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(Ocak 2015’ten itibaren geçerlidir) 

 
Bamberg Üniversitesi’nde Türkoloji Master Öğretim Programı Üzerine Bilgiler 
 
 
1.  Bamberg Üniversitesi Türkoloji Bölümü’nün ağırlık alanı nedir? 
 
Bamberg’de Türkoloji, öncelikle tarihsel bağlamda ele alınmaktadır. Bölümler üstü yöntem 
tartışmaları ışığında, uğraşı alanının başında Türkiye ve Osmanlı İmparatorluğu tarihi yer alır. 
 
 
2.  Bamberg Üniversitesi’nde master öğretim programı Türkoloji’ye kayıt yaptırmak istiyorsanız, 

taşımanız gereken koşullar. 
 

1. İçerikleri uyuşan benzer bir dalda bachelor öğrenimi. Master öğrenimine kabul edilmeniz 
için, bachelor öğreniminizde oryantalistik alanında en az 45 kredili (ECTS) bir modülü 
gördüğünüzü belgelendirmeniz gerekmektedir. Bunun belgelendirilememesi durumunda  
öğrenime kabul ancak, sizin birinci dönemde Bamberg Üniversitesi “Müslüman Doğu“ 
öğretim programından belirli ders modüllerini almanız koşuluyla mümkündür. 

2. Sağlam Türkiye Türkçesi bildiğinize dair belge. Bununla, Türkiye Türkçesi üzerine 30 kredi 
yoğunluğunda modüllere başarılı bir katılım kasdedilmektedir. Türkçe bilgilerinizi 
ispatlayacak yeterli belgelere sahip değilseniz, bunu öğreniminizin birinci döneminde 
bölümümüzde yapılacak bir sınavla belgelendirebilirsiniz. 

3. İyi derecede İngilizce bildiğinize dair belge (Common European Framework of Reference for 
Languages sınıflandırılmasına göre B2 düzeyi) → Ayrıntılı bilgi için burayı tıklayınız. 

4. Almanca anadil bilgisine sahip olmayan tüm yabancı öğrenciler için, “Alman Yüksek 
Öğrenim Kurumlarında Okumak İçin Dil Yeterlilik Sınavı”nı (“Deutsche Sprachprüfung 
für den Hochschulzugang“: DSH) başarıyla vermek. Alternatif olarak “Almanca Büyük / 
Küçük Dil Diploması” („Kleines oder Großes Deutsches Sprachdiplom“) ya da “Goethe 
Enstitüsü İleri Seviye Merkezi Dil Sınavı” (“Zentrale Oberstufenprüfung des Goethe-
Instituts“) da kabul edilmektedir. → Ayrıntılı bilgi için burayı tıklayınız.  

 
 
 
 

http://www.goethe.de/z/50/commeuro/i1.htm
http://www.uni-bamberg.de/auslandsamt/studieren_in_bamberg/ich_moechte_nach_bamberg/ohne_austauschprogramm/deutschkenntnisse/dsh/
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3.  Başvurumu nereye yapmam gerekir? 
 
Bamberg Üniversitesi’ne başvurunuzu online yapmanız gerekiyor. İlgili internet sayfasını burada 
bulacaksınız. 
 
Bu işlemin ardından istenen belgeleri aşağıdaki adrese gönderiniz: 
 

Otto-Friedrich-Universität Bamberg 
Studierendenkanzlei 
Kapuzinerstr. 25 
D-96045 Bamberg 

 
Başvuruyla ilgili sorularınız için öğrenci işlerinden Bayan Lamb yetkilidir. 
(Tel.: +49 (0) 951- 863 1266; e-posta: studierendenkanzlei@uni-bamberg.de)   
 
 
4.  Başvuru için hangi belgeleri göndermem gerek? 
 
Aşağıda belirtilen belgeleri iki nüsha halinde göndermeniz gerekmektedir: 
 

1. Akseptans formu 
2. Alınan tek tek notlarla ilgili listeyle birlikte lise diplomasının resmi onaylı fotokopileri 
3. Her dönem veya öğrenim yılı alınan tek tek notlarla ilgili listeyle birlikte kazanılan tüm 

yüksekokul ve üniversite diplomalarının, ayrıca yüksekokul giriş sınav sonuç belgelerinin 
resmi onaylı fotokopileri 

4. Almanca, Türkçe ve İngilizce bilgi seviyenize ilişkin resmi onaylı diplomalar, sertifikalar ya 
da belgeler 

5. Pasaportun veya nüfus cüzdanının onaysız fotokopisi 
6. Tabela şeklinde özgeçmiş 

 
İngiliz dilinde düzenlenmedikleri sürece, tüm diplomaların Alman dilinde birer adet resmi onaylı 
çevirileri eklenmelidir! 
Alman yüksekokul ve üniversitelerin düzenlemiş oldukları diplomalar için basit fotokopiler 
yeterlidir. 
 
Başvuru ile ilgili diğer bilgilere aşağıdaki bağlantılar üzerinden ulaşabilirsiniz: 
 
Yabancı uyruklular için: Bamberg Üniversitesi Akademik Yabancılar Dairesi 
 
Alman uyruklular için: buradan 
 
 
 
 
 
 
 

https://zul.zuv.uni-bamberg.de/qisserver/servlet/de.his.servlet.RequestDispatcherServlet?state=wimma&stg=m&imma=einl
mailto:studierendenkanzlei@uni-bamberg.de
http://www.uni-bamberg.de/auslandsamt/studieren_in_bamberg/ich_moechte_nach_bamberg/ohne_austauschprogramm/wie_bewerbe_ich_mich/
http://www.uni-bamberg.de/studium/interesse/bewerben/bewerbung-fuer-einen-masterstudiengang/
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5.  Başvuru süreleri var mıdır? 
 
Evet. (Ekim-şubat ayları arasındaki) Kış dönemi öğrenimi için belgelerinizi 15 mart ile 15 temmuz 
arasında göndermeniz gerekmektedir. 
(Nisan ortası ile temmuz sonu arasındaki) Yaz dönemi öğrenimi için belgelerinizi 15 eylül ile 15 
ocak arasında göndermeniz gerekmektedir. 
Bu başvuru süreleri yalnız yabancılar içindir. Alman uyruklular, her dönem kayıt bitimine kadar 
istedikleri zaman kayıt yaptırabilirler. 2013/14 kış dönemi için bu süre 4 Ekim 2013’e kadardır. 
 
 
6.  Öğrenim harcı ödemek zorunda mıyım? 
 
Hayır, ama her yarı dönem için dönem kayıt ücreti olarak 73 avro ödenmelidir. 
 
 
7.  Bir hastalık sigortası yaptırmam gerekli mi? 
 
Evet. Tüm öğrenciler, hastalık sigortası yaptırmakla yükümlüdürler. Hastalık sigortası olmaksızın 
Bamberg Üniversitesi’ne kayıt yaptırmak mümkün değildir. Avrupa Birliği’ne üye olmayan 
ülkelerin öğrencileri, ya Almanya’da yasal bir hastalık sigortası kurumunda isteğe bağlı olarak 
sigortalanmak ya da Almanya’daki eğitim amaçlı oturumları süresince kendi ülkelerindeki bir 
hastalık sigortası kurumunda sigortalı olduklarını belgelendirmek zorundadırlar. 
Ayrıntılı bilgiyi bu bağlantı üzerinden sayfa 10 ve devamında bulabilirsiniz. 
 
 
8.  Bamberg’deki Türkoloji üzerine ek bilgileri nerede bulabilirim? 
 

1. Türkoloji kürsümüzün internet sayfasında. 
2. Ya da bizimle elektronik posta adreslerimiz üzerinden doğrudan ilişkiye geçiniz: 

Prof. Dr. Christoph Herzog: christoph.herzog@uni-bamberg.de 
Dr. Yaşar Yüksekkaya: yasar.yueksekkaya@uni-bamberg.de 
Elisabeth Diethelm (sekreterlik): turkologie@uni-bamberg.de 

 
 
9.  Öğretim dili hangisidir? 
 
Almanca’dır. 
 
 
10.  Bamberg Üniversitesi Türkoloji Master Öğretim Programı Yönetmeliği‘ni nereden 

indirebilirim? 
 
Türkoloji Master Öğretim Programı‘nın yasal çerçevesi, öncelikle bölüm sınav yönetmeliğiyle, ama 
aynı zamanda genel sınav yönetmeliğiyle de belirlenmiştir. Programın modül el kitabı, öğrenim 
akışına pratik ve ayrıntılı bir bakış olanağı sunmaktadır. İlgili yönetmelikler ile modül el kitabına 
ulaşmak için burayı tıklayınız: 
 

http://www.uni-bamberg.de/fileadmin/uni/verwaltung/auslandsamt/dateien/Willkommen__Teil_1__Herbst_12.pdf
http://www.uni-bamberg.de/turkologie/
http://www.uni-bamberg.de/turkologie/leistungen/studium/
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11.  Bamberg Üniversitesi’nde öğrenimle ilgili diğer faydalı bilgileri nerede bulabilirim? 
 
Bamberg’de öğrenimle ilgili faydalı bilgileri bulabileceğiniz adresler: 
 

1. Bamberg Üniversitesi  
2. Akademik Yabancılar Dairesi  
3. Oryantalistik Enstitüsü  
4. “AK Orient“ (Oryantalistik Enstitüsü’nün öğrenci “temsilciliği“)  
5. Öğrenci Sosyal Danışmanlığı (öğrenci yurtları için yetkilidir) 
6. Ayrıca Akademik Yabancılar Dairesi’nin, Bamberg’de öğrenimle ilgili diğer önemli 

bilgilerin yer aldığı Almanca ve İngilizce broşürleri bulunmaktadır. Bu büroşürlerde vize ve 
Bamberg’de yaşam ile ikâmet hakkında faydalı bilgiler de bulabilirsiniz. 

http://www.uni-bamberg.de/startseite/
http://www.uni-bamberg.de/auslandsamt/
http://www.uni-bamberg.de/orientalistik/
http://fachschaftguk.wordpress.com/ansprechpartner/ak%C2%B4s/ak-orient/
http://www.uni-bamberg.de/bafbs/organisation_des_studiums/behindertengerechte_wohnungen/studentenwerk_wuerzburg/
http://www.uni-bamberg.de/auslandsamt/studieren-in-bamberg/ich-moechte-nach-bamberg/ohne-austauschprogramm/download-bereich/

	3. Oryantalistik Enstitüsü

