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Türkoloji | Turkish Studies    
Master Programı

Viyana Üniversitesi Türkoloji Master 
Programı’nın amacı, öğrencilere 
birincil kaynaklar kullanarak Osmanlı 
İmparatorluğu ve Türkiye’deki tarihi, 
toplumsal ve kültürel sorunları, 
 gelişmeleri ve olguları bilimsel 
bir biçimde irdeleme yetkinliği 
 sağlamaktır. 

Programın Özellikleri
Viyana Üniversitesi Türkoloji 
Bölümü, klasik Osmanlı çalışmaları 
 konusunda Avrupa’nın en köklü ve 
öncü  bölümlerinden birisidir. Bunun 
yanı sıra Viyana’da sizlere ilgi çekici ve 
yenilikçi konular ve araştırma odaklı 
bir eğitim sunulmaktadır:

• Osmanlı ve Türkiye çevre ve 
 teknoloji tarihi

• Osmanlı ve Türkiye turizm tarihi / 
kültürel miras 

• Dijital beşeri bilimler (Digital 
 Humanities) ve Osmanlı çalışmaları

Türkiye ve Osmanlı  çalışmaları 
 alanında sunulan derslerin 
yanında farklı üç seçmeli modül 
 grubundan ilginiz  doğrultusunda 
dersler  seçebilirsiniz. Böylece 
kendi  disiplininizdeki  tecrübenizi 
geliştirme, disiplinlerarası ve 
 disiplinlerüstü  konumları ve metotları 
tanıma imkanınız sağlanacaktır. 
Ayrıca  eğitiminiz sırasında Türkiye 
ve  Avrupa’da bulunan  bölümümüzle 
 anlaşmalı üniversitelerde  eğitim 
 görerek uzmanlığınızı ve dil 
 becerilerinizi geliştirme şansına da 
sahip olacaksınız.   

Neden Viyana?
Viyana sizlere ideal ve özel bir eğitim 
ortamı sunuyor. Habsburg ve Osmanlı 
imparatorlukları arasında, geçmişi  
16. yüzyıla dayanan çok yönlü 
ilişkilerin izleri şehrin her köşesinde 
görülebiliyor ve hissedilebiliyor. 
Viyana’da mevcut çok sayıda eğitim 
amaçlı malzemenin yanında onlarca 
arşiv, kütüphane ve müze de ilgi 
çekici envanterleriyle erişim imkanı 
sunuyor. Şehirdeki üniversitelerde 
ve Avusturya Bilimler Akademisi 
gibi üniversite  harici kurumlarda 
 Osmanlı  İmparatorluğu ve  Türkiye 
tarihi üzerine araştırma ve  eğitim 
 gerçekleştiriliyor. Yakındoğu 
 Çalışmaları Enstitüsü’ndeki 
 Türkoloji Bölümü bu  kurumlarla 
yakın  alışverişte bulunmanın 
yanında Andreas Tietze onuruna 
verilen Andreas Tietze Memorial 
 Fellowship Bursu aracılığıyla genç 
bilim  insanlarının araştırma yapmak 
ve araştırma sonuçlarını sunmak 
üzere düzenli bir biçimde Viyana’ya 
 gelmelerini sağlıyor.

Önemli noktalar
Eğitim süresi: 4 dönem,  
120 ECTS kredisi
Kayıt: Kış veya yaz dönemi
Mezuniyet: Türkiye Çalışmaları MA 
(Master of Arts Turkologie)

Detaylı bilgi çin
slw.univie.ac.at/studieren/ 
masterstudien/turkologie-master


