
FAKÜLTE  BAŞVURU VE KAYIT SÜRECİNDE YAŞANAN SORUNLAR 

MEZUN DENEYİMİ 

 

   

1- Uniassist'e para gönderirken banka dekontunun açıklama bölümünde yapılan hata 

Uniassist’e telefon açtık sorun yok dediler. Aynı gün Uniassist’den mail attılar ve bu 

şekilde okunmayabileceği veya geç okunacağını bildirdiler.  Bankada tekrar işlem yapıldı. 

2-3 günde düzeltildi.  

 

2- Üniversite dosyalarını gönderirken DHL'nin bedel girmesi nedeniyle gümrükte takılması  

3 gün gümrükte bekletildi. Ödediğimiz bedel,  yanlışlıkla dosya bedeli olarak gösterilmiş, 

gümrük de yüksek bedelli diye beklemeye almış. İki gün sürekli olarak yapılan telefon 

görüşmeleriyle çözüldü. 

 

3- Okul kabulu gelince öğrenci vizesine başvurulması, eksik evraklar sebebiyle yaşanan 

sorunlar: 

a. Banka blokaj hesabı açılması ve onayı işlemleri sırasında karşılaşılan hatalar 

En büyük hatamız öğrenci vizesi başvurusu sırasında gerekenleri çok önceden 

öğrenip, işlemlere erken başlamamak idi. Bloke hesap açmak için İş Bankası'na gittik. 

Uzun bekleyişten sonra başvuru formunu aldık. Bloke hesap işlemlerinin onayı için 

Alman Konsolosluğu’na gittik. İş Bankası'ndan İban geldi fakat hitabı erkek öğrenci 

olarak yapmışlar, düzelttirdik. Para yatırmak için gittik ama yatıramadık.  Çünkü İban 

hatalı gönderilmiş, mesaj atarak düzelttirdik. Para yatırma işlemi 3 saat sürdü. 

Konsolosluktan banka blokajı onayı için gerekli randevuyu alamadık. Randevu almak 

için verdikleri telefon numarası ve e-posta adreslerine ulaşamadık. Okuldan yardım 

istedik ve daha önce hiç yapmadıklarını söylediler. Kızım kendi bulduğu bir e-posta 

adresine yazdı ve oradan 26.07.2017 Cuma günü için randevu verdiler. (2016 

yılındaydık 2017 hata, 26.07 Cuma değil, Salı bu da hata. Yazışarak düzelttik.) 

 

b. Öğrenci vizesi randevusu alırken yaşanan sorunlar 

Fakülte kabulünü beklemeden önce randevuyu almak gerekiyormuş. 

i. I-data vize için randevu veremeyeceğini söyledi. Almanya Konsolosluğuna 

yönlendirdi. 

ii. Konsolosluğa gidip 1,5 saat bekledik. Eylül'e randevu verdiler. Daha erken almak 

için I-data'ya gidin dediler.  

iii. Yoğunluk sebebiyle I-data’ya ulaşmak kolay olmuyor. 

 

c. Öğrenci vizesi  randevu günü karşılan sorunlar: 

i. Vize randevu günü gittiğimizde randevu kayıtlarında kızımın adı yoktu.  

I-data'dan gelen maili gösterip girdi.  İşlemleri yaptıktan sonra bir hafta da 

olabilir 20-22 gün de demişler. 



ii. Öğrenci vizesi için pasaportun en az bir yıl geçerli olması gerektiğini öğrendik. 

Kızımın pasaportunun 8 aylık süresi vardı. Değiştirmek için başvurduk. Bu 

sebeple prosedürde gecikme yaşadık. PTT’nin teslimini beklemeyip pasaportu 

merkezden elden aldık. 

iii. Vize için gerekli olan seyahat sağlık sigortasında adres hatası: 

2 saat uğraşıldı. 

iv. Vize için gerekli olan vukuatlı aile cüzdanında soyadı hatası:  

Düzeltme için Nüfus Müdürlüğü'nde bir saat bekletildik. 

 

4- Öğrenci vizesinin gecikmesinde yaşanan sorunlar 

10 Ağustos için otel rezervasyonu ve uçak biletleri hazırdı. 9 Ağustos’ta vize gelmeyince 

tarihleri 26 Ağustos olarak değiştirdik. Otel fark almadan kabul etti. Uçak biletleri için fark 

ödedik. 25 Ağustos’ta vize hala gelmemişti. Uçak biletlerini yüksek bir bedelle açığa aldık. 

Otel tarih değiştirmedi, ödediğimiz tutarın % 10’unu iade ederek kalan % 90’ı aldı. 

Öğrenci vizesi 31 Ağustos’ta çıktı. 

 

5- Sağlık sigortası başvurusu esnasında yaşanan sorunlar 

AT11 sigorta belgesi için eşim sırasıyla Şişli, Bağcılar ve Şişli'ye gitti. Sonuç;  işlem 

Unkapanı'nda yapılıyordu. Öğrencinin şahsen başvurmasını istediler. 

 

6- Yurt başvurusu esnasında yaşanan sorunlar 

Yurt bulduk depozito ödedik. Bloke hesap Almanya'ya gitmeden aktive edilemediği için ilk 

aylığı verilen hesaba gönderdik. Evrakları mail yoluyla gönderdik. Ayrıca posta ile ıslak 

imzalı olarak da istediler. Postanın gelmediğini, 25 Ağustos’a kadar bekleyebileceklerini 

sonrasında odayı başkasına verebileceklerini söylediler.  Araştırmalarımız sonucu bir gün 

önce Ups tarafından onlara teslim edildiğini öğrendik. Yurt görevlisine durumu bildirdik 

ve kargoyu yanlış kişinin teslim aldığını öğrendik. 

   

     


