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1- Erkek Öğrenci 

 

2- Hangi Sene mezun oldu? 

2015 Mezunu 

 

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

Almanya, Baden-Württemberg  Eyaleti  Karlsruhe Teknik Üniversitesi  Makine  Mühendisliği  

Fakültesi 

 

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

açıklayınız) 

Dokuzuncu sınıftan itibaren mesleğini düşünmeye başladı, mühendisliğe eğilimi olduğunu 

farketti ve onuncu sınıfta kararını verdi. (En başta mühendislikte ve Tıpda eğilimi vardı. Bir hafta 

bir kalp cerrahı yanında staj yaptı ve  tıbbı istemediğine karar verdi. Ayrıca Tıp da okurken çok 

ezber olacağını farketti) 

 

5- Danışman kullandınız mı? Cevap evet ise ; 

Danışman kullanıldı; 

 

a- Hangi danışman ve iletişim bilgileri? 

Özlem Barsgan, Unicum Danışmanlık, Sinanpaşa Mh. Sinanpaşa Köprüsü Sk. Çelik İş Merkezi 

No:10 Beşiktaş, Tel: 0212 259 70 73, ozlem.barsgan@unicum.com.tr 

b-Memnun kaldınız mı? 

Danışmanımızdan  çok memnun kaldık, mesleğinde çok donanımlı, öğrenciyle iletişimi çok 

güçlü ve ilgili.  

c- Neler memnun etti veya etmedi? 

Almanya’daki eğitim sistemine çok yabancıydık, ne kadar anlatılsa da bazı şeyler hep yabancı 

geliyor, havada kalıyordu. Özlem hanım süreci çok güzel yönetti,  zamanlaması çok iyiydi. 

Yapmamız gereken işlemleri zamanı gelince bize anlattı ve yol gösterdi. 

6-Fakülte başvuru prosedürü nedir? (her yıl değişebilir lütfen ilgili fakülteden kontrol edin) 

Fakülte başvuru prosedürü için öncelikle okulun internet sitesini takip etmek çok önemli.. 

Güncellemeler yapılıyor çünkü..  Okulun takvimi ve gerekli evraklar internet sitesinde ilan 

ediliyor. Biz geçen sene temmuz başında okulun istediği evrakları gönderdik, ağustos başı kabul 

geldi. Başvuru evraklarımız şunlardı; Niyet mektubu (öğrencinin niçin bu mesleği ve okulu 

istediğine dair kendini anlatan almanca kompozisyon), matura diploması (okuldan onaylı kopya), 

C1 dil sertifikası(okuldan onaylı kopya), lise not dökümü, pasaport  fotokopisi, vesikalık resim. 

Almanya’daki okullardan bazıları ön stajı şart koşuyor ve staj belgesinin başvuru evraklarına 

eklenmesi isteniyor ya da kesin kayıtta isteniyor(Örn: Münih Teknik Üniversitesi Makine 

Fakültesi). Bazı okullarda öğrenciyle mülakat yapıyor, ona göre kabul veriyor(Örn: Darmstadt 

Makine Fakültesi). Bazı üniversitelerde matura notunun Alman sistemine çevrilmesini istiyor, 

bunu da Unı-assist adlı kuruluş yapıyor. Burada özellikle başvurulan okulun internet sitesinin çok 

iyi incelenmesi gerektiğini tekrar belirtmek zorundayım. Çünkü üniversiteler özerk kuruluşlar ve 
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hepsinin ayrı ayrı kuralları var. Okuldan kabul yazısı geldikten sonra kayıt evraklarının 

tamamlanması gerekiyor. Avrupa birliği üyesi ülke pasaportu taşıyan öğrencilerin durumu farklı 

olabilir, biz TC pasaportuna sahip olduğumuz için buna uygun evrak hazırladık. 

7-Fakülteye kayıt için gerekenler 

a-Fakülte kabul yazısının teyidi 

Fakültenin size verdiği sürede kabul ettiğinize dair yazı yolluyorsunuz.   

       b-Fakülte kayıt prosedürü ve dikkat edilmesi gereken önemli hususlar nelerdir?  

i-Banka işlemleri için prosedür ve gerekli evraklar nelerdir? (Her yıl değişebilir kontrol edin) 

Öncelikle Almanya’da öğrenci için bir bloke hesap açılması gerekiyor. Geçen sene biz bir yıllık 

8090 € tutarında bir hesap açtık. Bunun için Alman Konsolosluğundan ‘’Bloke Hesap Onay’’ 

randevusu alınması gerekiyor. Bu randevunun temmuz ortası ya da en geç son haftası olması 

gerekir çünkü işlemlerin tamamlanması üç dört haftayı bulabiliyor. Bloke hesap olmadan D 

vizeye başvurulamıyor, schengen vizesi ile de okula kayıt yaptırılamıyor. Konsolosluktaki  

randevudan on dakika önce konsoloslukta olunması gerekiyor. Bu randevuda bizden istenen 

evraklar; ‘’Deutsche Bank bloke hesap formu, randevu teyid yazısı, pasaport ve pasaport 

fotokopisi , TU Berlin için Uni-assist’ten gelen başvuru teyid yazısı (Bloke hesap açtırmak için 

üniversiteden kabul yazısını beklemek çok geç olacağı için üniversiteye başvurumuzu 

belgeleyen tek evrak buydu..  Oğlum daha sonra Berlin’i değilde Karlsruhe’yi seçti ama süreci 

etkilemedi.) Bloke hesap formu konsoloslukta memur karşısında imzalanıyor ve bu işlem için 

20 € ödeniyor. Ardından tüm bu evraklar (tasdiklenmiş bloke hesap formu, tasdiklenmiş 

pasaport fotokopisi, Uni-assist yazısı) Deutsche Bank’ın Almanya’daki şubesine kurye ile (DHL, 

UPS veya yurtdışına hızlı gönderi yapan bir kurye firması) gönderilecek. 

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

(Her yıl değişebilir konsolosluktan kontrol edin) 

Deutsche Bank’da hesap açıldığına dair bilgi geldiği an Alman Konsolosluğundan D  vize için 

başvuru randevusu alınıyor. İstenen evraklarla birlikte randevu tarihinde öğrenci şahsen 

giderek evrakları teslim ediyor. Bu evraklar; Üniversite kabul belgesi, motivasyon yazısı 

(öğrencinin Almanya’da okumasıyla ilgili bilgileri ve isteğini içeren dilekçe veya kompozisyon), 

CV, doldurulmuş başvuru formu, tam tekmil vukuatlı kayıt örneğinin Almancaya çevrilmiş 

kopyası (‘’Düşünceler’’ kısmının eksiksiz doldurulmuş olması gerekiyor), tüm schengen 

ülkelerinde geçerli 30 000 € teminatlı seyahat sağlık sigortası (randevu tarihinden itibaren en 

az üç aylık yapılacak), Geçim masraflarının nasıl karşılanacağına dair belge, Bloke hesaba 8090 

€ yatırılmış olması gerekiyor (2015 için belirlenen miktar, ayrıca havale ücreti kesileceği için 

kesintiden sonra en az 8090 € olması gerekiyordu), iki biyometrik fotoğraf, vize ücreti, 

pasaport, varsa eski pasaportlar. Bu belgelerin asılları ile ikişer adet fotokopileri. 

 

iii-  Öğrenci D vizeyi alınca okulun ilan ettiği kayıt tarihinde okulda kaydını yaptırır, vize 

çıkmadıysa okulla iletişim kurulunca okul bir hafta kadar esneklik sağlıyor.  Almanya’ya 

gidince izlenmesi gereken yol haritası şöyledir; Sağlık sigortası yapılacak, okula kayıt 

yapılacak, kalacak yer belli olduğunda Nüfus Müdürlüğünden ikametgah belgesi 
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(Meldebescheinigung) alınacak, Bloke hesap aktif edilecek (Bankaya pasaport, ikametgah ve 

öğrenci belgesiyle gidilecek), okula kayıt olduktan sonra yabancılar dairesine oturma izni için 

başvuru yapılıyor. Kayıt evrakları okulların internet sitelerinde ilan ediliyor, bizden istenen 

evraklar şunlardı; Pasaport ( geçerli bir öğrenci vizesi ile), kabul belgesi (fotokopi), kabul 

başvuru formu, matura diplomasının onaylı kopyası, lise not transcripti, okul harç ödemesi 

dekontu, fotoğraf, Almanya’da yaptırılan sigorta 

c-Sigorta için gerekli prosedür evraklar nelerdir? (her yıl değişebilir  yetkili merciden lütfen kontrol 

edin)  

Sağlık Sigortası Almanya’da oturma izni alabilmek için orada bir sağlık sigortasına sahip olmak 

gerekmektedir. Bu orada AOK kurumuna başvurarak yaptırılabilir, ayda 80-90 € gibi bir miktar 

olmaktadır. 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 gerekmektedir. Gerekli belgeler buralardan öğrenilebilir 

d-Oturma izni prosedürü ve gerekli evraklar nelerdir?  (her yıl değişebilir  yetkili merciden lütfen 

kontrol edin) 

Yabancılar dairesine online başvuru yapılarak randevu alınıyor, randevu tarihinde istenen 

evraklar teslim edilerek oturma iznine başvuruluyor. Bu evraklar şunlardır; biyometrik resimler, 

ikametgah belgesi (meldebescheinigung), sigorta belgesi (studentenversichversicherung)(AT11 

belgesi ile başvuru yapanlar, AOK kurumundan alınan ‘’Befreiungvonder 

Krankenversicherungspflich’’), kabul belgesi veya öğrenci belgesi, kira sözleşmesi, pasaport, 

bloke hesapta 8090 € olduğunu gösteren bankadan alınmış yazı, öğrenci vize harç ücreti 100 €. 

e- Öğrenci erkek ise askerlik tecil işlemi nasıl yapıldı? 

Biz fakülte kabul yazısını kullanarak bağlı bulunduğu askerlik şubesinde 3 yıl tecil ettirdik.  

Öğrenci bunu atlarsa  T.C . Konsolosluğuna başvurarak yine tecili yaptırabilir. Okulunu bitirip 

ayrılırken yine Konsolosluğa gidip ikametgah değişikliğini bildirmesi gerekiyor. Tecil süresinin 

sonunda fakülte devam ediyorsa tekrar uzatmayı unutmamalıdır.  

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

Maalesef Almanya söz konusu olduğunda en büyük sıkıntı barınma konusunda oluyor. Avusturya 

düşünüldüğü zaman okul olarak seçenekler belli ve buna bağlı olarak yurt seçimi yapılabiliyor. 

Yurtlara da 12. Sınıfta kayıt yaptırılabiliyor. Almanya’da ise okul seçenekleri daha çok,  daha fazla 

eyalete ve okula başvuru yapılıyor. Hangisinden kabul geleceği bilinemediği için yurtlara erken 

başvuru yapmak anlamlı olmuyor. Üniversitelerden kabuller de ağustos itibariyle gelmeye 

başlıyor. Üniversite kesinleştiği andan itibaren kayıtlar beklenmeden yurt arayışına girilmeli, 

mümkünse gidilerek yerinde incelenmeli. Yurtların kalitesi konusunda da çok beklentiye 

girilmemesi gerekiyor. Karlsruhe’de yurt imkanları yeterli değil. Devlet yurtları ve özel yurtlar çok 

çabuk doluyor,  ön kayıt yapılıyor, sıra gelmesi bekleniyor.  Durum böyle olunca sistemde öğrenci 

evleri oluşmuş, bu evlerden oda kiralanıyor. Benim oğlum iki arkadaşıyla aynı okula gittiği için bir 

ev tutuldu, öğrenci evi oluşturuldu, bir odaları şu anda kiralık. Yurtlara göre daha maliyetli oldu 

ama daha konforlu bir düzenleri oldu. 
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Karlsruhe düşünülürse internetten bütün yurtlara başvurmak gerekiyor, çıkana razı olunacak 

büyük ihtimalle.. Okuldan kabul geldiği an hatta abitur notu öğrenildiği Öncesinde bile önerilr) 

anda yurtlarla iletişime geçmek çok önemli, pasaport ve schengen vizesi hazır olursa bu dönemde 

şehri ziyaret etmek, durumu yerinde görmek yararlı olabilir.  

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

Oğlum okulundan çok memnun, Karlsruhe küçük bir şehir ama tam öğrenci şehri. Ulaşım kolay, 

her türlü ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabiliyorlar. Karlsruhe Teknik Üniversitesi (KIT) kendini 

kanıtlamış, Almanya’nın TU9 listesindeki bir üniversite ama eğitimin kolay olduğunu söyleyemem. 

10- Fakültesinden memnun mü ?  Fakülteyi bitirmeden dönmeyi düşünüyor mu? 

Okulunu bırakmayı düşünmüyor okulundan başarıyla diplomasını alarak mezun olmak istiyor. 

 


