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2023/2024 Eğitim-Öğretim Yılı DAAD-YÖK Burs Programı  
- Yüksek Lisans Programları     - 

  
Not: Bu ilan DAAD ve YÖK mevzuatı ile ilgili sair mevzuata göre hazırlanmış olup, sözkonusu ilan çerçevesinde başvuru 
yapan öğrenciler; Türk-Alman Üniversitesi’nin yetki alanı dışında ortaya çıkabilecek değişiklikler/iptaller nedeniyle, Türk-
Alman Üniversitesi‘nin her türlü değişiklik/iptal hakkı olduğunu, Türk-Alman Üniversitesi’nin bu tip değişiklik veya 
iptaller sebebiyle hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını kesin olarak kabul ve beyan etmiş sayılırlar. 

   
 

A. Genel Bilgiler 
 

• Programın hedefleri nelerdir? 
 

Haziran 2018’de Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD) ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında ortak bir burs programının 
oluşturulmasına yönelik bir sözleşme imzalanmıştır (sözleşme Şubat 2020’de yeniden düzenlenmiştir).  Bu ortak burs 
programının hedefi, Almanya’daki partner üniversiteler ile Çift Diploma Programı sözleşmesi imzalamış olan bölümlerde 
okuyan Türk-Alman Üniversitesi (TAÜ) öğrencilerinin Almanya’da eğitim görebilmelerini desteklemektir. 
 
Çift diploma programlarının hazırlanması için iki yıllık, gerekçeli istisnai durumlarda ise üç yıllık bir süre öngörülmüştür. Bu 
hazırlık döneminde, TAÜ ile Alman partner üniversite arasında bir niyet mektubu, uzlaşı belgesi veya bir Mevlana protokolü 
imzalanmış olması şartıyla burs programından yararlanmak mümkündür. 

 
 

• Destek kapsamında neler yer alır? 
 

DAAD-YÖK burs programı kapsamında, Alman partner üniversitelere 4 aylık öğrenim amaçlı ziyaretler finanse edilmektedir 
(1 Ekim - 31 Ocak). Öğrenim amaçlı ziyaretlerin uzatılması mümkün değildir. 
 
Burslar DAAD tarafından Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı fonlarından ve YÖK tarafından Mevlana Değişim Programı 
fonundan finanse edilmektedir.  
 
Bursların DAAD tarafından ödenecek olan 250 Euro tutarındaki kısmı, bursiyerlere aylık olarak Alman partner üniversite 
aracılığı ile ödenecektir. Bursların YÖK tarafından ödenecek olan kısmı ise bursiyerle TAÜ aracılığı ile Türk Lirası olarak 
ödenecektir. YÖK tarafından ödenecek olan burs miktarı her senenin başında YÖK tarafından yeniden belirlenecek olup bu 
miktar; 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanuna göre lisans öğrenimi gören 
öğrencilere ödenmekte olan aylık burs tutarının üç katına kadardır.  
 
Bursiyerler YÖK tarafından ödenecek olan bursların %80’ini hareketlilikleri öncesinde ön ödeme olarak alırlar. YÖK bursunun 
geri kalan kısmı, bursiyerlere öğrenim ziyaretlerinden döndüklerinde başarıyla tamamladıkları kredi sayısı ile başvurdukları 
toplam kredi sayısının oranına göre ödenecektir. 
 
Her bir bölümden bir yıl içerisinde öğrencilerin en fazla %20'si burs alabilecektir. 
 

 
 

• Kimler başvurabilir? 
 

Aşağıdaki yüksek lisans programlarında kayıtlı olan öğrenciler başvurabilir: 
 

Enstitü Program  Başvuru Zamanında Tamamlanmış 
Olan Dönem Sayısı 

Bursiyer Sayısı 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Kültürlerarası Yönetim  1 2 
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Çift Diploma Programı 
Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi  

Çift Diploma Programı 

1 2 

Sosyal Bilimler Enstitüsü 
 

Uluslararası İletişim ve Medya 
Araştırmaları 

1 1 

Fen Bilimleri Enstitüsü Robotlar ve Akıllı Sistemler 1 3 

 
Başvuru için en az 3,0/4'lük bir not ortalaması (AGNO) şartı aranmaktadır. 
 
Not: İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Programına burs almadan başvuracak adayların, iki yarıyıl öğrenim görerek ilk iki yarıyıl 
derslerinin tamamını (60 AKTS’yi) başarıyla tamamlamaları yeterlidir.  

 
Not:  
Yukarıda belirtilen çift diploma programlarına kabul koşulu öğrencilerin iki dönem sonunda 60 AKTS tamamlamalarını 
kapsamaktadır.  
Seçilen öğrenciler ancak 2023 Bahar Dönemi sonunda 60 AKTS’yi tamamaladıklarını gösteren bir belgeyi sundukları takdirde 
bursa hak kazanacaklardır. 
  
 
 

• Başvuru Süreci 
 

Başvuru için aşağıdaki belgeler gereklidir: 
- Aday öğrenci başvuru formu linkten indirebilirsiniz 
- Özgeçmiş (Almanca/İngilizce) 
- Transkript belgesi 
- Öğrenci kimlik kartının görsel kopyası 
 
Başvurular, ilgili bölüm koordinatörüne e-posta ile gönderilmelidir (bkz. C.). 
 
 
Son başvuru tarihi: 10 Şubat 2023. 
 

 
 
Son başvuru tarihinde başvuru belgeleri eksik olanların başvuruları seçim sürecinde dikkate alınmayacaktır. 
 
DAAD Veri Koruma Bildirgesini okumanız gerekmektedir. Başvuruya devam etmeniz halinde DAAD Veri Koruma Bildirgesini 
kabul ettiğiniz varsayılacaktır.  Bildirgeyi linkten indirebilirsiniz.  
 
 

• Seçim Süreci ve Seçim Kriterleri 
 

Bursiyerlerin seçimi, bir seçim komitesi tarafından iki aşamalı bir seçim sürecinde gerçekleştirilir. Seçim komitesi öncelikle 
akademik başarıya (AGNO) göre bir ön seçim yapar. Ön seçim sonuçları TAÜ web sitesinde duyurulacaktır. Ön seçim sürecinde 
seçilen adaylar daha sonra bir seçim görüşmesine davet edilir. Seçim komitesi, her başvuru sahibi ile kişisel bir görüşme yapar. 
Nihaî sonuç, seçim görüşmesinin (% 30) ve AGNO not ortalamasının (% 70) sonucundan hesaplanır ve bir sonuç listesi 
oluşturulur. Seçim komitesi, Alman partner üniversite ile yapılan mutabakata göre verilecek bursların sayısına karar verir ve 
adayları aday gösterir. 
 
Önemli Tarihler 
- Ön seçim sonuçlarının ve seçim görüşmeleri için tarihlerin duyurulması:  

20 Şubat 2023 
 

- Nihaî seçim sonuçlarının ilanı: 
15 Mart 2023 
 

 
B. Alman Partner Üniversiteler 

             

Program Alman Partner Üniversite 

https://3fcampus.tau.edu.tr/uploads/cms/uint.tau/mwujtLRKff.docx
https://3fcampus.tau.edu.tr/uploads/cms/uint.tau/F3FX8CbahF.pdf
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Kültürlerarası Yönetim 
Çift Diploma Programı 

Passau Üniversitesi 

İşletme Yönetimi 
Çift Diploma Programı 

Bielefeld Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 

Uluslararası İletişim ve Medya Araştırmaları 
 

İlmenau Teknik Üniversitesi 

Robotlar ve Akıllı Sistemler Berlin Teknik Üniversitesi 

 
 

C. TAÜ’deki Bölüm Koordinatörleri 
  

Program 
 

Bölüm Koordinatörü E-Posta Adresi 

Kültürlerarası Yönetim 
Çift Diploma Programı 

Dr. Öğr. Üyesi Sait DURAN duran@tau.edu.tr 

İşletme Yönetimi 
Çift Diploma Programı 

Dr. Öğr. Üyesi Çiydem ÇATAK catak@tau.edu.tr 

Uluslararası İletişim ve Medya 
Araştırmaları 
 

Hatice Zeynep Gürbener zeynep.gurbener@tau.edu.tr 

Robotlar ve Akıllı Sistemler 
 

Prof. Dr. Yunus Ziya ARSLAN yunus.arslan@tau.edu.tr 

 
Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bölüm koordinatörünüz ile iletişime geçiniz. 
 
 
 
 
 
 
 


