (ALES geçerlilik süresi Açıklanma tarihi itibariyle 5 yıldır) 

 

5. Yabancı Dil Durumunu Belirtir Belgenizi başvuru formunuza sistem üzerinde ekleyiniz. 

(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.  

 

6. Transkriptinizde mezuniyet not ortalaması 100'lük sistemde belirtilmemiş ise mezun 

olduğunuz üniversitelerde geçerli olan 100'lük sistem not karşılıklarını belirtir yazı veya 

onaylı tabloyu sistem üzerinden ilgili alana ekleyiniz. (Mezuniyet not ortalamasını 100'lük 

sistemde beyan edemeyen adaylar için Üniversitemiz Senatosunun kararı ile belirlenen not 

dönüşüm cetveli uygulanır.) 

PERSONEL İLETİŞİM BİLGİLERİ 

 

 

 

Tülay TOKSÖZ 

0 286 218 00 18 (Dahili 2906) 

Emine MIHLIARDIÇ  

0 286 218 00 18 (Dahili 2906) 

https://ubys.comu.edu.tr/AIS/ApplicationForms/Home/Index?apptype=2


 

BAŞVURU İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER 
 
Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yer alan tüm lisansüstü programlara başvurularda aşağıdaki 

esaslar geçerlidir: 

1. Adayların online başvuru bilgileri ve dokümanları Enstitümüzce kontrol edilecek,  evrakı 

eksiksiz ve başvuru bilgileri hatasız adayların sistem üzerinden onayı yapılacaktır.  

2. Belgelerin doğruluğu adayların sorumluluğundadır. Yanlış Belge beyan eden öğrencilerin 

başvurusu onaylanmayacağından geçersiz sayılacaktır. 

3. Enstitümüz tarafından Online başvurusu onaylanan adaylar Sınav Giriş Belgelerini sistem 

üzerinde alabilirler.  

4. Programlara yerleştirilen adaylar Enstitüye kesin kayıt yaptırıncaya kadar hiçbir öğrencilik 

hakkından yararlanamaz.  

6. Kesin Kayıtta sisteme yüklenen belgelerin asılları ve Adli sicil kaydı istenecektir. 

 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRiLMESİ VE KABUL 

1. Doktora programlarına öğrenci kabulünde, ÇOMÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 9. 

maddesinde yer alan hükümler kapsamında ek olarak, aşağıdaki esaslar  

 Adayların başvurdukları programın puan türünde ALES'ten en az 60 standart puana sahip 

olmaları gerekir. 

 Adayların yabancı dil puanı olarak Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen Yabancı Dil Sınavlarından 

veya son beş yılda yapılmış KPDS, ÜDS, YDS, e-YDS, YÖKDİL 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.  

 Adaylar için giriş puanı, ALES puanının %50'si, mezuniyet not ortalamasının %20'si ve bilim 

sınavının %30'u alınarak hesaplanır.  

 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. 

 Adayların başarılı sayılmaları için bilim sınavından en az 60 puan almaları gerekir. 

 Bilim sınavına girmeyen adaylar başarısız ilan edilir. 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ 

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. 

Doktora programlarına yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru ve kabulüne ilişkin esaslar şunlardır: 

a) 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. 

Adaylar için giriş puanı, mezuniyet not ortalamasının %50'si ve bilim sınavının %50'si alınarak hesaplanır. 

b) 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. 

c) 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. 



d) 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. 

e) Bilim sınavı yerine sayılmak üzere ALES, GRE veya GMAT sınav sonucu beyan etmemiş olup 

bilim sınavına girmeyen adaylar başarısız ilan edilir. 

f) 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. 

 

International Students are Accepted to Graduate Programs According to the Following 

Admission Requirements and Procedures 

 

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. 

The general principles for the application, evaluation and enrolment procedures of 

international students to doctorate degree programs are as follows: 

• As a foreign language score, the candidates are to take at least 55 points from one of the English, 

French and German YDS, ÜDS and KPDS exams or a foreign language test accepted by the 

Interuniversity Council. For student acceptance to the English Language Teaching doctorate degree 

program it is required to have at least 90 points from YDS, ÜDS or KPDS in English language or 

at least a score equivalent to 90 points from English language exams accepted by Interuniversity 

Council. 

• The entrance scores are calculated by taking 50% of the science exam and 50% of graduation 

grade point. For the PhD programs based on Bachelor’s degree, the general point average (GPA) of 

undergraduate education is taken into consideration, and for the PhD programs based on master’s 

degree, the general point average (GPA) of graduate education is taken into consideration. 

• 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. 

• Science exam is conducted written and / or oral. When both are conducted together, 25% of the 

oral exam and 25% of the written exam are included in the score calculation. Results are graded 

out of 100. 

• The candidates are to take at least 60 points from the science exam to be considered as successful. 

For the ones who apply without taking the science exam are to submit at least 60 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 2018-2019  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 

WEB  : ebe.comu.edu.tr 

mailto:egitimbilimleri@comu.edu.tr

