
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 Eyaleti, Münih Teknik Üniversitesi BWL 

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

açıklayınız) 

Meslek seçimine 11. Sınıfta karar verdi. Önce ne okumayacağı kesindi, ama ne okuyacağını 

bilemiyordu. Gelecekte nasıl bir yaşam istediğini, iş ve sosyal hayat dengesinin nasıl olmasınını istiyor 

ona gör bölümünü seçti.Bugün kararından çok memnun.Doğru seçim yaptığını düşünüyor. 

5-Danışman kullandınız mı? Cevap evet ise ; 

Hayır kullanmadık, herşeyi kızım kendi yürüttü. 

a-Hangi danışman ve iletişim bilgileri? 

b-Memnun kaldınız mı? 

c-Neler memnun etti veya etmedi? 

6-Fakülte başvuru prosedürü nedir? 

Önce ülke, şehir ve okulları seçti. Sonra o okulların başvurusu için gerekenleri, okul sitesinden ve 

maillerle sorarak belirledi. Uni assist bünyesindeki okullar için ilk başvuruyu uniassist e yaptı. Diğer 

okullara direk başvuru yaptı. 8 okula başvurdu, 8 inden de kabul aldı. Bir stratejik bilgi: Hemen kabul 

alabileceği sıradan bir okula da başvurdu, Temmuz sonu ilk kabulü burdan geldi. Hemen D tipi vize 

işlemlerine başladık, erkenden hallettik. 

( 1.7'yle girdi. Cok net bir puan siniri yok. %50 matura notu %50 mulakattan alinan puan etkiliyor. 

Notu dusuk olan mulakatta cok iyi yaparsa da girebiliyor yani ama tabi 2.2/2.3 asagisindan sonra 

girmek zorlasiyor.) 

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.  

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 

9000 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; 

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

açtırmak için kabul yazısını beklemek çok geç olacağı için bize gelen ilk kabul yazısı ile başvurduk .  

Bloke hesap formu konsoloslukta memur karşısında imzalanıyor. Ardından tüm bu evraklar 

(tasdiklenmiş bloke hesap formu, tasdiklenmiş pasaport fotokopisi vb) Banka’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 Banka’dan yapılan ödeme ile ilgili teyit maili geliyor. Bu 

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

işlemleri tamamlamayı öneririm.   

Ayrıca; bloke hesap yerine orada yaşayan bir garantör de olabilir. Garantör kişi ordan belge 

gönderiyor. 

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.  Okul 

öğrenci vizesi olmadan kayıt yapmıyor.  

Evraklarla birlikte randevu tarihinde öğrenci şahsen giderek evrakları teslim ediyor. 2015 tarihinde 

istenen 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), veya SGK dan AT11 

belgesi.Geçim masraflarının nasıl karşılanacağına dair belge, Bloke hesap ya da garantör, iki 

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

fotokopileri vb. 

Legal kabul yazısı ile beraber  başvuru yapılıyor.  Öğrenci pasaportunu vermesin, vize vurulma 

zamanında pasaportla gidip vize onayını alabiliyorsunuz. (arada Almanya ya gidip yurt işlemlerini 

yapması gerekebilir) 

iii- Sigorta için gerekli prosedür evraklar nelerdir? 

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

Türkiye’de SGK’dan alınan AT11 belgesi Almanya’da AOK’ya götürülerek bu sigortanın ücretsiz 

yapılması sağlanıyor, biz öyle yaptık. 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 (Rathaus) dairesine gidilip ikametgah kaydı yapılıyor. 

Daha sonra yabancılar dairesine başvurularak (uzun kuyruk oluyor) oturma izni için form ve gerekli 

evrak listesi alınıyor. 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) Eğer öğrenci vizesi süresi dolmak üzere ise oturma iznine 

başvurulduğuna dair yazı alınıyor.  

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.  ÖNEMLİ: YER TESLİM ALINDIĞINDA NE KADAR UFAK OLURSA OLSUN TÜM 

EKSİKLİKLER KABUL KAĞIDINA YAZILMALI VE İMZALANMALI. DAHA SONRA GÖRÜLEN EKSİK VE 

HASARLAR HEMEN YAZILI OLARAK –SÖZLEŞMEDE NE KADAR SÜRE VERİLMİŞSE O SÜRE İÇİNDE- EV 

SAHİBİNE BİLDİRİLMELİ 

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

GLC-Garching Münih 

10- Fakültesinden memnun mü ? Niye? 

Okul ve şehirden çok memnun, imkanlar çok geniş. 

11-Öğrenci fakülteyi bitirmeden dönmeyi düşünüyor mu? 

Hayır düşünmüyor. 


