
 

          

 

 

          

          

 

 

          

                                                              

 

 

 

 

BAŞVURU TAKVİMİ 
Başvuru Tarihi 09-12 Ekim 2020 

Mülakat/Sınav Listelerinin İlanı 13 Ekim 2020 Saat: 17.00  

Sınav (Yazılı ve/veya Mülakat) Tarihi 14 Ekim 2020 

Sonuçların İlanı 15 Ekim 2020 Saat: 17.00 

Asil Liste Kesin Kayıt Tarihi 16 Ekim 2020 Saat: 17.00 

Yedek Listelerin İlanı 20 Ekim 2020 Saat: 17.00 

Yedek Liste Ön Kayıt (Yedek listedeki tüm adaylar 
başvuru sistemi üzerinden ön kayıt yapabilirler) 

21 Ekim 2020 Saat: 17.00’e kadar. 

Yedek Liste Kesin Kayıt Hakkı Kazananların İlanı 21 Ekim 2020 Saat: 18.30 

Yedek Liste Kesin Kayıt Hakkı ve Kayıt 22 Ekim 2020 

 

NOT: 
Yazılı ve/veya Mülakat sınavına kontenjanın 5 (beş) katı kadar aday çağrılacaktır.  

(Tezsiz Yüksek Lisans Programları ve Yabancı Uyruklu adaylar hariç) 
 

     
   

/kou92official 
 

 
 
 
 
 
 

Başvuru Sistemine Gitmek İçin Tıklayınız
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DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 

  

Uzaktan Eğitim tezsiz yüksek lisans programları ve İkinci öğretim tezsiz yüksek lisans programları için başarı 

değerlendirmesinde, adayların sadece lisans mezuniyet ortalaması dikkate alınarak genel başarı sıralaması 

yapılır. Bu programlar, en az 25 kayıtlı öğrenci ile açılır; kesin kayıt yaptıran öğrencilerin her dönem için 

en az 5 (beş) (30 AKTS) derse yazılmaları zorunludur. 

 

 

 

1- 
Başvuru Sistemi: Başvuru Sistemi’ne gitmek için tıklayınız. (Başvuru Sistemi, başvuru tarihlerinde 
aktif olacaktır.) 

2- Adaylar, en fazla 1 (bir) programa başvuru yapabileceklerdir. 

3- 
Online başvuruda eksik veya hatalı belgesi olan adayların başvuruları geçersiz sayılacak ve 
sınava/mülakata alınmayacaktır. 

4- 
Üniversitemiz veya Üniversitemiz dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan öğrencilerin not 
dönüşümleri, Kocaeli Üniversitesi Not Dönüşüm Tablosu esas alınarak yapılır. 

5- 
Bilimsel Hazırlık Programı Kocaeli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin ilgili 
maddesi kapsamında Anabilim Dallarının önerisi ile uygulanacaktır. 

6- 
Çifte uyruğa sahip vatandaşlarımız, başvurularını Türk vatandaşı olarak yapması gerekmektedir. Aksi 
takdirde başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

7- 
Bazı bölümler tarafından istenen, Çalışma belgesi, Özgeçmiş, Referans Mektubu vb. evraklar başvuru 
sisteminin “Eğitim Bilimleri” sekmesindeki “Denklik Belgesi” alanına yüklenebilir. 

  

 Aşağıdaki belgeler online başvuru esnasında taranıp sisteme yüklenmelidir.  

1- 
Diploma: Yüksek lisans adayları için lisans, doktora adayları için tezli yüksek lisans diploması veya çıkış 
belgesi. (Geçici Mezuniyet belgesi ya da e-devletten alınan mezun belgesi ile de başvuru yapılabilir.) 

2- 
Transkript: Yüksek lisans başvuruları için lisans, doktora başvuruları için lisans ve yüksek lisans 
dersleri ve notlarını gösterir belgeler. 

3- 
ALES Belgesi: ALES, GMAT veya GRE sınav sonuç belgesi. (Bu belge tezsiz yüksek lisans programlarına 
başvuran adaylardan istenmez) 

 

4- 

Yabancı Dil Belgesi: YDS veya eşdeğeri bir sınav sonuç belgesi. (Bu belge doktora programlarına 
başvuran ve Başvuru Genel Koşullarında belirtilen yüksek lisans programlarına başvuran adaylardan 
istenir.)  
Üniversitemiz Senatosunun 10/9/2020 tarihli ve 2020/10 nolu toplantısında alınan 2 sıra sayılı karar 

gereğince; Covid-19 pandemisi nedeni ile yabancı dil sınavlarına giremeyip dil puanı olmayan 

doktora programına başvuran adaylara, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında 55 (elli beş) Dil Puanı şartı 

aranmadan bir defaya mahsus olmak üzere kayıt hakkı verilmesine, bu adayların tez dönemine 

geçinceye kadar dil şartını sağlamalarına ve bu süreye kadar dil şartını sağlayamayan öğrencilerin de 

kayıtlarının silinmesinin uygun olduğuna” kararı gereğince yabancı dil puanı ön şart olmaktan 

çıkarılmıştır. 

5- 

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.) 

  

http://ogr.kocaeli.edu.tr/KOUBS/onkayit/
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ULUSLARARASI ÖĞRENCİ ŞARTLARI 

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 yabancı uyruklu adaylar yüksek lisans 
veya doktora programlarına kayıt haklarını kaybederler. 

 Doktora Programlarına başvuran yabancı uyruklu adaylardan, ana dilleri dışında Yükseköğretim 
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 Eğitim ve Öğretim 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. 

2- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adaylardan 

 a- Lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayanların, Yüksek Lisans programlarına kabulünde 
ALES veya eşdeğer sayılan herhangi bir sınav belgesi şartı aranmaz. 

 b- Lisans eğitiminin tamamını yurt içinde, Yüksek Lisans eğitiminin tamamını yurt dışında 
tamamlayanların doktora programlarına kabulünde ALES veya eşdeğer sayılan herhangi bir sınavdan 
Kocaeli Üniversitesi Lisansüstü Yönetmeliğinde belirtilen puan şartı aranır. 

 c- Lisans ve Yüksek Lisans eğitimlerinin tamamını yurt dışında tamamlayanların, doktora 
programlarına kabulünde ALES veya eşdeğer sayılan herhangi bir sınav belgesi şartı aranmaz. 
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ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERDEN İSTENECEK BELGELER 

1- 
Başvuru Formu (Adayın 09-12 Ekim 2020 tarihinde 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 (Kesin kayıtta) 

5- 

Doktora öğrencileri için yabancı dil belgesi (Üniversitemiz Senatosunun 10/9/2020 tarihli ve 2020/10 

nolu toplantısında alınan 2 sıra sayılı karar gereğince; Covid-19 pandemisi nedeni ile yabancı dil 

sınavlarına giremeyip dil puanı olmayan doktora programına başvuran adaylara, 2020-2021 eğitim-

öğretim yılında 55 (elli beş) Dil Puanı şartı aranmadan bir defaya mahsus olmak üzere kayıt hakkı 

verilmesine, bu adayların tez dönemine geçinceye kadar dil şartını sağlamalarına ve bu süreye kadar 

dil şartını sağlayamayan öğrencilerin de kayıtlarının silinmesinin uygun olduğuna” kararı gereğince 

yabancı dil puanı ön şart olmaktan çıkarılmıştır.) 

6- Türkçe yeterlik belgesi 

7- 1 adet fotoğraf 

 

  



4 
 

 

KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETLERİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

*Tüm Tezsiz İ.Ö. yüksek lisans programlarımız 
için 

1 AKTS değeri 75 TL 

 

**Uzaktan Eğitim programları 1 AKTS değeri 70 TL 

Özel Öğrenciler 1 AKTS değeri 100 TL 

Uluslararası Öğrenciler (Tezli Programlardakiler İçin) 1 dönem için normal öğrenim katkı 
paylarının üç katı 

(129TLx3=387TL) 

 

Proje 

Tüm Tezsiz İ.Ö. ve Uzaktan Eğitim yüksek lisans 
programlarımız için Proje dönemi ücreti 

1000 TL 

 

 

Not: Öğrencinin tezsiz programlardan mezun olabilmesi için 2 dönemde toplam 60 AKTS ve 
Dönem Projesi alması zorunludur. Eğitim süresi maksimum 3 yarıyıldır. 
 

* İkinci öğretim yüksek lisans programları toplam harç ücreti 5500 TL’dir 
 

I.dönem     30 AKTS x 75 TL  = 2250 TL 

II.dönem    30 AKTS x 75 TL  = 2250 TL 

III.dönem  Proje                        = 1000 TL 

      Toplam = 5500 TL 

** Uzaktan eğitim yüksek lisans programı toplam harç ücreti 5200 TL’dir 

 

I.dönem     30 AKTS x 70 TL  = 2100 TL 

II.dönem    30 AKTS x 70 TL  = 2100 TL 

III.dönem  Proje                       = 1000 TL 

     Toplam = 5200 TL 
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İLETİŞİM 

Tüm soru ve bilgilendirmeler için e-mail adresi ve telefon numaraları 

 sosbil@kocaeli.edu.tr 

 
0262 303 17 67  

 0262 303 17 68 
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ANABİLİM/ANASANAT DALLARI 

1-ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI 

DOKTORA 

Program Adı Yurtiçi 
Kon. 

Yurtdışı 
Kon. 

Sınav Tarih ve Saati 

Arkeoloji 6 2 -- 

Genel Koşul: 

ALES: ALES EA puan türünden en az 55 ve üstü 
Yabancı Dil: YDS’den en az 55 veya YÖK’ün 
kabul ettiği yabancı dil sınavlarının birinden 
eşdeğer puan almış olmak. 

Özel Koşul: 

1. Lisans veya tezli yüksek lisans derecelerini Arkeoloji 
programında tamamlamış olanlar başvurabilirler. 

2. Bilimsel hazırlık uygulanmayacaktır. 

3. Özgeçmiş, yüksek lisans tezi ve varsa yayınları 

Sınav Yeri: Giriş sınavları (Mülakat) ZOOM platformu üzerinden uzaktan yapılacaktır. Mülakat 
sınavına girmeye hak kazanan adaylara zoom bağlantı linki jüri başkanınca adayların başvuru 
sisteminde kullandıkları e-posta adreslerine sınav günü ve sınava en az 30 dakika kala 
gönderilecektir. Yurtdışı kontenjanından başvuran adaylar mülakat sınavına katılmayacaktır. 

 

2-ÇALIŞMA EKONOMİSİ  ANABİLİM DALI 

DOKTORA  

Program Adı Yurtiçi 
Kon. 

Yurtdışı 
Kon. 

Sınav Tarih ve Saati 

Sosyal Politika  3 -- -- 

Koşul: 

ALES: ALES EA puan türünden en az 55 ve üstü 
Yabancı Dil: YDS’den en az 55 veya YÖK’ün 
kabul ettiği yabancı dil sınavlarının birinden 
eşdeğer puan almış olmak. 

Özel Koşul: 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Sosyal Politika, Endüstri 
İlişkileri, İnsan Kaynakları Yönetimi, İktisat, İşletme, Siyaset Bilimi 
ve Kamu Yönetimi, Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji, Tarih, Sosyal 
Hizmetler, Sağlık Yönetimi, Özel Hukuk ve Kamu Hukuku tezli 
yüksek lisans programlarından mezun olanlar başvurabilirler. 
Anabilim Dalı tarafından yapılacak olan kontrol sonucunda gerekli 
görülmesi halinde öğrencilere Bilimsel Hazırlık uygulanacaktır. 

Sınav Yeri: Giriş sınavları (Mülakat) ZOOM platformu üzerinden uzaktan yapılacaktır. Mülakat 
sınavına girmeye hak kazanan adaylara zoom bağlantı linki jüri başkanınca adayların başvuru 
sisteminde kullandıkları e-posta adreslerine sınav günü ve sınava en az 30 dakika kala gönderilecektir.  

 

Program Adı Yurtiçi 
Kon. 

Yurtdışı 
Kon. 

Sınav Tarih ve Saati 

Yoksulluk Çalışmaları  5 1 -- 

Koşul: 

ALES: ALES EA puan türünden en az 55 ve üstü 
Yabancı Dil: YDS’den en az 55 veya YÖK’ün 
kabul ettiği yabancı dil sınavlarının birinden 
eşdeğer puan almış olmak. 

Özel Koşul: 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Sosyal Politika, Endüstri 
İlişkileri, İnsan Kaynakları Yönetimi, İktisat, İşletme, Siyaset Bilimi 
ve Kamu Yönetimi, Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji, Tarih, Sosyal 
Hizmetler, Sağlık Yönetimi, Özel Hukuk ve Kamu Hukuku tezli 
yüksek lisans programlarından mezun olanlar başvurabilirler. 
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Anabilim Dalı tarafından yapılacak olan kontrol sonucunda gerekli 
görülmesi halinde öğrencilere Bilimsel Hazırlık uygulanacaktır. 

Sınav Yeri: Giriş sınavları (Mülakat) ZOOM platformu üzerinden uzaktan yapılacaktır. Mülakat 
sınavına girmeye hak kazanan adaylara zoom bağlantı linki jüri başkanınca adayların başvuru 
sisteminde kullandıkları e-posta adreslerine sınav günü ve sınava en az 30 dakika kala gönderilecektir. 
Yurtdışı kontenjanından başvuran adaylar mülakat sınavına katılmayacaktır. 

 

3-FELSEFE ANABİLİM DALI 

YÜKSEK LİSANS  

Program Adı Yurtiçi 
Kon. 

Yurtdışı 
Kon. 

Sınav Tarih ve Saati 

Felsefe  -- 1 -- 

Koşul:  

ALES: ALES EA puan türünden en az 55 ve üstü 
Yabancı Dil: Şart aranmaz 

Özel Koşul: 

1. Herhangi bir 4 yıllık lisans mezunu olanlar başvurabilirler. 

2. Alan dışından programa girmeye hak kazanan öğrenciler 
bilimsel hazırlık programına tabi tutulacaktır. 

Sınav Yeri: Yurtdışı kontenjanından başvuran adaylar mülakat sınavına katılmayacaktır. 

 

4-HAVACILIK YÖNETİMİ ANABİLİM DALI 

YÜKSEK LİSANS  

Program Adı Yurtiçi 
Kon. 

Yurtdışı 
Kon. 

Sınav Tarih ve Saati 

Havacılık Yönetimi (Tezsiz) İ.Ö. 45 -- -- 

Koşul:  

ALES: Şart Aranmaz 
Yabancı Dil: Şart aranmaz 

Özel Koşul: 

Herhangi bir 4 yıllık lisans mezunu olanlar başvurabilirler. 

Sınav Yeri: Mülakat sınavı yapılmayacaktır. 
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5-HAVACILIK ÇALIŞMALARI VE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI 

DOKTORA  

Program Adı Yurtiçi 
Kon. 

Yurtdışı 
Kon. 

Sınav Tarih ve Saati 

Havacılık Çalışmaları ve Yönetimi 2 2 -- 

Koşul:  

ALES: ALES EA puan türünden en az 55 ve üstü 
Yabancı Dil: YDS’den en az 55 veya YÖK’ün 
kabul ettiği yabancı dil sınavlarının birinden 
eşdeğer puan almış olmak. 

Özel Koşul: 
1. Doktora programlarına başvurmak isteyen adayların Havacılık 

Yönetimi, Havacılık Mühendisliği, Uçak Gövde Motor Bakım, 
Uçak Elektrik Elektronik, İşletme Mühendisliği veya Endüstri 
Mühendisliği ABD yüksek lisans programlarının birinden 
mezun olmuş olması gerekir. 

2. Doktora programlarına başvurmak isteyen adayların, bir lisans 
ve tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve başvuru 
formunda iki akademik referans adı belirtmeleri gerekir. 

Sınav Yeri: Giriş sınavları (Mülakat) ZOOM platformu üzerinden uzaktan yapılacaktır. Mülakat 
sınavına girmeye hak kazanan adaylara zoom bağlantı linki jüri başkanınca adayların başvuru 
sisteminde kullandıkları e-posta adreslerine sınav günü ve sınava en az 30 dakika kala 
gönderilecektir. Yurtdışı kontenjanından başvuran adaylar mülakat sınavına katılmayacaktır. 

 

6-İÇ MİMARLIK ANASANAT DALI 

YÜKSEK LİSANS  

Program Adı Yurtiçi 
Kon. 

Yurtdışı 
Kon. 

Sınav Tarih ve Saati 

İç Mimarlık -- 1 -- 

Koşul:  

ALES: Şart aranmaz 
Yabancı Dil: Şart aranmaz 

Özel Koşul: 

1. Fakültelerin İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, 
Mimarlık, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Peyzaj Mimarlığı 
bölümlerinden lisans mezunu olanlar başvurabilirler. 

2. Mimarlık, Endüstri Ürünleri Tasarımı ve Peyzaj Mimarlığı 
bölümlerinden gelenlere bilimsel hazırlık eğitimi uygulanacaktır. 

Sınav Yeri: Yurtdışı kontenjanından başvuran adaylar mülakat sınavına katılmayacaktır. 

 

  



9 
 

 

7-İSLAM TARİHİ VE SANATLARI ANABİLİM DALI 

YÜKSEK LİSANS  

Program Adı Yurtiçi 
Kon. 

Yurtdışı 
Kon. 

Sınav Tarih ve Saati 

İslam Tarihi ve Sanatları 10 1 -- 

Koşul: 

ALES: ALES SÖZ puan türünden en az 55 ve üstü 
Yabancı Dil: Şart aranmaz. 

Özel Koşul: 
1- Herhangi bir lisans mezunu olan başvuru yapabilir. 
2- Alan dışından başvuracak adaylar için bilimsel hazırlık 
uygulanabilir. 

Sınav Yeri: Giriş sınavları (Mülakat) ZOOM platformu üzerinden uzaktan yapılacaktır. Mülakat 
sınavına girmeye hak kazanan adaylara zoom bağlantı linki jüri başkanınca adayların başvuru 
sisteminde kullandıkları e-posta adreslerine sınav günü ve sınava en az 30 dakika kala gönderilecektir. 
Yurtdışı kontenjanından başvuran adaylar mülakat sınavına katılmayacaktır. 

 

8-PLASTİK SANATLAR ANASANAT DALI 

SANATTA YETERLİK 

Program Adı Yurtiçi 
Kon. 

Yurtdışı 
Kon. 

Sınav Tarih ve Saati 

Plastik Sanatlar 10 1 -- 

Koşul:  
ALES: Adayların Portfolyo dosyaları ve tezleri 
özel yetenek çalışmaları üzerinden 
değerlendirildiğinden ALES aranmaz. 
Yabancı Dil: YDS’den en az 55 veya YÖK’ün 
kabul ettiği yabancı dil sınavlarının birinden 
eşdeğer puan almış olmak. 

Özel Koşul: 
1. Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Tasarım Fakültelerinin 
bölümlerinin herhangi birinin tezli yüksek lisans eğitimini 
tamamlamış olanlar başvurabilirler. 
2. Bilimsel hazırlık uygulanmaz. 
3. Çalışmalarını içeren Portfolyo, Tezler 

Sınav Yeri: Giriş sınavları (Mülakat) ZOOM platformu üzerinden uzaktan yapılacaktır. Mülakat 
sınavına girmeye hak kazanan adaylara zoom bağlantı linki jüri başkanınca adayların başvuru 
sisteminde kullandıkları e-posta adreslerine sınav günü ve sınava en az 30 dakika kala gönderilecektir. 
Yurtdışı kontenjanından başvuran adaylar mülakat sınavına katılmayacaktır. 
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9-TURİZM İŞLETMECİLİĞİ  ANABİLİM DALI 

DOKTORA  

Program Adı Yurtiçi 
Kon. 

Yurtdışı 
Kon. 

Sınav Tarih ve Saati 

Turizm İşletmeciliği 2 -- -- 

Koşul:  

ALES: ALES EA veya SÖZ puan türünden en az 
55 ve üstü 
Yabancı Dil: YDS’den en az 55 veya YÖK’ün 
kabul ettiği yabancı dil sınavlarının birinden 
eşdeğer puan almış olmak. 

Özel Koşul: 
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, Konaklama İşletmeciliği, Seyahat 
İşletmeciliği, Rehberlik veya Turizm/Turist Rehberliği, Turizm 
alanındaki diğer programlar, Gastronomi ve Mutfak sanatları 
programlarından tezli yüksek lisans mezunu olanlar 
başvurulabilirler. 
Yazılı Sınav ve mülakat yapılacaktır. 

Sınav Yeri: Giriş sınavları (Mülakat) ZOOM platformu üzerinden uzaktan yapılacaktır. Mülakat 
sınavına girmeye hak kazanan adaylara zoom bağlantı linki jüri başkanınca adayların başvuru 
sisteminde kullandıkları e-posta adreslerine sınav günü ve sınava en az 30 dakika kala gönderilecektir. 
Yurtdışı kontenjanından başvuran adaylar mülakat sınavına katılmayacaktır. 

 

10-TÜRK MÜZİĞİ ANABİLİM  DALI 

YÜKSEK LİSANS  

Program Adı Yurtiçi 
Kon. 

Yurtdışı 
Kon. 

Sınav Tarih ve Saati 

Türk Müziği -- 1 -- 

Koşul:  

ALES: Şart aranmaz 
Yabancı Dil: Şart aranmaz 

Özel Koşul: 
1. Devlet veya Vakıf Üniversitelerine bağlı Konservatuvarlar, 
Eğitim Fakültelerinin Müzik Öğretmenliği Bölümleri, Güzel 
Sanatlar Fakültelerinin Müzik Bölümleri, Sanat ve Tasarım 
Fakültelerinin Müzik ve Sahne Sanatları Bölümlerinden mezun 
olup en az lisans derecesine sahip olanlar başvurabilirler. 
2. Aday, birinci maddede belirtilen birimler dışında farklı bir 
disipline ait lisans derecesine sahip ise başvuruları kabul 
edilebilir, ancak bir yarıyıl süresince Bilimsel Hazırlık öğrenimine 
tabi tutulur. 

Sınav Yeri: Yurtdışı kontenjanından başvuran adaylar mülakat sınavına katılmayacaktır. 
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11-ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM  DALI 

DOKTORA  

Program Adı Yurtiçi 
Kon. 

Yurtdışı 
Kon. 

Sınav Tarih ve Saati 

Avrupa Birliği Çalışmaları 5 -- -- 

Koşul:  

ALES: ALES EA puan türünden en az 55 ve üstü 
Yabancı Dil: YDS’den en az 55 veya YÖK’ün 
kabul ettiği yabancı dil sınavlarının birinden 
eşdeğer puan almış olmak. 

Özel Koşul: 
1. Lisans eğitiminde, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin tüm 
bölümleri, Siyasal Bilimler Fakültesinin tüm bölümleri, ilgili 
fakültelerin Tarih ve Coğrafya bölümlerinden mezun olanlar;  
Yüksek lisans eğitiminde, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası 
Hukuk, Siyasi Tarih, Avrupa Birliği Siyaseti ve Uluslararası 
İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi tezli yüksek lisans 
programlarının birinden mezun olanlar başvurabilirler. 
2. Bilimsel hazırlık yoktur. 

Sınav Yeri: Giriş sınavları (Mülakat) ZOOM platformu üzerinden uzaktan yapılacaktır. Mülakat 
sınavına girmeye hak kazanan adaylara zoom bağlantı linki jüri başkanınca adayların başvuru 
sisteminde kullandıkları e-posta adreslerine sınav günü ve sınava en az 30 dakika kala gönderilecektir.  

 

Program Adı Yurtiçi 
Kon. 

Yurtdışı 
Kon. 

Sınav Tarih ve Saati 

Göç Çalışmaları 8 1 -- 

Koşul:  

ALES: ALES EA puan türünden en az 55 ve üstü 
Yabancı Dil: YDS’den en az 55 veya YÖK’ün 
kabul ettiği yabancı dil sınavlarının birinden 
eşdeğer puan almış olmak. 

Özel Koşul: 
1. Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Sosyoloji 
ve Hukuk lisans programlarından mezun olanlar ile yine bu 
alanlarda tezli yüksek lisans derecesine sahip olanlar başvurabilir. 
2. Bilimsel hazırlık yoktur. 

Sınav Yeri: Giriş sınavları (Mülakat) ZOOM platformu üzerinden uzaktan yapılacaktır. Mülakat 
sınavına girmeye hak kazanan adaylara zoom bağlantı linki jüri başkanınca adayların başvuru 
sisteminde kullandıkları e-posta adreslerine sınav günü ve sınava en az 30 dakika kala gönderilecektir. 
Yurtdışı kontenjanından başvuran adaylar mülakat sınavına katılmayacaktır. 
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12-TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 

YÜKSEK LİSANS  

Program Adı Yurtiçi 
Kon. 

Yurtdışı 
Kon. 

Yatay Geçiş 
Kon. 

Sınav Tarih ve Saati 

Türk Dili ve Edebiyatı 3 - - -- 

Koşul:  

ALES: ALES SÖZ puan türünden en az 55 ve üstü 
Yabancı Dil: Şart aranmaz 

Özel Koşul: 
1- Fakültelerin Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı 
Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Çağdaş Türk Lehçeleri, Türk 
Halkbilimi, Halkbilimi bölümü mezunları başvurabilir. 
2- Türk Dili ve Edebiyatı bölümü mezunları haricinde başvuru 
yapıp kazanan adaylar bir senelik (2 dönem) bilimsel hazırlık 
programına tabii olacaklardır. 

Sınav Yeri: Giriş sınavları (Mülakat) ZOOM platformu üzerinden uzaktan yapılacaktır. Mülakat 
sınavına girmeye hak kazanan adaylara zoom bağlantı linki jüri başkanınca adayların başvuru 
sisteminde kullandıkları e-posta adreslerine sınav günü ve sınava en az 30 dakika kala gönderilecektir.  

 

DOKTORA  

Program Adı Yurtiçi 
Kon. 

Yurtdışı 
Kon. 

Yatay Geçiş 
Kon. 

Sınav Tarih ve Saati 

Türk Dili ve Edebiyatı 3 - - -- 

Koşul:  

ALES: ALES SÖZ puan türünden en az 55 ve üstü 
Yabancı Dil: YDS’den en az 55 veya YÖK’ün 
kabul ettiği yabancı dil sınavlarının birinden 
eşdeğer puan almış olmak. 

Özel Koşul: 
Enstitülerin Türk Dili ve Edebiyatı tezli yüksek lisans programı 
mezunları başvurabilir. 
Sınav yazılı olarak yapılacaktır. 

Sınav Yeri: Giriş sınavları (Mülakat) ZOOM platformu üzerinden uzaktan yapılacaktır. Mülakat 
sınavına girmeye hak kazanan adaylara zoom bağlantı linki jüri başkanınca adayların başvuru 
sisteminde kullandıkları e-posta adreslerine sınav günü ve sınava en az 30 dakika kala gönderilecektir. 

 


