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TRABZON ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN  

EK-1 

 2019-2020 Eğitim - Öğretim Yılı Bahar 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 gruba 

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

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

 ALES puanının geçerlik süresi sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren beş yıldır.  

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

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.  

 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.  

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

ortalamasının %20’si, yüksek lisans mezuniyet ortalamasının %10’u ve giriş sınavından alınan 

puanın %15’i toplanarak hesaplanır. Başvuru puanı 70’in 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 ayrıntılı bilgiye http://lisansustu.trabzon.edu.tr/tr/page/bilimsel-hazirlik-

programi/4998 internet sayfasından ulaşabilirsiniz.  

 Lisansüstü programlara yerleştirilen adayların kayıt hakları, 2019–2020 Eğitim-Öğretim Yılı 

Bahar Yarıyılı için geçerlidir. Süresi içerisinde öğrenci kaydını yapmayanlar kayıt haklarını 

kaybederler. Sonradan anlaşılsa dahi gerçeğe aykırı beyana ve/veya sahte veya tahrif edilmiş 

belgeye dayalı olarak kayıt yaptıranların kayıtları, programa kayıt tarihi itibariyle iptal edilir. 

Mezun olanların diploma dâhil tüm belgeleri de iptal edilir. Bu şekildeki öğrencilerin öğrenci 

katkı payı/öğrenim ücretleri geri ödenmez ve haklarında kanuni işlemler başlatılır. 
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Öğrenci Alınacak Tezli Yüksek Lisans Programları 

Öğrenci Alınacak 

Program 
Kontenjan ve Başvuru Şartları  

Eğitim Bilimleri /  

Eğitim Yönetimi 

     Alan İçi: 10  

 Alan içi kontenjana başvurabilmek için öğretmenlik programlarından mezun olmak 

ya da pedagojik formasyon sertifikasına sahip olmak, 

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

 

Özel Eğitim 

     Alan İçi: 12        Alan Dışı: 4 

 Alan içi kontenjana başvurabilmek için Zihin Engelliler Öğretmenliği, İşitme 

Engelliler Öğretmenliği, Görme Engelliler Öğretmenliği, Özel Eğitim Öğretmenliği 

lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak, 

 Alan dışı kontenjana başvurabilmek için Eğitim Fakültesi (Zihin Engelliler 

Öğretmenliği, İşitme Engelliler Öğretmenliği, Görme Engelliler Öğretmenliği, Özel 

Eğitim Öğretmenliği programı mezunları hariç) veya Spor Bilimleri Fakültesi mezunu 

olmak veya Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu mezunu olmak veya Pedagojik 

Formasyon Sertifikasına sahip olmak, 

 ALES sözel puan türünden en az 60 puana sahip olmak. 

 

Öğrenci Alınacak Doktora Programları 

Öğrenci Alınacak 

Program 
Kontenjan ve Başvuru Şartları 

Beden Eğitimi ve Spor 

Alan İçi: 8 

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

Spor Öğretimi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, 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, 

 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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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, 

 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: 5 

 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, 

 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 /  

Fen Bilgisi Eğitimi 

Alan İçi: 3         Alan Dışı: 1 

 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, 

 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 / 

Matematik Eğitimi 

Alan İçi: 3 

 Alan içi kontenjana başvurabilmek için Matematik Eğitimi tezli yüksek lisans 

programı mezunu olmak, 

 ALES sayısal puan türünden en az 70 puana 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: 3         Alan Dışı: 1 

 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,  

 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. 

Türkçe ve Sosyal Bilgiler 

Eğitimi / Sosyal Bilgiler 

Eğitimi 

Alan İçi: 5         Alan Dışı: 1 

 Alan içi kontenjana başvurabilmek için Sosyal Bilgiler Eğitimi tezli yüksek lisans 

programı mezunu olmak, 

 Alan dışı kontenjana başvurabilmek için Tarih Eğitimi, Tarih, Coğrafya, Coğrafya 

Eğitimi, Türkçe Eğitimi, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi, Sınıf Öğretmenliği Eğitimi, 

Felsefe Eğitimi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Halkla İlişkiler ve 

Reklamcılık, Gazetecilik, Kamu Yönetimi, Siyasal Bilimler, Eğitim Bilimleri, Sanat Tarihi, 

Arkeoloji, Sosyoloji tezli yüksek lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak, 

 ALES sözel  puan türünden en az 70 puana 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. 

 

 

 

mailto:lisansustu@trabzon.edu.tr


 

Trabzon Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Fatih Yerleşkesi 61335 – Söğütlü – Akçaabat – TRABZON                           Sayfa 5 / 6 
Tel: 0462 455 14 47   /  14 46               e-Posta: lisansustu@trabzon.edu.tr                   veb: http://lisansustu.trabzon.edu.tr/tr            

Ayrıntılı Bilgi İrtibatı: Miraç DURMUŞ  

 

 

Takvim ve İstenen Belgeler 

 Başvurular 20-24 Ocak 2020 tarihleri arasında Lisansüstü Aday Başvuru Bilgi Sistemi (Başvuru için 

Internet Explorer kullanılması önerilir: http://ogrenci.trabzon.edu.tr/AdayLogin) üzerinden 

elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların, sisteme giriş yaptıktan sonra gerekli tüm alanları 

doldurmaları ve aşağıda yazılı belgeleri tarayarak sisteme yüklemeleri ve sistem üzerinden başvuruyu 

göndermeleri gerekmektedir. Sistem, adayların erişimine 20 Ocak 2020 tarihinde saat 09.00’da 

açılacaktır. 24 Ocak 2020 tarihinde saat 17.00’den sonra yeni kullanıcı, sisteme kayıt olamayacak ve 

saat 19.00’da sistem başvurulara tamamen kapatılacaktır. Adaylara, sisteme yüklenmesi istenen 

belgeleri önceden tarayarak bilgisayarlarına indirmeleri ve başvurularını sistemin başvurulara kapanış 

saatini dikkate alarak tamamlamaları tavsiye edilir.  Adaylardan başvuru ücreti alınmayacaktır. Adaylar 

yalnızca bir programa başvurabilecektir. Posta yolu ile yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.  

UYARI 1: Öğrenci alınacak programların kontenjanı alan içi ve alan dışı olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Adaylar, 

mezun oldukları lisans/yüksek lisans program adları hangi grupta yer alıyorsa o gruba ait kontenjana 

başvurabilir. Aksi halde yapılan başvuruları geçersiz sayılır. 

UYARI 2: Aday, sistem üzerinden başvurusunu gönderdikten sonra başvurusunun Enstitü tarafından onaylanıp 

onaylanmadığını kontrol etmelidir. Enstitü tarafından başvurusu onaylanmayan adaylar giriş sınavına 

alınmayacak ve başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

Yüksek Lisans Programlarına Başvuruda Bulunacak Olan Adayların Lisansüstü Aday Başvuru Bilgi 

Sistemine Yükleyecekleri Belgeler:  

1. Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi, 

2. Lisans Mezuniyet Transkripti, 

3. ALES Sonuç Belgesi. 

Doktora Programına Başvuruda Bulunacak Olan Adayların Lisansüstü Aday Başvuru Bilgi Sistemine 

Yükleyecekleri 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. 

 Giriş Sınavları 29 Ocak 2020 tarihinde ilgili anabilim dalı binasında yapılacaktır. Adaylar saat 8.30’da 

sınav giriş yerlerinde hazır bulunmalıdır. Giriş sınavına Lisansüstü Aday Başvuru Bilgi Sistemi 

üzerinden başvurusu Enstitü tarafından onaylanmış adaylar katılabileceklerdir. Adayın sınava 

girebilmesi için Lisansüstü Aday Başvuru Bilgi Sisteminden çıktısı alınan Sınava Giriş Belgesinden 

başka, nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya sürücü belgesi veya geçerlilik süresi dolmamış 

pasaportunun aslını da yanlarında bulundurmaları zorunludur.  

 Başvuru Sonuçları 3 Şubat 2020 tarihinde Enstitü internet sayfasından ilan edilecek olup adaylara 

sonuç belgesi gönderilmeyecektir. 

 Öğrenci Kayıtları 4-7 Şubat 2020 tarihleri arasında şahsen veya noter onaylı vekalet verilerek 

Trabzon Üniversitesi Fatih Kampüsü Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Söğütlü-Akçaabat/TRABZON 

adresinde yapılacaktır. Lisansüstü programlara kabul edilen adayların, başvuruda beyan ettikleri 

bilgilerin doğrulanması için resmi belgeleri kayıt sırasında ibraz etmeleri gerekmektedir. Adaylardan 

kayıt işlemlerinde kullanılmak üzere istenen belgeler ve belgelerin sunuluş şekli aşağıda yazılmıştır. 
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Yüksek Lisans Programlarına Yerleşen Adaylardan Kayıt Sırasında 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), 

6. İki adet vesikalık fotoğraf. 

 

Doktora Programlarına Yerleşen Adaylardan Kayıt Sırasında 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), 

9. İki adet vesikalık fotoğraf. 

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. 

 Silinti, kazıntısı olan veya okunamayan belge sunan, eksik belge ile başvuran veya fotokopi, faks gibi 

belgeleri ibraz eden adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

 Kayıtlar Sonucunda Boş Kontenjan kalması durumunda başarı sırasına göre sıradaki yedek 

adaya/adaylara kayıt hakkı tanınacak, tekrar boş kontenjan kalması halinde diğer adaylara kayıt hakkı 

verilmeyecektir. Boş kontenjanlara yerleşen adayların listesi ve kayıt süreleri 10 Şubat 2020 tarihinde 

Enstitü web sayfasında ilan edilecektir. 
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