TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2020-2021 Eğitim -Öğretim Yılı
Kültürlerarası Yönetim Tezli Yüksek Lisans Programı
Başvuru İçin Gerekli Belgeler, Kontenjanlar, Başvuru Koşulları, Önemli Tarihler
ve
Değerlendirme Ölçütleri

I.

ÖNEMLİ TARİHLER
Başvuru Başlama-Bitiş
Tarihleri
Mülakat Tarihleri
Sonuçların İlan Tarihi
Kayıt Tarihi
Eğitime Başlama Tarihi

II.

15 Haziran – 06 Temmuz 2020
16 – 17 Temmuz 2020 Passau’da
21 – 22 Temmuz 2020 İstanbul’da
Sonuçlar 28 Temmuz 2020 tarihinde yalnızca TAU web
sayfasında ilan edilecektir.
28-30 Eylül 2020
http://oidb.tau.edu.tr/tr/lisansustu adresindeki 2020-2021
Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimi’ne bakınız.

KONTENJAN
•
•

Yabancı uyruklu adaylar ile öğrenimini yurtdışında tamamlayan T.C. uyruklu adaylar
Yurtdışı Kontenjandan,
Öğrenimini yurtiçinde tamamlayan T.C. uyruklu adaylar Yurtiçi Kontenjandan
başvurmak zorundadır.

Yurtiçi Kontenjan
Yurtdışı Kontenjan
10
10
*Yeterli başvuru olmaması halinde mevcut kontenjanların diğer başvuru grubu için
kullanılması hakkı saklıdır.
**Eğitim Dili Almancadır.

III.

ÖĞRENCİ KABUL ŞARTLARI

Adayların başvuru yaptıkları kontenjan türü için işaretlenmiş koşulları sağlamaları
gerekir.

1. Yüksek Öğrenim Mezunu Olmak
Yüksek lisans programlarına başvuracak adayların; Türkiye’de veya
yurtdışında yükseköğrenimini tamamlamış ya da kayıt tarihine kadar
tamamlayacak olması şartı aranmaktadır.

Yurtiçi
Kontenjan

Yurtdışı
Kontenjan

✓

✓

✓



✓

✓

✓

✓

2. ALES
ALES Sonuç Belgesinin geçerlik süresi 5 yıldır.
Yükseköğrenimini Türkiye’de tamamlamış olan adayların, SAY, SÖZ
veya EA puan türlerinden en az birinde belirlenen asgari puan olan 55
ALES puanını almış olması şarttır.
Doktora/sanatta
yeterlik/tıpta
uzmanlık/diş
hekimliğinde
uzmanlık/veteriner
hekimliğinde
uzmanlık/eczacılıkta
uzmanlık
mezunlarından ALES’e girme şartı aranmaz ve bu derecelere sahip
adaylardan ALES’e girmeyenlerin ALES puanı 70 kabul edilir.
Yabancı uyruklu adaylar ALES’ten muaftır. Üniversitelerarası Kurul
tarafından kabul edilen uluslararası geçerliği olan Graduate Record
Examination (GRE) ve Graduate Management Admission Test (GMAT)
sınavlarından alınan belgeler ALES belgesi yerine sayılır. ALES, GRE ve
MAT için eşdeğerlik çizelgesi için bakınız:
http://tau-admin.3fcampus.com/uploads/cms/sbe.tau/5332_2.pdf
3. Yabancı Dil Yeterliliği
Adaylarda, Almanca (YDS 65 puan veya eşdeğer bir sınav sonucu) dil
bilgisi şartı aranmaktadır. Yurtdışında Almanca eğitim veren bir bölümde
öğrenimlerini tamamlayan adaylar için Almanca yeterliliklerini
belgeleme yükümlülüğü yoktur. Bu şartı yerine getiremeyen adaylar için
Türk Alman Üniversitesi tarafından dil sınavı yapılacaktır.
Programa yapılacak başvurularda YÖKDİL, YDS ile e-YDS sonuç
belgesi geçerlidir. Yabancı Dil Sınavlarının geçerlik süresi 5 yıldır.
Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri:
https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTabl
osu25022016.pdf
4. Yüksek Öğretim Mezuniyet Notu
Başvurunun gerçekleşmesi için asgari bir mezuniyet notu belirlenmemiştir.

5. Yüksek Lisans
Oryantasyon

Öğretiminde

Aranan

Nitelikler:

Mesleki

Programa kayıt yaptırmak için aşağıdaki bölümlerden birinden mezun olma
şartı aranmaktadır: Hukuk, İktisadi Bilimler, Siyasal Bilimler, İdari
Bilimler/Halkla İlişkiler, Uluslararası İlişkiler, Avrupa Araştırmaları,
Beşeri ve Sosyal Bilimler, Dil Bilimleri, Edebi Bilimler, Ekonomi Bilişimi,
Mühendislik Bilimleri (temel iktisadi bilimler bilgisi içeren), Ekonomi
Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İletişim Bilimi ve benzeri bölümler.

✓

✓

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

IV.

Başvuruların değerlendirilmesi aşağıdaki dağılıma göre gerçekleştirilir. Programa kabul
edilebilmek için en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir. Değerlendirmede GRE ve
GMAT sınavlarının eşdeğerlilik tablosundaki ALES karşılığı olan puan kullanılacaktır.
Yurtiçi Kontenjana
Başvuran Adaylar İçin

Yurtdışı Kontenjana
Başvuran Adaylar İçin

•

ALES veya eşdeğeri sınav
notunun

% 50’si,

--

•

Lisans not ortalamasının

% 20’si,

% 50’si,

•

Mülâkat notunun

% 30’u

% 50’si

Adayların başvurularının değerlendirilmesinden sonra sonuçlar, www.tau.edu.tr
sayfasında duyurulacaktır. Ayrıca, kabul edilen adaylara Üniversitemiz Sosyal Bilimler
Enstitüsü tarafından elektronik imzalı bir kabul mektubu e-posta ile gönderilecektir.
V.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Başvurular, belirlenen tarihler arasında http://obs.tau.edu.tr/oibs/enstitubasvuru linkinden,
yalnızca elektronik olarak yapılacaktır.
Adayların başvuru için gerekli olan bilgi ve belgeleri yukarıda belirtilen süreler içinde
sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
Posta ile ya da şahsen yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Aşağıda belirtilen Başvuru Belgelerinin başvuru sistemine .pdf formatında eksiksiz
yüklenmesi gerekmektedir.
Başvurularda herhangi bir sorun yaşanması durumunda sbe@tau.edu.tr adresine
bildirilebilecektir. E-posta ulaştığında adayla iletişime geçilecektir.

Yurtiçi
Öğrenci
Kontenjanı

Yurtdışı
Öğrenci
Kontenjanı

✓

✓

✓





✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

g) ALES veya Eşdeğer Sınav Sonuç Belgesi:

✓



h) Okul Tanıma Belgesi:
Yabancı uyruklu adaylar (Mavi kartlı öğrenciler dâhil) ile öğrenimini
yurtdışında tamamlayan T.C. uyruklu adaylar Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığı’ndan alacakları “Okul Tanıma Yazısı” ile lisansüstü eğitim
için başvuruda bulunabilirler. Yurt dışında bulunan yükseköğretim
kurumlarının YÖK başkanlığınca tanınıp/tanınmadığı hususunda gerekli
bilgi, ıslak imzalı okul tanıma dilekçesinin eksiksiz biçimde doldurulup
YÖK‘e elden yahut posta yoluyla ibraz edilmesinin akabinde ilgililere
verilecektir. Başvuru dilekçesi için tıklayınız.
https://denklik.yok.gov.tr/Documents/Okul_Tanima%20Dilekce%20Ör
negi_28.02.2018.pdf



✓

a) Başvuru Formu: pdf
Mülakat için tercih edilen yerin başvuru formunda belirtilmesi
gerekmektedir. Başvuru formu:
http://sbe.tau.edu.tr/tr/formlar
b) Nüfus Cüzdanı: pdf
c) Pasaport: pdf
ç) Fotoğraf: Son altı ay içerisinde çekilmiş olmalıdır. pdf
d) Lisans Diploması: Başvurularda adayların mezuniyetlerini
belgelemeleri yeterlidir. Yurtdışı kontenjanından gelen adaylar güncel
transkript ile başvuru yapabilirler. Diploma örneklerini veya geçici
mezuniyet belgelerini kesin kayıtta sunabilirler*
e) Transkript:
Yurtdışı kontenjanından başvuran adayların transkriptlerinin İngilizce
veya Almanca düzenlenmiş olması gerekmektedir.
f) Yabancı Dil Belgesi:
YDS’den en az 65 puan düzeyine denk Almanca YÖKDİL veya ÖSYM
tarafından kabul edilen veya Türk Alman Üniversitesi tarafından yapılan
bir sınavın bu düzeye eşdeğer sınav sonuç belgesi.
Yurtdışında Almanca eğitim veren bir bölümde öğrenimlerini
tamamlayan adaylar hariç.

Dilekçe doldurulup, hizmet bedeli (150 TL) aşağıdaki banka hesabına
yatırıldıktan sonra elden veya posta yoluyla YÖK Tanıma ve Denklik
Hizmetleri Başkanlığı’na başvuruda bulunmak gerekmektedir.
(Ziraat Bankası IBAN: TR4500 0100 1745 0538 6419 5057)
Okul tanıma belgesi ile kayıtları alınan; öğrenimini yurtdışında
tamamlayan T.C. uyruklu öğrencilerin kayıtlı oldukları lisansüstü
programdan mezun oluncaya kadar Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığından alacakları denklik belgelerini Üniversitemize sunmaları
gerekmektedir.
Okul tanıma belgesi e-Devlet üzerinden giriş yapılarak da
alınabilmektedir.Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının e-Devlet
şifresi almak için Elçilik ve Konsolosluklara başvurması gerekmektedir.
15 yaşını doldurmuş T.C. vatandaşlarına, Mavi Kartlılara ve yabancı
kimlik numarası sahibi yabancılara Dış Temsilciliklerde e-devlet şifresi
verilmektedir.

VI.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
1) Lisans diplomasının aslı ya da mezun olunan Üniversite tarafından onaylı
mezuniyet belgesi* teslim edilmek zorundadır.
Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar diploma ya da
mezuniyet belgelerini yeminli tercüman tarafından yapılmış Türkçe tercümesiyle
ve noter yahut konsolosluk tasdiki birlikte ibraz etmek zorundadır.
2) Lisans öğrenimi boyunca alınan bütün derslerin başarı notlarını ve mezuniyet not
ortalamasını gösteren not dökümü (transkript) belgesinin noter onaylı ya da ilgili
yükseköğretim kurumundan onaylı sureti.
Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar transkript
belgelerini yeminli tercüman tarafından yapılmış Türkçe tercümesiyle ve noter
yahut konsolosluk tasdiki birlikte ve not ortalamasını içerecek şekilde ibraz etmek
zorundadır.
3) Yurtiçi kontenjandan başvuran adaylar ALES belgesinin internet çıktısı veya
eşdeğeri sınav sonuç belgesinin aslı,
Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner
hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarından ALES’e girme şartı
aranmaz ve bu derecelere sahip adaylardan ALES’e girmeyenlerin ALES puanı 70
kabul edilir.
4) YDS belgesinin internet çıktısı veya eşdeğeri sınav sonuç belgesinin aslı,
5) Yabancı uyruklu adaylar (Mavi kartlı öğrenciler dâhil) ile öğrenimini yurtdışında
tamamlayan T.C. uyruklu adaylar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan
alacakları “Okul Tanıma Yazısı”.

6) Nüfus cüzdanının aslının kayıtta gösterilmesi yeterlidir.
7) Yabancı uyruklular için –eğer varsa- ikametgâh tezkeresi fotokopisi ile Yabancı
Uyruklu Numarasını gösterir belge.
8) Yabancı uyruklular için pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren
sayfalarının fotokopisi
9) İlgili mevzuatla belirlenen öğrenci katkı payı/öğrenim ücretinin ödendiğine dair
banka dekontu,
Yurtdışı kontenjanından yerleşen lisansüstü öğrenci adayları belirlenen katkı payı
tutarının üç katını ödemek zorundadırlar.
Öğrenim ücreti/katkı payı hakkında detaylı bilgi için:
http://oidb.tau.edu.tr/tr/katki-payi-veogrenim-ucreti
10) T.C. uyruklu adayların askerlikle ilişiğinin bulunmadığını gösterir askerlik durum
belgesi.
11) Üniversitemiz veya diğer üniversitelerde araştırma görevlisi olan T.C. uyruklu
adaylar için kurumlarından alacakları resmi belge.
NOT: Gerçeğe aykırı/yanlış beyanda bulunanlar ile belgelerinde noksanlık veya tahrifat
olanların kesin kayıtları yapılmaz, kesin kayıtları yapılmış olsa bile kayıtları iptal edilir.
* Yurtdışında öğrenim gören ve ders aşamasını tamamlamış ancak bitirme tezi aşamasında
olan adaylar diploma/mezuniyet belgesi yerine bu durumda olduklarını gösterir belge ile
kayıt hakkı kazandığı yüksek lisans programına kayıt yaptırabilirler. Söz konusu
öğrencilerin 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı başına kadar
diploma/mezuniyet belgelerini Üniversitemize teslim etmemeleri durumunda Enstitü
Yönetim Kurulu Kararı ile Üniversitemizden ilişikleri kesilecektir.

BAŞVURU YAPAN ADAYLARIN DİKKATİNE: Başvuru için gerekli belgelerin teslim edilmesi
veya temin edilmesi esnasında ortaya çıkabilecek sorunlarla alakalı aşağıdaki elektronik posta
adresleri üzerinden ivedilikle iletişime geçiniz: struck@tau.edu.tr veya elena.dueck@unipassau.de

