
Welcome@FUBerlin Programı Hakkında 

"Welcome@FUBerlin" üniversite eğitimi almak isteyen mültecilerin üniversiteye girişini 
kolaylaştırmak için çeşitli kapsamlı akademik destek paketlerinin olduğu bir programdır.  

Program hakkında  

Welcome @ FUBerlin programı, öğrencilerin dil seviyeleri ve girmek istedikleri bölümün 
talebine göre dil B1'den C1'e kadar olan kurslar sunar. Bunların arasında Almanca kursları, 
belirli başka konularda hazırlık kursları, mülteciler için misafir öğrenci programları ve 
‘Buddy’ (ikili destek) programı dahildir. Programdaki imkanlarımızla ilgili daha fazla bilgiyi 
Almanca ve İngilizce sayfalarımızda bulabilirsiniz.  

Kursa başvuru ve katılım ücretsizdir. Yemek ve diğer yaşam masraflarını katılımcının 
karşılaması beklenmektedir.  

Program üniversite hayatına adım atmak isteyenlere iki önemli imkan sağlıyor:  

1. Almanya’da geçerli lise diploması (Hochschulzugangsberechtigung-HZB) olan 
kişiler için B1'den başlayan Almanca kursları  

Almanya’da eğitim hayatına başlamak veya devam etmek için Almanca bilgisi çok 
önemlidir. Berlin Özgür Üniversitesi (Freie Universität Berlin) kış sömestrı başından 
başlayacak şekilde B1 seviyesinden itibaren özel Almanca kursları sunmaktadır. 
Kurslar Haziran ayında C1 seviyesi ile sona erecek şekilde dizayn edilmiştir ve kursu 
tamamlayan katılımcılar üniversite eğitimine başlayabilirler.  

2. Almanya’da kabul edilmeyen/denkliği olmayan lise diplomasına sahip kişiler 
için bölüm hazırlık kursları  

Almanya’da geçerliliği olmayan lise diplomasına sahip ve dolayısıyla değerlendirme 
sınavına girmek zorunda olan kişiler program dahilinde dil eğitimi veya bölümleriyle 
alakalı eğitim görebilirler. Programımız kapsamında katılımcılar B2/C1 seviyesinde 
Almanca kurslarıyla entegre olmuş bir şekilde fen bilimleri, sosyal bilimler veya 
ekonomi alanlarında hazırlık kurslarından faydalanabilirler.  

Sözü geçen hazırlık kurslarının üniversite yeterlilik kursları (Studienkolleg) ile aynı 
olmadığını unutmayın. Almanya’da geçerli olmayan lise diplomasına sahip kişilerin 
ayrıca üniversite yeterlilik kurslarına (Studienkolleg) her halükarda başvurmalarını 
öneririz. Bu kurslar için minimum Almanca seviyesi B2’dir. 

Lise diplomanızın Almanya’da geçerli olup olmadığından emin değilseniz, anabin.de ya da 
uni-assist üzerinden öğrenebilirsiniz. Diplomanızın geçerliliği Welcome programına 
başvurunuz esnasında uni-assist tarafından kontrol edilmektedir. 

Programa katılım kriterleri nelerdir?  

• Mülteci statüsünde olmak. Başvuru esnasında mülteci statüsünde oturum hakkın 
olduğunun belgelenmesi gerekmektedir. 

• Berlin veya Brandenburg'da ikamet sahibi olmak ve bunu belgeleyebilmek 
(Anmeldung ile). Berlin ve Brandenburg’un dışında oturan başvuranlar sadece 
taşınmalarının onaylandığını kanıtladıktan sonra değerlendirmeye alınabilirler. 
Oluşacak masraflardan başvurucu sorumludur 

https://www.uni-assist.de/tools/check-hochschulzugang/


• Almanca kursları için A2, bölüm hazırlık kursları için B1 seviyesinde Almanca 
yeterliliği 

• Almanya’da geçerli/geçersiz lise diploması. Bunu Welcome programına başvuru 
esnasında uni-assist kontrol etmektedir. Bu nedenle başvuru esnasında lise 
diploması/karneleri ve eğer varsa üniversite not dökümlerinin/transkriptinin uni-
assist’e yüklenmesi gerekmektedir. Eğer ülke değişimi dolayısıyla bu belgelere ulaşma 
imkanınız yoksa bunun uni-assist’e bildirilmesi ve sonrasında bir eğitim geçmişinin 
bildirildiği formunun doldurulması gerekmektedir. Sonrasında talep uni-assist 
tarafından değerlendirilecektir. 

Programa nasıl başvurabilirim? 

Programa sadece uni-assist üzerinden başvurulabilir. Websitemizde İngilizce ve Almanca 
olarak detaylı bilgilendirme mevcuttur. 

Başvuru için ihtiyaç duyulan belgeler nelerdir? 

• Pasaport ve oturum belgesi kopyası 
• Berlin veya Brandenburg’da ikametgah belgesi 
• Almanca yeterlilik belgesi (Almanca kursları için minimum A2, bölüm içi hazırlık 

kursları için minimum B1) 
• Lise diploması/karneleri ve eğer üniversite öğreniminiz varsa, lisans eğitimi not 

dökümleri 

Lütfen başvuru belgelerinizi taratıp renkli olarak sisteme yükleyin. Karne, diploma ve diğer 
resmi belgeler çevirileriyle birlikte orijinal olarak yüklenmelidir. Eğer bir belgenin orijinaline 
erişiminiz yoksa yeminli tercüman tarafından çevirisini sisteme yükleyebilirsiniz. Böyle bir 
durumda sadece çevrilmiş sayfaları değil tüm belgeyi yükleyin. 

Herhangi bir başvuru belgesinin uni-assist’e posta yoluyla yollanması gerekmemektedir. Soru 
veya daha fazla bilgi için beratung@welcome.fu-berlin.de adresi üzerinden iletişime 
geçebilirsiniz. Bunun dışında rehberlik servisimiz her hafta düzenli olarak soru-cevap 
seansları düzenlemektedir. Bununla ilgili daha fazla bilgiyi bu link üzerinden edinebilirsiniz. 

mailto:beratung@welcome.fu-berlin.de
https://www.fu-berlin.de/sites/welcome/angebote-welcome/beratung/index.html

