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T.C. 

TRABZON ÜNİVERSİTESİ 

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 

DOKTORA PROGRAMLARI VE ÖĞRENCİ KABUL ŞARTLARI 

Program (Anabilim 

Dalı / Bilim Dalı) 
Başvuru Şartları 

Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği 

 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 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 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 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 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 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, 

 

 

 


