ÖN BAŞVURU ve BAŞVURU İÇİN GENEL KOŞULLAR

1- Başvurular on-line web. Sayfasından yapılacaktır.
2- Ön Kayıt Linki (http://ogr.kocaeli.edu.tr/KOUBS/onkayit/) ön kayıt
tarihlerinde aktif olacaktır.
3- Adaylardan, yüksek lisans müracatı için yabancı dil koşulu aranmaz,
Doktora için YDS’den en az 55 veya YÖK’ün kabul ettiği yabancı dil
sinavlarının birinden eşdeğer bir puana sahip olması gerekmektedir.
4- Başvurularda, başvuru tarihinde yürürlükte olan yönetmelik hükümleri
uygulanır.
5- Online başvuruda eksik veya hatalı belgesi olan adayların başvuruları
geçersiz sayılacak ve sınava/mülakata alınmıyacaktır.
6- Üniversitemiz veya Üniversitemiz dışındaki yükseköğretim
kurumlarından mezun olan öğrencilerin not dönüşümleri, Kocaeli
Üniversitesi Not Dönüşüm Tablosu esas alınarak yapılır.
BAŞVURU İÇİN GENEL KOŞULLAR
Başvuru için Genel Koşullar:
1- Yüksek Lisans :
a) ALES sayısal türden 55
b) Yalnız bir programa başvuru yapılabilir.
c) Başvuru yapan adaylardan puan sıralamasına göre; ilan edilen kontenjanın 4
(Dört)
katı aday Bilim Mülakat sınavına alınacaktır.
1- Doktora :
a) Yüksek lisans diploması ile başvuranlar; ALES sayısal türden 55
b) Yabancı dil (YDS, KPDS-ÜDS) en az 55 puan, olmalıdır.
c) Yalnız bir programa başvuru yapılabilir.
d) Başvuru yapan adaylardan puan sıralamasına göre; ilan
edilen kontenjanın 4 (Dört) katı aday Bilim Mülakat sınavına alınacaktır.
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENECEK
BELGELER

Adaylar aşağıdaki belgeler online başvuru esnasında taranıp sisteme
yüklenmelidir. Sisteme yüklenen belgelerin asıllarını sınav/mülakatta ve
kesin kayıtta yanında bulundurmalıdır.
1- Diploma: Yüksek lisans adayları için lisans, doktora adayları için tezli yüksek lisans
diploması veya çıkış belgesi.(Yurtdışındaki Yükseköğretim Kurumlarından mezun
olan
adaylardan Yükseköğretim Kurulu Başkanlı’ndan alınmış Denklik Belgesi.
Yüklenecek belge PDF formatta, boyutu 500 KB’den büyük olmamalıdır.)
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 büyük olmamalıdır.)

3- Ales Belgesi: ALES,GMAT veya GRE sınav sonuç belgesi. Yüklenecek belge PDF
formatta,
boyutu 500 KB’den büyük olmamalıdır.)
4- Yabancı Dil Belgesi: YDS veya eşdeğeri bir sınav sonuç belgesi. Yüklenecek belge
PDF
formatta, 500 KB’den büyük olmamalıdır.)
5- Yüklenecek Fotoğraf: (JPEG, PNG, veya GIF formatta, boyutu 150 KB’den büyük
olmamalıdır.)
Kesin Kayıt Evrakları
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 Denklik Belgesi.)
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.
5- Yabancı Dil Belgesi: YDS veya eşdeğeri bir sınav sonuç belgesi. (Bu belge tezli ve
tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adaylardan istenmez.)
6- Nüfus cuzdanı fotokopisi
7- 1(bir) adet vesikalık fotoğraf
ANABİLİM DALLARINA GÖRE ALES PUAN TÜRLERİ
ALES(1) Geçerlilik Süresi: Sınav tarihinden itibaren 3 yıl,
TOEFL IBT(2 Geçerlilik Süresi: Sınav tarihinden itibaren 2 yıl
* Eski GRE sayısal ALES 55 eşdeğerliği 610’dur.
a) ALES (Son 3 (Üç) yıl itibariyle geçerlidir.) (Beden Eğitimi ve Spor “Eşit ağırlık,
sayısal
ya da sözel”, türden 55 standart puan, Cerrahi Hastalıkları Eşit ağırlık, sayısal”,
türden 55)
bunların dışındaki tüm bölümler sayısal türden 55, olarak
b) Yabancı dil YDS/ÜDS KPDS (Son 5 (Beş) yıl 2013 Güz sınavı itibariyle geçerlidir.)

