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Almanya'da Yüksek Ögrenim 
 

Koşullar 
Almanya`da üniversite başvurusunda bulunabilmek için yerine getirilmesi gereken birincil koşul Türkiye`de 

ÖSYM tarafından örgün bir üniversite programına yerleştirilmiş olmaktır. Yani Türkiye’de üniversite sınavında 4 

yıllık bir bölümde okumaya hak kazanmış olmalısınız.   Abitur, IB, Matura ve benzeri Avrupa çapında geçerli lise 

diplomaları sahiplerinde ÖSYM sınav sonuç belgesi aranmaz yalnız bu kişilerin ileride alacakları üniversite 

diplomalarının Türkiye’deki denklikleriyle ilgili olarak YÖK sitesini incelemeleri önerilir. 

Almanya’da Türkiye’de kazandığınız bölümün aynısına veya benzer bir bölüme başvurabilirsiniz. Üzerinde alan 

adı yazan ÖSYM sonuç belgeniz iki sene süreyle geçerlidir. 

Ön lisans programlarından mezun olanlar, iki senelik yüksek öğrenimi tamamladıklarını (önlisans diploması) 

belgeledikleri takdirde‚ üniversite öğrenimine başvurabilir. 

Genel veya meslek liselerinden mezun olup, Açıköğretim Fakültesi’nde okumaya hak kazananlar, iki senelik bir 

yüksek öğrenimi belgeledikleri takdirde‚ öğrenim gördükleri dalda veya buna benzer bir dalda üniversite 

öğrenimi için başvurabilir. 

2003 yılından itibaren meslek liselerinden mezun olanlar, ÖSYM sınavına katılmadan, doğrudan Türkiye’deki 2 

yıllık meslek yüksekokullarına geçebilmektedir: Bu mezunlar için şu geçerlidir: Almanya'da bir üniversiteye 

kabul edilme, ancak 2 yıllık ön lisans tamamlandıktan sonra mümkündür. Ön lisans tamamlanmadan, hazırlık 

sınıfına (Studienkolleg) kabul edilme de mümkün değildir. 

Dil Yeterliliği : 
Almanca dil yeterliliği, Alman üniversitelerinde öğrenime başlamadan önce geçerli dil sınavlarının birinden 

geçerek belgelenmelidir. Dil yeterliliği konusunda Almanca bilginizi TestDaf – TDN 4, DSH - 2, DSD II, Alman 

Kültür Merkezlerinde yapılan Goethe- Zertifikat C1, Goethe Zertiifikat C2 (Großes Deutsche Sprachdiplom), veya 

telc Deutsch C1 dil sertifikalarından biriyle kanıtlamış olmanız veya Studienkolleg’lerde yapılan 

Feststellungsprüfung’un Almanca bölümünü başarıyla tamamlamış olmanız istenir. 

İngilizce yürüyen programlar için: TOEFL(Test of English as a Foreign Language), IELTS (International English 

Language Testing System). İstenen puanlar değişkenlik gösterdiği için başvurduğunuz bölümün koşullarını 

ayrıntılı olarak inceleyiniz.  

DİKKAT:  Her Alman üniversitesinde Almanca dil kursları verilmediği gibi, bazılarında yalnızca ileri düzey 

kursları mevcuttur. Bu kurslar ücrete tabidir. Bazı üniversiteler ise Almanca dil bilgisini başvuru sırasında 

belgeleyemeyen adayları kabul etmemektedirler. Bu nedenle gitmeyi arzu ettiğiniz üniversitenin koşulları 

hakkında önceden mutlaka bilgi edininiz. 

 

 
Bazı bölümler için ön koşullar: 



 

 

Numerus Clausus (Not ortalaması): Tıp, eczacılık, veterinerlik, dişhekimliği bölümleri için öğrenci kontenjanı 

ülke genelinde sınırlıdır (Numerus Clausus). Öğrenciler başarı durumlarına göre seçilirler. Bu bölümler için 

Almanca dil bilgisi başvuru sırasında belgelenmelidir. Yetersiz Almanca dil bilgisi kabul edilmeme nedenidir. 

Öğrenim görmek istediğiniz dalda "Numerus Clausus" sınırlamasının olup olmadığı hakkında önceden bilgi 

alınız. www.nc-werte.info , www.hochschulstart.de  

 

Staj:  Özellikle Fachhochschule’lerde olmak üzere bazı teknik bölümler için öğrenime başlamadan önce bir stajın 

tamamlanmış olması gerekmektedir. Bu konu hakkında gitmeyi arzu ettiğiniz üniversiteden bilgi alınız. 

  

Şartlı kabul: 
Şartlı kabul, başvuru dosyanızdaki dil yeterlilik belgesi dışındaki belgelerin onaylanmış olduğu anlamına gelir. 

Üniversite,   Almanca eğitiminizi tamamlayıp, şart koştuğu TestDAF/DSH belgesini kendi belirlediği tarihe kadar 

sunmanız durumunda eğitime başlayabileceğinizi belirten bir belge gönderir. Üniversitenin gönderdiği bu 

belgeye şartlı kabul belgesi denir. Birçok Alman üniversitesi şartlı kabul için dahi A1 ya da A2 seviyesinde 

Almanca bilgisi şart koşmaktadır. 

Başvuru Süreci 
Üniversitelere şahsen başvuru yapılır, her başvuru bireysel olarak değerlendirilir. Bunun için üniversitelerin 

internet sitelerinin incelenmesi gerekir. Bazı üniversiteler belgelerin direk kendisine gönderilmesini ister. 

Bazıları da ASSIST sistemi üzerinden başvuru kabul eder: Mayıs 2004 tarihinden buyana Almanya’da birçok 

üniversite yurtdışından gelen başvuruları ortaklaşa oluşturdukları ve ASSIST olarak adlandırılan hizmet kurumu 

üzerinden almaktadır. ASSIST ücret karşılığında, yurtdışından gelen başvuruları incelemekte ve adaylarla ilgili 

tüm bilgileri bilgisayar sistemine kaydederek üniversitelere iletmektedir. Karar mercii değildir. Seçtiğiniz 

üniversitenin ASSIST uygulamasına dahil olup, olmadığını www.uni-assist.de/hochschulen adlı web sayfasından 

öğrenebilirsiniz. Uni-assist üzerinden yaptığınız başvurularda ilk başvuruda 75€, sonraki her bir başvuru için 15€ 

ödenir. Güncel bedeller için lütfen siteyi inceleyiniz: www.uni-assist.de 

 

Lisans programlarını araştırmak için DAAD bilgi bankasından faydalanabilirsiniz: 

https://www.daad.de/deutschland/studienangebote/studiengang/en/ 

https://www.daad.de/deutschland/studienangebote/international-programs/de/ 

Ayrıca www.hochschulkompass.de , www.studienwahl.de www.study-in.de , www.inobis.de siteleri üzerinden 

de araştırma yapabilirsiniz. 

Gitmeyi arzu ettiğiniz üniversitenin web sitesini inceleyiniz ya da yabancı öğrenciler dairesinden başvuru için 

gerekli belgeleri ve formları isteyiniz. Detaylı bilgi için bkz. Başvuru belgeleri 

Genelde belgeleri önce online göndermeniz, eğer kabul alırsanız orijinallerini göndermeniz istenecektir. Kabul 

belgeniz elinize geçtikten sonra zaman kaybetmeden vize başvurusu yapmanız önerilir. Detaylar için bkz. Vize 

prosedürleri  

Başvuru Tarihleri 
Alman Üniversitelerine Başvuru Tarihleri Başvuru için iki tarih belirlenmiştir: 
 

Bahar Dönemleri için: 15 Ocak 
 

Güz Dönemleri için: 15 Temmuz 

http://www.nc-werte.info/
http://www.hochschulstart.de/
http://www.uni-assist.de/hochschulen
http://www.uni-assist.de/
https://www.daad.de/deutschland/studienangebote/studiengang/en/
https://www.daad.de/deutschland/studienangebote/international-programs/de/
http://www.hochschulkompass.de/
http://www.studienwahl.de/
http://www.studienwahl.de/
http://www.inobis.de/


 

 

 

 

Başvuru formları ve gerekli tüm belgeler bu tarihe kadar, gitmek istediğiniz üniversitenin Yabancı Öğrenciler 

Bürosunun eline geçmiş olmalıdır. Aksi takdirde başvurunuz dikkate alınmayacaktır. Çıkabilecek bazı sorunları 

süre bitiminden önce çözebilmek amacıyla, mümkün olduğunca erken başvurunuz. 

 

İngilizce Programlarin son başvuru tarihleri için de mutlaka http://www.daad.de/idp adresine bakiniz! 
 

BAŞVURU BELGELERİ 
Almanya'daki üniversiteler tarafından başvuru sırasında istenen belgeler genelde aşağıdaki gibidir: 

 Başvuru formu / Online Başvuru Formu (imzalamayı unutmayın!) 

 Lise diploması 

 ÖSYM sonuç belgesi 

 Dil yeterlilik belgesi (İngilizce veya Almanca, uluslararası geçerliliği olan sınav sonuç belgeleri) 

 Transkript, mezuniyet diploması veya geçici mezuniyet belgesi 

 CV (özgeçmiş) 

 Niyet mektubu (Statement of purpose veya Motivationsschreiben) 

 Akademik referans mektubu 

 Diğer belge veya sertifikalar 

Hangi belgeleri sunmanız gerektiği hakkında en doğru bilgiyi doğrudan başvurmak istediğiniz okullardan 

alabilirsiniz. Bu sebeple okulların web sitelerindeki başvuru koşullarıyla ilgili sayfaları dikkatle incelemenizi 

öneriyoruz. 

Diploma ve transkriptinizin İngilizce aslı varsa bile, bunların ayrıca Almanca çevirileri de istenebilir. Başvurmak 

istediğiniz okuldan belgelerinizi hangi dilde hazırlamanız gerektiğini öğrenin. Almanya’nın resmi dış 

temsilciklerinde İngilizce veya Almanca belgelerinize “aslı gibidir” kaşesi vurdurarak 3 kopyaya kadar ücretsiz 

çoğaltabilirsiniz. 

Sadece Türkçe belgelerin yeminli tercümesinin yaptırılıp, notere onaylatılması gerekmektedir. Noter onaylı 

belgelerinize ilçe kaymakamlıklarına müracaat ederek, onlardan “apostille” etiketi vermelerini isteyebilirsiniz. 

FİNANSMAN 
  

Almanya’da yükseköğrenim genel olarak ücretsizdir ve yabancı öğrenciler de bundan faydalanabilir. Sayıca fazla 

olmamakla beraber özel üniversiteler mevcuttur. Devlet üniversiteleri de sundukları bazı programlar için özel 

bir ücret talep edebilir. Devlet üniversitelerinde dönem başına bir miktar katkı payı ödemeniz gerekebilir. Bu 

miktar 100€-250€ arasında değişebilir. 

Almanya’da geçinmek için ihtiyaç duyulan miktar aylık minimum 800€ civarındadır. Bu tutara barınma, giyim 

kuşam, yeme-içme, iletişim, kültürel sanatsal etkinlikler, sağlık sigortası, ulaşım gibi masraflar dâhildir. Bu tutar, 

özellikle barınma yeri seçiminize göre artış gösterebilir. Almanya’da geçinme maliyetleri hakkında DAAD web 

sayfasından daha detaylı bilgi alabilirsiniz. 

https://www.daad.de/deutschland/nach-deutschland/voraussetzungen/en/9198-financing-your-studies/ 

Almanya'da yükseköğrenim görme kararı aldığınız andan itibaren, finansmanınızı planlamaya başlamanızda 

yarar vardır. Almanya’da herhangi bir yükseköğrenim kurumundan kabul alırsanız, Almanya’nın resmi dış 

temsilcilikleri öğrenci vizesi başvurunuz sırasında, Almanya’da kalacağınız süre boyunca geçiminizi nasıl 

http://www.daad.de/idp
https://www.daad.de/deutschland/nach-deutschland/voraussetzungen/en/9198-financing-your-studies/


 

 

sağlayacağınızı belgelemenizi talep edeceklerdir. Vize başvurusuyla ilgili detaylı bilgiler Almanya Konsoloslukları 

veya Elçiliğinden alınabilir. 

http://www.tuerkei.diplo.de/Vertretung/tuerkei/tr/02-visa/04-nationales-visum/0-nationales-visum.html 

Almanya’daki üniversiteler burs vermemektedirler. Türkiye’den Almanya’daki bir üniversiteye veya araştırma 

enstitüsüne başvuran öğrenci veya araştırmacılar aşağıdaki linklerden çeşitli burs olanaklarını araştırabilirler. 

www.funding-guide.de 

www.dfg.de 

www.avh.de 

www.inwent.org 

www.stiftungsindex.de 

www.stipendienlotse.de 

http://www.e-fellows.net 

www.sdw.org 

www.stiftung.de 

http://www.scholarshipportal.eu/ 

http://www.aok-on.de/studierende/studium-zukunft/stipendien.html 

http://www.study-in.de/de/studium/stipendien-finanzierung--14687/ 

http://www.wiwo.de/erfolg/campus-mba/stipendien-stipendien-die-keiner-kennt-und-die-sich-trotzdem-

lohnen-seite-all/10127864-all.html 
 

Vize Başvurusu 
Vize basvurusuyla ilgili güncel bilgilere Ankara  Federal Alman Baskonsoloslugunun ve Istanbul Federal Alman 

Baskonsoloslugunun  web sayfalarından ulasabiliyorsunuz: 

http://www.tuerkei.diplo.de/Vertretung/tuerkei/tr/02-visa/0-visa.html 
 

http://www.tuerkei.diplo.de/Vertretung/tuerkei/tr/02-visa/04-nationales-visum/0-nationales-visum.html
http://www.funding-guide.de/
http://www.dfg.de/
http://www.avh.de/
http://www.inwent.org/
http://www.stiftungsindex.de/
http://www.stipendienlotse.de/
http://www.e-fellows.net/
http://www.sdw.org/
http://www.stiftung.de/
http://www.scholarshipportal.eu/
http://www.aok-on.de/studierende/studium-zukunft/stipendien.html
http://www.study-in.de/de/studium/stipendien-finanzierung--14687/
http://www.wiwo.de/erfolg/campus-mba/stipendien-stipendien-die-keiner-kennt-und-die-sich-trotzdem-lohnen-seite-all/10127864-all.html
http://www.wiwo.de/erfolg/campus-mba/stipendien-stipendien-die-keiner-kennt-und-die-sich-trotzdem-lohnen-seite-all/10127864-all.html
http://www.tuerkei.diplo.de/Vertretung/tuerkei/tr/02-visa/0-visa.html

