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MEZUN DENEYİMLERİ SORULARI 

 

1) Öğrenci: 

Erkek Öğrenci 

 

2) Hangi sene mezun oldu?   

2017 

 

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

Almanya, Aachen, RWTH, Tıp 

 

4) Matura (veya çevrildiyse  Abitur) Notu kaçtır? 

 1.1 

 

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

açıklayınız).  

İlkokuldan beri tek istediği tıp okumak. 

 

6) Danışman kullanıldı mı?  

Hayır 

 

7) Fakülte başvuru prosedürü ve dikkat edilmesi gerekenler nedir?  

Gerek uniassist ve gerekse üniversitelerin web sitelerinde yer alan evrak listeleri son derece açık 

ve yeterli. Biz; 4 tanesi uniassist üstünden ve diğerleri üniversitelerin kendi web sayfaları 

üstünden olmak üzere toplam 7 tıp fakültesine başvuru yaptık. Bunların 3 tanesinden kabul geldi. 

Başvuru evraklarını hazırladıktan sonra Almanya’ ya gittik. Uniassist dosyalarını oradan postaladık 

ve diğer üniversitelere bizzat gittik. Her okulun yabancı öğrenciler için ayırdığı bürolar var ve 

burada ingilizce bilen elemanlar ile görüşerek başvuru dosyalarını kontrol ettirip dosyaları elden 

teslim ettik. (Eksik bir evrak varsa size bunu hemen söylüyorlar. Dilerseniz bu evrakı sonradan 

yollayıp dosyaya eklettirebilirsiniz). Bu ofislerin adresleri ve görüşme saatleri web sayfalarından 

bulunabilir. Kullandığımız bu yöntem ile hem okulları yerinde ziyaret ettik, hem başvuruda 

olabilecek tüm aksaklıkların önüne geçtik hem de danışman+posta masraflarının toplamına göre 

çok daha ucuz bir bedel ödedik.  

 

8) Fakülteye kayıt  prosedürü ve dikkat edilmesi  gerekenler nedir?  

Kayıt süresini geçirmeden (geçse bile bazı okullar esneklik gösterebiliyor) başvuru yapmak 

gerekir. 

 

a) Fakülte kabul yazısı.  

Bu yazı özellikle tıp ve diş hekimliği fakültelerinden çok geç geliyor. Hatta eğer posta 

beklemeye kalkarsanız ciddi sorunlar yaşayabilirsiniz. (Bize oldu). Ağustos başından itibaren 

öğrenci işlerini aramak gerekiyor. Aradığınızda size posta ile cevap verileceğini ve beklemenizi 

söyleyeceklerdir. Ancak “Türkiye’ deki posta gecikme sorunlarını” anlatırsanız size hepsi 
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yardımcı oluyor ve kabul yazısını mail ile yolluyorlar. Ancak diğer fakülteler genellikle bu 

yazıları çok önceden yolladıkları için sorun pek olmuyor. 

b) Öğrenci erkek ise askerlik tecili işlemlerinde bir sorun yaşandı mı?  

Hayır 

c) Banka işlemleri için prosedür ve gerekli evraklar nelerdir?  

Para ile bankaya gidin herşeyi hallediyorlar. Biz İşbank’ ı kullandık. Yalnız dikkat edilmesi 

gereken bir nokta var. Buradan parayı yolladığınız bankanın masrafları ile Almanya’ daki 

bankanın masrafları ayrı olup her iki taraf da birbirlerinin masraf bedellerini bilmiyorlar. Bu 

nedenle toplam masrafı öğrenerek ana para ile birlikte yatırmanız gerekir. Yoksa 50-60 € için 

bir daha swift yapmanız gerekir.   

d) Öğrenci vizesi prosedürü  ve gerekli evraklar nelerdir?  

Konsolosluktan verilen bilgi çok açık ve yeterli. idata’ dan randevu alıyorsunuz. Ama işlemler 

konsoloslukta yapılıyor. 

e) Sağlık Sigortası için gerekli prosedür ve evraklar nelerdir?  

Alman sağlık sigorta sistemini kullanacaksanız okul kabul belgesi, belediyeden alacağınız 

ikamet belgesi ve resim yeterlidir. SGK üstünden sigorta yapılacaksa Kartla (Anadolu yakası 

için) SGK’ dan AT 11 belgesi alarak bunu oradaki sigorta şirketine (mesela AOK) diğer evraklar 

ile vermeniz gerekli.  

 

9) Oturma izni prosedürü ve gerekli evraklar nelerdir?  

Yabancılar polisi yönlendiriyor. Kabul belgesi, pasaport, bloke hesap bilgisi ve resim. 

 

10) Öğrenci evde mi yurt da mı kalıyor?  

a) Ev ise karşılaştığı sorunlar var mı? Neler?  

Bir sorun yok 

b) Yurt ise yurt seçimi ve yerleştirme konusunda izlenen yöntem ve bu konuda önemli hususlar 

nelerdir? 

c) Memnun kalındıysa yurdun tam isim , adres ve iletişim bilgileri (veya varsa sadece web 

sitesi)? 

 

11) Öğrenci fakültesinden memnun mü ? Transfer isteği var mı? En önemli sebep ne?  

Heidelberg-Mannheim ve Tübingen Tıp fakültelerinden kabul gelmesine rağmen gerek son 

yıllarda uluslararası ranking listelerinde ve gerekse Almanya’ da yayımlanan listelerde (CHE 

Ranking) önemli yerlerde olması nedeni ile RWTH Aachen seçildi. Ayrıca bu okul 

modellstudiengang’ ı en iyi uygulayan okullardan bir tanesi.  

 

12) Öğrenci fakülteyi bitirmeden Türkiye’ye dönmeyi düşünüyor mu? Cevap evet ise neden?  

Hayır şimdilik düşünmüyor. 


