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T.C. 

TRABZON ÜNİVERSİTESİ  

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ  

  

 EK-2  

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ BAŞVURU KILAVUZU 

(2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi) 

 

GENEL BİLGİLER  

• Adaylar yalnızca bir programa başvurabilir. 

• Adaylardan ALES puan şartı aranmaz.  

• Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından lisansını tamamlayan adaylardan B2 düzeyinde Türkçe 

yeterlilik belgesi istenir. Bu belge TÖMER’den veya Üniversitelerin Türkçe Öğretimi Araştırma ve 

Uygulama Merkezlerinden alınabilir. Türkçe yeterlilik belgesi olmayanlar, kabul ve kayıt 

işlemlerinden sonra bir yıl içerisinde Türkçe yeterlilik belgesi aldıktan sonra lisansüstü eğitime 

başlayabilirler. Bu süre içerisinde Türkçe yeterlilik belgesini ibraz etmeyenlerin Üniversite ile ilişiği 

kesilir.  

• Adayların tercihlerine yerleştirilmesi Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve Enstitü 

Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleşir. 

• Lisansüstü programlara yerleştirilen adayların kayıt hakları, 2020–2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz 

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. 

ÖĞRENCİ ALINACAK PROGRAMLAR, KONTENJANLAR VE BAŞVURU ŞARTLARI 

1-Öğrenci Alınacak Tezli Yüksek Lisans Programları 

Öğrenci Alınacak 

Program 
Kontenjan ve Başvuru Şartları  

Beden Eğitimi ve Spor 

     Kontenjan: 2         

• 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. 

Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği 

     Kontenjan: 2 

• Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği lisans mezunu olmak 

Eğitim Bilimleri / 

Rehberlik ve Psikolojik 

Danışmanlık  

     Kontenjan: 1 

• Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans mezunu olmak. 
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Gazetecilik  
     Kontenjan: 1 

• İletişim Fakültesi veya İletişim Bilimleri Fakültesi mezunu olmak. 

Güzel Sanatlar Eğitimi / 

Müzik Eğitimi 

     Kontenjan: 1 

• Müzik Eğitimi lisans mezunu olmak. 

Güzel Sanatlar Eğitimi / 

Resim-İş Eğitimi 

     Kontenjan: 1 

• Resim-İş Eğitimi veya Resim Eğitimi lisans mezunu olmak. 

Matematik ve Fen 

Bilimleri Eğitimi / 

Biyoloji Eğitimi 

     Kontenjan: 1 

• Biyoloji Eğitimi lisans mezunu olmak. 

Matematik ve Fen 

Bilimleri Eğitimi /  

Fen Bilgisi Eğitimi 

     Kontenjan: 2 

• Fen Bilgisi Eğitimi lisans mezunu olmak. 

Matematik ve Fen 

Bilimleri Eğitimi /  

Fizik Eğitimi 

     Kontenjan: 1 

• Fizik Eğitimi lisans mezunu olmak. 

Matematik ve Fen 

Bilimleri Eğitimi /  

Kimya Eğitimi 

     Kontenjan: 2 

• Kimya Eğitimi lisans mezunu olmak. 

Matematik ve Fen 

Bilimleri Eğitimi / 

Matematik Eğitimi 

     Kontenjan: 1 

• İlköğretim Matematik Öğretmenliği veya Matematik Öğretmenliği lisans 

mezunu olmak.  

Temel Eğitim /  

Sınıf Öğretmenliği 

Eğitimi 

     Kontenjan: 1 

• Sınıf Öğretmenliği Eğitimi lisans mezunu olmak. 

Temel İslam Bilimleri  

     Kontenjan: 3 

• İlahiyat veya bunlara denkliği onaylı fakültelerin herhangi birinden mezun 

olmak veya Eğitim Fakültelerinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği 

Bölümü mezunu olmak. 

Türkçe ve Sosyal 

Bilimler Eğitimi /  

Sosyal Bilgiler Eğitimi 

     Kontenjan: 1 

• Sosyal Bilgiler Eğitimi lisans mezunu olmak. 

Türkçe ve Sosyal 

Bilimler Eğitimi /  

Türkçe Eğitimi 

     Kontenjan: 1 

• Türkçe Eğitimi lisans mezunu olmak. 
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2- Öğrenci Alınacak Doktora Programları 

Öğrenci Alınacak 

Program 
Kontenjan ve Başvuru Şartları 

Beden Eğitimi ve Spor  

Kontenjan: 2 

• 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, 

• Anadilleri dışında 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 

Kontenjan: 1 

• Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi tezli yüksek lisans programı mezunu 

olmak, 

• Anadilleri dışında 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  

Kontenjan: 1 

• Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık tezli yüksek lisans programı mezunu olmak, 

• Anadilleri dışında 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. 

Güzel Sanatlar Eğitimi 

/ Müzik Eğitimi  

Kontenjan: 1 

• Müzik Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı mezunu olmak. 

• Anadilleri dışında 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 

Kontenjan: 1 

• Fen Bilgisi Eğitimi tezli yüksek lisans programı mezunu olmak, 

• Anadilleri dışında 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 

Kontenjan: 1 

• Matematik Eğitimi tezli yüksek lisans programı mezunu olmak, 

• Anadilleri dışında 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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Temel Eğitim / Sınıf 

Öğretmenliği Eğitimi 

Kontenjan: 1 

• Sınıf Öğretmenliği Eğitimi tezli yüksek lisans programı mezunu olmak, 

• Anadilleri dışında 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 

Kontenjan: 1 

• Sosyal Bilgiler Eğitimi tezli yüksek lisans programı mezunu olmak, 

• Anadilleri dışında 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. 

* 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. 

 

TAKVİM VE İSTENEN BELGELER 

• Başvurular 18 Eylül 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 Programlarına Başvuran Adaylardan İstenen Belgeler 

1. Başvuru formu,  

2. Pasaport fotokopisi, 

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

4. Türkçe yeterlilik belgesi (Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından lisansını tamamlayan 

öğrencilerden B2 düzeyinde Türkçe yeterlilik belgesi istenir. Bu belge TÖMER’den veya 

Üniversitelerin Türkçe Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezlerinden alınabilir.  Türkçe 

yeterlilik belgesi olmayanlar, kabul ve kayıt işlemlerinden sonra bir yıl içerisinde Türkçe 

yeterlilik belgesi aldıktan sonra lisansüstü eğitime başlayabilirler. Bu süre içerisinde Türkçe 

yeterlilik belgesini ibraz etmeyenlerin Üniversite ile ilişiği kesilir.) 

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

suretleri, 

7. Türkçe özgeçmiş.  

• Başvuru sonuçları, 30 Eylül 2020 tarihinde Enstitü internet sayfasından ilan edilecek olup adaylara 

sonuç belgesi gönderilmeyecektir. 

• Öğrenci Kayıtları, 30 Eylül – 2 Ekim 2020 tarihleri arasında şahsen veya noter onaylı vekalet 

verilerek Trabzon Üniversitesi Fatih Kampüsü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Söğütlü-

Akçaabat/TRABZON adresinde yapılacaktır. Kayıt sırasında adaylardan 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 kayıt süreleri 6 Ekim 2020 tarihinde 

Enstitü web sayfasında ilan edilecektir. 

İLETİŞİM 

Başvuru İşlemleri İçin Enstitü İletişim Bilgileri 

• Adres: Trabzon Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Fatih Yerleşkesi 61335 – Söğütlü – 

Akçaabat – TRABZON                        

• e-Posta: lisansustu@trabzon.edu.tr                   

• Web: http://lisansustu.trabzon.edu.tr/tr             

• Ayrıntılı Bilgi İçin: Miraç DURMUŞ, Tel: 0462 455 1447   /  1446                

Kayıt İşlemleri İçin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı İletişim Bilgileri 

• Adres: Trabzon Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Fatih Yerleşkesi 61335 – Söğütlü – 

Akçaabat – TRABZON                        

• e-Posta: oidb@trabzon.edu.tr                   

• Web: http://oidb.trabzon.edu.tr/ 

• Ayrıntılı Bilgi İçin: Emriye ALTUNTAŞ, Tel: 0462 455 1505 

 

http://lisansustu.trabzon.edu.tr/tr
http://oidb.trabzon.edu.tr/

