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T.C. 

TRABZON ÜNİVERSİTESİ 

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI VE ÖĞRENCİ KABUL ŞARTLARI 

Program (Anabilim 

Dalı / Bilim Dalı) 
Başvuru Şartları  

Beden Eğitimi ve Spor 

 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 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 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 içi kontenjana başvurabilmek için Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 

lisans mezunu olmak, 

 Alan dışı kontenjana başvurabilmek için Psikoloji, Sosyoloji, Felsefe, Sosyal 

Hizmetler, Zihin Engelliler Eğitimi, İşitme Engelliler Eğitimi, Üstün Yetenekliler 

Eğitimi, Okul Öncesi Eğitimi, Çocuk Gelişimi Eğitimi, Sınıf Öğretmenliği 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. 
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Felsefe ve Din Bilimleri  

(Recep Tayyip Erdoğan 

Üniversitesiyle ortak 

yürütülmektedir.) 

 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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. 

 

 


