
BURADA GEÇEN BİLGİLER KULLANILMADAN ÖNCE YETKİLİ MERCİ İLE KONTROL EDİLMELİDİR.  

1-Öğrenci: 

Kız öğrenci 

2-Hangi Sene mezun oldu? 

2016 

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

Almanya, Bavyera, Münih, Münih Teknik Üniversitesi İnformatik (Bilgisayar mühendisliği) 

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

açıklayınız) 

Münih Teknik Üniversitesi (TUM)’nin öğrencisi olmaya lise hazırlık sınıfında karar verdi. O dönemde 

mimarlık ve bilgisayar mühendisliği arasında kararsızdı ama üniversite seçimi netti.TUM’da bu iki 

alanda eğitim gören mezunlarımızla görüşmeye ve onlardan bilgi almaya başladı. 

Bizim,  O’na,  meslek seçiminde bir yönlendirmemiz  olmadı. Ancak seçimini yaparken hangi kriterlere 

dikkat etmesi  gerektiğini  sık sık konuştuk. Bize göre bu kriterler ; 

-Mesleği  icra ederken mutlu olması (Ki en önemlisi) 

- Bu mesleğin eğitimini,  ulaşabileceği en iyi okulda alması  

-Bir kuruma bağlı kalmadan, serbest çalışarak da mesleğini yapabilmesi 

-Üniversite tercihini yaptıktan sonra bu kriterlere bir madde daha ekledik.Türkiye’ye döndüğünde 

çalışma olanakları geniş bir alan seçmesi. 

11.sınıfın sonunda okul tarafından, Stanford ve Boğaziçi Üniversitesi’nin Java eğitim  programına 

seçildi. İki hafta yoğun bir eğitimden geçti ve sertifika aldı. 

Ardından, mimarlık için, önce, uluslararası proje üreten bir mimari büroda, sonra da bir inşaat 

şirketinin şantiyesinde staj yaptı. 

O yaz tatilinde yaptığı bu uzun süreli çalışmalar sonunda kararını verdi. Bilgisayar Mühendisliği 

okuyacaktı. 

Almanya’da 9 Teknik Üniversitenin oluşturduğu TU-9 Birliği var. Bu birlik devlete araştırma fonu 

başvurularını vb. beraber yapıyorlar. 12. Sınıf için TU-9’un mesleki yatkınlık testleri var. 

Koç Üniversitesinin “Koç’ta 24 Saat” adlı bir tanıtım günü var. Normalde son sınıflar için olan bu güne 

Gökçe 10. Sınıfın yazında katıldı. Meslek kararında etkili oldu.  

Öğrenciler 11. Sınıfın yazında mutlaka staj yapmalılar. Gökçe “Stanford-Boğaziçi” üniversitelerinin 

ortak “JAVA” eğitimi programına katıldı. Ayrıca mimarlık stajı yaptı. Bu sayede Bilgisayar Mühendisliği 

okuma kararını verdi.  



Almanya için bir not: Başvuru koşulları eyalet ve üniversiteye göre değişiyor.  

Üniversite ve bölüm seçiminde eski mezunlar çok yardımcı oluyor. Mutlaka irtibat kurulmalı. Biz 

danışmanla çalışmadık. Gökçe hala resmen tanışmadığı eski mezunlardan birkaç kişi ile yazışarak 

onlardan pek çok konuda bilgi aldı. Onlar da gerçekten seve seve yardımcı oluyorlar. 

5-Danışman kullandınız mı? Cevap evet ise ; 

Profesyonel anlamda bir danışmanımız yoktu. Ancak,  mezun öğrencilerimiz her konuda danışmanlık 

yaptılar. 

6-Fakülte başvuru prosedürü nedir? 

Öncelikle online başvuru yapılıyor. Biz iki yere başvurduk. Matura diplomamızı alır almaz matura 

notumuzu  ve bilgilerimizi Uni-Assiste girdik .  Başvurup para verildiğinde bilgi girilebilir. 

Başvuracağımız üniversiteyi sistemde yazdık. Münih teknik Uni-assisti kullanıyordu.  Uni-Assist’e 

girişde bir ön randevu veya yığılma olmadı. 15 gün sonra Abitur notumuz geldi . Ardından , okulun 

sitesinde belirlenmiş olan belgeler posta yolu ile gönderildi. Dikkat edilmesi gereken en önemli husus 

ise biz kredi kartı ile değil direkt banka aracılığıyla ödeme yaptık. Ancak ödeme esnasında açıklama 

yerine Uni-Assisten istenen bilgilerin tam girilmesi gerekiyor. (Doğum tarihi, seçilen üniversitelerin 

adı vs) Aksi takdirde başvurunuz olmuyor tekrar para ödeyip giriş yapmamız gerekti. Ayrıca istenen 

tüm evraklarla bir dosya yapılarak Münih Teknik’gönderidi.  

Gökçe B planı için Aachen’a da başvurdu. Uni-Assist’i kullanmayan bir üniversite olduğu için direkt 

üniversiteye başvuru yapıldı. Uni-Assisten aldığımız Abitur notunu da kabul ettiğinden ayrı dosya ile 

Abitur notu belgesi ve istenen evraklar konarak Aachen’a gönderildi. 

Her iki üniversite için dosyaların son ulaştırılma tarihi 15 Temmuzdu. 18 Temmuzda TUM’dan kabul 

geldi mail ile. Onaylayıp maili gönderdikten sonra artık TUM öğrencisiydi. Kayıt ve öğrenci 

belgelerinin hazırlanması bu tarihten itibaren başladı. Aachen kabulü Ağustos ayında geldi. 

DHL ile bir sorun yaşadık. Gönderilerin faturasında “Gönderi Bedeli” yazmalı. Bizim evraklarımızın 

faturasında “Evrak Bedeli” yazılmış. Bu sebeple Üniversite kayıt dosyamız gümrükte takılmış. Onunla 

uğraştık. 

Tasarı Geometri dersinin Almanya’da mühendislik okumak için gerekli olduğu söyleniyor. Ancak bu yıl 

bazı üniversiteler hiç TG almamış öğrencileri aldılar: Münich Teknik Üni, BVL bölümü TG’siz aldı. 

7-Fakülteye kayıt için gerekenler 

a--Fakülte kabul yazısının teyidi 

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

i-Banka işlemleri için prosedür ve gerekli evraklar nelerdir? 

Bloke hesap işlemlerini İş Bankası ile yaptık. En büyük sorun, işlemlere başlayabilmek için Alman 

Konsolosluğu Hukuk Bürosu’ndan randevu alabilmek. Fazlasıyla uğraştırıyorlar. Sonrasında bir  hafta 

içinde hesap açıldı.  

 



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

En büyük sorun yine Alman Konsolosluğu’ndan alınacak randevu tarihi. Biz I-data aracılığı ile aldık. Bu 

süreci hafızamdan silmek istiyorum. Çok yıpratıcı idi. Bu yıl Gökçe’nin ve çoğu arkadaşının öğrenci 

vizesi bir ayda çıktı. 

iii- Sigorta için gerekli prosedür evraklar nelerdir? 

Okuldan gelen kabul belgesi ile AT11 için Unkapanı’nda SGK’ya başvurduk. 3 aylık belge veriliyor. 

Almanya’da bu belge AOK’a teslim ediliyor. Okula kayıt yaptırıldıktan sonra tekrar AT11 ‘e başvurup 

birinci dönem sonuna kadar(Mart  2017) bu belge uzatılıyor ve tekrar AOK’a veriliyor.. 

d-Oturma izni prosedürü ve gerekli evraklar nelerdir?  

8-Yurt seçimi ve yerleştirme konusunda izlediğiniz yöntem ve bu konuda önemli hususlar nelerdir? 

Gökçe, Münih için bir yurt dosyası oluşturdu. Yurt için belirlediğimiz kriterlere uygun olanlara 

başvurdu. Biz banyo ve mutfağın kişiye özel olmasını istedik. Bir fiyat aralığı belirledik ve o yurtlara 

mayıs – haziran ayından itibaren başvurdu.  Orada şahsen yapılan başvuruların daha etkin olduğunu 

öğrendik. Ancak öğrenci vizesi çıkmadığı için bu şansımız olmadı. Yalnız  Gökçe şansını arttırmak için 

bir yurda balkonsuz oda için başvurmuş. Oda çıktığında ebeveyn olarak pek memnun olmadık ama iyi 

ki bu stratejiyi uygulamış. Şimdi orada ve memnunuz.  

9-Memnun kaldıysanız yurdun tam isim , adres ve iletişim bilgileri? 

Unıty Beta.   

10- Fakültesinden memnun mü ? Niye? 

Evet. Oldukça ağır bir eğitim olmasına rağmen hayaline ulaştığı için mutlu.  

11-Öğrenci fakülteyi bitirmeden dönmeyi düşünüyor mu? 

Hayır düşünmüyor. 


