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MEZUN DENEYİMLERİ 

1-Kız Öğrenci 

2-Hangi sene mezun oldu?  

2016 yılında mezun oldu.  

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

Almanya, Berlin, Freie Üniversite , Psikoloji Bölümü 

4-Meslek seçimine  ne zaman karar verdi? (Seçim sırasında izlenen bir yöntem varsa lütfen 

açıklayınız) 

Üçüncü sınıfın  ortalarında netleştirmişti. Kararından emin olmak için bazı araştırma ve çalışmalar 

yaptı. Neticede isteğinden emin kararlı bir şekilde başvurularını yaptı. Kısaca yaptıklarını özetlersek; 

3.sinifta bir Klinikte staj yaptı, mesleğini yapan birden fazla uzmanlarla görüştü, Psikoloji kitapları 

okudu, mezunlarımızdan bir kaç kişi ile görüştü. 

Diğer taraftan hangi üniversite ve şehir seçeneğine dair benzer çalışmaları yaptı. Son sınıfın başında 

Berlin ve Hamburg'ta toplam 3 üniversiteyi ziyaret etti, Psikoloji bölümünün kabul şartlarını yerinde 

araştırdı, Tıp'tan sonra en yüksek ikinci yüksek bir puan  gerektiğini öğrendi ve bu sayede hem okul 

ders hem de Matura  sınav notlarını mümkün olduğunca yüksek tutmanın önemi görüldü. Yerinde bir 

kaç Üniversitenin ziyaret edilmesi şart olmasa da önerebiliriz.  

5-Danışman kullanıldı mı? Cevap evet ise ; 

Özveri Bauschmid 

a-Danışman ‘ın iletişim bilgilerini ve ilgili yetkili ad ve soyadını belirtiniz:  ''http://www.edu-link.de'' 

adresinden tüm iletişim bilgilerine ulaşılabilir.  

b-Memnun kalındı mı? Piyasada çok yeniydi, fazla bilinmiyordu. Kendisi ile yalnız ve kızımla birlikte 

yaptığımız görüşmeler neticesinde karar verdik. Memnun kaldık. 

c-Neler memnun etti veya etmedi? 

Analitik, disiplinli, heyecanlı,  araştırmacı özellikleri bize uygundu. Yıl boyunca ders notlarının yüksek 

olması, Testdaf, Testaf sınavlarına hazırlık ve matura not simülasyonları gibi yönlendirmeleri yerinde 

oldu. Sıkça Skype görüşmesi yaptılar. Biz kendisine güvendik. En çok istediği üniversitelerden kabul 

gelmezse durumu için B,C planlarını oluşturmamızda öncü oldu.  

Memnun kalmadığımız nokta; Başvurular sonucunda paralelde Berlin'de kalacak yurt arayış 

aşamasında çok faydalı olmadı. Biz kendimiz bulduk. 

Bütüne bakıp değerlendirildiğinde en kritik aşamalarda memnun kaldık. Bizim durumumuzda 

danışman mutlaka gerekiyordu. Bizim durumumuz derken açıklık getirmek gerekebilir; Viyana ve 

Almanya planımız vardı, Psikoloji için çok yüksek bir puan gerekiyordu, dolayısıyla B,C planlarına A 

planı kadar iyi çalışmalıydık. Çok sayıda başvuru yaptık, en çok istediğimiz ve hayal ettiğimiz üniversite 

ve bölümün olacağından emin değildik.  
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6-Fakülte başvuru prosedürü nedir? (ön şartlar ve evraklar)  

Her üniversitenin kendi sitesinde başvuru süreci tanımlanıyor. Başvurular hem internet üzerinden 

yapılıp ayrıca gerekli dokumanlar kızımın ıslak imzası ile posta gönderildi. Özveri Hanım internet 

üzerinden başvuruları yaptı, her bir başvuru için dokümanları eposta ile gönderdi, kızım imzaladı ve  

postalandı.    

7-Fakülteye kayıt  için gerekenler: 

Başvuru sürecinde belirttiğim gibi benzer süreç burada da var, her fakültenin kendi kayıt süreci ve 

istenilen evrak listesi var. İnternet üzerinden formlar dolduruluyor, gerekli  evraklar ayrıca posta ile 

gönderiliyor.  Kayıt formlarını doldururken karmaşık gelmiş Özveri Hanımdan yardım almıştık.  

Deutsche Bank Bloke Hesabın açılabilmesi için Alman Konsolosluğunun onayı gerekiyor, kabul 

belgeniz gelir gelmez gecikmeden Konsolosluğa başvuru yapılmalı, biz iki haftada sonuç almıştık 

ilerleyen tarihlerde çok sayıda başvuru bir anda geldiğinden süreç uzayabiliyor ve zincirleme sonraki 

adımları olumsuz etkiliyor. 

Kayıt işlemlerinde öğrenci vizesi çıkmış olması gerekiyor, bizimki henüz çıkmamıştı okula mail atarak 

tüm evrakları gönderip bu belge için ek süre istemiştik onlarda vermişti, ancak heyecanlı günler 

geçirmiştik.  

Oturma iznini Almanya'da okul başladığında belli makul bir süre içinde yapılması gerekiyor. Kızım bu 

işlemi kolaylıkla yapmıştı.  

8-Öğrenci evde mi yurt da mı kalıyor?  

Ev daha fazla sorumluluk gerektiği için yurt tercih ettik. İstediğimiz üniversiteden kabul gelince derhal 

internet üzerinden yurt arayışına girdik. Devlet   yurduna kayıt yapıldı ancak sıra gelmeyeceğini 

öğrenince özel yurt arayışına girdik.  Öğrenciler kendi aralarında iletişim halindeler, birbirlerinden 

besleniyorlar, merkezi yerde istediğimiz semtte yurtlar dolmuştu ancak her gün kontrol ettik 

opsiyonlu rezervasyonlar boşa çıktığı için dolu görünen yurtlarda yer bulmanın mümkün olduğunu 

hem kendi hem de bizden sonraki kabul alan öğrencilerin başvurularında gördük. Ancak bu aşamada 

sakin olmak gerçekten zor oluyor. Berlin için biz daha şanslıydık, bazı şehirlerde yurt bulmak daha 

sıkıntılı olabiliyor.  

Kızımın yurdu  house-of-nations. olarak adlandırılmış bir zincir.  Kızım  üniversiteye aktarmasız 

gidebilmek için zincirin 'Keithstrasse' olanını tercih etti. http://house-of-nations.de/ 

cms/index.php?id=keithstrasse 

Yurdun avantajları; Elektrik, su, doğalgaz giderleri yurt ücretine dahil. Herhangi bir arıza 

durumunda(örneğin; priz arızası, su gideri, ocak..aklına gelen herhangi bir arıza) yurdun teknik ekibi 

çözümlüyor. Bu mekanizmanın gayet güzel işlediğini yaşayarak gördük. Yurt seçiminde; merkezi, 

okula rahat kolay ulaşım, banyo ve mutfağın odanın içinde olması önemli kriterler oldu. Kızımın 

yurdunun  en önemli dezavantajı öğrencilerin birlikte zaman geçirebilecekleri sosyalleşebilecekleri 

ortak alan olmaması. Genelde odalar konforlu mobilyalı oluyor kızımın yurdu öyle değildi, İkea'dan 

ciddi ev eşyası aldık. Genel olarak kızım yurdundan memnun. Aynı yurttan aynı dönemden ve diğer 

dönemden de öğrenciler kalıyor.  
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Yurt seçiminden sonra internet üzerinden kayıt işlemi tamamlandı, Kaydını Ağustos ayında yaptırdık, 

Kullanmayacağımız halde ödemeyi Eylül'de başlattılar, ayrıca iki ay da deposit aldılar, ödemeleri 

İnternet Bankacılığı-Swift üzerinden yaptık. Direk bankadan yapınca masraf çok daha yüksek oluyor.  

9- Öğrenci fakültesinden memnun mü ? Transfer isteği var mı? En önemli sebep ne?  

Kızım okulundan ve bölümünden, eğitim sistemi, öğretim görevlisi kalitesi ve derslerin içeriğinden 

memnun. Seçiminden dolayı da ayrıca memnun. Okuldaki öğrencilerin %80 ni Alman 

kökenli,'International University' lere giden arkadaşlarına göre uyum açısından daha zor bir ortam 

olduğu söylenebilir.  

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

Kesinlikle böyle bir düşüncesi yok.  

 

 


