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TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ 

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (İMALAT TEKNOLOJİSİ) YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 

ÖĞRENCİ KABUL ŞARTLARI VE KONTENJANI 

 

ADRES:     Türk-Alman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü   

                    Şahinkaya Cad. 106 - 34820 Beykoz / İSTANBUL 

        Telefon: 0216 333 32 60 

        E-posta: mmityl@tau.edu.tr 

 

A – BAŞVURU SÜRESİ: 7 Haziran 2021 – 18 Haziran 2021 

 

B – MÜLAKAT ve KAYIT TARİHLERİ: 

Mülakat  9 Temmuz 2021 Cuma Saat 9:30 TAÜ Kampüsü 

Sonuçların İlanı  16 Temmuz 2021 

Kayıt  Akademik takvimde duyurulacaktır. 

 

C – ÖĞRENCİ KABUL ŞARTLARI: 

Programa kabul edilecek olan adayların tümü burslu olarak alınacaktır. Burs alacak öğrenci sayısı en fazla 

10 kişi ile sınırlıdır (adayların niteliklerine göre bu sayı daha az da olabilir). Programa kabul edilen 

öğrencilere DAAD (Alman Akademik Mübadele Servisi) tarafından, Dortmund Teknik Üniversitesi'nde 

geçirecekleri üç yarıyıl boyunca burs verilmektedir. Dördüncü yarıyıl için burs verilmemektedir; öğrencinin 

bu dönemi Türkiye'de bir sanayi kuruluşunda bitirme tezini hazırlamak amacıyla değerlendirmesi 

öngörülmüştür. Program, YÖK tarafından ilan edilen Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Çerçeve 

Yönetmeliği'ne göre yürütülmektedir. Programa katılacak ve burs alacak adaylar Türk-Alman Üniversitesi 

ve Dortmund Teknik Üniversitesi tarafından ortaklaşa belirlenmektedir. 

 

1. Yüksek Öğrenim Mezunu Olmak 

Başvuracak adaylarda yükseköğretimini tamamlamış olması şartı aranmaktadır.  

 

2. ALES 

Lisansüstü öğrenci adaylarının, başvuru süresinin bitiş tarihi itibariyle 5 yıldan eski olmamak 

koşuluyla, en az ALES-SAY 70 puan almış olması şarttır. Adayın, ALES-SAY notunun 70’in 



  

altında olması halinde, ALES’ten en az 55 puan almış olmak şartıyla, ALES notu yerine geçmek 

üzere GRE-Q’den en az 685 puan aldığını belgelemesi gerekmektedir. 

 

3. Yabancı Dil Yeterliliği 

Program başvuru süresinin bitiş tarihi itibariyle 5 yıldan eski olmamak koşuluyla KPDS, ÜDS, 

YDS, e-YDS, YÖKDİL sınavlarından 70/100 İngilizce dil bilgisi seviyesi veya 2 yıldan eski 

olmamak koşuluyla TOEFL-IBT: 80 şart koşulmaktadır.  

 

4. Yüksek Öğrenim Mezuniyet Notu 

Başvuru için en az 2,75/4,00 lisans mezuniyet notu şartı aranmaktadır. 

 

5. Yüksek Lisans Öğreniminde Aranan Nitelikler 

Programa kayıt yaptırmak için, aşağıdaki bölümlerden birinden mezun olma şartı aranmaktadır:   

Makine, İmalat, Metalurji, Malzeme, Otomotiv veya Uçak Mühendisliği 

 

D – BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR: 

a) Aday tarafından eksiksiz doldurulmuş Yüksek Lisans Başvuru Formu 

b) Yüksek Öğrenim Diploması Fotokopisi  

(Adayların mezuniyetlerini belgelemeleri yeterli olup, diploma örneklerini kayıt sırasında 

sunabilirler. Adaylar,  program başvuru süresinin bitiş tarihi itibariyle son sınıfta ve programın 

başlama tarihinden önce mezun olabilecek durumda olduklarını belgelemek kaydıyla programa 

başvurabilirler. Bu durumdaki adayların programa kabul edilmeleri halinde, diploma veya 

mezuniyet belgelerini en geç kayıt sırasında ibraz etmeleri gerekmektedir.) 

c) İngilizce transkript 

d) ALES sonuç belgesi 

e) İngilizce dil yeterlilik belgesi 

f) En az biri adayın ders aldığı bir öğretim üyesinden olmak kaydıyla, en az 2 adet İngilizce 

yazılmış referans mektubu 

g) Aday tarafından İngilizce olarak yazılmış, kariyer planlarını ve programa başvurma nedenlerini 

açıklayan niyet mektubu 

 

Adaylar başvuru için gerekli evrakları yukarıda belirtilen başvuru süresi içerisinde; Türk-Alman 

Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’ne posta, elektronik posta (mmityl@tau.edu.tr) veya elden 

teslim edebilirler. Postada yaşanan gecikmeler başvuruyu yapan adayın sorumluluğundadır ve 

dikkate alınmaz. Başvuru süresi bitiminden sonra yapılan, eksik belgeli veya yukarıda belirtilen 



  

şartların tümünü yerine getirmeyen başvurular işleme konulmayacaktır. Mülakata davet edilmek, 

adayın programa kayıt olmaya hak kazandığı anlamına gelmez. 

  

E – MÜLAKAT: 

Mülakatların değerlendirilmesi aşağıdaki dağılıma göre gerçekleştirilir:  

 ALES: % 50  

 Mezuniyet Notu: % 20  

 Mülakat Notu: % 30  

 

F – KAYIT: 

Kayıt işleminin gerçekleşmesi için belgelerin eksiksiz, orijinal veya tasdikli suretlerinin ibraz 

edilmesi gerekmektedir. Kayıt sırasında, belgeleri eksik olan veya başvuru aşamasında gönderdiği 

belgelerin asıllarını ibraz edemeyen adaylar, gerekli şartları sağlamış olsalar dahi kayıt işlemleri 

yapılmaz. Kayıt olmaya hak kazanan adayların listesi, başvuru belgelerinin ve mülakat 

sonuçlarının değerlendirilmesinin ardından, Türk-Alman Üniversitesi internet sitesinde ilan 

edilecektir.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


