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Veriyi Kullanan, kullanmadan önce,  doğruluğunu ve güncelliğini yetkili merci ile kontrol ediniz.  

Veriyi Giren, bu formu doldurmanız veya e posta yolu ile içeriği onaylamanız,  kişisel verilerinizin 

herkese açık bir sistem olan https://sanktgeorgblog.wordpress.com internet adresindeki Avusturya 

Lisesi Mezun Deneyimleri bloğunda yayınlanmasına, işlenmesine,  üçüncü şahıslara aktarılmasına, 

dolayısıyla anonim haline gelmesine açıkça izin vermeniz anlamına gelecektir.  Adı, soyadı ve iletişim 

bilgileri söz konusu blogda yayınlanmayacaktır,  ama bilgisayarlarımıza işlenecektir.  

 

1) Öğrencinin cinsiyeti, tabiiyeti, mezuniyet yılı. 

Kız öğrenci, TC, 2018 mezunu. 

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

Almanya, Baden-Württemberg, Mannheim, Heidelberg Üniversitesi Mannheim Tıp 

Fakültesi (Medizinische Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg) 

3) Matura Notu ve/veya Abitur’a çevrilmiş notu kaçtır?  

Matura notu 1,1. 

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

açıklayınız) 

Meslek seçimime lise döneminde karar verdim. İlkokulda da bu konuda düşüncelerim 

vardı, eczacı olmak istedim uzun bir süre. Sonra ortaokulda fen dersini almaya başladığım 

zaman genetik temasını çok sevdim ve genetik mühendisi olmaya karar verdim. Lisede ilk 

bir – iki yıl genetik mühendisi olmak istiyordum. Sonra biyolojiye olan ilgimi fark ettim – 

bitki veya hayvan biyolojisinden çok insan biyolojisi. İzlediğim doktor dizilerinden de 

etkilendim ve dünya üzerinde kötü ekonomik durumdan dolayı düzgün sağlık hizmeti 

alamayan milyonlarca insan olduğunu fark ettim, onların hayatlarına dokunmak, onları 

iyileştirmek istediğimi fark ettim. Aynı zamanda hastanelerde staj da yaparak mesleğin 

bana göre olduğunu gördüm. 

 

5) Öğrenci staj yaptı mı? Nerede? 

Özel Sen Jorj Avusturya Hastanesi ve Özel Fulya Dora Hospital’da birer haftalık stajlar 

yaptım. 

 

6) Danışman kullanıldı mı? Cevap evet ise danışmanın iletişim bilgilerini belirtiniz. Memnun 

kalındı mı? Neden? 

Danışman kullandım. Başta danışmansız halledebileceğimi düşünmüştüm fakat Matura, 

VWA ve okuldaki sınavlar ile uğraşırken bir de üniversite/şehir/yurt/diplomatik mesele 

araştırması yapmak çok zordu. Hepsine birden yetişemez oldum. Özellikle de tıp okumak 

istediğim için ve tıp fakülteleri ‘zulassungsbeschränkt’ olduğundan dolayı, olabildiğince 

çok üniversiteye (ve dolayısıyla yurda) başvurmam gerekiyordu.  

Sonrasında unicum firmasından danışmanım Özlem Barsgan ile beraber başvurularla 

alakalı her şeyi kolayca halletme imkanına sahip oldum. Çok memnun kaldım, özellikle tıp 

başvuruları konusunda çok başarılı olduğunu söyleyebilirim. Tıp okumak isteyen 

arkadaşların Özlem Abla ile çalışmasını şiddetle tavsiye ediyorum. En küçük bir hatayla 

bile karşılaşmadım. Tabii ki her şeyi danışmana bırakmamak, takip de etmek gerekiyor. 
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Ben takip de ettim ve çok düzenli çalıştığını söyleyebilirim. Almanya’da büyümüş biri 

olarak kendisi şehirler hakkında da pek çok tüyo verdi. 16 tane üniversiteye başvurduk ve 

5 tane kabul aldım. 

Danışmansız olarak başvuruları yapsaydım şu an başka bir üniversitede okuyor olma 

ihtimalim çok yüksekti. Mannheim’da çok mutluyum, iyi ki buradayım diyorum. Umarım 

böyle devam eder   

7) Fakülte başvuru prosedürü ve dikkat edilmesi gerekenler nedir?  

Her üniversitenin farklı bir başvuru prosedürü var. Hepsini internet sitelerinden tek tek 

dikkatlice okumak gerekiyor. Bir de başvuruları gönderirken her üniversiteye yalnızca bir 

tane dosya göndermeye dikkat edilmeli, ikinci dosyayı göndermenin hiçbir anlamı yok, 

açmıyorlar bile. 

a) Başvuru  Uniassist – vb bir sistem üzerinden mi yapıldı yoksa doğrudan fakülteye mi 

başvuruldu? 

Benim başvurduğum üniversitelerden 10 tanesi uniassist üzerinden, 6 tanesi de 

doğrudan fakülteyeydi. Hangi üniversitenin nasıl başvuru aldığı internet sitelerinde 

yazıyor. Bazen emin olamıyorsunuz, o zaman üniversiteye mail atın, aydınlatıcı bir 

şekilde geri dönüyorlar. Heidelberg üniversitesi doğrudan fakülteye başvuru alıyor. 

Eğer tıp için Heidelberg Üniversitesi’ne başvuru yapılacaksa dikkat edilmesi gereken 

en önemli şey, Heidelberg veya Mannheim tıp fakültelerinden yalnızca birine başvuru 

yapma hakkınız var. İkisine birden yaparsanız başvurunuz yanıyor (geçtiğimiz 

senelerde bir danışman hatası olarak yaşandı). Matura notu 1,0 olanlar için 

Heidelberg Tıp Fakültesi gelme olasılığı daha yüksek tabii ki, çünkü insanlar genellikle 

Heidelberg Tıp Fakültesi’ne başvurmayı düşünüyorlar. (Bu demek değil ki 1,0 ile 

Heidelberg Tıp Fakültesi’ne kesin kabul alacaksınız.) Ben notum 1,1 olduğu için 

Mannheim Tıp Fakültesi’ne başvurdum şansımı yükseltmek adına. (1,8 Maturası olan 

bir arkadaşım da Mannheim Tıp Fakültesi’nden kabul aldı.) 

b) Fakülteye başvuru ön koşulu var mı? (Staj, tasarı geometri, not ortalaması vb) 

Özel olarak belirtilmiş bir ön başvuru koşulu yok. Fakat tıp kabulü almak çok zor, ve iyi 

not ortalamalarıyla farklı ülkelerden başvuran bir sürü insan var ve onların arasından 

bir şekilde sıyrılmanız lazım. Bunun için de okulların staja, not ortalamasına, TestAS 

sonucuna baktıklarını düşünüyorum. Ben ayrıca CV’mde boş zamanlarımda yaptığım 

ve sertifika aldığım şeyleri de yazdım, hayvan barınağında çalışmak, veli toplantısında 

çevirmenlik, Osternbazaar’da çalışmak vb. Yazacağınız her şeyin size yalnızca pozitif 

getirisi olabilir, negatif olmaz. O yüzden ne yaptıysanız yazmanızı öneririm. Tıpta 

tasarı geometri istenmiyor. Tıp okumayı düşünen arkadaşlara tasarı geometri 

almamalarını öneriyorum. 

c) IELTS, TOEFL, SAT,  TESTAS, MEDAT vb sınavlar istendi mi? Puanınız kaç?  

MedAT sınavına Viyana’da tıp okumak istediğim için girdim, fakat başarılı olamadım 

maalesef. Avusturya’da tıp okumak isteyen arkadaşlar bu sınava 

Österreicherquote’den girmek durumunda. Lisemizden bizim dönemde başaran 
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olmadı maalesef ama üst dönemlerden var. Bu sınav için ekstra çalışmak gerekiyor, 

okulda öğrendiklerimiz yeterli değil maalesef. Matura’sı düşük gelen arkadaşların 

sözlü Matura da bittikten sonra yaklaşık bir ay vakitleri kalıyor bu sınava çalışmak için, 

Matura notu düşükse çalışmalarını öneriyorum. Bu sınavda biyoloji, kimya, 

matematik, fizik ve yetenek bölümü var. Ben bir de 11.sınıfı bitirdikten sonra yaz 

tatilinde Viyana’da IFS şirketinin MedAT kursuna gittim. Konuyla alakalı oldukça 

deneyimliyim, ilgilenen arkadaşlar bana seve seve ulaşabilir. 

 

TestAS için önemli bir nokta var. Pek çok üniversite TestAS sınavına bakıyor, o yüzden 

bu sınava girmenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Sınava birden çok kez girilebiliyor, en 

iyi notu alana kadar şansınızı deneyin derim. Çok önemli olarak belirtmek istiyorum, 

bizim dönemden bir arkadaş yalnızca TestAS puanıyla, Matura notuna bakılmaksızın 

Köln’de Tıp Fakültesine girdi. Matura notu benimkinden daha düşüktü arkadaşın, 

ben de Köln Üniversitesi’ne başvurmuştum. Neden bana kabul gelmediğini sordum. 

Yalnızca TestAS sonucuna bakıyoruz, Matura’ya bakmıyoruz dediler. 

 

Hamburg Üniversitesi’nin de puan sistemi var. C1 sehr gut olana, TestAS ve TestDAF 

sınavlarından iyi notlar alana, staj yapmış olana ekstra puan verip kabul alma 

ihtimalini arttırıyorlar. Ben belki de TestDAF’a girmediğim için Hamburg’dan kabul 

alamadım. 

 

TMS yapmadım. Nicht EU sayılan öğrencilerin TMS yapmasına gerek yok. 

 

d) Kontenjan sınırı var mı? 

Kontenjan sınırı var (bütün tıp fakültelerinde), bizim dönem 240 kişi. Bunların kaç 

tanesinin nicht eu internationel olduğunu söyleyemiyorum, internet sitesinde de 

bulamadım. Söyleyebileceğim, bizim liseden bir arkadaşımla aynı dönemde aynı 

bölümde okuyoruz. 

e) Mülakata çağırdılar mı? 

Mülakata çağırmadılar. 

f) Motivasyon yazısı istendi mi? 

Motivasyon yazısının istendiğine dair bir bilgi yoktu fakat başvuru dosyanıza 

koyduğunuz her belge size yalnızca pozitif getiri sağlayabilir diyerek danışmanımın da 

yardımıyla güzelce hazırladığım motivasyon yazımı bütün başvurularıma ekledim. 

g) CV istendi mi? 

CV genellikle bütün başvurularda isteniyor, o yüzden ben de bütün başvurularıma 

CV’mi de ekledim.        

8) Fakülteye kayıt prosedürü ve dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? 

Kabul belgesinde kayıt için hangi belgeleri getirmeniz gerektiği yazılı. Hepsi tam bir 

şekilde yanınızda olduğu sürece sorun yok. Vesikalık fotoğraf boyutlarına dikkat edin ve 
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Türkiye’de vesikalık fotoğraf çektirip gelmenizi öneriyorum, burada pek çok yerde lazım 

olabiliyor. 

a) Fakülteden kabul /red cevabı ne zaman geldi?  

Tıp kabulleri/redleri diğer bölümlere göre çok daha geç geliyor. Mesela benim ilk 

kabulüm 8 Ağustos’da Heidelberg Uni Mannheim Tıp Fakültesi’nden geldi. Son gelen 

reddim de Kasım ortasında geldi. 

b) Öğrenci erkek ise askerlik tecili işlemlerini ne zaman ve nerede yaptınız? 

 

c) Banka işlemleri için prosedür ve gerekli evraklar nelerdir? 

. Hangi bankayı kullandınız? 

İŞBANK AG kullandık.  

. Blokaj meblağı ne kadar? 

8640 Euro 

. İşlem masrafları ne kadar tuttu? 

50-100 Euro civarında tutuyor. İşbank AG’ye Türkiye’deki İşbankası’ndan havale 

yapmak diğer bankalara göre daha pahalıydı. Biz Akbank’dan İŞBANK AG’ye havale 

yaptık. 

d) Öğrenci vizesi randevusunu ne zaman ve hangi tarih için aldınız? Vizeniz ne kadar 

sürede çıktı? Bu süreçte karşılaştığınız en önemli sorunlar ve çözümleri nelerdi? 

Vize randevumu danışmanım benim adıma aldı, yanlış hatırlamıyorsam temmuzun ilk 

haftası gibi. 18 Ağustos’a aldık, bayram tatilinden sonraki ilk güne. Bayram tatiline 

dikkat edin, bankalar ve konsolosluk çalışmıyor. Vize randevusuna giderken AT/11 

veya özel sağlık sigortası almış olarak gitmeniz gerekiyor. Ben Ağustos başında 

tatildeydim, döndüğümde bayram tatili vardı. Randevu alabileceğim en erken tarih 

buydu ve yine de geç kaldığımı düşündüm ve çok stres yaptım bu yüzden. Vizemin 

çıkması yaklaşık 4 hafta sürdü, araya konsoloslukta çalışan tanıdık soktum bir de   

Benden önce vizeye başvuran arkadaşımın vizesi benden yaklaşık bir buçuk hafta 

sonra çıktı, o yüzden kendisi üniversitenin ilk haftasını kaçırdı mesela. O yüzden 

tavsiyem, ne kadar erken tarihte randevu alırsanız o kadar rahatlarsınız. Benim yeşil 

pasaportum var, olur da yurtdışına çıkmam gerekir diyerek pasaportumu vize 

başvurusu esnasında konsolosluğa bırakmadım. Vize çıkacağı zaman sizi arayı-size 

mail atıp, pasaportunuzu getirmenizi istemeleri lazım. Beni aramadılar, onun yerine 

ben sıkça onları aradım. Başvurumdan 3 buçuk hafta sonra her gün defalarca aradım, 

hep meşgul çıkıyor telefon. Ama pes etmek yok! 30-40 defa arayınca ulaşılabiliyor. 

Vizemin çıktığını, pasaportumu vermem gerektiğini söylediler telefonda. Ben de ertesi 

gün pasaportu verdim. Sonra size pasaportu tekrar kargoluyorlar, yaklaşık bir hafta 

sürüyor bu da, göz önünde bulundurmayı unutmayın. 

 

e) Özel sağlık sigortası mı aldınız yoksa AT11 mi? Özel sağlık sigortası için hangi firmayı 

tercih ettiniz, aylık ücreti ne kadar?  
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Ben AT/11 aldım. Temmuz ayında özel bir şirkette maaşlı ve sigortalı çalışmıştım, o 

yüzden AT/11’i almaya gittiğim zaman özel sigortam olduğunu, babamın SGK 

sigortasından yararlanamayacağımı söylediler. Bir hafta sonrasında vize randevum 

vardı. Ben de ne yapabileceğimi sordum. İşyerindeki sigortamı iptal ettirmem 

gerektiğini, işten de çıkış yapmış olarak görünmem gerektiğini söylediler. İşyerimle 

anlaşıp hallettik. Fakat stresli bir durumdu. Önerim, sigorta konusunda (eğer yazın bir 

çalışacaksınız) ekstra dikkatli olun. 

9) Oturma izni başvurusu konusunda dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? 

Oturma iznine başvurmak için Bürgerdienst’ten randevu almanız gerekiyor. Önerim, 

Almanya’ya gelip ikametgah aldıktan sonra, oturma izni randevusu için Bürgeramt’a gidip 

randevu almanız. Randevuyu yaklaşık 1-2 ay sonrasına veriyorlar. Ben Eylül sonu 

başvurdum, 23 Kasım’a randevu verdiler. Randevu verirken, başvuru için getirmeniz 

gereken belgeleri yazıyorlar. Yazılı olan belgeleri eksiksiz olarak randevuya getirdiğiniz 

zaman, iki hafta içerisinde oturma izni kartınız çıkıyor. Size postayla gelen mektubu alarak 

tekrar Bürgerdienst’e gidiyorsunuz, mektubu verip oturum kartını alıyorsunuz. 

10) Öğrenci evde mi yurt da mı kalıyor?  

Devlet yurdunda kalıyorum. 

a) Ev ise karşılaştığı sorunlar var mı? Aylık kirası ne kadar? 

 

b) Yurt ise başvurusunu ne zaman yaptınız? Aylık kirası ne kadar?   

Yurt başvurusunu, Heidelberg Fakültesi’ne değil de Mannheim Fakültesi’ne 

başvurmaya karar verdikten sonra, Haziran ortası gibi yaptım. 

c) Memnun kalındıysa yurdun iletişim bilgilerini verebilir misiniz? 

Şimdilik (3 aydır buradayım) oldukça memnunum. Benim yurdum 

“Medizinerwohnheim” olarak geçiyor, yurt binasındaki herkes tıp fakültesi öğrencisi. 

Heidelberg Studierendenwerk’in Heidelberg Üniversitesi Mannheim Tıp Fakültesi’nde 

okuyan öğrenciler için özel olarak açmış olduğu bir yurt.  

https://www.stw.uni-heidelberg.de/de/node/130 

Pettenkoferstrasse 19, Mannheim. 

11) Yardım isteyen Avusturya Lisesi öğrencisi ile (veya velisine),  ad ve soyadınızın, iletişim 

bilgilerinizin paylaşılmasına, aktarılmasına izin verir misiniz? 

Yardım isteyen herkesle, her zaman bütün bilgilerimin paylaşılmasına izin veriyorum. Her 

konuda elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. 

https://www.stw.uni-heidelberg.de/de/node/130

