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TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ 
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

 2021-2022 ÖĞRETİM YILI  
İŞLETME VE EKONOMİ DOKTORA PROGRAMI (İngilizce)  

 

Öğrencı̇ Başvuru ve Kabul Şartları, Kontenjanlar ve Değerlendirme Ölçütleri 
 
I. ÖNEMLİ TARİHLER 
 

Öğrenci Alım İlanının 
TAÜ İnternet 
Sitesinde Yayınlanma 
Tarihi 

14-18 Haziran 2021 tarihleri arasında. 

Başvuru Tarihleri 2 Ağustos 2021 (09:00’dan itibaren) – 9 Ağustos 2021 
(17:00’ye kadar) 

Başvuru Ön 
Değerlendirme 
Sonuçlarının İlanı 

19 Ağustos 2021, Perşembe. 
Programa başvuran adaylardan hangilerinin yazılı (İngilizce) bilimsel değerlendirme 
sınavına ve İngilizce-Türkçe mülakata davet edildiğinin ilanı. 

Yazılı (İngilizce) 
Bilimsel 
Değerlendirme Sınavı 

24 Ağustos 2021, Salı, 09:30 – 12:30, TAÜ Beykoz 
Kampüsünde. 
Gerek duyulması halinde yazılı (İngilizce) bilimsel değerlendirme sınavı online 
olarak yapılabilir. Bu konudaki ilgili açıklama, en geç 19 Ağustos 2021 tarihinde 
yapılacaktır. 

Mülakat 
(İngilizce ve Türkçe) 

24 Ağustos 2021, Salı, 14:00’ten itibaren, TAÜ Beykoz 
Kampüsünde. 
Gerek duyulması halinde giriş mülakatı (İngilizce-Türkçe) online olarak yapılabilir. 
Bu konudaki ilgili açıklama, en geç 19 Ağustos 2021 tarihinde yapılacaktır. 

Nihai Değerlendirme 
Sonuçlarının İlan 
Tarihi 

31 Ağustos 2021, Salı. 
Programa kayıt hakkı kazanan adayların ilanı. 

Kayıt Tarihi TAÜ SBE Akademik Takviminde duyurulacaktır. 
(sbe.tau.edu.tr/tr/akademik-takvim)  

Derslerin Başlama 
Tarihi 

Lütfen sbe.tau.edu.tr/tr/akademik-takvim adresindeki 2021-
2022 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimi’ne bakınız. 

 

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

İşletme Ana Alanı İktisat Ana Alanı Yüksek Lisans 
Mezuniyeti Ağırlıklı 

Genel Not 
Ortalamaları 

İngilizce 
Yabancı Dil 

Puanı 
(YDS veya 
Eşdeğeri) 

ALES EA 
Puanı 

(veya Eşdeğeri 
GRE / GMAT) 

Yurtiçi 
Kontenjan 

Yurtdışı 
Kontenjan 

Yurtiçi 
Kontenjan 

Yurtdışı 
Kontenjan 

5 2 5 2 en az 
3.0 / 4.0 

en az 
80.0 / 100.0 

en az 
70.0 / 100.0 

• Yabancı uyruklu adaylar ile öğrenimini yurtdışında tamamlayan T. C. uyruklu adaylar 
yurtdışı kontenjandan, öğrenimini yurtiçinde tamamlayan T. C. uyruklu adaylar ise yurtiçi 
kontenjandan başvurmak zorundadır. 

• Aşağıda Başvuru Şartlarının 1. maddesinde belirtilen alanlar dışındaki programlardan 
alınmış olan tezli yüksek lisans diplomaları ile başvuru yapılamaz. 

• İşletme ve iktisat ana alanı kontenjanlarından hangisine başvurulacağı ve dolayısıyla, yazılı 
(İngilizce) bilimsel değerlendirme sınavına hangi alandan girileceği, adayın kendisinin 
başvuru sırasında yapacağı alan tercihine göre belirlenir. 

• İşletme ve iktisat ana alanlarının herhangi biri için ayrılan kontenjanlara yeterli başvuru 
olmaması ve/veya yeterli sayıda kazanan olmaması halinde, ilgili mevcut kontenjanın diğer 
başvuru grubu için kullanılması hakkı saklıdır. 

• Doktora programı için kesin kayıt yaptıran adayların toplam sayısının 10’dan az olması 
durumunda programın açılmamasına karar verilebilir. 

III. ÖĞRENCİ BAŞVURU ŞARTLARI 

TAÜ SBE İşletme ve Ekonomi Doktora Programı, Üniversitenin “Lisansüstü Eğitim-Öğretim 
ve Sınav Yönetmeliği”ne göre yürütülmektedir. Adayların başvuru yaptıkları kontenjan türü 
için aşağıda belirtilen koşulların tamamını sağlamaları gerekmektedir. 

1. Tezli Yüksek Lisans Mezunu Olmak 

Doktora Programına başvuracak adaylarda; Türkiye’de veya yurt dışındaki yükseköğretim 
kurumlarında tezli yüksek lisansını (master) tamamlamış olmaları şartı aranmaktadır. Ancak, 
YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin Geçiş Hükümleri Geçici Madde 3 
uyarınca, 06.02.2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya 
mezun olan öğrenciler de programa başvurabilirler. 
Programa başvuru ve kayıt yaptırabilmek için adayların tezli yüksek lisans diplomalarının şu 
alanların herhangi birinden olması şarttır: 

• İşletme (Business) 
• İşletme Yönetimi (Business Administration) 
• Pazarlama (Marketing) 
• Yönetim ve Organizasyon (Management and Organization) 
• Yönetim Bilimleri (Management Sciences) 
• Yönetim ve Strateji (Management and Strategy) 
• Yönetim Bilişim Sistemleri (Management Information Systems) 
• Örgütsel Davranış (Organizational Behavior) 
• Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi (Logistics and Supply Chain Management) 
• İnsan Kaynakları Yönetimi (Human Resource Management) 
• Üretim Yönetimi ve Sayısal Yöntemler (Production Management and Quantitative Methods) 
• Sayısal Yöntemler (Quantitative Methods) 
• İşletme Mühendisliği (Business Engineering) 

http://3fcampus.tau.edu.tr/uploads/cms/sbe.tau/5332.pdf
http://3fcampus.tau.edu.tr/uploads/cms/sbe.tau/5332.pdf
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=21510&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
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• Endüstri Mühendisliği (Industrial Engineering) 
• Muhasebe (Accounting) 
• Muhasebe ve Denetim (Accounting and Auditing) 
• Muhasebe ve Finansman (Accounting and Finance) 
• Para, Sermaye Piyasaları ve Finansal Kurumlar (Money, Capital Markets and Financial Institutions) 
• Bankacılık ve Finans (Banking and Finance) 
• Finans (Finance) 
• Finansal İktisat (Financial Economics) 
• Finansal Ekonometri (Financial Econometrics) 
• Uluslararası Finans (International Finance) 
• İktisat veya Ekonomi (Economics) 
• Uygulamalı İktisat (Applied Economics) 
• İktisat Politikası (Economic Policy) 
• İktisat Teorisi (Economic Theory) 
• İktisat Teorisi ve Tarihi (Theory and History of Economics) 
• İktisat Tarihi (Economic History) 
• Uluslararası İktisat (International Economics) 
• İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat (Economic Development and International Economics) 
• Ekonometri (Econometrics) 
• Uygulamalı Ekonometri (Applied Econometrics) 

 
Yukarıda belirtilenlerin dışındaki programlardan alınmış tezli yüksek lisans diplomaları ile 
doktora programımıza başvuru yapılamayacaktır. Adaylar hangi (lisans ve) yüksek lisans 
alanından mezuniyet diploması almış olurlarsa olsunlar, yazılı (İngilizce) bilimsel 
değerlendirme sınavına işletme ana alanından mı, yoksa iktisat ana alanından mı girecekleri, 
başvuru sırasında kendi yapacakları ana alan tercihine göre belirlenecektir. 

2. Tezli Yüksek Lisans Mezuniyet Notu Şartı 

Programa başvuru yapacak olan adayların tezli yüksek lisans mezuniyeti not ortalamalarının en 
az 3.0 / 4.0 (76.6 / 100.0) olması gerekmektedir. 

4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları (YÖK) için bakınız: 
oyp.yok.gov.tr/Documents/Anasayfa/4lukSistem.pdf  

3. ALES Puanı 

Yükseköğrenimini Türkiye’de tamamlamış olan adayların, eşit ağırlıklı (EA) puan türünde 100 
üzerinden en az 70 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) puanı almış 
olması şarttır. ALES Sonuç Belgesinin geçerlilik süresi, programa son başvuru tarihi itibariyle 
beş (5) yıldır.  

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. 

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. Yabancı uyruklu adaylar ALES’ten muaftır. Ancak, 
yabancı uyruklu adaylar için ALES 70 EA puan eşdeğeri ve geçerli GRE veya GMAT belgesi 
sahibi olmak şartı aranmaktadır. 

https://oyp.yok.gov.tr/Documents/Anasayfa/4lukSistem.pdf
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ALES, GRE ve GMAT puanlarının birbirine dönüştürülmesi için kullanılacak eşdeğerlilik 
tablosu için lütfen bakınız: 3fcampus.tau.edu.tr/uploads/cms/sbe.tau/5332_2.pdf  

 

4. Yabancı Dil Yeterliliği 

Programın eğitim-öğretim dili İngilizce’dir. Adayların İngilizce dil bilgisi seviyesi en az 80.0 / 
100.0 YDS puanı (veya eşdeğer bir sınav sonucu) olmak ve belgelenmek zorundadır. YDS, e-
YDS ve YÖKDİL yabancı dil sınavlarının geçerlik süresi, programa son başvuru tarihi 
itibariyle beş yıldır. 
Yabancı dil sınavları eşdeğerlikleri tablosu için bakınız: 
dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu25022016.pdf  
 
IV. Değerlendirme Ölçütleri 
 
Programa başvuran T.C. vatandaşı ve yabancı uyruklu adaylar için toplam başarı puanı şu 
şekilde hesaplanacaktır: 
 

Toplam Başarı Puanı 
Bileşenleri 

Yüzde Ağırlık 
Yurtiçi Kontenjandan 

Başvuranlar 
Yurtdışı Kontenjandan 

Başvuranlar 
ALES EA Puanı veya 
Eşdeğeri GRE / GMAT 
Puanı 

% 50 
(en az 70 ALES EA Puanı veya 

eşdeğeri GRE veya GMAT Puanı) 

% 50 
(en az 70 ALES EA Puanı veya 

eşdeğeri GRE veya GMAT Puanı) 

Tezli Yüksek Lisans 
Mezuniyeti Not Ortalaması 
(en az 3.0 / 4.0 veya 76.6 / 100.0) 

% 10 % 10 

Yazılı (İngilizce) Bilimsel 
Değerlendirme Sınavı Notu % 20 % 20 

Mülakat Notu % 20 % 20 

 
Programa kabul edilebilmek için adayların ALES EA (veya eşdeğeri) sınav puanı, Tezli Yüksek 
Lisans Mezuniyet Ortalaması (AGNO), Yazılı (İngilizce) Bilimsel Değerlendirme sınavı ve 
Mülakat Notu itibariyle toplamda yukarıda belirtilen ağırlıklar itibariyle 100 (yüz) üzerinden 
en az 80 (seksen) puan alması ve ilgili kontenjan kategorisindeki puan sıralamasına göre ilk beş 
kişi (yurtiçi) veya iki kişi (yurtdışı) arasına girmiş olması gerekmektedir. 
 
Adayların başvurularının değerlendirilmesinden sonra sonuçlar, sbe.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, belirtilen tarihler arasında obs.tau.edu.tr/oibs/ina_app/ linkinden, yalnızca 
elektronik olarak yapılacaktır. Adayların başvuru için gerekli olan bilgi ve belgeleri yukarıda 
belirtilen süre içinde sisteme yüklemeleri gerekmektedir. 

http://3fcampus.tau.edu.tr/uploads/cms/sbe.tau/5332_2.pdf
https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu25022016.pdf
http://sbe.tau.edu.tr/
http://obs.tau.edu.tr/oibs/ina_app/
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Adayların, ayrıca, kendilerinden istenen üç referans mektubunun en geç son başvuru tarihine 
kadar (09.08.2021, 17:00) phdbusecon@tau.edu.tr adresine gönderilmesini sağlamaları da 
gerekmektedir. 
 
Programa elektronik başvuru için gereken belgeler şunlardır: 

a) Başvuru Formu: sbe.tau.edu.tr/tr/phdbusecon0 bağlantısından indirilip doldurulduktan 
sonra imzalanıp taranarak pdf formatına dönüştürülmeli ve başvuru sırasında sisteme 
yüklenmlidir. 

b) Nüfus Cüzdanı: Nüfus cüzdanı veya T. C. kimlik kartının ön ve arka yüzlerinin görüntüsü 
taranarak sisteme tek dosya halinde pdf olarak yüklenmelidir. 

c) Pasaport: Yabancı uyruklu adaylar için (T. C. nüfus cüzdanı veya kimlik kartı yerine) 
pasaportun ilgili sayfaları sisteme pdf olarak yüklenmelidir. 

ç) Fotoğraf: Fotoğraf son altı ay içerisinde çekilmiş olmalı ve pdf formatında iletilmelidir. 

d) Lisans ve Tezli Yüksek Lisans Diploması (veya Yüksek Lisans Geçici Mezuniyet 
Belgesi): Her iki belge de elektronik başvuru sırasında sisteme pdf olarak yüklenmelidir. 
Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslının en geç kayıt sırasında ibraz edilmesi 
gerekmektedir. 

e) Lisans ve Tezli Yüksek Lisans Transkriptleri: Elektronik başvuru sırasında sisteme pdf 
olarak yüklenmelidir. Türkçe, İngilizce veya Almanca dilinde olmayan transkriptlerin onaylı 
çevirisinin yüklenmesi gereklidir. 

f) Yabancı Dil Belgesi: YDS, e-YDS, YÖKDİL veya ÖSYM tarafından kabul edilen ve en az 
80 puan düzeyine denk İngilizce bilgisini gösterir sınav sonuç belgesi başvuruya pdf formatında 
eklenmelidir. 

g) ALES (veya Eşdeğeri BRE/GMAT) Sınav Sonuç Belgesi: Başvuru sırasında sisteme pdf 
olarak eklenmelidir. 

h) Okul Tanıma Belgesi: Yabancı uyruklu adaylar ile (Mavi Kartlı öğrenciler dâhil) 
öğrenimini yurtdışında tamamlayan T.C. uyruklu adaylar Yükseköğretim Kurulu 
Başkanlığı’ndan alacakları “Okul Tanıma Yazısı” ile doktora öğrenimi 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 veya posta yoluyla ibraz edilmesinin akabinde ilgililere 
verilecektir. 

“Okul Tanıma Dilekçe Örneği”ne ulaşmak için buraya tıklayınız. 

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.  

mailto:phdbusecon@tau.edu.tr
http://sbe.tau.edu.tr/tr/phdbusecon0
https://www.mfa.gov.tr/mavi-kart-_eski-pembe-kart_-uygulamasi-.tr.mfa
https://denklik.yok.gov.tr/
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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.) 

ı) Üç Adet Referans Mektubu (Reference Letters): Yüksek lisans öğrenimi görürken 
kendisinden yüksek lisans dersi alınmış olan üç ayrı öğretim üyesinden talep edilecek referans 
mektubu formunun ilgili öğretim üyeleri tarafından doldurularak en geç 9 Ağustos 2021 saat 
17:00’a kadar “reference letter” konulu bir e-posta ekinde phdbusecon@tau.edu.tr adresine 
gönderilmesi gerekmektedir. Üç referans mektubundan en çok bir tanesi yüksek lisans yerine 
lisans öğrenimi görülen dönemde ders alınan bir öğretim üyesinden de talep edilebilir. Referans 
yazacak öğretim üyeleri, programla ilgili referans mektubu formunu 
sbe.tau.edu.tr/tr/phdbusecon0 adresinden indirebilirler. İlgili öğretim üyelerinin doldurup 
imzaladıkları referans mektubu formunu tarayarak phdbusecon@tau.edu.tr adresine kendi 
kurumsal (iş) e-posta adreslerinden pdf formatında göndermeleri gerekmektedir. 

i) Özgeçmiş Bilgileri ve Niyet Mektubu (Letter of Intention): Adayın İngilizce olarak 
hazırladığı akademik özgeçmişi ile geleceğe dönük kariyer planlarını ve programa başvurma 
nedenlerini açıkladığı bir niyet mektubunu başvuru sırasında sisteme iki ayrı pdf dosyası olarak 
eklemesi gerekmektedir. 

Dikkat: Başvuru süresi bitimi olan 9 Ağustos 2021 günü saat 17:00’dan sonra yapılan, eksik 
belgeli veya yukarıda belirtilen şartların tümünü yerine getirmeyen adayların başvuruları işleme 
konulmayacaktır. Yazılı (İngilizce) bilimsel değerlendirme sınavına ve mülakata davet edilmek 
ve/veya öngörülen asgari toplam başarı puanı koşulunu sağlamış olmak adayın programa kayıt 
olmaya hak kazandığı anlamına gelmez. Adayların program kaydolabilmeleri için, ilgili alan 
kontenjanı itibariyle mutlaka en başarılı olan ilk 5 (yurtiçi) veya 2 (yurtdışı) kişi arasına 
girebilmiş olmaları da gerekmektedir. 

VI. KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER 

1) Lisans ve yüksek 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 ve yüksek 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 adayın ALES belgesinin internet çıktısı veya eşdeğer sınav 
sonuç belgesinin aslı. 

4) YDS belgesinin internet çıktısı veya eşdeğeri sınav sonuç belgesinin aslı. 

https://www.turkiye.gov.tr/
mailto:phdbusecon@tau.edu.tr
http://sbe.tau.edu.tr/tr/phdbusecon0
mailto:phdbusecon@tau.edu.tr
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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 
sayfaların fotokopisi. 

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

10) Üniversitemiz veya diğer üniversitelerde araştırma görevlisi olan T. C. uyruklu adaylar için 
kurumlarından alacakları resmî belge. 

 

ÖNEMLİ: Adayların kayıt esnasında (aynı anda) birden fazla doktora programına kaydı 
bulunmamalıdır. Bu tarz durumda olan adaylar, (20 Nisan 2016 Tarihli YÖK Lisansüstü 
Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Madde 35 (6) gereğince,) ancak diğer yükseköğretim 
kurumundaki kayıtlarını sildirdikleri takdirde Enstitümüze kayıt yaptırabilirler.  

NOT: Gerçeğe aykırı ve/veya yanlış ̧beyanda bulunanlar ile belgelerinde noksanlık veya tahrifat 
olanların kesin kayıtları yapılmaz, kesin kayıtları yapılmış ̧olsa bile kayıtları iptal edilir. 

 


