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Çocuklarını yükseköğrenim yolunda desteklemek 
isteyen göçmen kökenli ebeveynler için. 

BIRLIKTE 
DAHA 
KOLAY!

YÜKSEKÖĞRENİM



Önsöz Eltern-Netzwerk NRW (NRW Ebeveyn Ağı)

Sevgili Okurlar, Sevgili Ebeveynler, 
Eltern-Netzwerk NRW (NRW Ebeveyn Ağı) olarak her gün eğitim 
ve fırsat eşitliği için çalışıyoruz. Biz, kökenin, insanların eğitim 
hayatlarında başarılı olabilmeleri için aşılamayacak bir engel 
teşkil etmemesi gerektiği kanısındayız. Çocukların ve gençlerin 
ebeveynleri tarafından desteklenmeleri onların okul ve meslek 
hayatlarındaki yönelimlerinde önemli bir rol oynar. Bu nedenle 
ebeveynleri tekliflerimiz hakkında kapsamlı bir şekilde bilgilen-
dirmek ve desteklemek istiyoruz. 

Elinizdeki broşür “yükseköğrenimde Ebeveyn Navigasyonu; Ebe-
veyn eğitimi yoluyla güçlenme” projesi kapsamında hazırlan-
mıştır. Proje, Ocak 2019 ve Aralık 2020 aralığında Mercator vakfı 
tarafından finanse edildi ve Konrad-Adenauer Vakfı iş birliği ile 
yürütüldü. Proje kapsamında göçmen kökenli olan ve kendisi 
yükseköğrenim deneyimine sahip olmayan birçok ebeveyn se-
minerlere katıldı. Etkinliklerde 

anne babalar, yükseköğrenimin getirdiği zorluklar ve olasılıklar  
hakkında ve çocuklarını yükseköğrenim yolunda nasıl destekle-
yebilecekleri konusunda bilgi edindiler. Orada, yükseköğrenim 
ile ilgili anlatılan her şeyi bu broşürde başka ebeveynlerin de 
bilgisine sunmak istiyoruz. 

Projeye katılım sağlayan herkese desteklerinden dolayı teşekkür 
ederiz; özellikle de ebeveyn seminerlerini gerçekleştiren gönül-
lülerimize! 

İyi okumalar!
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Erol Ҫelik, Yönetim Kurulu Başkanı, 
Elternnetzwerk NRW - 
Integration miteinander e.V. 
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Selamlama Mercator Vakfı

Çocuk ve gençlerin eğitim olanaklarını büyük ölçüde büyüdük-
leri ev belirliyor; bunu çok sayıda çalışma gösteriyor. Çocuk ve 
gençlerin göçmen kökenli bir ailede büyüyüp büyümemeleri 
burada önemli bir rol oynamaktadır. Almanya’ya göç eden ebe-
veynler kendi deneyimlerinden Almanya’daki eğitim ve yükse-
köğrenim sistemini tanımıyor. Bundan dolayı çocuklarını, Alman 
eğitim sisteminde ve bir yükseköğrenim tercihinde desteleme 
konusunda çok zorlanıyorlar.

Mercator Vakfı, okuldan mezun olduktan sonra gençlerin kendi-
leri için en iyi eğitim yolunu seçmelerini ve potansiyellerini tam 
olarak kullanmalarını sağlamak için çalışıyor. Desteklediğimiz  
“yükseköğrenimde Ebeveyn Navigasyonu” projesi, çocuklarının 
iş ve kariyer seçiminde merkezi bir etkiye sahip oldukları için 
ebeveynlere yöneliktir. Projenin amacı, göçmen kökenli gençle-
rin de, Almanya’daki yükseköğrenim hakkında bilgi sahibi olan 
ebeveynlerinin desteği ile yükseköğrenime karar vermelerini 
ve başarılı bir şekilde bitirmelerini sağlamaktı. Bu broşür de, bir 
yükseköğrenim dalı seçmek üzere olan gençlerin ebeveynleri-
ne destek sağlamayı amaçlamaktadır. Elternnetzwerk NRW'ye 
(NRW Ebeveyn Ağı) başarılı iş birliği için teşekkür ediyorum ve 
faydalı bir okuma diliyorum.

Larissa Dickhaut, 
Bilim Projesi Yöneticisi, 
Mercator Vakfı

Selamlama Konrad-Adenauer Vakfı

Etkinliklerimizle gönüllülerimizi zinde tutmak ve güçlenmele-
rine katkıda bulunmak istiyoruz.  Son iki yılda Elternnetzwerk 
NRW (NRW Ebeveyn Ağı) ile birlikte yakl. 70 gönüllü yetiştirme 
fırsatı yakalayabilmiş olmaktan dolayı mutluyuz. Gönüllülerimiz 
şimdi, göçmen kökenli ebeveynleri, çocuklarını olası bir yükse-
köğrenim yolunda destekleyebilmeleri için, yükseköğrenim ile 
ilgili her konuda bilgilendiriyor. 

Yapılan eğitimleri oldukça canlı ve verimli bulduk. Gönüllüleri-
mize eğlenceli ve başarılı çalışmalar diliyoruz! 
Korona salgını da bu proje kapsamında etkinlik düzenlenmesini 
zorlaştırdı. Bu broşürün seminerlerdeki içeriğin bir kısmını ebe-
veynler için daha erişilebilir hale getirmesinden dolayı hepimiz 
daha çok memnunuz. Elternnetzwerk NRW'ye (NRW Ebeveyn 
Ağı) iyi iş birliği için teşekkür ediyor ve diğer sayfaları okurken 
eğlenceli okumalar diliyoruz!

Simone Habig
Rheinland Bölge Ofisi Müdürü, 
NRW Siyasal Eğitim Forumu
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Sahibi: Das Elternnetzwerk NRW e.V. 
Elternnetzwerk NRW (NRW Ebeveyn Ağı), göç geçmişi olan 
ebeveynlerin dernekleri ve kurumlarının bir birleşimidir.  
Bünyemizde 50’den fazla ülkeden 300’ün üzerinde göçmen ku-
ruluş (MSO) bulunmaktadır. Ebeveyn ağı, Kuzey Ren Westfal-
ya’daki MSO’nun en büyük çatı organizasyonudur ve tanınmış 
bir ebeveyn organizasyonudur. 

Arka plan: Ebeveynlerin rolü
Başarılı bir eğitim yolunun eğilimleri aile evinde başlar. Bu ken-
dini (mesleki) yüksekokullarda da gösterir: Kimsenin yükseköğ-
renim görmediği bir ailede yetişen çocuklar daha nadir yükseko-
kul bitiriyorlar. Genel olarak tüm anne babalar çocukları için iyi 
bir gelecek ister – bunda göçmen kökeninin veya başka sosyal 
faktörlerin bir rolü yoktur. Ancak kendileri yükseköğrenim gör-
memiş ve bunun yanı sıra göç geçmişi olan ebeveynlerin destek 
sağlamaları daha da zor olabiliyor. Eğer çocuk bir yükseköğreni-
me ilgi duyuyorsa, bilinmeyenin çokluğu - hem anne baba, hem 
de çocuk için - yıkıcı olabilir. 

Şüpheler artabilir: Çocuğum bunu başarabilir mi?  
Çocuğumun yükseköğrenim masraflarını nasıl karşılarım? Dil 
bariyerleri tüm bunları daha da zorlaştırıyor. Okuldan sonra ço-
cuklarına bilinçli ve bilgili bir şekilde eşlik edebilen ebeveynler, 
çocuklarının doğru kararları verme şansını artırır. 

Projenin amacı
Ocak 2019 ile Aralık 2020 arasında devam eden projenin ama-
cı, kendileri yükseköğrenim görmemiş göçmen ebeveynleri, 
seminerler ile çocuklarına olası bir yükseköğrenime giden yol-
da daha iyi eşlik etmelerini desteklemekti. Gönüllüler, ebeveyn 
seminerlerinde yükseköğrenim ile ilgili bilgiler aktarmak üzere 
eğitildi. Ebeveynler burada edindikleri bilgileri çocuklarına ak-
tarabilirler. Diğer bir amaç ise, ebeveynlerin, çocuklarının bir 
yükseköğrenim tercihlerinde nasıl bir rol oynadıkları ve davra-
nışlarının çocukları üzerindeki etkileri hakkında düşünmeleri idi.
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Bölüm 1: “Yükseköğrenim yolunda ebeveyn navigasyonu”projesi; ebeveyn  
eğitimi yoluyla güçlendirme“ 1.1 Proje tanıtımı

İleri eğitim konseptinin ve ebeveyn seminerlerinin metodik ve içeriksel gelişimi 
 

Düsseldorf yüksekokulu ile birlikte

Bilgilendirme etkinlikleri
 

Gönüllülere proje amaçları ve süreçleri tanıtılıyor

Eğitimler  
NRW’de 5 lokasyonda 68 gönüllünün mesleki eğitimi

Eğitimlerin, yükseköğrenim Danışma Merkezleri desteği ile yerinde yapılması 

Merkezi atölye
 

Gönüllüler bölgeler arası 
dijital ortamda bilgi alışverişinde bulunuyor

Bitirme etkinlikleri

Ebeveyn seminerleri
 

Gönüllüler, göçmen kökenli ve kendileri 
yükseköğrenim deneyimi olmayan  

ebeveynleri güçlendiriyor
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Bir bakışta proje süreci
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Gönüllülerin sertifikalandırılması
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1.2 Ebeveyn Navigasyonu Projesinin icrası

“Bana göre göçmenlerin 
tüm alanlarda katılımı için  
eğitim önemli bir faktördür. 
Ancak birçok çocuk, ebeveynle-
ri destek olamadığı, için erişim 
sağlayamıyor. Ebeveyn Navi-
yasyonu Projesi kapsamındaki 
gönüllü eğitimlerine ebeveyn-
leri güçlendirmek ve çocukların 
da işini kolaylaştırmak için ka-
tılmaya karar verdim."

Ebeveyn seminerleri
Gönüllüler, başarılı bir şekilde tamamladıkları eği-
timin ardından ebeveyn seminerleri düzenlediler. 
Ebeveyn seminerlerinde, yükseköğrenim hakkında 
bilgiler aktarıldı ve ebeveynler, yükseköğrenimi tercih 
ederken ve yükseköğrenim dalı seçerken çocukları ile 
ilgilenmeleri için teşvik edildi.  Gönüllüler, dernekler-
de / MSO’larda aktiftir ve bu nedenle iyi bir koodinas-
yon içindedirler. Diğerleri ebeveynlere ulaşmak için 
kendi cemiyetlerini, okulu veya iş çevrelerini kullandı-
lar. Korona salgını nedeniyle, Mayıs 2020’den itibaren 
dijital ebeveyn seminerleri de düzenlendi.

Program
Düsseldorf yüksekokulundan 
Prof. Dr. Veronika Fischer ve 
Sabine Evertz projeyi ebe-
veyn ağı ile birlikte geliştiri-
yor. Onlar eğitim programının 
yazarları. Konuşmacı olarak, 
ebeveyn seminerleri düzenle-
meleri için gönüllülere içerik 
ve yöntemler aktardılar.

Prof. Dr. Veronika Fischer ve Sabine 
Evertz, konuşmacılar ve yazarlar

Sarah Kass, gönüllü
Ebeveyn Naviyasyonu Eğitimi, Essen Proje yönetimi

Proje yöneticisi Lilli Grieshaber, eği-
timlerin organizasyonundan sorum-
luydu ve gönüllülere tavsiyeler vere-
rek destekte bulundu. 
“Benim için gönüllülerin kendi dene-
yimlerini proje kapsamındaki çalış-
malarına nasıl aktardıklarını görmek 
çok güzeldi. Ebeveyn seminerlerinde  
ebeveynlerin, yükseköğrenim hakkın-
da anlayabilecekleri seviyede anlaşılır 
bilgiler elde edebildikleri için çok min-
nettar olduklarını gözlemledim."

Eğitimler
2 günlük eğitim kursları 
NRW’nin beş lokasyonunda 
düzenlendi.  Her bir lokasyon-
da yaklaşık 15 gönüllü katılım 
sağladı.  Tüm gönüllüler de 
yükseköğrenim deneyimleri-
ne sahipti ve kendi ailelerinde 
de göçmen kökenli kişilerdi. 
Böylece gönüllüler kendi de-
neyimlerini inandırıcı bir şe-
kilde ebeveyn seminerlerinde  
aktarabildiler.

Nabila El-Makhoukhi, gönüllü

Ebeveyn Naviyasyonu Eğitim - Düsseldorf

Mönchengladbach’ta ebeveyn seminerleri 
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Zehra Calgan ve kızı Betül Calgan Ebeveyn navigasyonu 
projesi kapsamındaki bir gönüllü eğitimine katıldılar ve 
ondan beri çok sayıda ebeveyn semineri düzenlediler. 

Betül Calgan Düsseldorf Yüksekokulunda sosyal hizmetler oku-
yor. Proje yöneticisi Lilli Grieshaber onlara projeye anne-kız 
olarak katılma konusundaki motivasyonları, deneyimlerini ve 
özellikleri hakkında sorular sordu. 

Lilli Grieshaber: Betül, yükseköğreniminize giden yolu o zaman-
lar hangi duygularla buldunuz? 
Betül Calgan: Liseyi bitirdikten sonra tüm o bilgiler bana ilk önce 
biraz fazla geldi. Başlangıçta nereden başlayacağımı bilmiyor-
dum...

Lilli Grieshaber: Bugün yükseköğreniminizi neredeyse tamam-
ladınız. Peki sonunda yolunuzu bulmanıza ne yardım etti?
Betül Calgan: Erkek kardeşimin ve annemin büyük desteği saye-
sinde çok çabuk yolumu buldum. Yüksekokulun Danışma Mer-
kezini (ZSB) ziyaret ettim ve hemen ardından sosyal hizmetler 
okumaya başladım. Oradaki danışmanlık hizmeti bana çok yar-
dımcı oldu. Buna rağmen, yolculuk her zaman heyecan verici ve 
ilginç oldu - şu anda neredeyse yükseköğrenimimin sonuna gel-

miş olmam inanılmaz.
 
Lilli Grieshaber: Zehra, kızınızın okuldan sonra yükseköğrenim 
ile ilgilendiği zaman neler yaşadınız?
Zehra Calgan: Kızım Betül ile her şey oldukça sorunsuz ilerledi. 
Neyin önemli olduğunu ve nereden bilgi alabileceğimi zaten bi-
liyordum. Yüksekokul öğrencisi olan ilk çocuğum Betül’ün erkek 
kardeşinde daha büyük korku ve endişelerim vardı. İlk etapta İn-
ternet’te kendimiz araştırmamız gerekiyordu - birden çok fazla 
bilgi ile karşı karşıya geldik! Ardından bir ZSB’yi ziyaret ettik ve 
orada da birçok bilgi edindik. Ayrıca çevremde bulunan başka 
yüksekokul öğrencilerinden de tavsiyeler istedim. Bunlar bize 
yardımcı oldu. 

Lilli Grieshaber: İleri eğitim aldıktan nasıl kendiniz de ebeveyn-
lik seminerleri düzenlemeye karar verdiniz?
Zehra Calgan: Gönüllü rolümü çok seviyordum, çünkü bildikleri-
mi başkalarıyla paylaşmak ve yardımcı olmak beni mutlu ediyor.
Betül Calgan: Ebeveynlerle çalışmak, tartışmak, ilgi göstermek 
ve onların görüşlerini almak, hikayelerini dinlemek ve kendi gö-
rüşlerimi dosdoğru paylaşmak benim için çok geliştirici oldu.
Lilli Grieshaber: Ebeveynler seminerleri nasıl karşıladı ve onlar 

1.3 Röportaj: “Biz ebeveynlere yükseköğrenimin yapılabileceğini gösteriyoruz!”

için hangi konular en çok önemli idi?
Betül Calgan: Ebeveynler özellikle yaptığımız alıştırmalara katı-
lım sağladılar ve bu aktif katılımın onlara iyi geldiğini fark ettim. 
Yoğun olarak korkuları ve endişeleri hakkında konuştuk. Özel-
likle yükseköğrenim dalı seçimi, finansman, çocukların yetenek-
leri, performans gereklilikleri, yüksekokul karmaşası ve ebevey-
nlerin yetenekleri ele alındı. Çoğu ebeveyn, yükseköğrenimin 
çocuklarının yaşam kalitelerini artıracağını umut ediyor. 
Zehra Calgan: Ebeveynler bu seminerlerde korku ve endişeleriy-
le yalnız olmadıklarını gördüler. 
Betül Calgan: Evet. Kritik tartışmaların yanı sıra, ebeveynler el-
bette önemli bilgiler de edindiler ve artık çocuklarını yükseköğ-
renime giden yolda destekleyebilirler. Bu sadece ebeveynlerin 
değil, aynı zamanda çocukların sırtından da büyük bir yük alıyor. 
Onları duygusal ve bilgilendirici olarak destekleyebilecek güçlü 
ebeveynleri olan çocuklar, önemli engelleri aşabiliyorlar. 
Lilli Grieshaber: Anneniz veya kızınız ile birlikte ebeveyn semi-
nerleri düzenlemek nasıldı?
Zehra Calgan: Benim için harika bir deneyim oldu. Bu yolu, kı-
zımla birlikte yürümek çok güzeldi. Biz her iki tarafı da, yani hem 
ebeveynleri hem de öğrencileri, temsil ediyorduk ve kendi de-
neyimlerimiz hakkında konuştuk. 

Betül Calgan: Benim için de kendi annemle birlikte ebeveyn se-
minerleri düzenlemek çok sıra dışı bir deneyim oldu, çünkü bir 
yükseköğrenimin yapılabileceğini ikili olarak göstermiş olduk!
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Ebeveynler, çocuklarına okuldan yükseköğrenime geçiş 
sürecinde refakat ederken nasıl desteklenebilir? 

Okuldan yükseköğrenime geçiş sürecinde ailenin rolü büyüktür. 
Burada gelecek neslin geleceği kararlaştırılır. Bu karar verme 
süreci genellikle karmaşıktır. Kendileri yüksekokula gitmeyen 
ebeveynler genellikle çocuklarına bu yolda tavsiyeler verme ko-
nusunda güvensizdir. Onları yönlendirebilmek için pusulaları ek-
siktir diyebiliriz. Yüksekokulun dünyası ebeveynleri ürkütebilir. 
Ayrıca kendi sosyal çevrelerinde genellikle kendisi yükseköğre-
nim gören ve tavsiyelerde bulunabilen kimseler yoktur. Bu ne-
denle ebeveynler kendilerine birçok sorular sorarlar, örn. yükse-
köğrenimin finanse edilmesi, yüksekokul seçimi, başka bir şehre 
taşınma olasılığı, yükseköğrenim danışmanlığı olanakları vs. ek-
sik bilgilere çoğu zaman korkular da eklenir: Çocuklar anne baba 
evinden kopacak mı? Belki de birbirimizden uzaklaşacakmıyız? 

Güvensizlik ve korkulara rağmen, ebeveynler, çocuklarının bu 
sosyal yükselişte başarılı olmalarına son derece ihtiyaç duyarlar. 

“Ebeveyn navigasyonu” projesinin bir katılımcısının ifadelerin-
den acıkça anlaşıldığı gibi, eğitim, daha iyi bir geleceğin anahtarı 
olarak görülür: Ben, “yükseliş ile ilgileniyorum. Ben çocukları-
mın benim de yaptığım bu kariyeri […] yapmasını istiyorum ve 
yaşam standardı ile mesleki seviye bakımından daha iyi durum-
da olmalarını istiyorum. Ayrıca kendisi ve tüm toplum için yararlı 
olacak bilgiler öğrenmelerini istiyorum.” Çocuklara daha iyi bir 
hayat sağlanmalıdır. Yüksekokulu bitirerek işsizlik ve ayrımcılığın 
önüne geçilmesi bekleniyor. Ebeveynlerin bu umutları çocukla-
rın ifadelerine de yansıyor: “Ebeveynlerim her zaman okuyabil-
diğimiz kadar okumamızı ve fırsatımız olursa üniversiteye de git-
memizi tembihlemiştir. Bu yüzden okuyabildiğim kadar okumak 
istiyorum.”

Ebeveynler, kendi beklentilerini çocuklarına aktardıklarında her 
zaman doğru olanı yapmış olmazlar. Kendimiz için istediklerimiz, 
 

1.4 Yükseköğrenim oryantasyonunda ebeveynlerin rolü  
Sabine Evertz ve Veronika Fischer tarafından kaleme alındı 

örn. başarılı bir eğitim kariyeri, çoğu zaman çocuklar tarafından 
baskı olarak algılanıyor. Bir öğrenci bu baskıyı çok stresli yaşa-
mak durumunda kalmış: “Ah, bu evde yapılan bir çeşit baskı 
karışımıydı, annem her zaman okulda derslerimin iyi olmasını 
isterdi ama aynı zamanda okulda, Gymnasium’da (lise) gerçek-
ten fark edilmediğimi hissediyordum, yani bu çalışması gereken 
bir topluluktu/burada çalışması gerek bir topluluk vardı ama 
ben yapamıyordum ve tökezledim.” Aşırı yüklenmenin yanı sıra 
ebeveynlerin çocuklarına yükseköğrenim konusunda güvenme-
dikleri de oluyor, çünkü yüksekokulu bitirmesini imkansız görü-
yorlar.
Tüm bunlar elbette kötü niyet ile yapılmıyor – çünkü ebeveynler 
genelde çocuklarının iyiliğini ister! Ebeveyn eğitimleri, ebeveyn-
leri, çocuklarını okuldan yüksekokula geçişte en iyi şekilde des-
tekleyebilmeleri için eğitmeli ve bilgilendirmelidir. 

Prof. Dr. Veronika Fischer ve Sabine 
Evertz, konuşmacılar ve yazarlar
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Oryantasyon süreci ve yükseköğrenim dalı seçimi

• Ebeveyn olarak yükseköğrenim danışmanlığının yerini  
 tutamazsınız!
• Kendi istekleriniz çocuklarınıza aktarmayın! 
• Çocuklarınızın taleplerine karşı açık olun!
• Çocuğunuz ile bir yükseköğrenim dalı için çeşitli seçenekler  
 belirleyin ve çocuklarınıza, sonuç olarak kendi  
 yükseköğrenimleri ile ilgili kendileri karar vermeleri  
 gerektiğini hissettirin! 
• Yükseköğrenim danışmanlığı ile iletişime geçilmesini teşvik  
 edin! Sizin de gelmenizi isteyip istemediği yoksa tek mi  
 gitmek istediğini sorun! 
• Yükseköğrenimin finansman seçenekleri hakkında,  
 çocuklarınızı ihtiyaç haline destekleyebilmek için bilgi  
 edinin (Bafög (Federal Eğitim Yardımı Yasası), burslar vs.)!
• Çocuğunuza, ev bakmaya giderken eşlik etmenizi isteyip  
 istemediğini sorun!

Yükseköğrenim süreci

• Çocuğunuzun eskiye göre daha az evde olmasına  
 anlayış gösterin!
• Çocukların değişimlerine karşı hassas olun 
 (aşırı yüklenmeye karşı tepki verme, stres, sürekli  
 yorgunluk …) ve dikkatlice sorun!
• Çocuğunuzun yükseköğrenimdeki performansını kabullenin 
 ve takdir edin!
• Yükseköğrenimdeki ilk notları düşük geldiğinde 
 onu cesaretlendirin!
• Yükseköğrenimin daha fazla zaman aldığını fark ettiğinizde,  
 ev işlerinde ve aile içinde çocuklarınızın yükünü hafifletin!
• Bir yükseköğrenim için yeterince serbest alan sağlayın!

Ebeveynler için ipuçları: Çocuklarınızı nasıl daha iyi destekleyebilirsiniz!

BIRLIKTE
DAHA 
KOLAY!

YÜKSEKÖĞRENIM

BİLGİ BÖLÜMÜ

BÖLÜM 2:

“Bielefeld Üniversitesi Yükseköğrenim Danışma Merkezi’nin destekleriyle“

ElternN   VI
ins Studium
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Genel yükseköğrenim yeterliliği – Abitur da denilebilir – ile ço-
cuğunuz isterse üniversiteye, isterse de meslek yüksekokuluna 
gidebilir. 
Yükseköğrenim yeterliliğine sahip olan çocuğunuz meslek yük-
sekokuluna gidebilir. Çocuğunuzun bölüm seçimi kısıtlanmaz, 
bu diploma ile meslek yüksekokulunda bir yükseköğrenim dalı 
seçebilir. Çocuğunuz mesleki yükseköğrenime geçiş yeterliliği-
ne sahip ise, üniversiteye veya meslek yüksekokuluna gidebilir. 
Ancak sadece belirli dersleri ve bölümleri seçebilir – bunlar dip-
lomada yazar. 

İster meslek yüksekokuluna ister üniversiteye gidin – her bir bö-
lümün amacı başarılı bir lisans diploması ve belki de sonrasında 
yüksek lisans derecesidir.

Almanya’da 20.000’den fazla bölüm vardır. Durum böyle iken, 
doğru bölümü seçmek kolay değildir. Çocuğunuza, eğer isterse, 
oryantasyon ve arama konusunda yardımcı olun. 

2.1 Yükseköğrenime geçiş hakkı 
Çocuğum hangi okulu bitirdiğinde yükseköğ-
renim görebilir? 

genel yükseköğrenime 
geçiş yeterliliği

üniversite ve meslek yüksekokulu

meslek yüksekokuluna 
geçiş yeterliliği

Meslek yüksekokulu

Mesleki yükseköğrenime 
geçiş yeterliliği

Belirli derslere erişim hakkı

2.2 Yüksekokul çeşitleri 
üniversite veya meslek yüksekokulu –  
Farkı nedir?

2.3 Yüksekokul diplomaları 
Lisans (Bachelor) – Yüksek lisans (Master) – 
Doktora (Promotion) Bunun anlamı nedir? 

2.4 Yükseköğrenim teklifleri 
Yükseköğrenim dalı seçiminde oryantasyon 
– Kontrolü kaybetmeyin!

 

Meslek yüksekokuluÜniversite

Boyut

Yükseköğrenim 
teklifi

Yükseköğrenim 
organizasyonu

Pratikteki  
karşılığı

Daha çok 
öğrenci, 

biraz anonim

Daha az 
öğrenci, daha kişisel

geniş 
ve 

çeşitli

Daha küçük 
ve dolayısıyla 

özel

Büyük ölçüde bağımsız 
ve yükseköğrenim 

 organizasyonu

okul gibi daha küçük 
gruplar ve oldukça sabit 

ders planları

daha çok 
araştırmaya dayalı 

daha çok uygulamaya 
dayalı, uygulamalı 

ve meslek hayatı ile 
bağlantılı

Genel bakış, ancak farklılıkları daha kolay anlamanızı 
sağlar ve sadece oryantasyon amaçlıdır! Daha iyisi veya 
daha kötüsü yoktur: Çocuğunuzun meslek yüksekokulu-
na mı yoksa üniversiteye mi daha uygun olduğu onun 
ilgisine ve çalışma şeklinde bağlıdır!

 Lisans (BA) 3 - 4 yıl standart yükseköğrenim süresi
  ilk mesleki yeterlilik diploması 

Temel yükseköğrenim
En önemli yeterliliklerin kazanılması, 
Meslek alanının öğretileri ve teorileri

Yüksek lisans (MA)
1 - 2 yıl standart  

yükseköğrenim süresi
Lisans sonrası geliştirici öğrenim

Konsolidasyon ve uzmanlaşma Meslek 
hayatına giriş

 Doktora
Doktora derecesi

Tarım ve orman  
bilimleri

Sanat, müzik, tasarım

Dil- ve kültür bilimi

Toplum ve sosyal 
bilimler

Matematik, fen bilimleri

Ekonomi ve hukuk
bilimleri

Mühendislikler

Tıp, sağlık bilimleri

Öğretmenlik
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2.5 Yükseköğrenim dalı seçimi 
Danışmanlık - Araştırma - Bilgi edinme
Aramada neler yardımcı olabilir?

İlgi alanları ve 
güçlü yönleri

Deneme
(Staj, yetenek değerlendirme, 

YO'da bir günüm

Görüşmeler yapmak
(ebeveynler, tanıdıklar ve 

öğretmenlerle)

İlgi testleri
(İş bulma kurumunun 

kendini tanıma araçları)

Yerinde bilgi edinme
(Bilgi haftaları, yüksekokul 

bilgilendirme günleri)

Yüksekokullardaki  
atölyeler

(”Lise bitti, ya şimdi? 
Ne yapmalı?)

Çevrim içi araştırma
(Hochschulkompass.de

HS (yüksekokul) ana sayfası)

Danışmanlık hizmetle-
rinden yararlanmak

(Merkezi öğrenci danışmanlığı)

Yükseköğrenim 
fuarları

ziyaret etmek

2.6 Kişilik profili 
Yükseköğrenim çocuğa uygun olmalıdır:  
Çocuğun ilgi alanları ve güçlü yönleri nelerdir?”

Yetenekler
Çoğunuz özellikle 
neye yatkındır?

İlgi alanları
Çocuğunuz her zaman 
ne ile çokilgileniyor?

Amaçlar
Çocuğunuz  

yükseköğrenim ile 
ne amaçlıyor?

Öğrenme tipi
Çocuğunuz öğrenirken 
nerede zorlanıyor neyi 

kolay yapabiliyor?

2.7 Başvuru ve kontenjan
Çeşitli prosedürler: 
Kontenjan sınırlaması var veya yok?

2.8 Kontenjan sınırı
Diploma notu ve bekleme dönemi  
merkezi bir rol oynamaktadır.

Nummerus Clausus (NC) (taban ortalama)
Bir bölümün NC’si çoğunuzun, bu bölüme kayıt olabilmesi için hangi 
ortalama diploma puanı almış olması gerektiğini göstermektedir. 
NC, bir bölüme kabul edilen en düşük not ortalamasına sahip adayı  
göstermektedir. Bu sabit bir değer değildir ve her yıl değişir.

Bekleme dönemi
Yüksekokullar sınırlı kontenjan ile öğrenci alan bölümlerin kon-
tenjanların bir kısmına bekleme döneminde olan adayları da 
yerleştirmektedir (liseyi bitirdikten sonra geçmiş olan bekleme 
dönemi). Bekleme döneminin sayılması için çocuğunuzun kayıt 
olması gerekmiyor, “saat” otomatik işler. Yerleşme öncesi bek-
leme dönemlerinin sayısı başvuru sayısına bağlıdır. Çocuğunuz, 
bekleme döneminde olduğunu belgeleyebilirse, rakiplerinin 
sayısı ona göre azalır – ve yükseköğrenime daha erken yerleşir.

Çocuğunuz bir yükseköğrenim dalı seçtikten sonra sırada başvuru 
var. Burada prosedür, bölümün kontenjan sınırlı veya kontenjan 
sınırsız yerleşilen bir bölüm olup olmadığına göre farklılık gösterir. 

Ebeveyn olarak bir yükseköğrenim danışmanlığının yerini tuta-
mazsınız ve tutmamalısınız! Ama siz çocuğunuzun şimdiye kadar 
hep yanındaydınız ve onu çok iyi tanıyorsunuz. Bundan dolayı, 
yükseköğrenim dalını seçerken, kendi günlük ilgi alanlarını ve güç-
lü yönlerini göz önünde bulundurmasına yardımcı oluyorsunuz. 

Kontenjanla yerleşilen 
bölümler

Kontenjansız yerleşi-
len bölümler

Kayıt / Öğrenci kaydı

Yerleşme şartlarını süresi içinde kontrol etmek
Staj, dil becerileri, süreler vb.

Başvuru 
NC ve bekleme dönemlerinin sayılması

Ret Yerleşme
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2.9 Eğitim ve geçim giderleri
Ebeveyn olarak kendinize şu soruları soruyorsunuz-
dur: Bir yükseköğrenimin maliyeti nedir?

2.10 Finansman seçenekleri
Çok sayıda finansman kaynağı mevcuttur – yükse-
köğrenim mümkündür!

2.10.3 Yarı zamanlı işlerden elde edilen gelir 
Deneyim ve para kazanmak - birçok öğrenci yarı 
zamanlı işlerde çalışıyor.

2.10.4 BAföG
BAföG sayesinde yüksekokula sadece 
parası olan gitmiyor!

Bafög nedir?
- BaföG’ün açılımı, Federal Eğitim Yardımı Yasasıdır ("Bundes  
 Ausbildungsförderungs Gesetz"). BAföG, yüksekokul  
 öğrencileri için devlet teşvikidir.
- BAföG’ün %50’si hibedir ve bu nedenle geri ödenmesi 
 gerekmez!
- Kalan %50’si, eğitimin sonunda geri ödenmesi gereken  
 faizsiz bir kredidir.

Teşvikten yararlanma şartları nelerdir? 
1. Amaçlanan eğitim BAföG’ye göre teşvike uygun olmalıdır   
 (kamuya açık ve özel (meslek) yüksekokullarda ve  
 akademilerde birinci yükseköğrenim).
2. Kişisel şartlar, örn: uyruk, uygunluk, yaş ve gelir durumu ile  
 ilgili (kendi geliri, ebeveynlerin geliri, mal varlığı) yerine  
 getirilmiş olmalıdır.
3. BAföG genellikle yalnızca standart eğitim süresi boyunca  
 ödenir. Bununla birlikte uzatmayı mümkün kılan istisnalar  
 veya başka nedenler de vardır (örn. öğrenci kendisi çocuk  
 sahibi olursa) 

Barınma: 290-563 €
Yemek: 140-213 €
Ulaşım: 81-140 €
Giyim: 32-59 €
Telefon, İnternet vs.: 25-39 €
Eğitim araç gereçleri 19-27 €
Sağlık sigortası: 0-190 €
Boş zaman, kültür ve spor: 47-89 €
Harç ve katkı payları: 12-187 €
Aylık toplam giderler: 646 - 1.507 €

Giderler büyük ölçüde …
- yükseköğrenim yeri (büyük şehir vs. kasaba)
- barınma yeri (ebeveynlerin evinde, kendi evi, yurt)
- bölüm (örn. diş hekimliği, mimarlık, güzel sanatlar  
 vb. masraflar daha yüksektir)
- öğrenicinin yaşı
- kişisel gelir durumu
- bireysel yaşam standardına bağlıdır

2.10.1 Çocuk parası

- 25. yaşın sonuna kadar, devlet, evli olmayan ve yükseköğre- 
 nim gören çocuk için ebeveynlere çocuk parası öder.
- Eğer çocuk yükseköğrenim sırasında harçlık kazanmak  
 istese gelir seviyesine dikkat etmek gerekir aksi halde çocuk  
 parası kesilir.
- Çocuk parası ile ilgili sorularınız varsa, lütfen çocuk parası  
 kasası ile iletişime geçin, vergiler ilgili sorularınız varsa,  
 vergi dairesi iletişime geçin.

2.10.2 Ebeveynlerin desteği

- Ebeveynler yasal olarak yeterli bir eğitimi yani yükseköğrenimi  
 de finanse etmekle yükümlüdür – (BGB madde 1610 para. 2).
- Desteğin miktarı ebeveynlerin imkanlarına ve cömertliğine  
 bağlıdır.
- Anlaşmazlık durumlarında başvurulan aile mahkemelerinin  
 nafaka değerlendirmesine ilişkin bir yönergesi  olan  
 “Düsseldorf Masası” oryantasyon sağlar.

Kaynak: Yüksekokul öğrencileri organizasyonu (2016) tarafından düzenlenen 21. sosyal anket  
bazında alınan 2019 yılı tahmini değer

- Almanya’daki yüksekokul öğrencilerin üçte ikisi yükseköğre- 
 nimin yanında çalışıyor ve eğitimlerini finanse ediyor.
- Yarı zamanlı çalışma, eğitiminizin süresini uzatabilir.
-  ANCAK: Çocuğunuz öğrenim dalına yakın bir işte 
 çalışıyorsa, öğrenim sırasında bile değerli deneyimler  
 biriktirebilir!
- ÖNEMLİ: Çocuk parası, BAföG ve sağlık sigortası için  
 gelir sınırlarına uyulmalıdır!

Az gelirli 
işler veya  

450 Euro işleri

Sömestr tatili çalışması
Veya başka bir
kısa dönemli iş

Boş 
zaman 

çalışması

Geçiş alanı durumları
veya midi iş
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- Yükseköğrenimin, BAföG, yarı zamanlı bir iş veya  
 ebeveyn desteği yoluyla finanse edilemiyorsa, öğrenci  
 kredileri genellikle bir alternatif sunar.
- Öğrenci kredileri, genel eğitim maliyetlerini / geçim  
 maliyetlerini finanse etmek veya özel yükseköğrenim durumları  
 için uygundur (örneğin bitirme aşamada).
- Ödemeler aylık yapılır.
- Normal bir kredide olduğu gibi faiz işler
 ancak kredinin çıkması için güvence (örn. mal varlığı)  
 gerekli değildir.

Sonbahar 2020 itibariyle en yüksek teşvik oranları
- 24 yaşa kadar: Ebeveynleri ile yaşamayan: 752 €
 Ebeveynleri ile yaşayan: 483 €
- 25 - 29 yaş arası: Ebeveynleri ile yaşamayan: 861 €
 Ebeveynleri ile yaşayan: € 592

Geri ödeme
- Geri ödeme başlangıcı: Standart yükseköğrenim  
 süresinden 5 yıl sonra
- Geri ödeme miktarı 10.000 €, ile sınırlıdır 
 geri kalanı silinir!
- Aylık minimum 130 € taksit ile maks. 77 ay 
 (gelire bağlı olarak)
- miktarın azaltılması mümkün (çocukları olması, daha  
 büyük meblağlarda geri ödeme yoluyla tasarruf, vb.)
 Örnek: Ayda , lisans veya yüksek lisans için 861 € BAföG   
 alan bir kişi (toplamda 5 yıl süreyle) toplamda  
 51.660€ BAföG alır ve sadece 10.000€ geri öder –  
 bu toplam teşvikin beşte birinden daha az!

2.10.5 Burslar
Burslar sadece en iyi notları alanlar için mi? 
Yanılıyorsunuz!

2.10.6 Yükseköğrenim kredileri 
ükseköğrenim kredileri
BAföG’e ve ebeveyn desteğine alternatif olabilir!

Bu nedenle BAföG avantajlıdır:

-  Çocuğunuza en az yarısı devlet  
 tarafından "hediye edilir“!
-  Kredi faizlendirilmez!
-  BAföG alanlar yarı zamanlı çalışabilir (ancak yılda  
 5.400 Euro’dan fazla kazanamaz)
-  Çocuğunuza eğitimi için daha fazla zaman kalır!

Bir bursun özellikleri nelerdir?

1. Finansal teşvik: Teşvik miktarı genellikle BAföG teşvik 
miktarı ile karşılaştırılabilir. Ancak, burs yoluyla sağlanan bir  
teşvik geri ödenmez ve ebeveynlerin gelirine bağlı değildir.

2.  Maddi olmayan teşvik: Öğrenciler, mesleki gelişimlerinde  
danışmanlık ve etkinlik olanakların yanı sıra bir ağa entegre 
edilerek de desteklenmelidir.
- Burs alma hakkı yok!  
- Almanya’da yetenekli öğrencileri teşvik eden 13 büyük 
 kuruluş ve öğrencilere burs veren çok sayıda küçük  
 kuruluş vardır. 

Çocuğunuz en yüksek notları almasa bile, burs 
almaya hak kazanabilir! İyi bir okul veya yük-
seköğrenim performansına ek olarak, finans-
man kuruluşuna bağlı olarak, siyasi faaliyetler, 
aile geçmişi ve toplumsal hizmetler (gönüllü) de 
önemlidir. 

Uzun vadede eğitimden daha pahalı  

olan tek şey eğitimsizliktir. – John F. Kennedy
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Lisans (Bachelor)
Lisans derecesi, çocuğunuzun bir yüksekokulda edinebileceği 
ilk mesleki yeterliliktir. Bir lisans eğitimi genellikle altı dönem 
(üç yıl) sürer ve sonunda Bachelor of Arts (B.A.) (güzel sanat-
lar fakültesi), Bachelor of Science (B.Sc.) (fen bilimleri fakül-
tesi), Bachelor of Education (B.Ed.) (eğitim fakültesi) veya  
Bachelor of Laws (LL.B.) (hukuk fakültesi) diploması alınır. 

BAföG
Devlet, yükseköğrenim sırasında imkanları kısıtlı olan gençle-
ri BAföG ile teşvik ediyor. Öğrenciler ayda 861 Euro’ya kadar 
alıyorlar. Miktar, ebeveynin veya hayat arkadaşının gelirine 
bağlıdır. Teşvikin yarısının taksitle geri ödenmesi gerekiyor, 
 ancak en fazla 10.000 Euro geri ödeniyor - geri kalanı siliniyor. 
Çocuğunuzun mezun olduktan beş yıl sonrasına kadar geri öde-
meye başlaması gerekmez.

Credit Points / Kredi puanları 
Credit Points olarak da bilinen kredi puanları, bir etkinliğe veya 
sınav performansına ne kadar zaman harcamak gerektiğini açık-
lar. Kredi puanlarının alınması, bir sınavın geçip geçmediğine  
bağlıdır. Kredi puanı almak için geçmede notun bir rolü  

yoktur. Her bölümü bitirmek için, ulaşılması gereken bir kredi 
puanı vardır. Bir lisans programı standart olarak 180 kredi pua-
nından oluşur.

Öğrenci temsilciği
Öğrenci temsilciğinde öğrencilerin temsilcileri organize olurlar. 
Birçok öğrenci temsilciliği ilk dönemde bile oryantasyon etkin-
likleri düzenler ve öğrencilerin sorularını cevaplayan yararlı baş-
vuru mercileridir.

Fakülte
Fakülte, farklı bölümlerin (veya enstitülerin) bulunduğu bir yer-
dir. Burada birçok bölüm (ders) vardır. Fakültenin şefi, dekandır.

Öğrenci kaydı
Çocuğunuzun, bir bölüm için başvurusu kabul edildiğinde çoğu 
zaman yerleşme bildirisi ile birlikte kayıt evraklarını da alır. Ço-
cuğunuz bu evraklarla yüksekokula kaydını yaptırmalı ve yerleş-
tirilen yükseköğrenim programının bağlayıcı bir şekilde kabul 
ettiğini yazılı olarak beyan etmelidir. 

2.11 Kontrolü kaybetmeyin: Yükseköğrenim indeksi

Modüller / modül kılavuzu
Modüller, genel olarak bir konudaki birkaç etkinliğin bir konu al-
tında birleştirildiği öğretim birimleridir. Bir modül kılavuzunda, 
siz ve çocuğunuz bir yükseköğrenim dalı seçerken bir bölümde 
bulunan modüllerin bireysel gereksinimleri ve öğrenme hedef-
leri hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Yüksek lisans (Master)
Yüksek lisans derecesinin şartı genellikle başarılı bir lisans de-
recesidir ve 2 yıl sürer. Yüksek lisans yaparak, çocuğunuz lisans 
bölümündeki bilgilerini derinleştirebilir. Başka bir alan seçmek 
de mümkündür. 

NC / Nummerus Clausus (taban ortalama)
Bir yükseköğrenim dalının NC’si çoğunuzun, bu yükseköğrenim 
dalına yerleşebilmesi için hangi ortalama diploma puanı almış 
olması gerektiğini göstermektedir. NC, bir bölüme kabul edilen 
en düşük not ortalamasına sahip adayı göstermektedir. Bu sabit 
bir değer değildir ve her yıl değişir.

 

Standart yükseköğrenim süresi
Standart yükseköğrenim süresi, bir lisans programını tamam-
lamak için gereken sömestr sayısıdır. Bir dönem 6 ay sürer. 
Yükseköğrenim dalının standart öğrenim süresi ilgili sınav 
yönetmeliği ile sabittir, genellikle ise lisans için 3 yıl, mastır 
için 2 yıldır. Acil bir durumda uzatmak sorun değildir – ancak 
BAföG’nin genellikle yalnızca standart yükseköğrenim süresi bo-
yunca ödendiğini unutmamak gerekir. 

Dönem harcı
Çocuğunuz her sömestr (yani her 6 ayda bir) dönem harcını 
ödemek zorundadır. Dönem harcı ağırlıklı olarak öğrenci tem-
silciliğinin katkı payları, sosyal katkı payları ve bazı durumlarda, 
çocuğunuzun toplu taşıma araçlarını kullanabilmesi için öğrenci 
pasosunu katkı payını içerir. Ödeme zorunludur. Kuzey Ren-Vest-
falya’da dönem başına ortalama 300 Euro ödenir, ancak miktar 
değişir. 
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Yerleşme şartları
Yerleşme şartları, çocuğunuzun bir bölüme yerleşebilmesi 
için hangi diplomaya veya yeteneklere sahip olması gerek-
tiğini belirler. Çocuğunuzun yükseköğrenim görebilmesi için  
genellikle liseyi veya meslek lisesini bitirmesi gerekir. Dip-
loma notu da kontenjanla yerleşilen bölümlerde önemlidir 
(NC/ Nummerus Clausus). Çocuğunuzun bir yükseköğrenim 
bölümüne başlayabilmesi için diplomanın yanı sıra yerine 
getirmesi gereken başka şartlar da olabilir. 

Kontenjansız yerleşilen bölümler
Kontenjansız yerleşilen bölümler de vardır, onlarda Num-
merus Clausus yoktur ve yüksekokula geçiş notunun da bir 
önemi yoktur. Çocuğunuz buraya lise veya meslek lisesi dip-
loması ile girebilir. 

Dönem hafta saatleri
Bir dönem hafta saati (SWS) öğrencilerin, bir dönem boyun-
ca bir derse katılmaları için gereken süreyi kapsar. SWS, okul-
daki ders saatleri ile kıyaslanabilir. Bu süreye yerinde öğrenci 
ön ve ek hazırlık süreleri eklenir.

Not çizelgesi
Not çizelgesi, öğrencilerin başarı notlarını kolay anlaşılabilir 
ve kapsamlı bir biçimde listeler. Not çizelgesi, çocuğunuza 
hangi derslerden ve sınavlardan hangi notları aldığına dair 
genel bakış sunar. 

Ders çizelgesi
Ders çizelgesinde, bir bölümün tüm dersleri listelenir. Çocu-
ğunuzun her sömestr için bir ders programı oluşturmak için 
buna ihtiyacı olacak. Dersin yeri ve zamanının yanı sıra içerik 
özetlerini de listelenir.

Yüksekokulun Danışma Merkezleri
ZSB - Yüksekokulun Danışma Merkezi - çocuğunuza, henüz 
okuldayken ve sonrasında da yükseköğrenim ve özellikle 
bölüm seçimi konusunda kapsamlı bir danışmanlık hizmeti 
sunar. Çocuğunuz okuma konusunda bilen henüz emin de-
ğilse bile, ZSB ile iletişime geçebilir. Eğer isterse, çocuğunuza 
danışmanlık sırasında eşlik edebilirsiniz.
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Yükseköğrenim dalı seçimi:
www.hochschulkompass.de
www.abi.de
www.studienwahl.de
www.studis-online.de
www.nach-dem-abitur.de
www.studentenwerke.de
 

Federal iş ajansı (Bundesagentur für Arbeit):
www.berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet
www.arbeitsagentur.de/bildung/studium/welches-studium-passt
 

BaföG (Federal Eğitim Yardımı Yasası):
BAföG hesap makinesi: www.bafoeg-rechner.de
BAföG danışma hattı: (Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı, 
ücretsiz): 0800-223 63 41
BAföG danışmanlık: İstenen yüksekokulunun Genel Öğrenci  
Komitesi'nde (AStA)
BAföG başvurusu: Öğrencileri organizasyonunun eğitim teşviki 
için yetkili kuruma başvuru yapma

Burslar:

www.stipendienlotse.de
www.mystipendium.de/stipendien/begabtenfoerderungswerke
www.arbeiterkind.de/studium-finanzieren/stipendien
www.Stipendiumplus.de
www.Begabungslotse.de
 
Barınma:
www.studis-online.de/wohnen/wohnungssuche
www.wg-gesucht.de
www.wohngeld.org/studenten.html
Yerinde yurtlar vs. hakkında somut bilgiler ilgili öğrenci temsilci-
liğinin sayfasında bulunur!

Yükseköğrenim kredileri:
Yükseköğrenim kredileri-karşılaştırma: 
www.che.de/download/che-studienkredit-test-2020
www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Studieren-Qu-
alifizieren/

Diğer
www.famrz.de/arbeitshilfen/duesseldorfer-tabelle.html
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Ebeveyn eğitimi yoluyla güçlendirme

Tüm bilgileri aşağıdaki sayfada da bulabilirsiniz
www.elternnetzwerk-nrw.de/eltern-navi


