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TRABZON ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN  

EK-2 

 

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

öğrenci alımı yapılacaktır.  

Genel Bilgiler: 

 Programlara yabancı uyruklu adaylarla lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adaylar başvurabilir. 

 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. 

 Adayların mezuniyet notu 100’lük not sistemine dönüştürülerek değerlendirilir.  

 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. 

 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.  

 Adayların tercihlerine yerleştirilmelerinde başvuru puanlarına ilişkin sıralamaları dikkate alınır.  

 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. 

 

Öğrenci Alınacak Tezli Yüksek Lisans Programları 

Öğrenci Alınacak 

Program 
Kontenjan ve Başvuru Şartları  

Eğitim Bilimleri /  

Eğitim Yönetimi 

     Kontenjan: 1 

 Öğretmenlik programlarından mezun olmak ya da pedagojik formasyon 

sertifikasına sahip olmak, 

 ALES puan türlerinin herhangi birinden en az 45 puana sahip olmak, 

 

 

mailto:lisansustu@trabzon.edu.tr


Trabzon Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Fatih Yerleşkesi 61335 – Söğütlü – Akçaabat – TRABZON                 Sayfa 2 / 3 
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  

 

 

Öğrenci Alınacak Doktora Programları 

Öğrenci Alınacak 

Program 
Kontenjan ve Başvuru Şartları 

Beden Eğitimi ve Spor 

Kontenjan: 1 

 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 50 puana sahip olmak, 

 Anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı 

dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 

60 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil 

sınavlarından bu puan muadili bir puana sahip olmak. 

Bilgisayar ve Öğretim 

Teknolojileri Eğitimi 

Kontenjan: 1 

 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi tezli yüksek lisans programı mezunu 

olmak, 

 ALES sayısal puan türünden en az 50 puana sahip olmak, 

 Anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı 

dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 

60 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 

Kontenjan: 1 

 Fen Bilgisi Eğitimi tezli yüksek lisans programı mezunu olmak, 

 ALES sayısal puan türünden en az 50 puana sahip olmak, 

 Anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı 

dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 

60 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 

Kontenjan: 1 

 Matematik Eğitimi tezli yüksek lisans programı mezunu olmak, 

 ALES sayısal puan türünden en az 50 puana sahip olmak, 

 Anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı 

dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 

60 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil 

sınavlarından bu puan muadili bir puana sahip olmak. 

Temel Eğitim / Sınıf 

Öğretmenliği Eğitimi 

Kontenjan: 1 

 Alan içi kontenjana başvurabilmek için Sınıf Öğretmenliği Eğitimi tezli yüksek 

lisans programı mezunu olmak, 

 ALES eşit ağırlık puan türünden en az 50 puana sahip olmak,  

 Anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı 

dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 

60 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 20-24 Ocak 2020 Cuma günü mesai saati bitimine kadar, şahsen Trabzon 

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

yapılacaktır.  Adaylar yalnızca bir programa başvurabilecektir. Başvuru sırasında adaylardan 

aşağıda yazılı belgeler istenir. Posta yolu ile yapılan başvurular işleme alınmayacaktır. 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.  

 Yüksek Lisans Programlarına Başvuran Adaylardan İstenen Belgeler :  

1. Başvuru formu,  

2. Pasaport fotokopisi, 

3. ALES sonuç belgesi (üzerinde kontrol kodu olacaktır), 

4. Türkçe Eğitim Merkezi (TÖMER)’den alınmış en az Orta 2 – Orta 1-B seviyesinde Türkçe Dil 

Bilir Belgesinin onaylı sureti,  

5. Lisans diploması ve transkripti ile bunların Türkçeye çevrilmiş onaylı suretleri,  

6. Türkçe özgeçmiş. 

Doktora Programına Başvuran Adaylardan İstenen Belgeler : 

1. Başvuru formu,  

2. Pasaport fotokopisi, 

3. ALES sonuç belgesi (üzerinde kontrol kodu olacaktır),  

4. Türkçe Eğitim Merkezi (TÖMER)’den alınmış en az Orta 2 – Orta 1-B seviyesinde Türkçe Dil 

Bilir Belgesinin onaylı sureti, 

5. Anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları 

(İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça veya Arapça) ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası 

yabancı dil sınavlarından en az 60 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen 

uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puana sahip olduğunu gösterir 

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

çıktılar kabul edilir. Diğer sınav belgelerinin aslı veya onaylı suretleri kabul edilir.), 

6. Lisans ve tezli yüksek lisans diploması ve transkriptleri ile bunların Türkçeye çevrilmiş onaylı 

suretleri, 

7. Türkçe özgeçmiş.  

 Giriş Sınavları, 29 Ocak 2020 tarihinde ilgili anabilim dalı binasında yapılacaktır. Adaylar saat 

8.30 da giriş sınav yerlerinde hazır bulunmalıdır. Adayların sınava girebilmeleri için nüfus cüzdanı, 

sürücü belgesi veya pasaport belgelerinden herhangi birisi yanlarında olmalıdır. 

 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 vekâlet 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 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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