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Biz kimiz?
Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD), Alman üniversitelerinin ve
öğrenci kollarının müşterek bir kuruluşudur. Bizim görevimiz, akademik
işbirliğini dünya çapında – özellikle öğrenci ve bilim insanlarına
değişim imkanı sağlayarak - desteklemektir.
Bilgilendirme broşürlerimizde, www.daad.de adresinde ve DAAD Dış
Temsilcilikleri ile Danışma Merkezleri’nin web sayfalarında “Almanya’da
Yükseköğrenim ve Yaşam Koşulları” konularında ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz.
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Sevgili Ebeveynler!
Çocuğunuz ile birlikte Almanya’da yükseköğrenim konusunda
düşüncelerinizin olması bizi sevindirdi. Yurt dışında üniversite
eğitimi büyük bir meydan okumadır. Ben de bir anne olarak
çocukların iyi yetişmesi ve mesleki gelecekleri hakkında ne tür
düşünceler içerisinde olduğunuzu çok iyi biliyorum. Muhtemelen
çocuğunuzun yabancı bir ülkede hayatın zorluklarının üstesinden
nasıl geleceğine dair endişeli düşünceler içerisindesinizdir. Ve belki
de bu bağlamda birçok konu kafanızda netlik kazanmamıştır.
Bu broşür, aklınızdaki soruların bir kısmına yanıt verebilmek
maksadıyla hazırlanmıştır.
Çocuğunuzun üniversite eğitimi için tercih etmeyi düşündüğünüz
Almanya çok sayıda avantaj sunmaktadır. Alman üniversiteleri
dünya çapında yüzyıllardır oldukça iyi bir itibara sahiptir. Bu
nedenle Almanya uluslar arası öğrenciler için üniversite eğitimi
amacıyla en çok tercih edilen ülkelerden birisidir. Şu sıralar tüm
dünyadan 340.000’ i aşkın genç insan Almanya’da üniversite
eğitimi almakta veya bilimsel araştırmalar yapmaktadır.
Alman üniversitelerinin sunduğu eğitim imkanları son derece
büyük bir çeşitlilik göstermektedir. Çocuğunuzun bir Alman
üniversitesinden alacağı diploma uluslar arası düzeyde kabul
görmektedir – ve bu da en iyi kariyer imkanları için uygun
şartların sağlanması anlamına gelmektedir.
Bunun yanı sıra Almanya en güçlü ekonomilerden birine sahip
olmakla kalmayıp, aynı zamanda açık bir dünya görüşüne
de sahip, demokratik, hoşgörülü, güvenli ve güzel bir ülkedir.
Almanya büyük bir çeşitlilik barındıran kültürel, turistik ve
gastronomik cazibelerin ülkesidir.
Çocuğunuzun üniversite eğitimi almak üzere Almanya’ya gelmesi
bizi son derece memnun edecektir. Bu, şüphesiz iyi ve doğru bir
tercih olacaktır.
Dr. Dorothea Rüland
DAAD Genel Sekreteri
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Yurtdışında yükseköğrenim
neden önemlidir?

Yabancı bir ülkede yaşamak, içinde bulunduğumuz çevrenin
dışına çıkmamızı ve dünyaya bambaşka farklı bir açıdan
bakmamızı sağlamaktadır. Bu bakış bize yeni perspektifler
kazandırıyor ve ufkumuzun genişlemesine yol açıyor.
Yurtdışı deneyimleri kişiliğimizi hem zenginleştiriyor, hem de
şekillendiriyor.
Başka bir kültürü tanımak insanların ufkunu önemli ölçüde
genişletmektedir – yeni kültür ilk bakışta o kadar da yabancı
gelmese bile. Ve bu da, ön yargıların ve çekincelerin oluşmaması
için büyük bir katkı sağlıyor. Yurt dışında yükseköğrenim
görürken oluşan uluslar arası arkadaşlıklar da kişiliğinize
zenginlik katmaktadır.
Yurt dışında alınan üniversite eğitimi, kendi ülkesinde alacağı
eğitim ile kıyaslandığında, çocuğun hayatını bağımsız ve kendi
başına sürdürmesi konusunda katkı sağlamakta ve daha iyi
mesleki imkanlara sahip olmasına yol açmaktadır. Uluslar arası
deneyimler küreselleşmiş dünyadaki meslek hayatına özel bir
şekilde hazırlamaktadır. Çocuğunuzun yurt dışında almış olduğu
üniversite eğitimi özgeçmişinde önemli bir avantaj sağlamaktadır
ve bu bağlamda ilerideki iş arayışı için küçümsenmeyecek bir
artıdır. Ayrıca yabancı bir ülkede üniversite eğitiminin sağladığı
en büyük katkılardan birisi, öğrencinin yabancı dilini büyük
ölçüde geliştirmesi ve erken dönemde uluslar arası bilimsel ve
mesleki temaslar kurması yönündedir.
Yurt dışında üniversite eğitimi görmek artık günümüzde
eğitim süresinin uzayacağı anlamına gelmiyor. Bir Alman
üniversitesinden alınan diploma genel anlamda kendi ülkenizde
denk sayılmaktadır. Ayrıca son yıllarda çok sayıdaki üniversite
uluslar arası öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik özel programlar
geliştirdi.
Kısaca: Yurt dışındaki üniversite eğitimi çocuğunuzun geleceği
için değerli bir yatırım niteliğindedir.
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İlham verici bir araştırma çevresi…
ve uluslar arası yönelim beni Almanya’da okumak konusunda ikna etti. Bonn
Üniversitesi’ndeki yüksek lisansım beni mükemmel bir şekilde mesleki geleceğe
hazırladı. Burada, gerçek dünyanın sorunlarını günümüzde matematiksel bir
şekilde tasvir etmeyi öğrendim. Beni özellikle etkileyen, güncel bilimsel
yöntemlerin ele alındığı seviyedir.

Hem üniversitede, hem de boş zamanlarımda çok büyük bir çeşitlilik ile karşı
karşıya geldim. Öğrenme grubunda bir takım oyuncusu olarak çok farklı
modlarda davranmayı tecrübe ettim. Ve boş zamanlarımı dünyanın birçok farklı
ülkesinden gelen öğrenciler ile geçirdim.

Bonn Üniversitesi’nde tarafıma sağlanan destek benim için paha biçilmez bir
değere sahiptir. Böylelikle hem kendim, hem de dönem arkadaşlarım yüksek lisans
bitiminde bir iş bulmak konusunda hiç zorlanmadık – Almanya’da ve dünyanın
başka ülkelerinde.
Mario Varga Sombor, Sırbistan’dan geliyor. Rheinische FriedrichWilhelms-Universitaet Bonn’da Matematik alanında yüksek lisansını
tamamladı. Şimdi Dresden Teknik Üniversitesi’nde araştırma görevlisi
olarak çalışıyor ve aynı zamanda ‘Uygulamalı Matematik’ alanında
doktorasını yapıyor.
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Hayalimdeki mesleği…
Almanya’daki üniversite eğitimim sayesinde buldum. Arjantin’de Makine
Mühendisliği okudum ve ilerideki meslek hayatımı bir firmada sürdüreceğimi
sanıyordum. Sonra bir dönem içi Almanya’ya gittim – Makine Mühendisleri’
nin Mekke’si! İyi donanımlı Ilmenau Teknik Üniversitesi’nde bölümümün çok
farklı boyutları ile karşılaştım. Biyomekatronik alanı disiplinler arası çalışır ve
Robotik, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Tıp ile
Biyoloji alanlarını birbirine bağlar. Bu bende hemen bir hayranlık uyandırdı.
Ayrıca profesörler ve öğrenciler arasındaki yoğun bilgi alışverişini de son derece
etkileyici buldum. Profesörler bunun için yeterince zaman ayırıyorlar.
Öğrencilerin bir şeyler öğrenmesi profesörler için son derece önemli. Ve böylelikle
Ilmenau’daki eğitimimden sonra Biyomekatronik alanında araştırma yapmaya
karar verdim. Günümüzde hayvanların hareketlerini Robotik bilimi için
kullanmaya çalışıyorum.

PD Dr.-Ing. Emanuel Andrada Catamarca, Arjantin’den geliyor.
Ilmenau Teknik Üniversitesi’nde Biyomekatronik alanında doktorasını
tamamladıktan sonra doçent oldu. Bu gün Jena Üniversitesi’nde
öğretim görevlisi, Ilmenau Teknik Üniversitesi’nde doçent ve Arjantin /
Buenos Aires, San Martin Üniversitesi’nde misafir profesör.

Information
Ebeveynler için
for Parents
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Almanya’yı yükseköğrenim için
tercih etme nedenleri nelerdir?

Almanya’daki üniversiteler dünya çapında mükemmel bir
itibara sahipler. Bu üniversitelerden yenilikçi ve gelişmeye
yönelik önemli, uluslar arası öneme de sahip olan uyarımlar
saçılmaktadır.
Çığır açan icatlar çoğunlukla Almanya kökenlidir. Nobel Ödülü
almış Alman mucitlerin listesi çok uzun: sadece fen bilimleri ve
tıp alanlarında 68 bilim insanı. Bunlar örneğin Wilhelm Conrad
Röntgen, Robert Koch, Max Planck, Albert Einstein, Christina
Nüsslein Volhard ve Harald zur Hausen. Ve Almanya için
“şairler ve filozoflar ülkesi” tanımlaması boşuna yapılmamıştır,
Almanya Kant’ın, Hegel’in, Adorno’nun, Goethe’nin, Heine’nin,
Brecht’in, Bach’ın, Beethoven’in ve Brahms’ın ülkesidir.
Bilim ve araştırma Almanya’da oldukça büyük bir öneme
sahiptir ve çok eski geleneklere dayanmaktadır. Almanya’nın
en eski üniversitesi 1386 senesinde kurulan Heidelberg
Üniversitesi’dir. Günümüzde Almanya’da 400’ü aşkın devlet
üniversitesi bulunmaktadır. Bu üniversiteler, Almanya’nın 170
farklı noktasında bulunmaktadır (bkz. harita Sayfa 31). Alman
üniversiteleri eğitim ve araştırma için son derece farklı imkanlar
sunmaktadır. Toplamda 19.000’i aşkın bölüm bulunmakta,
bunların 1.700’den fazlası uluslar arası programlardır.
Çocuğunuz Almanya’da başarılı bir üniversite eğitimi almak
için son derece uygun şartlar ile karşılaşacaktır. Üniversiteler
ve araştırma enstitüleri son derece iyi donanımlara sahiptir.
Öğrencilere yoğun danışmanlık hizmeti sunulmakta ve aynı
zamanda genç bilim insanı olarak ciddiye alınmaktadır.
Ve son olarak: Almanca en önemli bilim dillerinden birisidir
– ve yaklaşık 100 milyondan fazla Almanca konuşan ve 15
milyonu aşkın öğrenen insan ile bir dünya dilidir. İngilizce
bilmek “zorunludur”, Almanca bilmek bir “artıdır”: Günümüzde
İngilizce bilgisi zaten olması gerekirken, küresel dünyamızda iyi
düzeyde ikinci bir yabancı dil bilmek kariyer imkanlarına önemli
ölçüde katkı sağlamaktadır. Almanca öğrenmeye değiyor!
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Çocuğum hangi seviyede Almanca
bilgisine sahip olmalıdır?

İnsanlar kendilerini başka bir ülkede iyi hissedebilmeleri için
genel anlamda iyi düzeyde yabancı dil bilgisine gereksinim
duymaktadır. Bu, hem Almanya için geçerlidir, hem de diğer
ülkeler için.
Çocuğunuzun Almanca bilgisine sahip olması tabii ki ideal
durumdur. Çocuğunuzun kendi ülkesinde Almanca öğrenmeye
başlaması mantıklı ve zaman ile para tasarruf etmenizi sağlar
– örneğin bir Goethe Enstitüsü’nde veya kendi ülkenizin bir
üniversitesinde. Diğer bir seçenek de online dil kurslarıdırörneğin “Deutsch Uni Online” (DUO – www.deutsch-uni.com)
veya Deutsche Welle (www.dw.de) tarafından sunulan bu tür
kurslar bir alternatif oluşturabilir. Elbette Alman üniversiteleri
uluslar arası öğrencilerden Almanya’ya geldiklerinde mükemmel
seviyede Almanca konuşmalarını beklememektedirler.
Çocuğunuzun Almanya’da üniversite eğitimine başlayabilmesi
için hangi dili hangi seviyede bilmesi gerektiği tamamen tercih
edeceği üniversiteye ve bölüme bağlıdır:
■ U
 luslar arası bir programa müracaat etmeye karar verenlerin
öncelikle iyi seviyede İngilizce bilgisine ihtiyaçları vardır.
Alman üniversiteleri eğitim dili İngilizce olan 1.400’den
fazla lisans, yüksek lisans ve doktora programında eğitim
alma imkanı sunmaktadır. Ayrıntılı bilgiye www.daad.de/
internation-programmes adresinden ulaşabilirsiniz.
■	Eğitim dili Almanca olan programlara karar verildiği takdirde
de belirli bir seviyede Almanca bilgisi ispatlanmalıdır. Bunun
için çeşitli sınavlar ve standartlaşmış testler bulunmaktadır –
örneğin “Test Deutsch als Fremdsprache” (kısaca: TestDaF).
Almanya’da Almanca öğrenmek için çok çeşitli seçenekler
sunulmaktadır. Üniversitelerde de seçmeli dil kurslarına katılma
imkanı bulunmaktadır. Ayrıca Almanya genelinde çocuğunuza
üniversite eğitimi öncesinde dil hazırlığı imkanı sağlayan
çok sayıda yaz kursları da bulunmaktadır (www.daad.de/
sommerkurse). Üniversitelerin dışında da Almanca öğrenmek için
çok sayıda seçenek sunulmaktadır: Almanya’da bulunan Goethe
Enstitüleri’nde, Halk Eğitim Merkezlerinde, veya çok sayıdaki özel
dil okullarında.
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Almanya’da yükseköğrenim öncesi
dil hazırlık kursları var mı?

Belki çocuğunuzun yurt dışında üniversite eğitimi alması
konusunda aranan gereksinimlere sahip olmadığı yönünde
endişeleriniz bulunabilir. Bu nedenle Alman üniversiteleri yüksek
öğrenime hazırlamak amacıyla bir dizi kurslar sunmaktadır.
Örneğin üniversite eğitimine hazırlayan kurslar faydalı
olabilir. Bu kurslar, bazı Alman üniversitelerinin uluslararası
öğrenci adaylarına yönelik olarak sundukları bir tür hazırlık
programlarıdır. Bu kurslar, hem dil dersleri, hem de branş
dersleri sunarak adayları Almanya’daki üniversite eğitimine
hazırlamaktadır. Genellikle Alman üniversite sistemine ve bilimsel
çalışma tekniklerine giriş gibi konular da bu kapsamdadır. Bu
programlar ile ilgili ayrıntılı bilgi için:
www.daad.de/international-programmes
Almanya’daki üniversitelerin kabul şartları hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmenin diğer bir yolu ise yaz kurslarıdır. Bu kurslar,
üniversiteler tarafından Almanya genelinde yaz aylarında düzenlenmektedir. Konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye “6 - Almanya’da kalma
süresi ne kadar? “ başlığı, veya www.daad.de/sommerkurse
adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.
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İyi hazırlanmış ve özgüven içinde…
Köln Hazırlık Sınıfı mezunu öğrencileri Almanya’daki eğitimlerine bu şekilde
başlamalıdır. Kurslarımız uluslar arası öğrencileri 10 ay içerisinde
“Feststellungsprüfung” isimli yeterlilik sınavına ve akabinde bir Alman
üniversitesindeki eğitimine hazırlamaktadır. Alan bilgisinin yanı sıra eğitim ve
öğrenme yöntemleri de öğretilmektedir. Ve görünüşe göre oldukça başarılı bir
şekilde: Mezunlarımızın bir çoğu Köln Hazırlık Sınıfı sırasında nasıl doğru
‘öğrenildiğini’ öğrendiklerini söylüyorlar.
Bizler, uyguladığımız programda katılımcılara son derece yoğun bir danışmanlık
hizmeti sunuyoruz. Ayrıca kurslar direkt olarak TH Köln’de gerçekleşmektedir.
Yani üniversite yaşamı ile iç içe düzenlenmektedir. Böylelikle uluslar arası
öğrenciler kurs süresince üniversite hayatını yakından görme fırsatı bulabilmektedir.
Bir diğer avantaj ise: Hazırlık sınıfı mezunlarının TH Köln’e yaptıkları
müracaatlar öncelikli olarak değerlendirilir. Tabii ki başarılı bir mezuniyetin
ardından Almanya’da bulunan diğer üniversite ve uygulamalı üniversitelere
(FH) de müracaat edebilirler.
Kristina Plaga Köln Teknik Üniversitesi’nin (TH Köln) uluslar arası
öğrenciler biriminde görevlidir. Kendisi “International Office” de
dünyanın dört bir yanından gelen öğrencilere danışmanlık yapmaktadır.
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Hangi üniversite, hangi bölüm
tercih edilmelidir?

Alman üniversiteleri tüm ilgi ve eğitim seviyeleri için uygun
programlar sunmaktadır.
Buralarda yapabilecekleriniz:
■ L
 isans eğitimine başlamak.
■ Kendi ülkenizde aldığınız eğitim çerçevesinde yurt dışı
deneyimi kazanmak .
■ Bir lisans derecesi elde ettikten sonra yüksek lisansa devam
etmek, veya doktora yapmak
400’ü aşkın resmi denkliği bulunan üniversitede ve 19.000’den fazla
bölümde tercih yapmak kolay olmayabilir. Ancak üç okul türünden
birine karar verildiği taktirde konuya daha hakim olursunuz:
■ Üniversiteler (Bilimsel eğitim)
■ Uygulamalı üniversiteler (pratik ağırlıklı eğitim) ile
■ Sanat, film ve müzik okulları (sanatsal eğitim)
Almanya’daki üniversitelerin çoğu devlet tarafından sübvanse edilir.
Öğrencilerin sadece yaklaşık % 7,5’i sayıları 120 civarında olan özel
üniversitelerden birinde eğitim görmektedir. Öğrencilerin büyük bir
bölümü devlet üniversitelerinde eğitim almaktadır. Bunun başlıca
sebebi, özel üniversitelerin oldukça yüksek eğitim ücretleri talep
etmelerine bağlıdır. Ancak eğitim kalitesi kıyaslandığında, her iki
üniversite tipinde de oldukça iyi olduğu söylenebilir.
Doğru bölüme karar vermek konusunda yardım alabileceğiniz
internet adresleri: www.daad.de/deutschland ile
www.studienwahl.de Ayrıca DAAD’ nin dış temsilcikleri
ve danışma merkezlerinde görev yapan uzmanlar ile Alman
Elçilikleri de danışmanlık hizmeti sunmaktadır.
Birçok Alman üniversitesi ile DAAD uluslar arası eğitim fuarlarına
da katılmaktadır. Bu tür bir fuarı ziyaret ederek bilgi alabilir
ve karar vermeniz için destek alabilirsiniz. Bu konudaki güncel
etkinlik takvimine www.study-in.de/events adresinden
ulaşabilirsiniz. Çocuğunuzun kendi ülkenizdeki üniversitesi
muhtemelen Almanya ile özel değişim programlarına katılma
imkanı da sunmaktadır. Bu tür seçenekler yurt dışı eğitim
sürecinin organizasyonunu kolaylaştırmaktadır.
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Almanya’da kalma süresi ne
kadar olacak?

Almanya’da üniversite eğitimi almak konusunda vereceğiniz karar
sizin için büyük bir önem taşıyor olabilir. Belki de çocuğunuzun
uzunca bir süre yurt dışında eğitim görmesi konusunun doğu
bir karar olup olmadığı ile ilgili henüz kararsızsınızdır; belki de
çocuğunuzun uzun bir süre yurt dışında eğitim amaçlı bulunması
o ana kadar yapılan eğitim ve yaşam planlamasına uymuyordur.
Endişelenmeyin: Almanya’da üniversite eğitimi ile ilgili alınan
karar uzun bir süreyi kapsamak zorunda değil. Almanya’da kısa
süreli de kalabilmeniz için bir dizi imkanlar bulunmaktadır.
Bunlar, kendi ülkenizde aldığınız üniversite eğitimini destekleyen
türden olabilir ve özgeçmişinizde bir artı oluşturarak ileride tekrar
eğitim amaçlı Almanya’ya gitmeniz bir sebep oluşturabilir.
Alman üniversiteleri her sene yaz kursları açmaktadır. Bu kurslar
genellikle Haziran-Eylül ayları arasında düzenlenmektedir.
Sunulan kurs seçenekleri son derece çeşitli: dil kurslarının yanı
sıra çok sayıda farklı disiplinde özel alanlara yönelik kurslar da
bulunmaktadır. Yaz kursları ülkeyi ve insanları tanımak ve Alman
üniversitelerindeki hayat ile ilgili ilk izlenimler edinmek için güzel
bir fırsat sunmaktadır. Yaz kurslarının ayrıntılı içeriğini aşağıdaki
adreste bulabilirsiniz: www.daad.de/sommerkurse
Almanya’da kısa süreli eğitim almak amacı ile bulunmanın diğer
bir alternatifi, muhtemelen kendi ülkenizdeki üniversitelerin de
sunduğu çeşitli değişim programlarıdır. Bu çerçevede çoğunlukla
sadece bir dönem için (=1/2 yıl) Almanya’ya gitme imkanı
bulunabiliyor. Çocuğunuz Almanya’da kısa süreli bulunarak,
oradaki iş dünyası hakkında bir izlenim edinebilir: örneğin staj
yapmak amacı ile.
Bir yaz kursu, bir değişim programı veya bir staj muhtemelen
Almanya’da uzun süreli eğitim amaçlı bulunmanız için bir çıkış
noktası oluşturacaktır. Çocuğunuzun birkaç dönem buyunca
Almanya’da eğitim görmesi dünya genelinde kabul edilen bir
mezuniyet derecesi veya diploma almasında imkan tanımaktadır.
Ayrıca çocuğunuzun uzun süreli Almanya’da bulunması
durumunda ülkeyi daha yakından tanıma ve aynı zamanda
Almanca bilgisini büyük ölçüde ilerletme imkanı da bulacaktır.

Ebeveynler için bilgiler

Ben büyük bir keyif alıyorum…
gençlerin yeni imkanlar keşfetmelerini gözlemlerken. Git gide daha çok üniversite
öğrencisi ve bilhassa da lise öğrencileri Danışma Merkezi’mize gelip
Almanya’daki üniversite eğitimi ile destek imkanları hakkında bilgi almaktadır.
Bu amaç ile yanımıza gelen gençlere genellikle ebeveynleri de refakat etmektedir.
Danışmanlık sırasında çoğunlukla ilgi alanlarından ve mesleki hedeflerinden
bahsederler. Sonrasında kariyerlerini göz önüne almalarını görmek çok
memnuniyet verici bir his. Ve hedeflerine ulaşmak için somut olarak neler
yapmaları gerektiğini çoğu zaman biliyorlar.

Çoğu ebeveyn, çocuğunun Almanya’da üniversite eğitimi alma isteğini
desteklemektedir – güvenli, istikrarlı ve huzurlu bir ülkede. Onlar, çocuklarının
bu eğitim sayesinde büyük kariyer imkanlarına sahip olduklarını biliyorlar.
Almanya’ya üniversite eğitimi almak amacıyla gitmeden önce bizden
danışmanlık hizmeti almış olan öğrenciler bizi sık sık ziyaret ederler. Ne kadar
bağımsız olduklarını ve ufuklarını ne denli genişlettiklerini görmek bize çok
büyük mutluluk veriyor.
Dr. Nino Antadze Almanya’da üniversite eğitimi konusunda
danışmanlık hizmeti vermektedir. Nino Tiflis/Gürcistan’da bulunan
DAAD Danışma Merkezi’nde görev yapmaktadır.
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Almanya’da yükseköğrenimin
maliyeti ne kadar?

Almanya’daki hayat – diğer Avrupa ülkeleri ile kıyaslandığındaçok pahalı değildir. Gıda barınma, giyim, kültürel aktiviteler vs.
için gerekli giderler yaklaşık olarak AB ortalamasındadır.
Almanya’da üniversite eğitimi için bulunan bir kişinin – yaşam
giderleri hariç – sağlık sigortası, üniversiteye dönemlik olarak
ödenen katkı payı ve muhtemel eğitim harcı gibi harcamaları
da hesaba katması gerekir. Almanya’da öğrencilerin büyük bir
bölümü devlet üniversitelerinden birini tercih etmektedir. Devlet
üniversiteleri ilk lisans eğitimi ve birçok yüksek lisans programı
için genel anlamda eğitim ücreti talep etmemektedir, istisnai
durumlarda cüzi ücretler söz konusudur. Ancak belirli yüksek lisans
programları yüksek ücretler talep edebiliyor. Özel üniversiteler
de oldukça yüksek eğitim ücretleri talep etmektedir. Muhtemel
harç ücretinin yanı sıra tüm üniversiteler “Semesterbeitrag”
olarak adlandırılan ve dönemlik ödenen bir katkı payı talep
etmektedir. Buna genellikle belirli bir bölge içerisinde toplu
taşıma araçlarından ücretsiz olarak istifade edilebilen ulaşım
kartının ücreti de dahil dir. Katkı payının miktarı üniversiteye göre
değişebiliyor ve dönemlik 150-350 Euro civarındadır.
Ancak Almanya’da bir öğrencinin genel anlamda bir aylık geçimi
için gereken miktarı tahmin etmek zor. Genel olarak küçük
şehirlerdeki yaşamın büyük şehirler ile kıyaslandığında daha hesaplı
olduğu yaygın söylemler arasında. İstatistiklere göre: Almanya’daki
öğrencilerin ortalama aylık giderleri 920 Euro civarındadır. Aylık
harcamaların büyük bir kısmı kira giderlerine aittir.
Ayrıca: her bir yabancı öğrenci Almanya’da alacağı eğitim
süresince bir garantör göstererek yeterli maddi kaynaklara sahip
olduğunu belgelemek zorunda. Genel olarak çocuğunuzun bir
yıllık eğitim süreci için yaklaşık 8.640 Euro’ya sahip olduğunu
bir “Bloke Hesap” ile belgelemeniz gerekmektedir. Kendi
ülkenizde bulunan Alman Elçiliği’nde bu tür bir ispatı ne şekilde
yapabileceğinize dair ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.
Almanya’da “uluslar arası öğrenci” statüsüne kısıtlı olarak
çalışma müsaadesi verilmektedir. Yarı zamanlı bir işte çalışarak
eğitiminize katkıda bulunabilirsiniz, ancak eğitimin tamamını bu
tür bir iş ile finanse etmek ise neredeyse imkansızdır.
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Burslar veya başka maddi
destekler var mı?

Almanya’da eğitim görmek isteyenlere yönelik bir dizi kısa
süreli ve uzun süreli destek imkanları bulunmaktadır. Uluslar
arası öğrenciler burs almak için çeşitli kurum ve kuruluşlara
müracaat edebilirler. DAAD’nin Danışma Merkezlerine, Dış
Temsilciliklerine veya kendi ülkenizdeki üniversitelere müracaat
ederek sizin çocuğunuz için uygun bir destek imkanının bulunup
bulunmadığını sorunuz.
DAAD’nin burs veri bankası (www.funding-guide.de) Internet
üzerinden çeşitli burs türlerini rahatça araştırmanıza imkan
sağlamaktadır. Burada sadece DAAD’nin sunduğu burs
imkanlarını bulmakla kalmayıp, destek sağlayan diğer kuruluşlar
ile ilgili bilgilere de ulaşabilirsiniz. Ancak Alman destek
kuruluşlarının çoğunlukla Almanya’daki eğitimin tamamını
desteklemediklerini ve genel anlamda lisans eğitimi için burs
imkanlarının bulunmadığını belirtmekte fayda var.
Almanya’daki üniversiteler de burs imkanı sunmaktadır; ancak
başka ülkeler ile kıyaslama yapıldığında bu bursların sayısı
oldukça düşüktür. Bu tür burs destekleri sürekli geliştirildiği için
başvurmak istediğiniz üniversiteye burs imkanları konusunda da
müracaat etmekte fayda olduğunu düşünüyoruz.
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Çocuğum başvuru için hangi
belgelere ihtiyaç duymaktadır?

Çocuğunuzun uluslar arası bir öğrenci olarak Almanya’ya eğitim
almak amacıyla gelmek istemesi durumunda vizeye ihtiyaç duyup
duymaması hangi ülkeden geldiğine ve Almanya’da ne kadar
kalmak istediğine bağlıdır. AB üyesi bir ülkenin vatandaşları,
veya İzlanda, Lihtenştayn, Norveç veya İsviçre gibi ülkelerin
vatandaşları Almanya’ya giriş yapmak için sadece geçerli bir kimlik
belgesine ihtiyaç duymaktadırlar, vize almaları gerekmeketedir.
Diğer ülkelerin vatandaşları 90 günden uzun bir süre Almanya’da
kalmak istedikleri taktirde genellikle bir vizeye ihtiyaç duyarlar.
Vizeye, Almanya’ya giriş yapmadan önce müracaat etmek
gerekmektedir. Andorra, Avustralya, Brezilya, El Salvador,
Honduras, Israil, Japonya, Kanada, Monako, Yeni Zelanda, San
Marino, Güney Kore ve ABD vatandaşları Almanya’ya vizesiz
giriş yapabilmektedir, ancak sonrasında bir oturma müsaadesine
müracaat etmeleri gerekmektedir. Çocuğunuzun Almanya’da
çalışmak istemesi durumunda özel hükümlere tabi olabileceğini
dikkate alınız.
Almanya’ya yapılacak olan seyahatin 90 günü aşmaması
durumunda özel uygulamalar geçerlidir. Bu durumda aşağıdaki
ülke vatandaşları da vizesiz giriş yapabilmektedir: Antigua &
Barbuda, Arjantin, Bahamalar, Barbados, Brunei, Şili, Kosta
Rika, Dominika, Grenada, Guatemala, Columbia, Malezya,
Mauritius, Meksika, Nikaragua, Palau, Panama, Paraguay,
Peru, Samoa, Seyşeller, Singapur, St. Kitts & Nevis, St. Lucia,
St. Vincent & Grenadinler, Timor-Leste, Tonga, Trinidad &
Tobago, Uruguay, Vanuatu, Vatikan Şehri, Venezuela ve BAE.
Arnavutluk, Bosna-Hersek, Makau, Moldavya, Makedonya,
Karadağ, Sırbistan ve Tayvan vatandaşları için bu kurallar, belirli
şartlar altında geçerlidir. Bununla ilgili ayrıntılı bilgileri Dışişleri
Bakanlığı’nın web sayfasında bulabilirsiniz.
Ülkenizdeki Alman Büyükelçiliği veya Konsolosluğu’na müracaat
ederek ayrıntılar ve güncel düzenlemeler hakkında bilgi alınız.
Buradaki çalışanlar, vize başvurunuz ile ilgili konularda size
memnuniyetle yardımcı olurlar.
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Temel Almanca bilgisi…
Sadece Almanca eğitim veren bölümler için önemli bir koşul değil. Aynı
zamanda Almanya’da rahat etmeniz ve arkadaş edinmeniz için de size büyük
ölçüde fayda sağlar. Bu nedenle meslektaşlarım ile birlikte rehberlik ettiğimiz
okullardaki Almanca dersinin kalitesini arttırmak için yoğun çaba gösteriyoruz.
Bu okullarda Deutsches Sprachdiplom II sertifikasını alan tüm öğrenciler için
mutluluk duyuyoruz. Çünkü bu sertifika ile Almanya’da üniversite eğitimi
alabilecek seviyede Almanca bilgisine ulaştıklarını belgeleyebilmektedirler.
Almanya’daki üniversiteler çok büyük bir çeşitliliğe sahiptir. Burada sunulan
çok çeşitli imkanlar hakkında fikir sahibi olmak kolay değildir. Bu nedenle
öğrencilerimi vakitlice DAAD Danışma Merkez’lerine yönlendiriyorum.
Burada rahat bir ortamda, gerekli desteği alabiliyorlar.

Almanya’daki üniversite eğitiminden fayda elde etmeyen hiç kimse tanımıyorum.
Bu nedenle her genci ciddi bir şekilde bu imkanı değerlendirmesi için
cesaretlendirmek isterim. Yurt dışında edindiğim tecrübeler benim hayat yolumu
kalıcı olarak şekillendirmiştir – ve böyle olmasından dolayı da çok mutluyum.
Thomas Blumenrath “Zentralstelle für Auslandsschulwesen” (ZfA) da
(Alman Devletinin yabancı ülkelerde Almanca eğitim veren okulları
koordine eden resmi dairesi) uzman danışman. Kendisi Erivan,
Ermenistan’da görev yapmaktadır.
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Almanya ne kadar
güvenli bir ülke ?

Almanya güvenli bir ülkedir – uluslar arası kıyaslama
yapıldığında da. Suç konusunda aşırı endişe duymanız için
herhangi bir sebep yok. Burada özel güvenlik önlemleri almadan
serbestçe hareket edebilirsiniz: gerek büyükşehirlerde, gerekse
taşrada, gündüz veya gece.
Polis güvenilirdir ve güvenilir bir şekilde yardımcı olmaktadır.
Almanya’da bulunan her telefondan ücretsiz olan 110 üzerinden
polise ulaşabilirsiniz.
Dünya üzerindeki neredeyse her ülkenin Almanya’da Elçiliği
veya Konsolosluğu bulunmaktadır. Yani herhangi bir sorun
yaşamanız durumunda sizin ülkenizi temsil eden yetkililer burada
da bulunmaktadır.
Ayrıca çocuğunuz şahsi güvenliği ile ilgili konularda veya
muhtelif bir sorun yaşaması durumunda daima üniversitenin
yabancılar ofisine (International Office / Akademisches
Auslandsamt) müracaat edebilir.
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Sağlık imkanları nasıl?

Almanya’daki sağlık hizmetleri son derece iyidir. Alman Sağlık
sistemi ve yüksek nitelikli doktorlardan oluşan sağlık ağı dünyanın
en iyileri arasındadır. Yani çocuğunuzun tıbbi desteğe ihtiyacı
olması durumunda Almanya’da, başka hiçbir ülkede alamayacağı
kadar iyi sağlık hizmetleri alacaktır.
Almanya’da üniversite eğitimi almak isteyenlerin bir sağlık
sigortası yaptırmaları zorunludur. Almanya seyahatinin öncesinde
çocuğunuzun bir sigorta güvencesine sahip olup olmadığı
konusunu değerlendirmeniz önem taşımaktadır. Çocuğunuzun
kendi ülkenizde sahip olduğu sağlık sigortası güvencesi
Almanya’da da geçerli olabilir. Böylelikle örneğin “Avrupa Sağlık
Sigortası Kartı” na (EHIC) sahip olan herkes Almanya’da da
bir sağlık sigortası kapsamındadır. Eğer kendi ülkenizdeki sağlık
sigortası Almanya’da geçerli değil ise, çocuğunuzun buraya
geldikten sonra bir sağlık sigortası yaptırması gerekmektedir.
Resmi sigorta kuruluşları üzerinden yapılabilen bu tür bir sağlık
sigortasının ücreti aylık olarak yaklaşık 85 Euro’dur.
Üniversitelerin uluslararası ofisleri (Akademisches Auslandsamt)
sağlık sigortası ile ilgili sorularda memnuniyetle yardımcı
olmakta ve tavsiyelerde bulunmaktadır. Genellikle üniversitelerin
çevrelerinde de resmi sigorta kuruluşlarının irtibat ofisleri
bulunmaktadır. Böylelikle bu tür bir sigorta anlaşmasını hızlı ve
zahmetsiz bir şekilde yapabilirsiniz.
Sağlık sigortası güvencesi ile Almanya’da doktora gidebilirsiniz.
Acil durumlarda hastanelerin acil servislerine müracaat
edebilirsiniz. Yapılması gereken acil müdahaleler sigortalılar için
ücretsizdir. Ücretsiz arayabileceğiniz 112 üzerinden gündüz veya
gece ambulans çağırabilirsiniz.
Bilmeniz gereken: Almanya’da ilaçlar sadece eczanelerde satılır.
İlaç yasası Almanya’da çok katı sınırlamalara tabidir. Kendi
ülkenizde muhtemelen reçetesiz alabileceğiniz bazı ilaçlar
(örneğin antibiyotikler) burada sadece bir doktorun onayladığı
reçete ile satılır.
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Almanya’da çocuğuma kimler
danışmanlık yapacak?

Çocuğunuz yalnız değildir, her türlü organizasyonel soruda destek
alacaktır. Her üniversitenin yabancı öğrenciler ile ilgilenen bir
yabancılar ofisi (Akademisches Auslandsamt) bulunur. Yabancılar
ofisi çalışanları bir anlamda eğitiminiz ile ilgili somut hazırlıklarda
bulunurken müracaat etmeniz gereken doğru kişilerdir. Buradan
bölümler, kabul şartları ve üniversite eğitimine hazırlık, dil
sınavları, staj, eğitimin finanse edilmesi ve eğitiminizin somut
olarak planlanması konularında bilgi alabilirsiniz. Yabancılar
ofisi ayrıca Almanya’da müracaat edebileceğiniz ve yardım
alabileceğiniz bir mercidir. Çocuğunuz Almanya’ya vardıktan
sonra buradan gerekli olan tüm bilgileri alabilir.
Bazı Alman üniversiteleri “Mentoring-Programları” oluşturmuşlar.
Bu tür bir programda yabancı öğrencilerle bire bir ilgilenen bir
“mentor” tayin edilir: deneyimli, Alman üniversite öğrencileri. Bu
kişiler resmi dairelerde yapılması gereken işlerde, günlük hayattaki
sorunlarda ve üniversite eğitiminiz ile ilgili sorularda vs. yardımcı
olurlar. Ayrıca birçok Alman üniversitesinde “Studentenwerk”
isimli destek birimlerine de bu tür durumlarda müracaat
edebilirsiniz. Birçok “Studentenwerk” yabancı öğrenciler için
hizmet paketleri sunmaktadır; bu tür paketler, sağlık sigortasının
yanı sıra konaklama, yeme-içme vb. konuları da kapsamaktadır
ve Almanya’daki hayatınızın başlangıcını büyük ölçüde
kolaylaştırmaktadır.
Her üniversitede öğrenci temsilcilikleri, öğrenci kurulları ve
üniversite grupları bulunmaktadır; buralar, eğitim veya günlük
hayat ile ilgili sorunlarda müracaat edebileceğiniz muhataplardır.
Çoğunlukla üniversiteye yeni başlayanlar için oryantasyon
seminerleri de organize etmektedirler. Ve son olarak: bölümünüz
ile ilgili sorularınızı hocalarınız görüşme saatlerinde memnuniyetle
cevaplayacaktır.
Alman Üniversitelerinde öğrencilerden belirli bir ölçüde bağımsız
hareket etmeleri beklenmektedir. Öğrenme süreçleri ile ilgili
sorumlulukların büyük ölçüde üstesinden gelebilecek durumda
olmaları gerekmektedir. Bu, somut olarak şu anlama gelmektedir:
Çok sayıda yardım alma imkanı bulunmaktadır, ancak öğrencilerin
bunlardan kendi iradeleri ile istifade etmeleri beklenmektedir.
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Çocuğumun barınma ihtiyacı nasıl
karşılanacak?

Almanya’da öğrenciler ya bir öğrenci yurdunda, ya da özel bir
konutta konaklarlar.
Diğer ülkelerden farklı olarak Alman üniversitelerinde öğrenim
gören öğrencilere otomatik olarak bir konaklama imkanı
sağlanmaz. Almanya’daki üniversitelerin büyük bir kısmı
kampüs üniversitesi değildir ve üniversite bölgesinde genellikle
barınma imkanları bulunmamaktadır. Ancak her üniversite
şehrinde öğrenci yurtları bulunmaktadır. Buradan bir oda
kiralamak genellikle en hesaplı barınma alternatifidir. Ancak
yurt odalarından birisini kiralayabilmek için müracaatınızı vakitli
yapmanızı öneririz.
Buna alternatif olarak özel konaklama imkanları bulunmaktadır.
Çok sayıda seçenek mevcut: konut piyasasında boş bir odadan
möbleli bir daireye kadar çeşitli alternatifler sunulmaktadır.
Öğrenciler arasında özellikle öğrenci evleri (Wohngemeinschaft
/ WG) çok rağbet görmektedir. Burada, birkaç kişi bir daireyi
müşterek kullanmaktadır. Herkesin kendisine ait bir odası
bulunur, ancak mutfak ile banyo ortak kullanılır. Avantajları:
WG’deki yaşam oldukça hesaplı. Ayrıca burada hemen yeni
insanlarla tanışma imkanı da bulabilirsiniz ve müşterek yaşam
Almanca öğrenmek için bulunmaz bir fırsattır.
Konut arama sürecinde üniversitelerin yabancılar ofislerinden
önemli tavsiyeler alabilirsiniz.
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Cesaret ve Özgüven,…
İle kendi yolundan gitmek: Bunu, akademik değişim için Almanya’ya giden kızım
beraberinde getirdi. Ayumi Köln’de tasarım eğitimine başlamadan önce mesleki
geleceği ile ilgili çok büyük endişeler taşıyordu. Fakat Almanya’daki üniversitede
dünyanın dört bir köşesinden gelen öğrencilerle tanışma fırsatı buldu ve bu kişiler
– tıpkı kendisi gibi – birkaç yıllık mesleki tecrübeden sonra tamamen farklı bir
alanda eğitim almaya başladılar. Bu da onu vereceği kararda cesaretlendirdi.
Ayumi tasarımın tarihçesini mutlaka ayrıntılı bir şekilde öğrenmek istiyordu. Bu
nedenle de büyük bir tasarım geleneğine sahip olan Almanya’yı üniversite eğitimini
almak istediği yer olarak tercih etti. Her hafta Skype üzerinden görüşme yaptık.
Ve her seferinde Ayumi’nin gözlerinde sevinç ve heyecan gördüm. Almanya’dan
döndüğünden beri büyük bir hevesle tıbbi biyoloji ile sanatı birleştiren yeni eserler
üzerinde çalışmalar yapıyor. Tamamıyla kendini buldu diyebilirim.

Midori ve Ayumi Maruyama Japonya’nın başkenti Tokyo’dan geliyor.
Ayumi, değişim öğrencisi olarak Köln International School of Design’
da (KISD) Grafik Tasarım eğitimi aldı. Bu gün grafik tasarımcı olarak
serbest çalışıyor ve Tokyo’da “Science Art” alanında (Bilimsel Sanat)
kendi işini kurmak üzere.
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Almanya bir seyahat ülkesi olarak
neler sunmaktadır?

Belki çocuğunuzu Almanya’da ziyaret etmek düşüncesindesiniz.
Bu iyi bir fikir, çünkü Almanya oldukça fazla kültürel çeşitliliğe
sahip bir ülke.
Almanya’nın manzaraları çeşitli olduğu kadar çekicidir de.
Kuzeyde geniş kumullu sahillere sahip ada zincirleri uzanmakta
ve fundalıklar ile kır manzaraları çokça karşınıza çıkmakta. Bir
zamanlar Alman romantiğinin temsilcilerinin hayranlık duyduğu
manzara: sık karma ormanlar ile ortaçağdan kalma kaleler
sıradağlar arasından geçen nehir vadilerini süslemektedir. Ve
güneyde de berrak dağ göllerine sahip Alpler yükselmektedir.
Berlin, Hamburg, Münih ve Köln gibi metropolleri gezip görmek
yetmez. Büyük şehir veya küçük şehir: etkinlik takvimleri sergiler,
konserler, festivaller, gösterimler, fuarlar ve spor müsabakaları gibi
çok çeşitli kültürel atraksiyonlar ile doludur.
Ve unutmamak gerekir: bayramlar! Almanya’da yıl boyunca
ziyaretçilerine sıra dışı anlar yaşatan bölgesel bayramlar kutlanır
– örneğin Rhein bölgesindeki karnaval, Pfalz bölgesindeki şarap
kutlamaları ve Münih bölgesine ait Oktoberfest.
Almanya “Lezzet” bakımından da son derece çeşitli tatlar
sunmaktadır: Sauerbraten, Eisbein, taze bira ile Schweinshaxe
gibi besleyici, geleneksel bölgesel yemeklerden, uzman aşçıların
seçkin şaraplar eşliğinde sunulan hafif kreyasyonlarına kadar.
Ve tabii ki Almanya’nın her yerinde farklı ülkelerin ulusal
mutfaklarına ait tatlar sunan restoranlar da bulabilirsiniz.
Almanya son derece gelişmiş bir trafik ağına sahiptir. İster
arabayla, ister tren veya uçak ile: konforlu ve rahat seyahat
etmeniz için her türlü imkan sunulmaktadır.
Ayrıca Almanya Avrupa’nın merkezinde bulunmaktadır ve
konumu itibarıyla diğer Avrupa ülkelerini keşfetmeniz için ideal
bir çıkış noktasıdır. En iyisi gelin ve kendiniz görün!

30 Almanya’da Yükseköğrenim

15

Daha ayrıntılı bilgilere nasıl
ulaşabilirim?

Çocuğunuzun üniversite eğitiminin planlanması ile ilgili bilgi ve
yardıma kendi ülkenizde ulaşabilirsiniz. Aşağıdaki yerlere veya
kişilere müracaat ediniz (buralardan daha ayrıntılı bilgiler içeren
başka DAAD yayınlarına da ulaşabilirsiniz):
■ D
 AAD’nin Danışma Merkez’leri (IC) ve Dış Temsilcilikleri
(Adresler için: www.daad.de/local),
■ DAAD tarafından yurt dışında bulunan üniversitelerde
görevlendirilen okutmanlar ve öğretim görevlileri
■ Goethe Enstitüleri
■ Federal Almanya’nın dış temsilcilikleri, yani Elçilikler ve
Konsolosluklar

Internet üzerinden de gerekli bilgilere ulaşabilirsiniz:
Almanya’da yüksek öğrenim
konusunda ayrıntılı bilgiler:
 www.daad.de/deutschland
 www.study-in.de
Üniversiteler ve bölümler:

 www.daad.de/internationalprogrammes
 www.hochschulkompass.de
 www.universityranking.de
 www.studienwahl.de

Vize konularında:

 www.auswaertiges-amt.de
Burs ve destek programları:

 www.funding-guide.de
Almanca öğrenmek:

 www.goethe.de
 www.deutsch-uni.com
 www.dw.de
 www.testdaf.de
 www.summerschools.de

Ve nihayetinde Bonn’da bulunan DAAD merkezinde de bilgi ve
danışmanlık alabilirsiniz.
Lütfen tereddüt etmeyin: bize sorun!
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