
 

 

 

Berlin, Februar 2013 

Değerli Veliler, 

Değerli Öğrenciler, 

Kızınızın mesleki geleceğini gönülden desteklediğinizi biliyoruz. Orta dereceli okulların lise 

bölümündeki kız çocuklarımızın bir çoğunun, ileride hangi mesleği seçeceklerine ilişkin net bir fikirleri 

yok. Çoğu da üniversite öğreniminin nasıl olduğunu bilmemekte ve bu öğrenimlerinin finansmanını 

nasıl sağlayacaklarını konusunda bilgileri yok. 

Bu ve buna benzer sorular siz velilerimizi mutlaka ilgilendiriyordur. Bu sorularınızı cevaplandırılmak 

için Sizleri , 

 “Bugün Öğrenci – Yarın Üniversteli” konulu Veli Bilgilendirme toplantısına davet ediyoruz. 

 Tarih:  12 Mart 2013 

 Saat:   17:30 – 19.30 

 Yer :   Werkstatt der Kulturen, Wissmannstr. 32, 12049 Berlin 

 Ulaşım:  U-Bahn Hermannplatz (U7 veya U8) 
 

Aşağıda sıraladığımız soru ve konular hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz: 

 

 TU Berlin’de ( Berlin Teknik Üniversitesi ) hangi bölümleri okuyabilirim? 

 Bu bölümleri okuduğunuzda hangi mesleklerde çalışabirsiniz? Bu mesleklerin iş piyasasında 
geçerliliği nedir? 

 Üniversitede, fakültede veya üniversite-firma ikili öğrenimi ( Duales Studium) arasındaki fark 
nedir? 

 Gençler üniversite öğrenimlerini nasıl finanse edebilirler? 

 Tabiiki diğer olası sizi ilgilendiren sorular hakkında da sorular sorabilirsiniz !!! 
 

Veli Bilgilendirme Toplantımız aşağıdaki kurum ve kuruluşlarla gerçekleştiriliyor: 

 Berlin Teknik Ünüversitesi ( TUB ), Yüksek öğrenim genel danışma bölümü 

 Berlin – Brandenburg Türkiye Toplumu- TBB 

 Berlin – Brandenburg Türk Veliler Birliği - TEVBB 

 Berlin Türk Bilim ve Teknoloji Merkezi – BTBTM 

 Renkli Cumhuriyet, Kamu yararına çalışan Neukölln Göçmen örgütü 
 

 

 

 



 

 

 

Veli Bilgilendirme Toplantımıza çeşitli konularda uzman davetlilerimiz bulunacak, bunlar: 

Barış Ünal (TU Berlin yüksek öğrenim danışmanı), Yüksek öğrenim finans kaynakları danışmanları, 

Çalışma Ajansının meslek danışmanı, çeşitli şirketlerin temsilcileri ve en önemli olanı TU Berlin’de 

yüksek öğrenimlerine başarılı şekilde devam eden öğrenciler! 

Uzmanlarımız, konularında kısa bir sunum yaptıktan sonra, sizlerin sorularınızı cevaplandıracaklar. 

Tüm veli ve katılımcılarımızı en iyi şekilde bilgilendirmek için, toplantıyı ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz 

derneklerden Türkçe-Almanca ve Arapça-Almanca çeviri yapabilecek tercümanlar bulunucaktır. 

Öncelikle sizlere MINT-(Matematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik ) bölümleri diye 

adlandırılan matematik, doğal bilimler ve teknik/mühendislik bölümlerini tanıtacağız: Bu bölümler 

kızlarınıza gelecek vaad eden bölümler olduğu gibi, bu mühendislik bölümlerinde iş bulma ve 

mesleklerinde yükselme yolları açıktır. 

 

Bilgilendirme toplantısına katılacağınızı daha önceden bildirmenize gerek yok. Toplantıdan sonra 

sizlere ufak bir büfe sunulacaktır. 

Sizleri aramızda görmekten ve toplantımızda selamlamaktan mutluluk duyacağız!!! 

 

Selam ve saygılarımla 

Martina Battistini, Femtec.GmbH Kız Öğrenciler Programı Müdürü 

 

Not:Özellikle kız çocuklarınızla toplantıya gelmeniz bizi daha da mutlu edecektir. Ayrıca şu anda lisenin 

üstkademesinde ( Sek II ) öğrenim gören kızlara üniversiteyi tanıma günleri, toplantılar ve derslere 

katılma, ayrıca firmaları tanımaları için geziler düzenliyoruz. 

Bazı bilgileri bu adresten edinebilirsiniz: http://www.technik-braucht-vielfalt.de 

Sorularınız olduğunda bizi arayabilirsiniz: 

Femtec.GmbH, Hochschulkarrierezentrum an der TU Berlin 

Evelyn Westphal, Tel.: 314 27349 veya 314 26920, westphal@femtec.org 

http://www.technik-braucht-vielfalt.de/

