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Türkoloji Bölümü Master Programları  
Mainz Johannes Gutenberg Üniversitesi bünyesinde Türkolojinin ana bölüm1 olarak 

okunabileceği İngilizce master programı (M.A. Turcology), başka ana bölümlerle birlikte ağırlık 

noktası olarak okunabileceği Dilbilimi (M.A. Linguistik/Turkologie) ve Dünya Edebiyatı (M.A. 

Weltliteratur/Türkische Literatur) ana bölümlerine bağlı iki ve Uppsala Üniversitesi ile ortak 

olarak yürütülen M.A. Turkic Studies programı ile birlikte toplamda dört master programı 

bulunmaktadır. 

 

İngilizce Türkoloji Master Programı (M.A. Turcology) 
Eğitim dili İngilizce olan M.A. Turcology programı için gerekli olan tüm krediler Türkoloji 

bölümünden alınmaktadır. Yaz ve kış dönemlerinde2 öğrenime başlamak mümkündür. Master 

programımız iki yıl (4 sömestir) sürmektedir ve bu sürede öğrencinin toplamda 120 krediyi 

tamamlaması beklenmektedir. M.A. Turcology programına her iki dönemde de başvuru 

yapılabilmektedir. 

Program içerisinde Türk dilleri ve Türk edebiyatıyla ilgili zorunlu modüller bulunmaktadır. Ders 

Planını ve bölümlerle ilgili ayrıntılı bilgileri master programlarımızı anlatan internet sayfamızın 

sağ köşesindeki download sekmesinde bulabilirsiniz: 

https://www.turkologie.uni-mainz.de/m-a-turkologie/ 

Master eğitiminiz sırasında ERASMUS anlaşması çerçevesinde Avrupa veya Türkiye’de 

anlaşmalı olduğumuz üniversitelerden birinde ERASMUS programına katılabilirsiniz. 

ERASMUS partnerlerimizin listesine aşağıdaki linkten erişebilirsiniz:  

https://www.turkologie.uni-mainz.de/erasmus/ 

 

Türkoloji MA programımızın giriş şartları 

•  Türkoloji, Türk Dili ve Edebiyatı, Çağdaş Türk Dilleri vb. bölümlerden mezun olmak ya da  

•  Türkoloji ağırlıklı 36 ders kredisinin alındığı bir BA programından mezun olmak ya da  

•  Bitirme tezinin Türkoloji odaklı yazıldığı Dilbilim, Edebiyat ve Tarih gibi bir bölümden mezun 

olmak  

 
1 Almanya’daki üniversite sisteminde, Türkiye’deki sistemden farklı olarak, bachelor ya da master programları 
farklı bölüm kombinasyonları ile okunmaktadır. Ana bölüm (Kernfach) ve yan bölüm (Beifach)birlikte 
okunabilmektedir. Master programları bağlamında da bir ana bölüm ve uzmanlaşmayı mümkün kılan bizim odak 
olarak adlandırdığımız, belli bir ağırlık noktası ile, diğer bir bölümün okunması mümkündür.  Türkoloji odaklı 
Dilbilimi ve Türkoloji odaklı Dünya Edebiyatı da bu şekilde yapılandırılmış programlardır. 
2 Sömestir isimleri Almancadaki kullanımına uygun yazılmıştır. Kış dönemi (Wintersemester) ve yaz dönemi 
(Sommersemester). Kış dönemi 1 Ekim–31 Mart, yaz dönemi ise 1 Nisan–30 Eylül tarihleri arasındadır.  

http://www.turkologie.uni-mainz.de/erasmus/
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•  İyi seviyede Türkçe (ya da başka bir Türk dili) bilgisi 

•  İngilizce B2 yeterliliği (CeFR) 

 - First Certificate in English (University of Cambridge ESOL Examinations) ya da daha yüksek 

seviyeler (Advanced (CAE), Proficiency (CPE)) ya da 

 - IELTS (International English Language Testing System), en az 5,5 ya da 

 - TOEFL (Test of English as a Foreign Language), 72 (internetbased test, IBT), 47 (revised 

TOEFL Paper-delivered Test, PdT) ya da 

 - Telc English B2 ya da 

 - OTE (Oxford Test of English): 140 üzerinden en az 111 puan 

Eğitim dili İngilizcedir. Öğrencilerin yüksek seviyede İngilizce okuma, anlama, konuşma ve 

yazma yeteneğine sahip olması beklenir. 

B2 denkliğinin yukarıda sıralanan Avrupa ortak dil çerçevesine uygun olan seviye tespit 

sınavlarına girilerek alınmış bir sertifika ile belgelendirilmesi beklenmektedir. Dil sertifikanız üç 

yıldan eski ise geçerli olmayacaktır. 

M.A. Turcology programına başvuru için DSH ya da TestDaf vb. bir Almanca sınavının geçilmesi 

zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak Almanca bilmeyen öğrencilerin, seçimli dersler modülü 

(Elective Module) çerçevesinde en az 2 sömestirlik bir Almanca kursunu bitirmeleri 

gerekmektedir. 

Kış dönemi için 1 Eylül, yaz dönemi için 1 Mart tarihine kadar aşağıdaki linkten online olarak 

öğrenci işlerimize başvuru yapabilirsiniz: 

https://www.studying.uni-mainz.de/online-application/ 

Almanya dışından alınmış ve abitura denk olmayan lise ve üniversite diploması ile yapılacak 

başvurularda ilk muhatabınız Mainz Üniversitesi Uluslararası Ofisidir. Yurtdışı diplomalarınızı 

başvuru yapmadan önce denkleştirmeniz gerekiyor. Bu sürecin yaklaşık altı hafta sürebileceğini 

göz önünde bulmanız gerek.  

Başvurularınızla ilgili sorularınızda uluslararası ofisimize yazabilirsiniz. 

https://www.studying.uni-mainz.de/certification-of-recognition-validation-of-foreign-

certificates/ 

 

İletişim için 

Studierendenservice – Zulassung International  

Johannes Gutenberg-Universität 

55099 Mainz 

Hotline +49 6131 3922122 

E-posta: incomings@international.uni-mainz.de 

https://www.studying.uni-mainz.de/online-application/
https://www.studying.uni-mainz.de/certification-of-recognition-validation-of-foreign-certificates/
https://www.studying.uni-mainz.de/certification-of-recognition-validation-of-foreign-certificates/
mailto:incomings@international.uni-mainz.de
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Başvuru için 

https://www.studying.uni-mainz.de/master-application/ 

Ayrıntılı bilgi için bkz. 

https://www.turkologie.uni-mainz.de/m-a-turkologie/ 

 

Türkoloji Odaklı Dilbilim M.A. Programı  

(M.A. Linguistik/Turkologie) 
Eğitim dili İngilizce ve Almancadır. Türkoloji dersleri İngilizce, dilbilim dersleri Almanca 

yapılmaktadır.  

120 kredilik toplam kredi yükünün 90’ının Türkoloji Bölümü programından, diğer kredilerin 

Genel ve Karşılaştırmalı Dilbilim Bölümünün derslerinden alınması gerekmektedir.  

Dilbilim M.A. programına her iki dönemde de başvuru yapılabilmektedir. 

Bu master programına dahil olan Türkoloji dersleri İngilizce olduğundan iyi derecede İngilizce 

bilgisi beklenmektedir. Genel ve Karşılaştırmalı Dilbilim Bölümünün eğitim dili Almancadır. Bu 

nedenle başvuruda Almanca şartı bulunmaktadır. B1 düzeyinde Almanca bilgisi ile başvuru yapan 

öğrenciler için üniversitemiz şartlı kabul verebilmekte ve öğrenciler şartlı kabulün ardından C-1 

seviyesine kadar olan dil kurslarına devam edebilmektedirler.  

Dil kursundan sonra bölüme kayıt olabilmek için DSH, TestDaf ya da benzeri denkliği olan bir 

sınavdan geçmiş olmak şartı aranmaktadır. Bölüme nihai kayıt Almanca sınavından alınan sonuç 

ile kesinleşmektedir. 

 

Almanya dışından alınmış ve abitura denk olmayan lise ve üniversite diploması ile yapılacak 

başvurularda ilk muhatabınız Mainz Üniversitesi Uluslararası Ofisidir. Başvurularınızla ilgili 

sorularınızda uluslararası ofisimize yazabilirsiniz. 

İletişim için 

Studierendenservice – Zulassung International  

Johannes Gutenberg-Universität 

55099 Mainz 

Hotline +49 6131 3922122 

E-posta: incomings@international.uni-mainz.de 

Almanya dışından alınmış ve abitura denk olmayan lise ve üniversite diploması ile yapılacak 

başvurularda diploma denkliği için 

https://www.studying.uni-mainz.de/certification-of-recognition-validation-of-foreign-certificates 

https://www.studying.uni-mainz.de/master-application/
http://www.turkologie.uni-mainz.de/m-a-turkologie/
mailto:incomings@international.uni-mainz.de
https://www.studying.uni-mainz.de/certification-of-recognition-validation-of-foreign-certificates
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Başvuru için 

https://www.studying.uni-mainz.de/master-application/ 

Ayrıntılı bilgi için bkz. 

 https://www.turkologie.uni-mainz.de/m-a-turkologie/  

https://www.linguistik.fb05.uni-mainz.de/ma-linguistik// 

 

Türk Edebiyatı Odaklı Dünya Edebiyatı M.A. Programı 

(M.A. Weltliteratur/Türkische Literatur) 
Dünya Edebiyatı master programını oluşturan 120 kredilik toplam ders yükünün yaklaşık 54’ü 

Türkoloji bölümünden alınmaktadır. Bu master programında Türk edebiyatı dışında bir odak daha 

seçilmelidir.  

Dünya Edebiyatı Bölümünün ortak modülleri Almancadır ve başvuru için Almanca sınavından 

(DSH ya da TestDaf) geçilmesi zorunludur.  

Türk edebiyatının yanında İngiliz, Leh, Rus, Güney Asya, Afrika edebiyatlarından biri ağırlık 

noktası ikinci odak olarak seçileceğinden bu programa başvuru yapabilmek için Almanca ve iyi 

düzeyde İngilizce (B2) bilgisinin yanında ek olarak seçilecek ikinci ağırlık noktası olan odak 

edebiyatın dilinin de bilinmesi şarttır. Programa başvuru için detaylı bilgileri aşağıdaki sayfalarda 

bulabilirsiniz.  

 

Almanya dışından alınmış ve abitura denk olmayan lise ve üniversite diploması ile yapılacak 

başvurularda ilk muhatabınız “Mainz Üniversitesi Uluslararası Ofisi”dir. Başvurularınızla ilgili 

sorularınızda uluslararası ofisimize yazabilirsiniz. 

 

İletişim için 

Studierendenservice – Zulassung International  

Johannes Gutenberg-Universität 

55099 Mainz 

Hotline +49 6131 3922122 

E-posta: incomings@international.uni-mainz.de 

 

Almanya dışından alınmış ve abitura denk olmayan lise ve üniversite diploması ile yapılacak 

başvurularda diploma denkliği için 

https://www.studying.uni-mainz.de/certification-of-recognition-validation-of-foreign-certificates 

 

https://www.studying.uni-mainz.de/master-application/
http://www.turkologie.uni-mainz.de/m-a-turkologie/
http://www.linguistik.fb05.uni-mainz.de/ma-linguistik/
mailto:incomings@international.uni-mainz.de
https://www.studying.uni-mainz.de/certification-of-recognition-validation-of-foreign-certificates
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Başvuru için 

https://www.studying.uni-mainz.de/master-application/ 

Ayrıntılı bilgi için bkz. 

https://www.studium.uni-mainz.de/master-weltliteratur/  

https://www.turkologie.uni-mainz.de/m-a-turkologie/ 

 

 

M.A. Turkic Studies 

Uppsala Üniversitesi ile ortak yürütülen M.A programımız için tüm bilgiler bkz. 

Mainz Johannes Gutenberg Üniversitesi 

https://www.turkologie.uni-mainz.de/m-a-turkologie/#M.A._Turkic_Studies 

Uppsala Üniversitesi 

https://www.uu.se/en/admissions/master/selma/program/?pKod=HTU2M 

Bu ortak programa kabul edilen öğrenciler, ilk eğitim yılını Uppsala Üniversitesinde (İsveç’te), 

ikinci eğitim yılını ise Mainz Üniversitesinde tamamlar. Master tezlerini her iki kurumdan birer 

danışman ortak bir şekilde yönetir. Tez dönemi Mainz Üniversitesinde gerçekleşir. Programı 

başarıyla bitiren öğrenciler, Uppsala Üniversitesinden ve Mainz Üniversitesinden birer master 

diploması alır.  

Uppsala Üniversitesinde master eğitimi ücretlidir.  

Bu programla ilgili bütün başvuru ve kabul işlemleri Uppsala Üniversitesi tarafından 

yönetilmekte, ayrıntılar için bkz.  

https://www.uu.se/en/admissions/master/selma/program/?pKod=HTU2M.  

 

 

Almanya dışından yapılacak başvurular için  
1. Adım: Türkiye’de alınan diplomaların tanınması ve denkliği süreci 

Almanya dışından başvuranların yapacakları ilk resmî işlem diplomaların tanınması işlemidir. Bu 

prosedür dil seviyenizden tamamen bağımsız olarak işleyen, Almanya dışında alınan 

diplomalarınızın tanındığı ve burada okuyabileceğiniz bölümlerle denkliğinin yapıldığı bir 

süreçtir.  

Denklik işleminin yapılması için lise ve üniversite diplomalarınızı, üniversite transkript belgenizi 

ve üniversite kazanma belgelerinizin asıllarını ve ayrıca Apostil tasdikli, noter onaylı Almanca 

çevirilerini, Mainz Üniversitesinin online başvuru formu ile birlikte, Mainz Johannes Gutenberg 

Üniversitesi Uluslararası Ofisine göndermeniz gerekmektedir. 

https://www.studying.uni-mainz.de/master-application/
https://www.studium.uni-mainz.de/master-weltliteratur/
https://www.turkologie.uni-mainz.de/m-a-turkologie/
https://www.turkologie.uni-mainz.de/m-a-turkologie/#M.A._Turkic_Studies
https://www.uu.se/en/admissions/master/selma/program/?pKod=HTU2M
https://www.uu.se/en/admissions/master/selma/program/?pKod=HTU2M
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Belgelerinizi göndermeniz, cevap almanız resmî olarak posta ile birlikte altı haftadan biraz daha 

fazla sürmektedir.  

Başvuru işlemleriniz sırasında üniversitemizin uluslararası ofisine e-posta ve telefon aracılığıyla 

ulaşabilirsiniz: 

Studierendenservice – Zulassung International  

Johannes Gutenberg-Universität 

55099 Mainz Hotline +49 6131 3922122 

E-posta: incomings@international.uni-mainz.de 

Ayrıntılı bilgi için bkz.  

https://www.studying.uni-mainz.de/certification-of-recognition-validation-of-foreign- 

certificates/1 

 

2. Adım: Almanca şartı ve üniversitenin şartlı kabulü 

Bu bilgiler Türkolojinin odak olarak okunduğu Dilbilim ve Dünya Edebiyatı programları için 

geçerlidir. Üniversite mezunu iseniz Almanca B1 seviyesinden itibaren üniversitemize öğrenci 

olarak başvurma hakkınız bulunmaktadır. Türkoloji odaklı olan MA programlarına kayıt olmak 

için DSH sınavından en az DSH 2 almanız gerekir. Ayrıca DSH sınavını geçmeden B1 

seviyesinden itibaren üniversiteye DSH hazırlık kursu için başvuruda bulunabilir ve şartlı kabul 

alarak Almanca eğitiminizi ve Almanca sınav sürecinizi Mainz Üniversitesinde 

tamamlayabilirsiniz. Bu imkân sadece Almanca dil öğrenimi için geçerlidir. 

M.A. Turcology (İngilizce) programına kabul edilmek için Almanca şartı bulunmasa da yüksek 

seviyede Almanca bilmeyen öğrencilerin, programın çerçevesinde Almanca öğrenmeleri zorunlu 

(en azından iki sömestir). İngilizce M.A. programımıza kabul alan öğrenciler üniversite 

bünyesinde bulunan Yabancı Diller Merkezinde (ISSK) seçmeli ders olarak Almanca 

öğrenebilirler:  

https://www.issk.uni-mainz.de/fremdsprachen/sprachangebot/ 

 

İngilizce B2 seviyesi şartı 

MA Turcology İngilizce dil şartı ile ilgili olarak başvuru şartlarına bakınız. Bütün Türkoloji M.A. 

dersleri İngilizce olduğundan formel dil şartının dışında tüm programlarımıza (Dilbilim ve Dünya 

Edebiyatı programları dahil) katılan öğrencilerin okuma, yazma, anlama ve konuşma alanlarında 

yüksek seviyede İngilizce bilmeleri çok önemlidir.  

 

3. Adım: Bölüme resmî başvuru 

(1.) Mainz Johannes Gutenberg Üniversitesi Uluslararası Ofisinden diplomanızın tanındığına dair 

mailto:incomings@international.uni-mainz.de
http://www.studying.uni-mainz.de/certification-of-recognition-validation-of-foreign-
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aldığınız onay ve denkliğiniz  

(2.) Türkoloji odaklı Dilbilim ve Dünya Edebiyatı master programları için dil yeterliliğinizi 

kanıtlayan DSH ya da TestDaF belgeniz ile ya da M.A. Turcology programı için B2 seviyenizi 

kanıtlayan İngilizce dil sertifikanız 

(3.) Kış dönemi için 1 Eylül ve yaz dönemi için 1 Mart olan son başvuru tarihlerine kadar 

üniversitemizin online başvuru formunu doldurup postalayarak M.A. programlarına başvuruda 

bulunabilirsiniz. Başvuru rehberi (Almanca/İnglizce): 

https://www.studium.uni-mainz.de/files/2014/03/Onlineanleitung_fuer_Bildungsauslaender.pdf 

 

 

Mainz Johannes Gutenberg Üniversitesi ile ilgili bazı bilgiler 

•  Yaz dönemleri nisanda, kış dönemleri ekimde başlar. Her iki dönemde de Turcology M.A. 

programına ve Türkoloji odaklı M.A. programlarına başlanabilir. 

•  Yaz dönemi için son başvuru tarihi 1 Mart, kış dönemi için son başvuru tarihi 1 Eylül’dür. 

Başvuru için bkz. https://www.studying.uni-mainz.de/master-application/ 

•  Mainz Üniversitesinde öğrenim ücretsizdir, ama her sömestir otobüs ve tren kullanımı gibi 

avantajlar için sömestir ücreti (Semesterbeitrag) alınmaktadır. 

•  Mainz Üniversitesi hakkında genel bilgiler ve konaklama imkânları ile ilgili bilgiler için bkz. 

https://www.studierendenwerk-mainz.de/home 

 

Türkoloji bölüm danışmanı Özlem Deniz Ahlers (deniz.ahlers@uni.mainz.de) ve Türkoloji 

Bölümü profesörlerinden Prof. Dr. Julian Rentzsch (rentzsch@uni-mainz.de) ve Prof. Dr. Petr 

Kučera (pekucera@uni-mainz.de) ile ders içerikleri ve diğer konularda doğrudan iletişime 

geçebilir ve ayrıca internet sayfamızda akademik ve idari kadromuzu bulabilirsiniz 

https://www.turkologie.uni-mainz.de/personen/ 

Aşağıdaki e-posta adresinden Türkoloji Bölümü Öğrenci Temsilciliği ile iletişime geçebilirsiniz. 

https://fs-turkologie.weebly.com/kontakt.html 

Başvuru sürecinizdeki muhataplarınız uluslararası ofis, yabancı diplomaların tanınmasından 

sorumlu birim, öğrenci sekreterliği ve bölüm danışmanları olacaktır. Başvuru sürecinizde 

sorularınız olduğunda bölümümüzle iletişime geçebilirsiniz.  

Başvurularınızda başarılar dileriz! 

Mainz Johannes Gutenberg Üniversitesi Türkoloji Bölümü 

https://www.studium.uni-mainz.de/files/2014/03/Onlineanleitung_fuer_Bildungsauslaender.pdf
http://www.studying.uni-mainz.de/master-application/
mailto:(%20deniz.ahlers@uni.mainz.de
mailto:rentzsch@uni-mainz.de)
mailto:pekucera@uni-mainz.de
https://www.turkologie.uni-mainz.de/personen/
https://fs-turkologie.weebly.com/kontakt.html
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