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T.C. 

TRABZON ÜNİVERSİTESİ 

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 

UZAKTAN EĞİTİM YEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI VE ÖĞRENCİ KABULÜ  

Program Başvuru Şartları ve Başvuru Puanının Hesaplanması 

Eğitim Yönetimi 

 

Eğitim Fakültesi veya öğretmen yetiştiren diğer fakültelerin mezunu olmak 

veya lisans mezunu olup pedagojik formasyon eğitimi sertifikasına sahip 

olmak veya kamu/özel eğitim kurumlarında öğretmen olarak çalışıyor olmak. 

Eğitim Teknolojileri Lisans mezunu olmak. 

Sınıf Öğretmenliği 
Sınıf öğretmenliği lisans mezunu olmak veya Milli Eğitim Bakanlığında (MEB) 

sınıf öğretmeni kadrosunda görev yapıyor olmak. 

 Başvuru puanı adayların mezuniyet ortalaması olarak kabul edilir. 100’lük sistem dışındaki mezuniyet not 

ortalamaları Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen 100’lük karşılıklarıyla değerlendirilir. Üniversitelerin yapmış 

oldukları not dönüşümleri kullanılmaz. 

 Başvuru puanı eşit olan adayların sıralamasında daha önce mezun olana, bunun da eşit olması durumunda 

yaşı büyük olana öncelik verilir. 

Programı tamamlama süresi en az iki en çok üç yarıyıldır. Birinci yarıyıl 6 ders (18 kredi) ikinci yarıyıl 4 ders (12 

kredi) ve dönem projesi derslerinden oluşur.  Dersler Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 

verilecek olan kullanıcı adı ve şifre ile takip edilecektir. Ara sınavlar internet üzerinden final sınavları ise Trabzon 

Üniversitesi Fatih Yerleşkesinde yapılacaktır. Ayrıntılı bilgi için http://uzem.trabzon.edu.tr/ adresini ziyaret ediniz. 

Öğrenim ücreti birinci yarıyıl 2.500 TL, ikinci yarıyıl  2.500 TL olmak üzere toplamda 5.000 TL dır. Bir programın 

açılabilmesi için kayıt hakkı kazanan en az 20 adayın öğrenim ücretini yatırması gerekmektedir. Daha az sayıda 

öğrencinin öğrenim ücretini yatırması durumunda öğrenim ücretini ödeyen adayların hakları sonraki dönemler için 

saklı kalacaktır.  

 

Başvuruda İstenen Belgeler 

1. Dilekçe (Başvuru Formu)  

2. Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi (*), 

3. Lisans mezuniyet transkripti (*), 

4. Nüfus cüzdanın sureti 

5. İki adet vesikalık fotoğraf, 

Ayrıca; 

6. Erkek adaylardan askerlik durum belgesi istenir, 

7. Eğitim Yönetimi (EYTPE) programına başvuran adaylardan (öğretmen yetiştiren fakültelerden mezun olanlar 

hariç) pedagojik formasyon sertifikası veya öğretmen olarak kamuda veya özel sektörde çalıştırıldığına dair 

belge istenir, 

8. Sınıf öğretmenliği programına başvuran adaylardan Milli Eğitim Bakanlığında (MEB) sınıf öğretmeni 

kadrosunda görev yaptığına dair belge istenir(Sınıf öğretmenliği lisans mezunu olanlardan söz konusu belge 

istenmez). 

 

Belgelerin Sunuluş Şekli 

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

veya düzenlenmiş oldukları kurumlarca onaylanmış örnekleri, nüfus cüzdanının ve askerlik durum belgesinin 

fotokopisi diğer belgelerin aslı veya fotokopisi kabul edilir. 

 Belirtilen süre ve usullere uygun başvuru yapmayan, belgelerinde silinti, kazıntısı olan veya okunamayan belge 

sunan, eksik belge ile başvuran veya fotokopi, faks gibi belgeleri ibraz eden adayların başvuruları geçersiz 

sayılacaktır. 

 

 

http://www.yok.gov.tr/documents/10279/31737/4_luk_sistem_100/
http://uzem.trabzon.edu.tr/

