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Başvuru Tarihi 18-22 Ocak 2021 

Mülakat/Sınav Listelerinin İlanı 25 Ocak2021 Saat:17.30 

Sınav (Yazılı ve/veya Mülakat) Tarihi 27-28 Ocak 2021 

Sonuçların İlanı 29 Ocak2021 Saat:17.30 

Asil Liste Kesin Kayıt Tarihi 02-03 Şubat 2021    Saat: 17.30 

Yedek Listelerin İlanı 05 Şubat 2021 Saat: 17.30 

Yedek Liste Ön Kayıt 

(Yedek listedeki tüm adaylar başvuru  

Sistemiüzerinden ön kayıt yapabilirler) 

08 Şubat 2021 Saat: 17.30’akadar. 

Yedek Liste Kesin Kayıt Hakkı Kazananların İlanı 09 Şubat 2021 Saat: 17.30 

Yedek Liste Kesin Kayıt Hakkı ve Kayıt 10-11 Şubat 2021 
 

 

 

 

 
Yazılı ve/veya Bilim Mülakat sınavına kontenjanın 5 (beş) katı kadar aday çağrılacaktır. 

 

 

 

 

 

 

BAŞVURU TAKVİMİ 
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a) ALES sayısal türden 55 (Beden Eğitimi ve Spor “Eşit ağırlık, sayısal ya da sözel”, türden 55 

standartpuan,)Yalnız bir programa başvuru yapılabilir. 

b) Başvuru yapan adaylardan puan sıralamasına göre; ilan edilen kontenjanın 5 (beş) katı aday Bilim 

Mülakat sınavına alınacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

a) Yüksek lisans diploması ile başvuranlar; ALES sayısal türden 55 (Beden Eğitimi ve Spor “Eşit ağırlık, 

sayısal ya da sözel puantürden) 

b) Yabancı dil’den (YDS, KPDS-ÜDS-YÖK DİL) en az 55 puan, olmalıdır. 

c) Yalnız bir programa başvuru yapılabilir. 

d) Tıp Fakültesi mezunları için, lisans diplomasına ve TUS’dan en az 50 temel tıp puanına veya sayısal 

ALES puan türünde en az 55 standart puana sahip olmak, 

e) Diş Hekimliği mezunları için, lisans  diplomasına ve DUS’dan en az 50 puan veya sayısal ALES puan 

türünde en az 55 standart puana sahip olmak, 

f) Yüksek Lisans derecesi ile Doktora programlarına başvuracak adayların, Kocaeli Üniversitesi Yüksek 

Lisans alım koşullarına uygun lisans mezuniyetlerinin olması gereklidir. 

g) Başvuruyapan adaylardan puan sıralamasına göre; ilan edilen kontenjanın 5(beş) katı aday Bilim 

Mülakat sınavına alınacaktır. 

 

 

 

 
 

 
1- Adaylar, en fazla 1 (bir) programa başvuruyapabileceklerdir. 

 

2- Online başvuruda eksik veya hatalı belgesi olan adayların başvuruları geçersiz sayılacak ve 

sınava/mülakata alınmayacaktır. 

 

3- Üniversitemiz veya Üniversitemiz dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan öğrencilerin not 

dönüşümleri, Kocaeli Üniversitesi Not Dönüşüm Tablosu esas alınarak yapılır. 

 

4- Bilimsel Hazırlık Programı Kocaeli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve ÖğretimYönetmeliği’nin ilgili 
maddesi kapsamında Anabilim Dallarının önerisi ile uygulanacaktır. 

 

5- Çifte uyruğa sahip vatandaşlarımız,başvurularını Türk vatandaşı olarak yapması gerekmektedir. 

Aksi takdirde başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

GENEL KOŞULLAR 

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 

 

YÜKSEK LİSANS 

DOKTORA 
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1- Diploma: Yüksek lisans adayları için lisans, doktora adayları için tezli yüksek lisansdiploması veya 

çıkış belgesi.(Yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumlarından mezun olan adaylardan Yükseköğretim 

Kurulu Başkanlığı’ndan alınmış Denklik Belgesi. Yüklenecek belge PDF formatta, boyutu 500 

KB’den büyükolmamalıdır.) 

 

2- Transkript: Yüksek lisans başvuruları için lisans, doktora başvuruları için lisans ve yüksek lisans 

dersleri ve notlarını gösterir belgeler.(Yüklenecek belge PDF formatta, boyutu 500 KB’den 

büyükolmamalıdır.) 

 
3- ALES Belgesi:ALES, GMAT veya GRE sınav sonuç belgesi. Yüklenece belge PDF formatta, 

boyutu 500 KB’den büyükolmamalıdır.) 

 
4- Yabancı Dil Belgesi: YDS veya eşdeğeri bir sınav sonuç belgesi. Yüklenecek belge PDF formatta, 

500 KB’den büyükolmamalıdır.) 

 
5- Yüklenecek Fotoğraf: (JPEG, PNG, veya GIF formatta, boyutu 150 KB’den büyük olmamalıdır.) 

 
6- Denklik/Tanınma Belgesi: Eğitimini yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumlarında tamamlamış olan 

T.C. vatandaşı adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınmış Denklik Belgesi veya 
Tanınma Belgesini başvuru sistemine yüklemeleri gerekmektedir. (KKTC Üniversitelerinden 
mezun olan T.C. vatandaşları hariç.) 

 

 

 

 
 

 
1- Online başvuru sisteminden alınan kesin kayıt formu çıktısı. 

 
2- Diploma: Yüksek lisans adayları için lisans, doktora adayları için tezli yüksek lisans diploması 

veya çıkış belgesi. (Yurtdışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarından mezun olan adaylardan 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan alınmış DenklikBelgesi.) 

 
3- Transkript:Yüksek lisans başvuruları için lisans, doktora başvuruları için lisan ve yüksek lisans 

dersleri ve notlarını gösteren belgeler. 

 
4- ALES Belgesi: ALES, GMAT veya GRE sınav sonuç belgesi.(Bu belge tezsiz yüksek lisans 

programlarına başvuran adaylardan istenmez.) 

 
5- Yabancı Dil Belgesi:YDS veya eşdeğeribir sınav sonuç belgesi.(Bu belge tezli ve tezsiz 

yükseklisans programlarına başvuran adaylardan istenmez.) 

 
6- Nüfus cüzdanıfotokopisi 

 

7- 1(bir) adet vesikalıkfotoğraf. 

BAŞVURU SİSTEMİNE YÜKLENMESİ GEREKEN EVRAKLAR 

 

 

KESİN KAYIT İÇİN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN EVRAKLAR 
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MADDE 14(1) 

 

Üniversitedeki aynı enstitünün birbaşka Anabilim/Anasanatdalında veya başkabir yükseköğretim 

kurumunun  eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı 

öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Bir öğrencinin yatay geçiş 

başvurusunun kabul edilebilmesi için; 

 

1) Başvuru tarihinde, genel not ortalamasının yüksek lisans için en az 2,5, doktora için en az 3,0 olması, 

içerikleri açısından en az %70 oranında uyumluluk ve giriş koşulları bakımından uygunluk olması, gerekir. 

 

(2) Anabilim/anasanat dalı kurulu tarafından önerilen yatay geçiş kontenjanları, enstitü kurulundan 

geçerek Senatoda onaylandıktan sonra ilanedilir. 

 

(3) Üniversitenin bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenci, devam etmekte olduğu 

öğretim programını tanıtan ve kayıtlı olduğu derslerden başarı durumunu belirten transkriptlerini 

dilekçesine ekleyerek, ilanda belirtilen tarihlerde ilgili enstitü müdürlüğüne başvurur. 

 

(4) Anabilim/anasanat dalı kurulunun görüş ve önerileri, enstitü yönetim kurulunda incelenerek, 

öğrencinin yatay geçiş talebinin uygun olup olmadığı, öğretimin başlama tarihinden önce karara bağlanır. 

Bu Yönetmelik hükümlerine göre yatay geçişi kabul edilen öğrencinin programa uyumu için alması gerekli 

görülen derslerin adları, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulundanistenir. 

 

(5) Tez aşamasında olan öğrenciler, yatay geçiş hakkındanyararlanamaz. 

 

(6) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında başvuru koşulları sağlanması halinde, ilan edilen 

yatay geçiş kontenjanı dâhilinde geçiş yapılabilir. Geçiş yapan öğrencilere ek süreverilmez. 

 

 
 

 
1- Başvuru formu(18-22 Ocak 2021 tarihleri arasında Enstitüye şahsen yapacaklardır.) 

 

2- Öğrencisi olduğu Enstitüden alınmış güncel öğrenci belgesi. 

 

3- Yüksek lisans programlarına başvuranlar için yüksek lisans; Doktora programlarına başvuranlar için 

doktora öğrenimleri sırasında aldığı dersleri ve bu derslerden alınan notları gösterir transkript sureti. 

 

4- Genel not ortalamasının Yüksek lisans için en az 2,5, Doktora için en az 3,0 olması gerekmektedir. 

 

5- Başarılı olduğu derslerin ders içeriklerini gösteren belge. 

 

6- Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), GMAT (ALES eşdeğer taban puanı 

450) veya GRE (ALES eşdeğer taban puanı 610) Sınav Sonuç Belgesi 

 

7- Nüfus cüzdanı fotokopisi 

 

8- 1(bir) adet vesikalık fotoğraf 

YATAY GEÇİŞ YOLUYLA ÖĞRENCİ KABULÜ 

YATAY GEÇİŞ İÇİN ADAYLARDAN İSTENECEK 

BELGELER 
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Türkiye ile aralarında kültür anlaşması bulunan ülkelerden veya Türk Devlet ve Akraba Topluluklarından 

gelen yabancı uyruklu yüksek lisans ve doktora adaylarının lisans ve yüksek lisans kademelerinde okudukları 

dersler ve başarı notları ile referans mektupları, varsa diğer kişisel bilgi ve belgeleri, ilgili anabilim dalı 

başkanlığınca incelenerek bilimsel düzeyi yeterli görülenler başvurdukları lisansüstü programa kabul 

edilebilirler. Bu adaylardan ALES belgesi istenmez. 

1- Yabancı uyruklu adaylar için, yabancı dil Türkçe’dir. Yabancı uyruklu adaylardan, merkezi (TÖMER) 

Türkçe sınavından 70 ve üstü puan alanlar veya Enstitü Yönetim Kurulu’nun seçeceği üç kişilik jüri 

tarafından yapılacak Türk Dili yeterlik sınavından en az 70(yetmiş) puanı alanlar yüksek lisans ve 

doktora programına devam etme hakkı kazanırlar. Aksi halde, Türkçe öğrenmek için bir yıl izinli 

sayılırlar. Bir yıl içinde aynı usulle yapılacak Türk Dili sınavında başarılı olamayan yabancıuyruklu 

adaylar yüksek lisans veya doktora programlarına kayıt haklarını kaybederler. 

 Doktora Programlarına başvuran yabancı uyruklu adaylardan, ana dilleri dışındaYükseköğretim 

Kurulu’nun kabul ettiği yabancı dil sınavlarının birinden veya eşdeğer sayılan herhangi bir sınavdan 

Kocaeli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nde belirtilen puan şartı aranır. 

 Yabancı dilde öğretim yapan anabilim dallarına başvuran yabancı uyruklu adaylar Türkçe sınavına ek 

olarak o öğretim dilinde de mülakat sınavına alınırlar. Bu sınavda başarısız olanlara ilgili dili 

geliştirmeleri için bir yıl süre tanınır. Bu süre içinde dil sınavında başarılı olamayan yabancı uyruklu aday 

başvurduğu öğretim programına kayıt hakkını kaybeder. 

 Kayıtları alınan adayların, ilgili Anabilim Dalı/Anasanat Dalı Başkanlığınca lisansüstü programı 

yürütebilecekleri düzeyde bilimsel yeterliğe sahip olup olmadıkları değerlendirilir. Yetersiz bulunan 

adaylar “Bilimsel Hazırlık Programı’na alınırlar. 

 Yabancı uyruklu adayların vize ilintili işlem ve yükümlülükleri kendilerine aittir. 

 Lisansüstü programlara başvuran yabancı uyruklu öğrencilerin, başvuru ve sınav için Türkiye'ye 

gelmeden, çevrimiçi (online) olarak özgeçmişlerini, çalışma alanlarına ilişkin belgelerin orijinalleri 

ile birlikte yeminli tercüme bürolarına onaylı Türkçe veya İngilizce çevirilerini online başvuru 

sistemine yüklemeleri yeterlidir.Bu başvurular, sınav yapılmaksızın, Anabilim Dalı Başkanlıklarınca 

değerlendirilerek, programlara kabul edilip edilmedikleri, gerekçeleri ile birlikte öğrencilere bildirilmek 

üzere Enstitü Müdürlüklerine iletilir. Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin Kocaeli Üniversitesi Lisansüstü 

EğitimveÖğretim Yönetmeliği kapsamında istenen belgeleri diplomasi veya konsolosluk temsilciliği 

onayı ya da 3028 sayılı kanunla kabul edilen yabancı resmi belgelerin onaylanması zorunluluğunun 

kaldırılması sözleşmesi (Lahey Sözleşmesi) uyarınca alınacak apostil şerhi ile aslına uygunluklarının 

belgelenmesi ile birlikte Enstitüye şahsen vermeleri gerekir. 

 

 

 

 

1. Başvuru Formu (Adayın 18-22 Ocak 2021tarihinde Enstitü web sayfasında açılacak olan "Başvuru 

Sistemine Giriş" linkinden başvurusunu yaptıktan sonra sistemin vereceği çıktı) 

2. Diploma veya mezuniyet belgesi (Tercüme edilmiş)  

3. Not döküm belgesi/Transkript (Tercüme edilmiş) 

4. Pasaport (Başvuruda), Öğrenim meşruhatlı giriş vizeli pasaport örneği (Kesinkayıtta) 

5. Doktora öğrencileri için yabancı dil belgesi 

6. Türkçe yeterlikbelgesi 

7. 1 (bir) adet vesikalık fotoğraf 

ULUSLARARSI ÖĞRENCİ ŞARTLARI 

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERDEN İSTENECEK BELGELER 
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BİYOKİMYA ANABİLİM DALI 

Biyokimya Tezli Yüksek 

Lisans Programı 
Başvuru Önkoşulları 

TC Uy. Y. Uy. Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji, Kimya ve Biyokimya lisans 

mezunu olanlar başvuru yapabilir. 2 -- 

SınavTarihi: 27.01.2021 Sınav Saati:10:30 

Sınav Yeri: Sınav “Uzem” üzerinden yapılacak link adresi ve şifreleri öğrencilerin E-posta 

adreslerine gönderilecektir. 

 

 

 

 

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI 

Hareket ve Antrenman 

Bilimleri Tezli Yüksek 

Lisans Programı 

 
Başvuru Önkoşulları 

TC Uy. Y. Uy. 
Spor Bilimleri Fakültesi ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulların 

Antrenörlük Eğitimi Bölümü mezunu olanlar başvuru yapabilir. 6 - 

SınavTarihi: 27.01.2021 Sınav Saati:10:00 

Sınav Yeri: Sınav “Uzem” üzerinden yapılacak link adresi ve şifreleri öğrencilerin E-posta 

adreslerine gönderilecektir. 
 

 

 

 
 

BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR ANABİLİM DALI 

Spor Bilimleri Doktora 

Programı 
Başvuru Önkoşulları 

TC Uy. Y. Uy. Spor Bilimleri, Beden Eğitimi ve Spor ile ilgili alanlarda Yüksek Lisans 

Programı mezunu olanlar başvuru yapabilir. 5 - 

SınavTarihi: 28.01.2021 Sınav Saati:10:30 

Sınav Yeri: Sınav “Uzem” üzerinden yapılacak link adresi ve şifreleri öğrencilerin E-posta 
adreslerine gönderilecektir. 

 

 

 

 
 

FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI 

Farmakoloji Tezli Yüksek 

Lisans Programı 

Başvuru Önkoşulları 

Tıp Fakültesi ya da Eczacılık Fakültesi mezunu olanlar başvuru 

yapabilir. 
TC Uy. Y. Uy. 

2 -- 

SınavTarihi: 28.01.2021 Sınav Saati:11:00 

Sınav Yeri: Sınav “Uzem” üzerinden yapılacak link adresi ve şifreleri öğrencilerin E-posta 
adreslerine gönderilecektir. 
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EBELİK ANABİLİM DALI 

Ebelik Tezli Yüksek Lisans 
Programı 

Başvuru Önkoşulları 

Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Ebelik 

bölümü mezunları ile Sağlık Yüksekokulu mezunu olanlar başvuru 
yapabilir. 

TC Uy. Y Uy. 

6  

SınavTarihi: 27.01.2021 Sınav Saati:10:30 

Sınav Yeri: Sınav “Uzem” üzerinden yapılacak link adresi ve şifreleri öğrencilerin E-posta 
adreslerine gönderilecektir. 

 

 

 
 

KÖK HÜCRE ANABİLİM DALI 

Kök Hücre ve Doku 

Yenilenmesi Doktora 

Programı 

Başvuru Önkoşulları 

Kocaeli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen 

koşullara ilaveten; programa başvuracakların Tıp veya Diş Hekimliği 

Fakültelerinden mezun olmak veya Kök Hücre, Biyoloji, Tıbbi Biyoloji, 

Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji, Biyomedikal Mühendisliği, 

Genetik ve Biyomühendislik alanlarında yüksek lisans yapmış olmak. Bunların 

Dışındakalan Sağlık Bilimleri ve Mühendislik alanlarında lisans ve/veya 

yüksek lisansını yurtdışındaki üniversitelerde yapmış olanlar başvuru yapabilir. 

TC Uy. Y Uy. 

 
1 

 
-- 

SınavTarihi: 27.01.2021 Sınav Saati:10:00 

Sınav Yeri: Sınav “Uzem” üzerinden yapılacak link adresi ve şifreleri öğrencilerin E-posta 

adreslerine gönderilecektir. 
 

Kök Hücre ve Doku 

Yenilenmesi Tezli 

Yüksek Lisans 
Programı 

Kocaeli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirtilen 

koşullara ilaveten; programa başvuracakların lisans eğitimlerini Biyoloji, Tıbbi 

Biyoloji, Biyolojik Bilimler, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji, 

Biyomühendislik, Biyomedikal Mühendisliği, Genetik ve Biyomühendislik, 

Kimya veya Biyokimya alanlarından almış olmak. 

Bunların dışında kalan Sağlık Bilimleri ve Mühendislik alanlarında lisans 

eğitimini yurtdışındaki üniversitelerde yapmış olanlar başvuru yapabilir. 

TC Uy. Y. Uy. 

2 -- 

SınavTarihi: 27.01.2021 Sınav Saati:12:00 

Sınav Yeri: Sınav “Uzem” üzerinden yapılacak link adresi ve şifreleri öğrencilerin E-posta 

adreslerine gönderilecektir. 

 


