
BURADA GEÇEN BİLGİLER KULLANILMADAN ÖNCE YETKİLİ MERCİ İLE KONTROL EDİLMELİDİR. 

1-Öğrenci  

 Kız öğrenci  

2-Hangi Sene mezun oldu? 

2016 Ticaret 

3-Hangi ülkeye,eyalete, şehre,  üniversiteye, fakülteye gitti?  

Almanya, Baden-Würtemberg Eyaleti,Tübingen, Bonn Psikoloji 

4-Danışman: 

Biz UNICUM – Özlem Hn. İle çalıştık. Okul kabulü gelir gelmez aynı gün yurt başvurusunda bulunarak 

inanılmaz yardımcı oldu. Sözleşmede 8 Üniversite başvurusu yazmakla beraber 17 Üniversiteye 

başvurduk. Yaklaşık 1800-1900 Euro gibi bir ücret aldı. Extraları (gönderi ücretleri vb.) biz ödedik.  

Danışman çok önemli. Sözleşmeleri dikkatlice okuyun. Bazı danışmanlar sadece 5-6 üniversiteye 

başvuru yapıyorlar ve yurt kayıtlarında yardımcı olmuyorlar. Danışmanı da mutlaka kontrol etmek 

lazım. Onlar da bazı konuları atlayabiliyorlar. 

5-Başvuru 

Ticaret velisi olarak zorlandık. Ama dönem mezunlarından endüstri müh., psikoloji, hukuk okuyanlar 

var.  Damlasu fakültesinde Türkiye’den en tercih edilen tek öğrenci. 

Dosya hazırladık. Öğrenciler arasında not eşitliği durumunda dosya farkı ile tercih yapılabiliyor. 

Dosyayı öğretmenlerinden Referans mektubu, STK çalışmaları (ortaokuldan itibaren), Staj yazısı ile 

oluşturduk.  

Üniversite başvuruları için gereken evrakları Konsolosluk 5 takım olarak hazırlıyor. Bunun üzerinde 

hazırlanacaksa ücrete tabi 

Almanya için Referans  Mektubu  çok önemli. Öğretmenlerin okulun antetli kağıdına, ıslak imzalı 

mektupları yeterli. Ancak dosyaya konmadan önce mektup çok iyi okunmalı! İyi ilişkiler içinde olunan 

bir öğretmenden alınabilir. Psikoloji istediğimiz için Rehberlik öğretmeninin mektubu önemli idi. 

İngilizce, Alm., İşletme ve Reh. Öğretmenlerinden referans mektubu aldık. 

Staj yapması çok önemli. 11. Sınıfta stajlara başlayın. Staj yapmıştır mektubu dosyaya konmalı. 

Almanya’da üniversiteler arasında eğitim kalitesinde çok büyük bir fark yok. Şehir seçimi çok önemli: 

büyük şehir, küçük şehir farkı. 

Avusturya isteyenler için başvurular 12. Sınıfın 2. döneminin başında  yapılabiliyor. 

Almanya’da Tıp, mühendislik vb. okumak isteyenler için Ticaret maturası yeterli değil, Üniversiteye 

direkt olarak başvurmak gerekiyor. Çok hızlı cevap veriyorlar. Fen Maturası isteyen bölümler var. 12. 

Sınıfın başında dilekçe vermek lazım.   



6-Kabul 

Avusturya’da İşletme veya ekonomi okumayı tercih edenler için Matura sınavının hemen sonrasında 

kabulleri geliyor. Avusturya için işlemler daha kolay ilerliyor. Almanya daha karmaşık. 

Almanya’da üniversitelerin kabulleri geç geliyor. Bu da resmi işlemlerde ve yurt başvurusunda 

gecikmelere sebep olabiliyor. Damlasu’ya önce Göttingen’den kabul geldi. En çok Berlin ve Bonn 

istiyordu. Berlin’in kabulü çok geç geldi. Bonn’a yerleşmişti.  

7-Öğrenci Vizesi  

Almanya’da 2 tip üniversite var: Bireysel başvuru ile alanlar ve ÖSS gibi havuzda olanlar. Bireysel 

başvuru ile alanların kabulleri hemen geliyor. Bu üniversitelere ön kayıt yaptırılarak resmi işlemlere 

başlanabilir. Daha sonra başka bir üniversiteye kesin kayıt yaptırılınca diğerinden kaydı silinir.  

Almanya’da öğrenci vizesi başvurusu için kabul gelen üniversiteye ön kayıt yaptırılarak  öğrenci 

vizesine başvurulabilir. Daha sonra üniversite değişikliği olduğunda sorun yaratmıyor. Ancak 

ikametgah veya oturma izni alma aşaması daha uzun sürüyor.   

Almanya için formaliteler daha fazla. 

8-Banka Blokaj 

Bankada Bloke Hesap için konsolosluktan Deutche Bank’a yönlendiriyorlar. Ama Almanya’da şubesi 

olan bir banka olabilir. Biz İŞ Bankası ile çalıştık. Bloke miktarı 8.780-8.880 Euro civarında. Öğrenci her 

ay 1/12’sini çekebiliyor. Şehre göre değişmekle beraber aylık yaklaşık 700 Euro her şeye yetiyor.  

9-Yurt 

Damlasu devlet yurdunda yer buldu. Tek kişilik odada kalıyor. Aylık ödemesi 270Euro. 

Okul ücreti yıllık 400 Euro.  

10-Sağlık Sigortası:   

AT11 devletten alınıyor. Kapsamı dar. Sadece acil durumları kapsıyor. Hem Özel sigortadan hem de 

SGK’dan aldık.  

11.Sınavlar 

Tesdaf: C-1’e denk dil sınavı. Hangisi yüksekse başvuru dosyasına o koyulmalı. 20 üzerinden 

hesaplanıyor. Tıp için 17 sınırı var. 

Testas: Mesleki yatkınlık testi. 130 üzerinden puanlanıyor. Yarısı lisan, yarısı bilim sınavı. Tıp için alt 

sınır 120. 

Bazı üniversiteler sadece Tastas ve Tesdaf ile alıyorlar: Köln ve Hamburg Maturaya bakmıyorlar. Bu 

sınavları Goethe Enstitüsü yapıyor. Sınavlara 12. Sınıf içinde giriliyor.  

12-Zentral Matura: 



ZM çok zor oldu. Mesleki derslerin tamamından girmek zorunda. Muhasebe, Matematik ve Almanca 

zorunlu. Sözlüde de 2 mesleki ders seçmeli: İngilizce ve Hukuk seçti.  


