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TRABZON ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN  

EK-1 

 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi için tezli yüksek lisans ve doktora 

programlarına öğrenci alımı yapılacaktır.  

Genel Bilgiler: 

 Yüksek lisans programlarına, lisans eğitimini yurt içinde tamamlayan Türkiye 

Cumhuriyeti vatandaşı adaylar başvurabilir.  

 Doktora programlarına lisans eğitimini yurt içinde tamamlayan tezli yüksek lisans 

mezunu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adaylar başvurabilir. 

 Öğrenci alınacak programların kontenjanları,  alan içi ve alan dışı olmak üzere iki guruba 

ayrılmıştır. Adaylar, mezun oldukları lisans/yüksek lisans program adları hangi gurupta 

yer alıyorsa o guruba ait kontenjana başvurabilir. Aksi halde yapılan başvuru geçersiz 

sayılır. 

 ALES puanının geçerlik süresi sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren beş yıldır. 

Müzikoloji yüksek lisans programına başvuran adaylarda ALES puanı aranmaz. 

 YDS, e-YDS ve YÖKDİL sınavlarının geçerlilik süresi sınav tarihinden itibaren beş yıl, eş 

değer sınavların geçerlik süresi ise sınavı yapan ilgili kurumlar tarafından belirlenen 

sınav geçerlilik süresi esas alınır. 

 100’lük sistem dışındaki mezuniyet not ortalamaları Yükseköğretim Kurulunca ilan 

edilen 100’lük karşılıklarıyla değerlendirilir. Üniversitelerin yapmış oldukları not 

dönüşümleri kullanılmaz. 

 Başvuran adaylara giriş sınavı yapılır. Giriş sınavı yazılı veya mülakat şeklinde yapılır. Giriş 

sınavına katılmayan adayların başvuruları geçersiz sayılır. 

 Müzikoloji hariç Yüksek lisans programlarına başvuran adayların başvuru puanı ALES’in 

%55’i mezuniyet ortalamasının %35’i ve giriş sınavından alınan puanın %10’u toplanarak 

hesaplanır. Başvuru puanı 60’ın altında hesaplanan adayların başvuruları 

değerlendirmeye alınmaz. 

 Müzikoloji yüksek lisans programına başvuran adayların başvuru puanı ise mezuniyet 

ortalamasının %30’u, yetenek sınavının %60’ı ve giriş sınavından alınan puanın %10’u 

toplanarak hesaplanır. Başvuru puanı 65’ın altında hesaplanan adayların başvuruları 

değerlendirmeye alınmaz.  

 Doktora programlarına başvuran adayların başvuru puanı ALES’in %55’i lisans 

mezuniyet ortalamasının %20’i, yüksek lisans mezuniyet ortalamasının %10’u ve giriş 

sınavından alınan puanın %15’i toplanarak hesaplanır. Başvuru puanı 70’ın altında 

hesaplanan adaylar değerlendirmeye alınmaz 

  Adayların tercihlerine yerleştirilmelerinde başvuru puanlarına ilişkin sıralamaları dikkate 

alınır.  

 Alan dışı kontenjandan kabul edilen öğrencilere iki yarıyıl bilimsel hazırlık programı 

uygulanır. Ayrıca lisansı farklı alandan olup alan içi kontenjandan doktora programına 

kabul edilen öğrencilere de iki yarıyıllık bilimsel hazırlık programı uygulanır.  Bilimsel 

hazırlık programı ile ilgili ayrıntı bilgiye http://lisansustu.trabzon.edu.tr/tr/page/bilimsel-

hazirlik-programi/4998 internet sayfasından ulaşabilirsiniz. 

http://lisansustu.trabzon.edu.tr/tr/page/bilimsel-hazirlik-programi/4998
http://lisansustu.trabzon.edu.tr/tr/page/bilimsel-hazirlik-programi/4998
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Öğrenci Alınacak Tezli Yüksek Lisans Programları 

Öğrenci Alınacak 

Program 
Kontenjan ve Başvuru Şartları  

Beden Eğitimi ve Spor 

     Alan İçi: 8         Alan Dışı: 2 

 Alan içi kontenjana başvurabilmek için Spor Bilimleri Fakültesi veya Beden 

Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu mezunu olmak veya Spor Bilimleri ile ilgili 

herhangi bir lisans programı mezunu olmak veya Eğitim Fakültelerinin Beden 

Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü mezunu olmak, 

 Alan dışı kontenjana başvurabilmek için alan içinde sayılmayan diğer lisans 

programlarının herhangi birinden mezun olmak, 

 ALES puan türlerinin herhangi birinden en az 60 puana sahip olmak, 

 Dörtlük not sistemde en az 2, yüzlük not sistemde en az 53,33 mezuniyet 

ortalamasına sahip olmak. 

Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği 

     Alan İçi: 8         Alan Dışı: 2 

 Alan içi kontenjana başvurabilmek için Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 

lisans mezunu olmak, 

 Alan dışı kontenjana başvurabilmek için Antrenörlük Eğitimi, Rekreasyon 

veya Spor Yöneticiliği bölümü mezunu olmak veya Spor Bilimleri alanı ile ilgili 

diğer lisans programlarından mezun olmak, 

 ALES puan türlerinin herhangi birinden en az 60 puana sahip olmak, 

 Dörtlük not sistemde en az 2, yüzlük not sistemde en az 53,33 mezuniyet 

ortalamasına sahip olmak. 

Bilgisayar ve Öğretim 

Teknolojileri Eğitimi 

     Alan İçi: 12         Alan Dışı: 8 

 Alan içi kontenjana başvurabilmek için Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 

Eğitimi (BÖTE) lisans mezunu olmak, 

 Alan dışı kontenjana başvurabilmek için Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 

Eğitimi (BÖTE) lisans mezunları hariç Eğitim Fakültesi mezunu olmak veya 

Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, 

Bilgisayar ve Kontrol Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar-İstatistik, Matematik-

Enformatik, Elektrik Elektronik Öğretmenliği, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar 

Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri, Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi, Elektronik ve 

Bilgisayar, Bilgisayar Sistemleri Eğitimi,  Matematik-Bilgisayar Bilimleri, 

Matematik, Matematik –İstatistik lisans programlarının herhangi birinden 

mezun olmak, 

 ALES sayısal puan türünden en az 60 puana sahip olmak, 

 Dörtlük not sistemde en az 2, yüzlük not sistemde en az 53,33 mezuniyet 

ortalamasına sahip olmak. 

Eğitim Bilimleri / 

Rehberlik ve Psikolojik 

Danışmanlık  

     Alan İçi: 10         Alan Dışı: 0 

 Alan içi kontenjana başvurabilmek için Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 

lisans mezunu olmak, 

 ALES eşit ağırlık puan türünden en az 60 puana sahip olmak, 

 Dörtlük not sistemde en az 2, yüzlük not sistemde en az 53,33 mezuniyet 

ortalamasına sahip olmak. 
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Felsefe ve Din Bilimleri  

(Recep Tayyip Erdoğan 

Üniversitesiyle ortak 

yürütülmektedir.) 

     Alan İçi: 10         Alan Dışı: 0 

 Alan içi kontenjana başvurabilmek için İlahiyat Fakültesi, İslami İlimler 

Fakültesi, İlahiyat Bilimleri Fakültesi, Dini İlimler Fakültesi, Uluslararası İslam ve 

Din Bilimleri Fakültesi veya bunlara denkliği onaylı fakültelerin herhangi 

birinden mezunu olmak veya Eğitim Fakültelerinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 

Öğretmenliği Bölümü mezunu olmak, 

 ALES sözel puan türünden en az 60 puana sahip olmak, 

 Dörtlük not sistemde en az 2, yüzlük not sistemde en az 53,33 mezuniyet 

ortalamasına sahip olmak. 

Gazetecilik  

     Alan İçi: 7         Alan Dışı: 0 

 Alan içi kontenjana başvurabilmek için İletişim Fakültesi veya İletişim 

Bilimleri Fakültesi mezunu olmak, 

 ALES sözel puan türünden en az 60 puana sahip olmak, 

 Dörtlük not sistemde en az 2, yüzlük not sistemde en az 53,33 mezuniyet 

ortalamasına sahip olmak. 

Güzel Sanatlar Eğitimi / 

Müzik Eğitimi 

     Alan İçi: 7         Alan Dışı: 2 

 Alan içi kontenjana başvurabilmek için Müzik Eğitimi lisans mezunu olmak, 

 Alan dışı kontenjana başvurabilmek için Konservatuar veya Güzel Sanatlar 

Fakültelerinin Müzik, Müzik Bilimleri, Müzikoloji, Kompozisyon, Temel Bilimler, 

Ses ve Çalgı Eğitimi Alanları programlarının herhangi birinden mezun olmak 

veya Konservatuar Halk Oyunları Bölümü mezunu olmak, 

 ALES sözel puan türünden en az 60 puana sahip olmak, 

 Dörtlük not sistemde en az 2, yüzlük not sistemde en az 53,33 mezuniyet 

ortalamasına sahip olmak. 

Güzel Sanatlar Eğitimi / 

Resim-İş Eğitimi 

     Alan İçi: 6         Alan Dışı: 2 

 Alan içi kontenjana başvurabilmek için Resim-İş Eğitimi veya Resim Eğitimi 

lisans mezunu olmak, 

 Alan dışı kontenjana başvurabilmek için Güzel Sanatlar Fakültelerinin Resim, 

Grafik, Grafik Tasarım, Geleneksel Türk Sanatları Alanları Bölümlerinin herhangi 

birinden mezun olmak, 

 ALES sözel puan türünden en az 60 puana sahip olmak, 

 Dörtlük not sistemde en az 2, yüzlük not sistemde en az 53,33 mezuniyet 

ortalamasına sahip olmak. 

Halkla İlişkiler ve 

Reklamcılık   

     Alan İçi: 6         Alan Dışı: 2 

 Alan içi kontenjana başvurabilmek için Halkla İlişkiler ve Reklamcılık veya 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım lisans mezunu olmak, 

 Alan dışı kontenjana başvurabilmek için Gazetecilik, Radyo, Televizyon ve 

Sinema, Görsel İletişim, Reklamcılık, Hukuk, İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, 

Uluslararası İlişkiler, Psikoloji, Sosyoloji, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi, 

Türkçe Eğitimi, Yabancı Diller Eğitimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Türk 

Dili ve Edebiyatı, Batı Dilleri ve Edebiyatları, Tarih, Fotoğraf lisans 

programlarının herhangi birinden mezun olmak, 

 ALES sözel puan türünden en az 60 puana sahip olmak, 

 Dörtlük not sistemde en az 2, yüzlük not sistemde en az 53,33 mezuniyet 

ortalamasına sahip olmak. 

Kamu Hukuku 

     Alan İçi: 10         Alan Dışı: 0 

 Alan içi kontenjana başvurabilmek için Hukuk Fakültesi mezunu olmak, 

 ALES eşit ağırlık puan türünden en az 60 puan alınmış olmak, 

 Dörtlük not sistemde en az 2, yüzlük not sistemde en az 53,33 mezuniyet 

ortalamasına sahip olmak. 
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Matematik ve Fen 

Bilimleri Eğitimi / 

Biyoloji Eğitimi 

     Alan İçi: 7         Alan Dışı: 3 

 Alan içi kontenjana başvurabilmek için Biyoloji Eğitimi lisans mezunu olmak, 

 Alan dışı kontenjana başvurabilmek için Biyoloji veya Fen Bilgisi Eğitimi 

lisans mezunu olmak, 

 ALES sayısal puan türünden en az 60 puana sahip olmak, 

 Dörtlük not sistemde en az 2, yüzlük not sistemde en az 53,33 mezuniyet 

ortalamasına sahip olmak. 

Matematik ve Fen 

Bilimleri Eğitimi /  

Fen Bilgisi Eğitimi 

     Alan İçi: 8         Alan Dışı: 3 

 Alan içi kontenjana başvurabilmek için Fen Bilgisi Eğitimi lisans mezunu 

olmak, 

 Alan dışı kontenjana başvurabilmek için Fizik Eğitimi, Kimya Eğitimi veya 

Biyoloji Eğitimi lisans programlarının herhangi birinden mezunu olmak, 

 ALES sayısal puan türünden en az 60 puana sahip olmak, 

 Dörtlük not sistemde en az 2, yüzlük not sistemde en az 53,33 mezuniyet 

ortalamasına sahip olmak. 

Matematik ve Fen 

Bilimleri Eğitimi /  

Fizik Eğitimi 

     Alan İçi: 7         Alan Dışı: 3 

 Alan içi kontenjana başvurabilmek için Fizik Eğitimi lisans mezunu olmak, 

 Alan dışı kontenjana başvurabilmek için Fizik, Fen Bilgisi Eğitimi, Bilgisayar 

ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Elektrik- Elektronik Mühendisliği lisans 

programlarının herhangi birinden mezun olmak, 

 ALES sayısal puan türünden en az 60 puana sahip olmak, 

 Dörtlük not sistemde en az 2, yüzlük not sistemde en az 53,33 mezuniyet 

ortalamasına sahip olmak. 

Matematik ve Fen 

Bilimleri Eğitimi /  

Kimya Eğitimi 

     Alan İçi: 7         Alan Dışı: 3 

 Alan içi kontenjana başvurabilmek için Kimya Eğitimi lisans mezunu olmak, 

 Alan dışı kontenjana başvurabilmek için Kimya veya Fen Bilgisi Eğitimi lisans 

mezunu olmak, 

 ALES sayısal puan türünden en az 60 puana sahip olmak, 

 Dörtlük not sistemde en az 2, yüzlük not sistemde en az 53,33 mezuniyet 

ortalamasına sahip olmak. 

Matematik ve Fen 

Bilimleri Eğitimi / 

Matematik Eğitimi 

     Alan İçi: 8         Alan Dışı: 2 

 Alan içi kontenjana başvurabilmek için İlköğretim Matematik Öğretmenliği 

veya Matematik Öğretmenliği lisans mezunu olmak, 

 Alan dışı kontenjana başvurabilmek için Matematik veya Bilgisayar ve 

Öğretim Teknolojileri Eğitimi lisans mezunu olmak, 

 ALES sayısal puan türünden en az 60 puana sahip olmak,  

 Dörtlük not sistemde en az 2, yüzlük not sistemde en az 53,33 mezuniyet 

ortalamasına sahip olmak. 

Müzikoloji 

     Alan İçi: 4         Alan Dışı: 1 

 Alan içi kontenjana başvurabilmek için Konservatuar mezunu olmak veya 

Güzel Sanatlar Fakültelerinin müzik alanıyla ilgili herhangi bir bölümünden 

mezun olmak veya Eğitim Fakültesine bağlı Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümlerinin 

Müzik Öğretmenliği Programından mezunu olmak, 

 Alan dışı kontenjana başvurabilmek için alan içinde sayılmayan diğer lisans 

programlarının herhangi birinden mezunu olmak, 

 Dörtlük not sistemde en az 2, yüzlük not sistemde en az 53,33 mezuniyet 

ortalamasına sahip olmak. 
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Temel Eğitim /  

Sınıf Öğretmenliği 

Eğitimi 

     Alan İçi: 15         Alan Dışı: 7 

 Alan içi kontenjana başvurabilmek için Sınıf Öğretmenliği Eğitimi lisans 

mezunu olmak, 

 Alan dışı kontenjana başvurabilmek için Okul Öncesi Eğitimi, Sosyal Bilgiler 

Eğitimi, Türkçe Eğitimi, Zihin Engelliler Eğitimi, İşitme Engelliler Eğitimi lisans 

programlarının herhangi birinden mezun olmak, 

 ALES eşit ağırlık puan türünden en az 60 puana sahip olmak, 

 Dörtlük not sistemde en az 2, yüzlük not sistemde en az 53,33 mezuniyet 

ortalamasına sahip olmak. 

Temel İslam Bilimleri 

(Recep Tayyip Erdoğan 

Üniversitesiyle ortak 

yürütülmektedir.) 

     Alan İçi: 10         Alan Dışı: 0 

 Alan içi kontenjana başvurabilmek için İlahiyat veya bunlara denkliği onaylı 

fakültelerin herhangi birinden mezun olmak veya Eğitim Fakültelerinin Din 

Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü mezunu olmak, 

 ALES sözel puan türünden en az 60 puana sahip olmak, 

 Dörtlük not sistemde en az 2, yüzlük not sistemde en az 53,33 mezuniyet 

ortalamasına sahip olmak. 

Türkçe ve Sosyal 

Bilimler Eğitimi /  

Sosyal Bilgiler Eğitimi 

     Alan İçi: 8         Alan Dışı: 2 

 Alan içi kontenjana başvurabilmek için Sosyal Bilgiler Eğitimi lisans mezunu 

olmak, 

 Alan dışı kontenjana başvurabilmek için Tarih Öğretmenliği, Coğrafya 

Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Zihin Engelliler Öğretmenliği, Tarih, Coğrafya, 

Sosyoloji, Psikoloji, Arkeoloji, Felsefe lisans programlarının herhangi birinden 

mezun olmak, 

 ALES sözel puan türünden en az 60 puana sahip olmak, 

 Dörtlük not sistemde en az 2, yüzlük not sistemde en az 53,33 mezuniyet 

ortalamasına sahip olmak. 

Türkçe ve Sosyal 

Bilimler Eğitimi /  

Türkçe Eğitimi 

     Alan İçi: 6         Alan Dışı: 1 

 Alan içi kontenjana başvurabilmek için Türkçe Eğitimi lisans mezunu olmak, 

 Alan dışı kontenjana başvurabilmek için Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi, Türk 

Dili ve Edebiyatı veya Sınıf Öğretmenliği Eğitimi lisans programlarının herhangi 

birinden mezun olmak, 

 ALES sözel puan türünden en az 60 puana sahip olmak,  

 Dörtlük not sistemde en az 2, yüzlük not sistemde en az 53,33 mezuniyet 

ortalamasına sahip olmak. 
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Öğrenci Alınacak Doktora Programları 

Öğrenci Alınacak 

Program 
Kontenjan ve Başvuru Şartları 

Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği 

Alan İçi: 4         Alan Dışı: 3 

 Alan içi kontenjana başvurabilmek için Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi, Beden 

Eğitimi ve Spor Öğretmenliği veya Eğitim Bilimleri Enstitüsüne bağlı Beden Eğitimi 

ve Spor tezli yüksek lisans programlarının herhangi birinden mezunu olmak, 

 Alan dışı kontenjana başvurabilmek için Beden Eğitimi ve Spor, Hareket ve 

Antrenman Bilimleri, Rekreasyon, Sporda Psiko-Sosyal Alanlar, Spor Sağlık 

Bilimleri, Spor Yönetim Bilimleri ve Spor Bilimleri alanı ile ilgili diğer tezli yüksek 

lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak, 

 ALES puan türlerinin herhangi birinden en az 70 puana sahip olmak, 

 Dörtlük not sisteminde en az 2,40 yüzlük not sistemde en az 62,66 lisans; dörtlük 

not sistemde en az 2,00 yüzlük not sistemde en az 53,33 yüksek lisans 

ortalamasına sahip olmak, 

 Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile 

eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya 

ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu 

puan muadili bir puana sahip olmak. 

Bilgisayar ve Öğretim 

Teknolojileri Eğitimi 

Alan İçi: 5         Alan Dışı: 2 

 Alan içi kontenjana başvurabilmek için Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 

Eğitimi tezli yüksek lisans programı mezunu olmak, 

 Alan dışı kontenjana başvurabilmek için Matematik Eğitimi, Fizik Eğitimi, Fen 

Bilgisi Eğitimi, Kimya Eğitimi, Biyoloji Eğitimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, 

Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik-

Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar ve İstatistik Bölümü, Bilgisayar Öğretmenliği,  

Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri, Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi, 

Elektronik ve Bilgisayar, Bilgisayar Sistemleri Eğitimi, Bilgisayar ve Kontrol Eğitimi, 

Matematik-Bilgisayar Bilimleri, Matematik Bilgisayar Bilimi, İngilizce Eğitimi, Batı 

Dilleri ve Edebiyatı, Matematik, Matematik İstatistik tezli yüksek lisans 

programlarının herhangi birinden mezun olmak, 

 ALES sayısal puan türünden en az 70 puana sahip olmak, 

 Dörtlük not sisteminde en az 2,40 yüzlük not sistemde en az 62,66 lisans; dörtlük 

not sistemde en az 2,00 yüzlük not sistemde en az 53,33 yüksek lisans 

ortalamasına sahip olmak, 

 Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile 

eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya 

ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu 

puan muadili bir puana sahip olmak. 

Eğitim Bilimleri / 

Rehberlik ve Psikolojik 

Danışmanlık  

Alan İçi: 3         Alan Dışı: 0 

 Alan içi kontenjana başvurabilmek için Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık tezli 

yüksek lisans programı mezunu olmak, 

 ALES eşit ağırlık puan türünden en az 70 puana sahip olmak, 

 Dörtlük not sisteminde en az 2,40 yüzlük not sistemde en az 62,66 lisans; dörtlük 

not sistemde en az 2,00 yüzlük not sistemde en az 53,33 yüksek lisans 

ortalamasına sahip olmak, 

 Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile 

eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya 

ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu 

puan muadili bir puana sahip olmak. 
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Matematik ve Fen 

Bilimleri Eğitimi /  

Fen Bilgisi Eğitimi 

Alan İçi: 5         Alan Dışı: 2 

 Alan içi kontenjana başvurabilmek için Fen Bilgisi Eğitimi tezli yüksek lisans 

programı mezunu olmak, 

 Alan dışı kontenjana başvurabilmek için Fizik Eğitimi, Kimya Eğitimi veya Biyoloji 

Eğitimi tezli yüksek lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak, 

 ALES sayısal puan türünden en az 70 puana sahip olmak, 

 Dörtlük not sisteminde en az 2,40 yüzlük not sistemde en az 62,66 lisans; dörtlük 

not sistemde en az 2,00 yüzlük not sistemde en az 53,33 yüksek lisans 

ortalamasına sahip olmak, 

 Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile 

eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya 

ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu 

puan muadili bir puana sahip olmak. 

Matematik ve Fen 

Bilimleri Eğitimi / 

Matematik Eğitimi 

Alan İçi: 5         Alan Dışı: 2 

 Alan içi kontenjana başvurabilmek için Matematik Eğitimi tezli yüksek lisans 

programı mezunu olmak, 

 Alan dışı kontenjana başvurabilmek için Matematik, Bilgisayar ve Öğretim 

Teknolojileri Eğitimi tezli yüksek lisans programı mezunu olmak, 

 ALES sayısal puan türünden en az 70 puana sahip olmak, 

 Dörtlük not sisteminde en az 2,40 yüzlük not sistemde en az 62,66 lisans; dörtlük 

not sistemde en az 2,00 yüzlük not sistemde en az 53,33 yüksek lisans 

ortalamasına sahip olmak, 

 Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile 

eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya 

ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu 

puan muadili bir puana sahip olmak, 

Temel Eğitim / Sınıf 

Öğretmenliği Eğitimi 

Alan İçi: 5         Alan Dışı: 2 

 Alan içi kontenjana başvurabilmek için Sınıf Öğretmenliği Eğitimi tezli yüksek 

lisans programı mezunu olmak, 

 Alan dışı kontenjana başvurabilmek için Zihin Engelliler Eğitimi, İşitme Engelliler 

Eğitimi, Eğitim Yönetim Teftişi Planlaması ve Ekonomisi, Tarih Eğitimi, Okul Öncesi 

Eğitimi, Sosyal Bilgiler Eğitimi, İngiliz Dili Eğitimi, Türkçe Eğitimi tezli yüksek lisans 

programlarının herhangi birinden mezunu olmak, 

 ALES eşit ağırlık puan türünden en az 70 puana sahip olmak,  

 Dörtlük not sisteminde en az 2,40 yüzlük not sistemde en az 62,66 lisans; dörtlük 

not sistemde en az 2,00 yüzlük not sistemde en az 53,33 yüksek lisans 

ortalamasına sahip olmak, 

 Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile 

eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya 

ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu 

puan muadili bir puana sahip olmak, 
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Takvim ve İstenen Belgeler 

 Başvurular 24 Haziran – 5 Temmuz 2019 tarihleri arasında 

http://ogrenci.trabzon.edu.tr/AdayLogin internet adresinden yapılacaktır. Adaylardan başvuru 

ücreti alınmayacaktır. Adaylar yalnızca bir programa başvurabilecektir Posta yolu ile yapılan 

başvurular işleme alınmayacaktır.  

UYARI: Öğrenci alınacak programların kontenjanı alan içi ve alan dışı olmak üzere iki 

guruba ayrılmıştır. Adaylar, mezun oldukları lisans/yüksek lisans program adları hangi 

gurupta yer alıyorsa o guruba ait kontenjana başvurabilir. Aksi halde yapılan başvuruları 

geçersiz sayılır. 

 Giriş Sınavları 10 Temmuz 2019 tarihinde ilgili anabilim dalı binasında yapılacaktır. Adaylar saat 

8.30 da aşağıda yazılı belgelerle giriş sınav yerlerinde hazır bulunmalıdır. Silinti, kazıntısı olan 

veya okunamayan belge sunan, eksik belge ile başvuran veya fotokopi, faks gibi belgeleri ibraz 

eden, mezuniyetine uygun kontenjana başvurmayan adayların başvurusu geçersiz sayılacak, giriş 

sınavına alınmayacaklardır.  

Yüksek Lisans Programlarına Başvuran Adaylardan İstenen Belgeler  

1. Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi (*), 

2. Lisans Mezuniyet Transkripti (*), 

3. ALES Sonuç Belgesi, 

4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 

5. Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar için).  

Doktora Programına Başvuran Adaylardan İstenen Belgeler 

1. Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi (*), 

2. Lisans Mezuniyet Transkripti (*), 

3. Yüksek Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi (*), 

4. Yüksek Lisans Mezuniyet Transkripti (*), 

5. ALES Sonuç Belgesi, 

6. Yabancı Dil Sonuç Belgesi, 

7. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 

8. Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar için). 

Belgelerin Sunuluş Şekli 

 (*) işareti ile gösterilen belgelerin asılları Enstitü personeline gösterilmek kaydıyla fotokopileri 

veya noter onaylı veya düzenlenmiş oldukları kurumlarca onaylanmış örnekleri kabul edilir. 

 ALES, YDS, e-YDS ve YÖKDİL sınavlarına ilişkin sonuç belgeleri üzerinde kontrol kodu olan 

çıktılar kabul edilir. 

 Nüfus cüzdanı ve Askerlik Durum Belgesinin fotokopisi kabul edilir 

 Başvuru sonuçları 16 Temmuz 2019 tarihinde Enstitü internet sayfasından ilan edilecek olup 

adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. 

 Öğrenci kayıtları 16 – 19 Temmuz 2019 tarihleri arasında şahsen veya noter onaylı vekalet 

verilerek Trabzon Üniversitesi Fatih Kampüsü Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Söğütlü - 

Akçaabat/TRABZON adresinde yapılacaktır. Adaylardan kayıt işlemlerinde kullanılmak üzere iki 

adet vesikalık fotoğraf istenir.  

 Kayıtlar sonucunda boş kontenjan kalması durumunda yedek adaylara başarı sırasına göre 

kayıt hakkı tanınacaktır.  Yedek adayların kayıtları sonucunda da boş kalan kontenjanlara kayıt 

yapılmayacaktır. Boş kontenjanlara yerleşen adayların listesi ve kayıt süreleri 23 Temmuz 2019 

tarihinde Enstitü veb sayfasında ilan edilecektir. 

 Enstitü 

 Adres :Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Fatih Yerleşkesi 61335 – Söğütlü – Akçaabat –  TRABZON 

 Telefon :0462 377 73 46 – 0462 377 73 45 veb: http://lisansustu.trabzon.edu.tr/tr      e-Posta:lisansustu@trabzon.edu.tr 

http://ogrenci.trabzon.edu.tr/AdayLogin
http://www.ktu.edu.tr/egitimbilimleriens
http://lisansustu.trabzon.edu.tr/tr

