
BURADA GEÇEN BİLGİLER KULLANILMADAN ÖNCE YETKİLİ MERCİ İLE KONTROL EDİLMELİDİR. 

1-Kız öğrenci.  

2-Hangi Sene mezun oldu? 

2016 

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

Almanya, Baden-Würtemberg Eyaleti, Freiburg,  Fraiburg Tıp  ( 1.2 Matura notu ile kabul almış)  

4-Meslek Seçimine ne zaman karar verdi? (seçim sırasında izlediğiniz bir yöntem varsa lütfen 

açıklayınız) 

Öncelikle Mimarlık okumak istiyordum.Bu yüzden Lisede Tasarı  geometri dersi de aldım.Fakat bu 

dersten çok hoşlanmadım ve öğretmenlerim de beni Biyolojiye yönlendirdi. Bu sayede Tıp kazandım 

ve Psikoloji dalında uzmanlık istiyorum.  

5-Danışman kullandınız mı? Cevap evet ise ; 

Evet kullandık. Unicum –Özlem  Barsgan 

a-Hangi danışman ve iletişim bilgileri? 

Unicum Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı , Özlem Barsgan, www.unicum.com.tr, Tel no: 0 212 259 70 73 

b-Memnun kaldınız mı? 

Evet çok memnun kaldık. 

c-Neler memnun etti veya etmedi? 

Notumun 1,2 olması sebebiyle Haidelberg Tıp'a başvurmam önerilmedi. Manhaim üniversitesi için de 

aynı şey söylendii ama daha sonradan bana o okuldan kabul geldi. Dolayısıyla yanlış yönlendirildiğimi 

anlıyorum. Aslında ne olursa olsun istenen tüm okullara başvuru yapılmalı.Özellikle Almanya tıp 

fakülteleri başvurularında küçük detaylar var ve bu yüzden de mutlaka bir danışman ile çalışılmalı 

düşüncesindeyim. 

6-Fakülte başvuru prosedürü nedir? 

Ben tüm Almanya Tıp fakültelerine başvuru yaptım. Haidelberg ve Manhaim tıp fakültelerinenin her 

ikisine aynı anda tek dosya ile başvuru yapılamıyor. İki dosya hazırlanıp gönderilmesi gerekiyor.  

Fakültenin internet sitesinden gerekli evraklar ve prosedür takip edilmeli. Bize danışmanımız bu 

konuda çok yardımcı oldu.  Almanya’daki belli başlı Tıp fakülteleri için başvuru gönderildi. Dosyalarda 

lisedeki öğretmenlerden referans yazıları ve staj belgeleri olması önemli.  

Temmuz başında dosyalar gönderiliyor. Ağustos ayında kabuller gelmeye başlıyor.  Kabul yazıları farklı 

zamanlarda ve geç geliyor ve yazıların hazırlandığı tarih ile teslim edildiği tarihler arasında 1-2 ay 

olabiliyor. Hatta banim başvuru yaptığım birkaç okulun müsbet veya menfi cevabı da hiç gelmedi.Bu 

http://www.unicum.com.tr/


sebeple internetten ve özellikle okullarla mail yoluyla sürekli iletişim halinde olarak taciz derecesinde 

takip etmek gerekiyor.   

7-Fakülteye kayıt için gerekenler 

Matura diploması (Okuldan onaylı aslı.) Ayrıca niye doktor olmak istediğinin ve neden illa Freiburg 

üniversitesinde tıp öğrenimi görmek istediğini açıklayan bir yazı  hazırlanmalı. CV , referanslar (okul 

hocaları vb) , staj gördüğü yerden onaylı referans yazıları, başarı belgeleri (onur belgesi , takdirname 

vs.) , lise not dökümü gibi belgelerle dosya hazırlanması gerekiyor.  Herhalükarda cevapların geldiği 

Ağustos ayında cevabı beklemeden, öğrenci tarafından sonucu sorgulayan bir e-posta yollanmalı ve 

kabul yazısı ve EKLERİNİN fotokopisi konusunda ısrarcı olunmalıdır.  

a--Fakülte kabul yazısının teyidi 

Kabul yazısında belirtilen tarihe kadar teyit yazısı ilgili fakülteye gönderilir. Kabul yazısında belirtilen 

sürenin geçirilmemesine dikkat edilmeli.  

b- Fakülte kayıt prosedürü ve dikkat edilmesi gereken önemli hususlar nelerdir?  

i-Banka işlemleri için prosedür ve gerekli evraklar nelerdir? 

Geçim masraflarının nasıl karşılanacagına dair belge öğrenci vizesi başvurusunda aranan belgeler 

arasında . Bunun icin öğrenci adina Deutsche Bank’ta blokeli hesap açılmalı.  Blokeli hesap acildiginda 

7.000 - 8.000 EURO tutarinda ( tutar değişebilir kontrol edin) para yatırılacak.  Bunun için Alman 

Konsolosluğundan ‘’Bloke Hesap Onay’’ randevusu alınması gerekiyor. Bu randevunun bir an önce 

alınması gerekiyor çünkü  tamamlanması üç dört haftayı bulabiliyor. Bloke hesap olmadan öğrenci 

vizesine başvurulamıyor. Schengen vizesi ile de okula kayıt yaptırılamıyor. Konsolosluktaki  

randevudan on dakika önce konsoloslukta olunması gerekiyor. Bu randevuda bizden istenen evraklar; 

‘’Deutsche Bank bloke hesap formu, randevu teyid yazısı, pasaport ve pasaport fotokopisi , bloke 

hesap açtırmak için şubeden kabul yazısı gecikirse, ilk kabul yazısı ile başvuruluyor .  Bloke hesap 

formu konsoloslukta memur karşısında imzalanıyor. Ardından tüm bu evraklar (tasdiklenmiş bloke 

hesap formu, tasdiklenmiş pasaport fotokopisi vb) Deutsche Bank’ın Almanya’daki şubesine kurye ile 

(DHL, UPS veya yurtdışına hızlı gönderi yapan bir kurye firması) gönder ileniyor ve teyit bekleniyor. 

Cevap hemen gelmiyor. Bankadan teyit yazısını biz  konsolosloğun karşısında ki DHL olduğu için DHL 

aracılığıyla istettik.  Ardından Deutsche Bank’tan yapılan ödeme ile ilgili teyit maili geliyor. Bu teyit 

maili vize başvurusu için gerekli. Konsolosluk Vize Randevu tarihinden en az  bir-iki  hafta önce bu 

işlemleri tamamlanması gerekir. 

 

ii- Öğrenci vizesi prosedürü nasıldır? Prosedürü hızlandırmak için nelere dikkat etmek gerekir. 

Öğrenci vizesi randevusunu kabul yazısı gelir gelmez hemen alınması gerekmekte. (Yukarıda ki banka 

işlemlerini göz önüne alarak).  En az 4 ila 6 haftalık bir süreç. Okulun kaydına yetişmesi  önemli.  Okul 

öğrenci vizesi olmadan kayıt yapmıyor.  

Evraklarla birlikte randevu tarihinde öğrenci şahsen giderek evrakları teslim ediyor.  İstenen evraklar; 

Üniversite kabul belgesi, motivasyon yazısı (öğrencinin Almanya’da okumasıyla ilgili bilgileri ve 

isteğini içeren dilekçe), CV, doldurulmuş başvuru formu, tam tekmil vukuatlı kayıt örneğinin 



Almancaya çevrilmiş kopyası, tüm schengen ülkelerinde geçerli 30 000 € teminatlı seyahat sağlık 

sigortası (randevu tarihinden itibaren en az üç aylık yapılacak), Geçim masraflarının nasıl 

karşılanacağına dair belge, Bloke hesaba 7.000-8.000 € yatırılmış olması gerekiyor iki biyometrik 

fotoğraf, vize ücreti, pasaport, varsa eski pasaportlar. Bu belgelerin asılları ile ikişer adet fotokopileri 

vb.Legal kabul yazısı ile beraber  başvuru yapılıyor.  Kabul yazısı eline henüz ulaşmamış ama 

öğrencinin kabul edildiğini e-posta aracılığıyla biliyorsanız başvuruyu o e posta yapılabiliyor ama 

sonradan kabul yazısını mutlaka konsolosluğa verin ve yabancı polisliğine yollandığından emin olun.  

iii- Sigorta için gerekli prosedür evraklar nelerdir? 

Almanya’da oturma izni alabilmek için orada bir sağlık sigortasına sahip olmak gerekmektedir. Bu 

şehirdeki sigorta kurumuna  başvurarak yaptırılabilir. Türkiye’de SGK’dan alınan AT11 belgesi 

Almanya’da AOK’ya götürülerek bu sigortanın ücretsiz yapılması sağlanabiliriyormuş. AT11 belgesi 

için Unkapanı ya da Pendik’deki  SGK Yurtdışı İşlemler Birimi’ne başvurmak gerekmekte.  Bağ Kur 

olanlar geçerli olmuyormuş dikkat!!! 

d-Oturma izni prosedürü ve gerekli evraklar nelerdir?  

 

8-Öğrenci evde mi Yurt'da mı kalıyor? 

Genel olarak Almanya’da yurt sorunu büyük bir sorun sonuçlarınız gelmeden mutlaka yurt 

başvurusunda bulunun.  Danışman firmanın bildirdiği tüm yurtlara başvuruldu. Önce hiçbir yurt dan 

kabul gelmedi. Özel yurtlarda da yer bulamadık. Şansımıza tezini veren bir öğrenci ayrıldığı için devlet 

yurdunda yer açıldı ve oraya yerleşebildim. Genelde yurtlarda kalınıyor,özellikle de son zamanlarda 

yeni yapılan özel yurt inşaatlarını da görüyorum. Yurt başvurularını da şahsen giderek ve zorlayarak 

şansı arttırmak mümkün. 

9-Öğrenci  Fakültesinden memnun mü ? Transfer isteği var mı? En önemli sebebi ne? 

Evet  memnun.  Seçtiği meslekten de memnun. Transfer isteği yok. Burada yaşamaktan mutlu. 

10.Almancası yeterli geldi mi? 

Almancası gayet yeterli olmuş. Hatta Alman öğrenciler ve diğer ülkelerden öğrenciler bu kadar iyi 

Almancayı nereden öğrendiğini merak ederek sormuşlar. 

11-Öğrenci fakülteyi bitirmeden dönmeyi düşünüyor mu? Cevap evet ise neden? 

Hayır düşünmüyor. 

 

Not: Almanya'daki okulların bazılarında 2-3 haftalık oryantasyon programı gibi bir uyum programı 

yapılıyor.Herkesin katılması mecburi değil. Ancak bu dil konusunda yerel kelime bilgisinin 

arttırılması,çevrenin tanıtılması,okulun tanıtılması ,Vb. aktivitelerle katılan öğrencilere bir program 

uygulanıyor. Bu programa katılan öğrenciler sözkonusu süre içinde kaynaşarak küçük guruplar 

oluşuyor ve okulun devamında da bu arkadaşlıklar devam ediyor. Aksi halde 500-700 kişilik anfilerde 

insanların birbirini tanıması ( hele ki ders zamanları içinde ) imkansız gibi. Bu oryantasyon programına 

katılmak  çok önemli. 


