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T.C. 

TRABZON ÜNİVERSİTESİ 

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 

YABANCI UYRUKLU ADAYLARLA LİSANS EĞİTİMİNİN TAMAMINI YURT DIŞINDA 

TAMAMLAYAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞI ADAYLARIN BAŞVURABİLECEĞİ 

PROGRAMLAR VE BAŞVURU ŞARTLARI 

Genel Bilgiler: 

 Adayların mezuniyet notu 100’ük not sistemine dönüştürülerek değerlendirilir.  

 Başvuran adaylara giriş sınavı yapılır. Giriş sınavı yazılı veya mülakat şeklinde yapılır. Giriş sınavına 

katılmayan adayların başvuruları geçersiz sayılır. 

 Müzikoloji tezli yüksek lisans programı hariç tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların 

başvuru puanı ALES’in %55’i, mezuniyet ortalamasının %35’i ve giriş sınavından alınan puanın 

%10’u toplanarak hesaplanır. 

 Müzikoloji tezli yüksek lisans programına başvuran adayların başvuru puanı ise mezuniyet 

ortalamasının %30’u, yetenek sınavının %60’ı ve giriş sınavından alınan puanın %10’u toplanarak 

hesaplanır.  

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

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

puanın %15’i toplanarak hesaplanır.  

 Adayların tercihlerine yerleştirilmelerinde başvuru puanlarına ilişkin sıralamaları dikkate alınır.  

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 gösteriri 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.  

Açıklama: YDS, e-YDS ve YÖKDİL sınavlarının 

geçerlilik süresi sınav tarihinden itibaren beş yıl, eş 

değer sınavların geçerlik süresi ise sınavı yapan ilgili 

kurumlar tarafından belirlenen sınav geçerlilik süresi 

esas alınır. 
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1- Tezli Yüksek Lisans Programları ve Kabul Şartları 

Program (Anabilim Dalı / 

Bilim Dalı) 
Başvuru Şartları  

Beden Eğitimi ve Spor 

 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, 

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

Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği 

 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği lisans mezunu olmak, 

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

Bilgisayar ve Öğretim 

Teknolojileri Eğitimi 

 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) lisans mezunu olmak, 

 ALES sayısal puan türünden en az 45 puana sahip olmak 

Eğitim Bilimleri / Rehberlik 

ve Psikolojik Danışmanlık  

 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans mezunu olmak, 

 ALES eşit ağırlık puan türünden en az 45 puana sahip olmak. 

Felsefe ve Din Bilimleri  

(Recep Tayyip Erdoğan 

Üniversitesiyle ortak 

yürütülmektedir.) 

 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 45 puana sahip olmak. 

Gazetecilik  
 İletişim Fakültesi veya İletişim Bilimleri Fakültesi mezunu olmak, 

 ALES sözel puan türünden en az 45 puana sahip olmak. 

Güzel Sanatlar Eğitimi / 

Müzik Eğitimi 

 Müzik Eğitimi lisans mezunu olmak, 

 ALES sözel puan türünden en az 45 puana sahip olmak. 

Güzel Sanatlar Eğitimi / 

Resim-İş Eğitimi 

 Resim-İş Eğitimi veya Resim Eğitimi lisans mezunu olmak, 

 ALES sözel puan türünden en az 45 puana sahip olmak. 

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık   
 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık veya Halkla İlişkiler ve Tanıtım lisans mezunu olmak, 

 ALES sözel puan türünden en az 45 puana sahip olmak. 

Kamu Hukuku 
 Hukuk Fakültesi mezunu olmak, 

 ALES eşit ağırlık puan türünden en az 45 puana sahip olmak. 

Matematik ve Fen Bilimleri 

Eğitimi / Biyoloji Eğitimi 

 Biyoloji Eğitimi lisans mezunu olmak, 

 ALES sayısal puan türünden en az 45 puana sahip olmak 

Matematik ve Fen Bilimleri 

Eğitimi /  

Fen Bilgisi Eğitimi 

 Fen Bilgisi Eğitimi lisans mezunu olmak, 

 ALES sayısal puan türünden en az 45 puana sahip olmak 

Matematik ve Fen Bilimleri 

Eğitimi /  

Fizik Eğitimi 

 Fizik Eğitimi lisans mezunu olmak, 

 ALES sayısal puan türünden en az 45 puana sahip olmak 

Matematik ve Fen Bilimleri 

Eğitimi /  

Kimya Eğitimi 

 Kimya Eğitimi lisans mezunu olmak, 

 ALES sayısal puan türünden en az 45 puana sahip olmak 

Matematik ve Fen Bilimleri 

Eğitimi / Matematik Eğitimi 

 İlköğretim Matematik Öğretmenliği veya Matematik Öğretmenliği lisans mezunu 

olmak, 

 ALES sayısal puan türünden en az 45 puana sahip olmak 

Müzikoloji 

 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, 

 ALES puan şartı aranmaz. 

Temel Eğitim /  

Sınıf Öğretmenliği Eğitimi 

 Sınıf Öğretmenliği Eğitimi lisans mezunu olmak, 

 ALES eşit ağırlık puan türünden en az 45 puana sahip olmak. 

Temel İslam Bilimleri 

(Recep Tayyip Erdoğan 

Üniversitesiyle ortak 

yürütülmektedir.) 

 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 45 puana sahip olmak. 

Türkçe ve Sosyal Bilimler 

Eğitimi /  

Sosyal Bilgiler Eğitimi 

 Sosyal Bilgiler Eğitimi lisans mezunu olmak, 

 ALES sözel puan türünden en az 45 puana sahip olmak. 

Türkçe ve Sosyal Bilimler 

Eğitimi /  

Türkçe Eğitimi 

 Türkçe Eğitimi lisans mezunu olmak, 

 ALES sözel puan türünden en az 45 puana sahip olmak. 
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2- Doktora Programları ve Kabul Şartları 

Program (Anabilim 

Dalı / Bilim Dalı) 
Başvuru Şartları 

Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği 

 Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği veya Eğitim Bilimleri 

Enstitüsüne bağlı Beden Eğitimi ve Spor tezli yüksek lisans programlarının herhangi birinden 

mezunu 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 

 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. 

Eğitim Bilimleri / 

Rehberlik ve Psikolojik 

Danışmanlık  

 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 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. 

Matematik ve Fen 

Bilimleri Eğitimi /  

Fen Bilgisi Eğitimi 

 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 

 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 

 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. 

 


