
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, Baden-Würtemberg Eyaleti,Tübingen, Eberhard Karls Unıversıtat Tubingen, Psikoloji 

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

açıklayınız) 

 Llisede meslek seçimi baskısı ile kararsızlık yaşadı. 11. Sınıfta  uluslar arası ilişkiler bölümüne karar 

verdi. En sevdiği dersler sözel dersler olmuştu fen bilimi derslerini de yapabilmesine rağmen felsefe 

psikoloji  biyoloji ve fizik (özellikle kuantum fiziği) ilgisi en  çok çekenler oldu. 12. sınıfta hazırladıkları 

tez ödevini (VWA)  felsefe dalında bir konu seçip hazırlamaya karar verdi. yazın bu ödev araştırması 

için yaptığı çalışmalar ve    bu araştırmasında okuduğu kitaplar doğrultusunda ve zaman zaman 

yardım aldığımız psk. Kerem Gencebay'ın tespitleriyle (beden dilini kullanma, duruş, iletişim becerisi 

ve konuya ilgisi) 12. sınıfta psikoloji okumaya karar verdi. Eğitimine yurtdışında yapmayı, ailecek, bu 

okula girdiğinde karar vermiştik, hep bu düşünceyle yoluna devam etti 

5-Danışman kullandınız mı? Cevap evet ise ; 

Öğrenci başta danışman kullanmadan Avusturya ve Almanya için yurt ve üniversite başvurularını 

kendi yaptı. Almanya'dan kabul eylül sonu gelince randevuları erkene alabilmek ve evrak 

eksiklikleriyle zaman kaybetmemek adına danışman kullandık. Unicum Fatma Günaydın 

a-Hangi danışman ve iletişim bilgileri? 

UnicumYurtdışı Eğitim Danışmanlığı , Fatma Günaydın, www.unicum.com.tr, Tel no: 0 212 259 70 73 

b-Memnun kaldınız mı? 

Evet  memnun kaldık. 

c-Neler memnun etti veya etmedi? 

Uzman bilgisi, konsoloslukla yapılacak işlemler, daha erkene randevu alabilmeleri, hazırlanacak 

evraklar, evrakların ve geri bildirimleri ve takibi, içtenliği, mesajlara sorulara hemen geri dönmesi, her 

konuda destek olması, çok profesyonel davranması, zamanında eksiksiz cevap vermesi,   kira kontratı 

Almanya da yapılacak kayıt ve resmi işlemlerde yardım, eksiklikleri Almanca bildirimde bile yardımcı 

olması. Fakat hangi danışman olursa olsun mutlaka her zaman sıkı kontrol ve takip şart. 

6-Fakülte başvuru prosedürü nedir? 

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


Avusturya;da üniversite için ilk önce kasım ayında yurt başvurularını yaptı. okul kapanmadan yurt işini 

bitirmişti. psikoloji bölümüne kayıt için matura diploması ve ağustos ayında geçmesi gereken bir sınav 

gerekiyordu. Avusturya'da psikoloji sınavına 3000 e yakın kişi girdi.ilk  500 kişi kabul ediliyordu. 

 Bu arada  Öğrenci okuldan matura diplomasını aldıktan sonra Almanya' da 5 üniversiteye de 

başvurdu   sanırım temmuz ayı içinde yaptı.   Dosya hazırlanıp gönderilmesi gerekiyor.  Fakültelerin 

internet sitesinden istenen gerekli evrakları  tarayıp, prosedürü  takip ederek başvurularını yaptı. 

Temmuz ortası gibi  dosyaları gönderdi.. Öğrenci başvurulara cevapları beklerken  fakültelerin web 

sitelerinden hem fakülteleri hem de eğitim şeklini araştırdı,  hangi fakültenin daha iyi olabileceği 

yönünde bilgi edinmeye çalıştı. eylül  ayında Almanya'dan geri dönümler gelmeye başladı. Mail 

yoluyla cevap veren olduğu gibi normal posta yoluyla cevap gönderen oldu. 

 Tübingen üniversitesinden öğrenciye, Viyana ya  sınav için gittiğinde kabul edildiği mektubu geldi ve 

ön kayıt tarihi geçmişti. kesin kayıt , 2 gün kala mektup İstanbul'a gelmişti. o gece otobüsle 

Viyana'dan Tübingen'e gitti sabah öğrenci işlerine gittiğinde kayıt hakkının devam ettireceklerini ve 

oturma izni için başvuru yaptığına dair evrak getirmesinin kayıt için yeterli olduğunu söylediler ve 

ekim 15 e kadar kaydını bekleteceklerini söylediler. Öğrenci viyana da girdiği sınav sonucunu bekledi 

ilk 500 e giremeyince Türkiye ye dönüp Almanya için vize işlemlerine başladı bu dönemde aile 

danışmandan yardım aldı. Başvuru yaptığına dair kağıtla Almanya ya gidip kayıt işlerini yaptı ve 

kalacak yer buldu .  Tübingen  psikoloji  için 2016 yılı için geçerli dosyada olması gereken belgeler: 

Matura diploması (Okuldan onaylı.) , C1 sertifikası (Alman konsolosluğundan onaylı)dosyaya kondu . 

Ayrıca niye psikoloji okumak istediğin, CV , lise not dökümü gibi belgelerle dosya hazırlanması 

gerekiyor.  

Avusturya'da ayarladığı yurt öğrencinin kalan parasını iade etti. Yalnız Öğrenci Almanya'da kayıt 

işlemini yapıp eve yerleştikten sonra viyana üniversitesinden de kabul yazısı geldi.( ekimin ilk 

haftası)Şu anda ikinci dönem veya yaz dönemi için viyana üniversitesine başlama hakkı bulunuyor. 

  ÖNEMLİ NOT:  FAKÜLTENİN CEVABININ KAYBOLMAMASI VE GERİ İADE EDİLMEMESİ İÇİN ADRES 

AÇIK NET POSTA KODU DAHİL TÜM DETAYLARIYLA YAZILMALIDIR 

7-Fakülteye kayıt için gerekenler 

a--Fakülte kabul yazısının teyidi 

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

sürenin geçirilmemesine dikkat edilmeli. Öğrenci gecikti  sorun olmadı, ama Tübingen üniversitesine 

özel bir istisna olmuş. Öğrenci işleri çok yardımcı ve esnek davrandı.  (Kabulün bize geç ulaşmasına 

rağmen hemen gelmesini söylediler. Tübingen vizesiz aldı.) 

Matura notu Abitura çevrilirken, 9-10-11-12. sınıfın not ortalaması ve her dersin dökümü ve notu ile 

Abitur notu hesaplandı.  Böylece 2.0 Matura, 1.7 Abitur oldu. 

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 için öğrenci adina Deutsche Bank’ta ya ad almanya İşbank'ta  blokeli hesap açılmalı. 

Blokeli hesap acildiginda 8.655 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.  Ne yazık ki Schengen vizesi ile de okula kayıt 

yaptırılamıyor. Konsolosluktaki  randevudan on dakika önce konsoloslukta olunması gerekiyor. Bu 

randevuda bizden istenen evraklar; ‘’Deutsche Bank ya da işbank bloke hesap formu, randevu teyid 

yazısı, pasaport ve pasaport fotokopisi , bloke hesap açtırmak için okul kabul yazısı,  Bloke hesap 

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

hesap formu, tasdiklenmiş pasaport fotokopisivb) bankanın  Almanya’daki şubesine kurye ile (DHL, 

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

hemen gelmiyor.   Ardından Deutsche Bank’tan yapılan ödeme ile ilgili teyit maili geliyor. Bu teyit 

maili vize başvurusu için gerekli. Konsolosluk Vize Randevu tarihinden enaz  bir hafta önce bu 

işlemleri tamamlamayı öneririm.  

 

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 bir aylık bir süreç.  Okulun kaydına yetişmesi önemli. normal 

şartlarda,(istisna: öğrencinin kaydı başvuru yaptığına dair kağıtla kayıt oldu.) 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, , Geçim masraflarının nasıl karşılanacağına dair belge, Bloke hesaba 

8655 € yatırılmış olması gerekiyor iki biyometrik fotoğraf,  Türkiye’de SGK’dan alınan AT11 belgesi 

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 yapın ama sonradan kabul yazısını 

mutlaka konsolosluğa verin ve yabancı polisliğine yollandığından emin olun.   

 Öğrenci pasaportunu vermesin, vize vurulma zamanında pasaportla gidip vize onayını 

alabiliyorsunuz. (arada Almanya ya gidip yurt işlemlerini yapması gerekebilir.)Konsolosluk tüm 

evrakları ilgili eyaletin yabancı polisine yolluyor. Dosyada kabul yazısı yoksa talebin reddedilme riski 

var.Konsolosluk öğrenci  için 4 hafta vize çıkar dedi ve öyle oldu.  

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 sağlanabilir. AT11 belgesi için 

Unkapanı ya da Pendik’deki  SGK Yurtdışı İşlemler Birimi’ne başvurmak gerekmekte 

d-Oturma izni prosedürü ve gerekli evraklar nelerdir? 



Önce yurdun bulunduğu vatandaşlık dairesi  dairesine gidilip ikametgah kaydı yapılıyor. Daha sonra 

yabancılar dairesine başvurularak) oturma izni için form ve gerekli evrak listesi alınıyor. Evraklar 

şunlardı; biyometrik resimler, ikametgah belgesi (meldebescheinigung), sigorta belgesi 

(studentenversichversicherung)(AT11 belgesi ile başvuru yapanlar, sigorta şirketinden alınan  

‘’Befreiungvonder Krankenversicherungspflicht’’), Üniversite kabul belgesi veya öğrenci belgesi, kira 

sözleşmesi, pasaport, bloke hesapta  olduğunu gösteren bankadan alınmış yazı, harç ücreti. Başvuru 

evrakları hazırlanıp hazırlanmaz tekrar kuyruğa girilerek evraklar yetkiliye bırakılıyor. (Yabancılar 

dairesi yarım gün açıktı . O gün tüm işlemleri bitirmek için sabah erkenden girmekte yarar var. 

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

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

başvurusunda bulunun.   Yurtlar öğrenci evleri doluydu. Alternatif olarak internet den evleri inceledi 

Öğrenci.kalınacak yer okula kayıta gittiğimde okulun yabancı öğrenciler bölümünün önerdiği bir 

hanımın evi oldu. Şu anda evde alman hanım kedisi, bir alman, bir vietnamlı ve öğrenci kalıyorlar.ev 

bodrum +2,5 kat. ( Aylık ücreti 300 Euro.) 

 

9- Fakültesinden memnun mü ? Niye? 

Evet  memnun.  Sevdiği mesleği seçmiş olması , şehrin öğrenci şehri olması, kütüphanede çalışma 

imkanının olması (öğrencilerin çoğunluğu kütüphanede çalışıyorlar ),  evin koşulları ve konumu,  

öğrencinin mutlu olması, öğrenciye ucuz yemek koşulları, halkın ve diğer alman öğrencilerin sıcak 

yaklaşımı vb. nedenleri sayabiliriz. Tübingen üniversitesinde psikoloji bölümünde hiç  Türk yok ve 

çoğunluk Alman öğrenci. (200 öğrenci) 

Ortak ödevler, grup çalışmaları, araştırmalar, tez yazımı ve sunumları ile öğrenciler kaynaşıyorlar. 

Dersi derste anlamak çok zor, mutlaka çalışmaları gerekiyor. Çok ciddi matematik dersi alıyorlar. 

Psikolojiye giriş dersler, biyoloji, kimya vb dersleri alıyorlar. Pratik dersleri çok fazla. Avusturya’da 

Psikoloji 3 yıl, burada 4 yıl okunuyor. Son yıl sadece klinik dersleri alıyorlar ve sadece hasta 

görüyorlar. Derse devam çok önemli. Sınava girmek için kayıt yaptırmak gerekiyor. Dersi alsalar bile 

sınav kaydı yaptırmaları gerekiyor. 

10-Öğrenci fakülteyi bitirmeden dönmeyi düşünüyor mu? 

Hayır. 


