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TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2020/2021 ÖĞRETİM YILI 

ULUSLARARASI FİNANS (İKİNCİ ÖĞRETİM)  

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 

ÖĞRENCİ KABUL ŞARTLARI VE KONTENJANI 

 

ADRES: Türk – Alman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Şahinkaya Cad. No: 86, 34820 Beykoz / İSTANBUL 

Tel: 0216 333 32 70 

 

 

I – Başvuru Süresi: 18 Ağustos – 18 Eylül 2020 

 

II – Mülakat ve Kayıt Tarihleri: 

Mülakat 25 Eylül 2020 

Sonuçların İlanı 28 Eylül 2020 

Kayıt Tarihi Sonuçların İlanında Belirtilecektir 

Eğitime Başlama Tarihi 

http://sbe.tau.edu.tr/tr/akademik-takvim 

adresindeki 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik 

Takvimine bakınız.  

 

III – 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 

Kontenjanı 

Yurtdışı 

Kontenjanı Yabancı Dil (YDS) ALES ALES Puan Türü 

15 10 

 YDS/YÖKDİL: 75       

 TOEFL IBT: 75 

 Türk-Alman Üniversitesi 

Yabancı Diller Yüksek 

Okulu İngilizce Yabancı Dil 

Muafiyet Sınavı: 75 

(veya eşdeğer bir sınav sonucu) 

 

65 

 

SÖZ/EA/ SAY 

  

*Yeterli başvuru olmaması halinde mevcut kontenjanların diğer başvuru grubu için kullanılması 

hakkı saklıdır.  

**Eğitim Dili İngilizcedir.                                                                                                                                                                                             

 

http://sbe.tau.edu.tr/tr/akademik-takvim
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IV – Öğrenci Kabul Şartları 

1. Yüksek Öğrenim Mezunu Olmak 

Yüksek lisans programlarına başvuracak adayların; Türkiye’de veya yurtdışında Lisans öğrenimini 

tamamlamış olması şartı aranmaktadır. 

2. ALES 

Yükseköğrenimini Türkiye’de tamamlamış olan lisansüstü öğrenci adaylarının, belirlenen asgari 

puan olan 65 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 puanı 70 kabul edilir. 

(ALES Sonuç Belgesinin geçerlik süresi beş (5) yıldır)  

Yabancı uyruklu adaylar ALES’ten muaftır.  

3. Yabancı Dil Yeterliliği 

Adaylar yabancı dil yeterliliklerini; YDS (veya e-YDS), YÖKDİL, TOEFL IBT veya eşdeğer bir 

sınav sonucu ile belgelemek zorundadır.  

Üniversitemiz tarafından düzenlenebilecek bir sınavdan yabancı dil yeterliliği için aranan puana 

eşdeğer puan alma. 

 

ÖSYM Eşdeğerlik 

Tablosu:https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu25022016.pdf  

En az son üç yılında, İngilizcenin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının 

devam ettiği orta öğretim kurumları veya yükseköğretim kurumlarında eğitim görüp, öğretimini bu 

kurumlarda tamamlayanlar başvuru için aranan yabancı dil puanı koşulundan muaftır. 

 

4. Yüksek Öğrenim Mezuniyet Notu 

Başvurunun gerçekleşmesi için asgari bir mezuniyet notu belirlenmemiştir. 

 

5. Yüksek Lisans Öğreniminde Aranan Nitelikler: Mesleki Oryantasyon 

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

İktisat, İşletme, İşletme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Ekonometri ve benzeri bölümler.  

Ayrıca diğer mühendislik bölümlerinden veya diğer bölümlerden mezun olanlarda Ekonomiye Giriş 

veya Mikroekonomiye Giriş ve Makroekonomiye Giriş derslerini almış olma şartı da aranmaktadır. 

 

6. Programın Özellikleri 

Uluslararası Finans Tezli Yüksek Lisans Programı İkinci Öğretim statüsünde faaliyet 

göstermektedir. İsteğe bağlı ve ücretlidir.       

 

 

 

 

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu25022016.pdf
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V – Başvuru İçin Gerekli Evraklar 

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, e-mail ya da şahsen yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 

Aşağıda belirtilen başvuru belgelerinin başvuru sistemine pdf formatında eksiksiz yüklenmesi 

gerekmektedir. Başvuru sürecinde herhangi bir sorun yaşanması durumunda, bu sorun Sosyal 

Bilimler Enstitüsü'ne, sbe@tau.edu.tr adresine e-posta gönderilerek bildirilebilir. 

 

a) Başvuru Formu (http://sbe.tau.edu.tr/tr/formlar) 

b) Nüfus Cüzdanı  

Nüfus cüzdanı fotokopisi, yabancı adaylar pasaport fotokopisi 

c) Fotoğraf   

İki fotoğraf (4,5x6,0 cm); son altı ay içerisinde çekilmiş olmalıdır. 

d) Yüksek Öğrenim Diploması Fotokopisi  

Başvurularda adayların mezuniyetlerini belgelemeleri yeterli olup, diploma örneklerini veya geçici 

mezuniyet belgelerini kesin kayıtta sunabilirler.  

e) Transkript 

Yabancı uyruklu adaylarının transkript fotokopisinin İngilizce veya Almanca düzenlenmiş olması 

gerekmektedir. 

f) ALES Belgesi Fotokopisi (Yurtiçi Kontenjandan başvuran adaylar için) 

g) Yabancı Dil Belgesi 

YDS veya eşdeğer belgelerin internet çıktısı veya fotokopisi. 

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. Okul Tanıma Dilekçe Örneğine ulaşmak için bkz.: 

https://denklik.yok.gov.tr/Documents/Okul_Tanima%20Dilekce%20%C3%96rnegi_28.02.2018.pdf 

Posta Adresi: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı TR 06539 Bilkent Ankara/Türkiye  

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. 

T.C. uyruklu adaylar Okul Tanıma Belgesini e-Devlet üzerinden temin edebilirler. 

 

 

 

http://obs.tau.edu.tr/oibs/enstitubasvuru
mailto:sbe@tau.edu.tr
http://sbe.tau.edu.tr/tr/formlar
https://denklik.yok.gov.tr/Documents/Okul_Tanima%20Dilekce%20%C3%96rnegi_28.02.2018.pdf
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VI – Değerlendirme Ölçütleri 

Başvuruların değerlendirilmesi aşağıdaki dağılıma göre gerçekleştirilir. Kayıt hakkı kazanmak için 

en az (yetmiş) 70 puan almak gerekmektedir. Değerlendirmede GRE ve GMAT sınavlarının 

eşdeğerlilik tablosundaki ALES karşılığı olan puan kullanılacaktır. 

a) Yurtiçi Kontenjana Başvuran Adaylar İçin  

 ALES : 50 % 

 Mezuniyet Notu : 20 % 

 Mülakat Notu : 30 % 

 

b) Yurtdışı Kontenjana Başvuran Adaylar İçin  

 Mezuniyet Notu: 50 % 

 Mülakat Notu: 50 %  

 

 

VII – Kayıt İçin Gerekli Belgeler 

 

1) Lisans diplomasının aslı ya da mezun olunan Üniversite tarafından onaylı mezuniyet belgesi, 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. 

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 adayların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından (veya E-Devlet üzerinden) 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 sayfaların 

fotokopisi.  

9) T.C. uyruklu adayların askerlikle ilişiğinin bulunmadığını gösterir askerlik durum belgesi. 

10) 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. 
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VIII – Öğrenim Ücreti 

Uluslararası Finans Tezli Yüksek Lisans Programı İkinci Öğretim statüsünde ve ücretli bir 

programdır. 

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılında kredi başına 50 TL alınmıştır. 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı 

öğrenim ücreti için web sayfasını takip ediniz.  

 

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

edilmesi gerekmektedir. 

http://oidb.tau.edu.tr/tr/katki-payi-veogrenim-ucreti

