
BURADA GEÇEN BİLGİLER KULLANILMADAN ÖNCE YETKİLİ MERCİ İLE KONTROL EDİLMELİDİR. 

MEZUN DENEYİMLERİ 

1- Kız Öğrenci 

2-Hangi sene mezun oldu? 

 2016 

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

Almanya-Bonn-Tıp 

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

Lise 2. Sınıfta Tıp Düşünmeye başladı. Son sınıfta özel bir danışmandan kişiliğine uygun meslek seçimi danışmanlığı 
aldı, Yapılan testler ve görüşmeler sonucunda da Tıp Doktorluğu uygun çıktı 

5-Danışman kullanıldı mı? Cevap evet ise ; 

a-Danışman ‘ın iletişim bilgilerini ve ilgili yetkili ad ve soyadını belirtiniz.  Meslek seçimi konusunda danışman 
kullaıldı. Ethem Kocabaş 

Asistanı: Ebru Alpaylı Cep: 0539 708 6923 

b-Memnun kalındı mı?   

Memnun kaldık. Her iki kızımın da kişiliklerine uygun sonuçlar çıktı, şimdi kendilerinin de istediği ve danışmanın 
da önerdiği bölümlerde okuyorlar 

6-Fakülte başvuru prosedürü nedir? (ön şartlar ve evraklar).  

Matura mezuniyet puanı çerçevesinde kabul aldığı Bonn Üniversitesi Tıp Fakültesinde okuyor. Matura belgesini 
bir danışman yardımıyla (adımıza müracaatları ve diğer formaliteleri danışmanlık hizmeti aldığımız Unicum isimli 
bir firma yaptı) 

7-Fakülteye kayıt  için gerekenler: 

a- Fakülte kayıt prosedürü ve dikkat edilmesi gereken önemli hususlar neleredir? 



i- Banka işlemleri için prosedür ve gerekli evraklar nelerdir?  

Almanya’da zamanı (kabul geldiğinde) geldiğinde bir hesap açılması istendi ve oraya para gönderdik 
(yaklaşık 8,000 Eur). Bütün işlemler danışman firmanın yönlendirmesiyle yerine getirildi. Bu konuda 
tecrübeliler o nedenle bizden gereken evrakları bildirdiler, bazılarını kendileri hallediyor. 

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

Burada da danışman firma işlemleri başlatıyor. İşlemler konsolosluk kanalıyla yürüdüğü için 
hızlandırmak adına fazla bir şey yapılamıyor, dışarıdan müdahale olmuyor. Kritik nokta istenen 
evrakların tam olması ve zamanlamanın doğru olmasıdır. Olası gecikmeler için epey bir emniyet marjı 
bırakmak gerekir. Öğrenci vizesi olmadan okula kayıt da yapılamıyor. 

b- Sağlık Sigortası için gerekli evraklar nelerdir?  

AT 11 belgesi gerekiyor. Bu belge 6 ayda bir Türkiye’den yenilenip Almanya’da aynı SGK kayıt işlemini 
yapmak gerekir 

c-Oturma izni prosedürü ve gerekli evraklar nelerdir?  

Evrakları tam bilmiyorum ama okul kayıt belgesi ve öğrenci vizesi ile ilgili büroya gidilip oradan bu belge 
alınıyor 

8-Öğrenci evde mi yurt da mı kalıyor? 

a-Ev ise karşılaştığı sorunlar var mı? Neler? 

b-Yurt ise yurt seçimi ve yerleştirme konusunda izlenen yöntem ve önemli hususlar nelerdir? 

 İnternetten bulduğumuz özel bir yurt şirketinden oda talebinde bulunduk. Yeni yapılan bir binaydı. Yer 
verdiler. Erken müracaatta (okul belli olur olmaz) bulunmakta fayda var. 

c- Yurdun tam isim , adres ve iletişim bilgileri (veya varsa sadece web sitesi)?  

Staytoo isimli bir şirket olup Almanya’nın çeşitli şehirlerinde yurt işletiyorlar. Merkezleri Hamburg’da ama 
biz Bonn’da yeni yapılan yurtlarından oda aldık. 

d-Memnun kalındı mı? Neden ?  

Son derece konforlu ve iyi kalitede bir yurt ancak biz müracaat ettiğimizde bina inşa halindeydi (hala bazı 
katlarda inşaat devam ediyor), o nedenle epey sıkıntı çektik. 2017 Nisan ayında her şeyiyle bitmiş olacak. 



9- Öğrenci fakültesinden memnun mu ? Transfer isteği var mı?  

En önemli sebep ne? Memnun, transfer isteği yok 

10-Öğrenci fakülteyi bitirmeden dönmeyi düşünüyor mu?  

Hayır 


