
BURADA GEÇEN BİLGİLER KULLANILMADAN ÖNCE YETKİLİ MERCİ İLE KONTROL EDİLMELİDİR.   

1)  Kız Öğrenci  

2) Hangi Sene mezun oldu?  

2015  

 

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

Almanya, Baden-Würtemberg Eyaleti, Heidelberg,  Universtat Heidelberg, Fakultät für 

Biowissenschaften, Molekulare  Biotechnologie (Ruprecht-Karls Universitat Heidelberg)  

 

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

açıklayınız)  

Kızım  biyoloji ve matematik dersini  ilköğretimden beri hep sevdi. Araştırmayı da seven bir kişiliği 

vardır. Lisede biyoloji hocasını da çok seviyordu. Genetik ilgisini  çekiyordu. Matematik dersi notları 

daha iyi olmasına ve İşletme fakültesinde daha rahat edeceğini bilmesine rağmen  araştırmayı 

sevdiği için sanırım Moleküler Biyoteknoloji bölümünü seçti. Tamamen kendi tercihi. Biz hayatını 

laboratuarda geçecek iyi düşün dedik. Bunun üzerine 11. sınıfta Almanya’da bir üniversite de üç 

hafta moleküler biyoteknoloji üzerine staj yaptı. İki arkadaş gitmişlerdi. Arkadaşı vazgeçti fakat  

kızım vazgeçmedi. Şimdi  henüz 1.sınıfta. Bir şikayeti yok.  

 

3) Danışman kullandınız mı? Cevap evet ise; 
Evet kullandık. Unicum –Fatma Günaydın  

 
a) Hangi danışman ve iletişim bilgileri?  

Unicum Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı , Fatma  Günaydın , www.unicum.com.tr,  
Tel no: 0 212 259 70  

 
b) Memnun kaldınız mı?  

Evet çok memnun kaldık.  
 

c) Neler memnun etti veya etmedi?  

Uzman bilgisi, çok sayıda üniversiteye eksiksiz dosyalama ile başvuruşu, içtenliği, mesajlara 

sorulara hemen geri dönmesi, her konuda destek olması, çok profesyonel davranması, zamanında 

eksiksiz cevap vermesi,  yurt sorununda, kira kontratında, eksiklikleri Almanca bildirimde bile 

yardımcı olması. Fakat hangi danışman olursa olsun mutlaka her zaman sıkı kontrol ve takip şart.  

 

7) Fakülte başvuru prosedürü nedir?  

Bir dosya hazırlanıp gönderilmesi gerekiyor.  Fakültenin internet sitesinden gerekli evraklar ve 

prosedür takip edilmeli. Bize danışmanımız bu konuda çok yardımcı oldu.   Temmuz başında 

dosyalar gönderildi. Kızım başvurulara cevapları beklerken kendi bölümü ile ilgili fakültelerin  web 

sitelerinden hem fakülteleri hem de eğitim şeklini araştırdı, tanıdığı veya Avusturya Lisesi mezunu 

olup Almanya’da Moleküler Biyoteknoloji okuyan öğrencilerle irtibat kurarak bilgi almaya çalıştı. 

Ağustos ayında kabuller gelmeye başladı. Kabul yazıları farklı zamanlarda geliyor ve yazılarda 

belirtilen cevap süreleri birbirini tutmuyor.  Heidelberg  Moleküler  Biyoteknoloji  fakültesinin 

kabulünü beklerken bu sebeple hakkını kaybetmemek için bazı fakültelere teyit yazısı yollamak 

zorunda kaldı. Heidelberg Üniversitesi,  öğrenci kabul edildi yazıyı yolladık bekleyin dedi. Biz 

http://www.unicum.com.tr/
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bekleyerek öğrenci vizesi için çok zaman kaybettik çünkü kabul yazısı hiçbir zaman gelmedi, postada 

kayboldu.  Aslında yetkiliye daha çok ısrar edip e posta aracılığı ile kopyasını bir an önce 

istemeliymişiz.  

Heidelberg Molekuler Biyoteknoloji  için, dosyada olması gereken belgeler (2015 yılı için geçerli):   

Matura diploması , niye  Moleküler  Biyoteknoloji bölümünü istediğini ve neden illa Heidelberg 

Üniversitesinde  öğrenim görmek istediğini açıklayan Motivasyon yazısı, CV ,  staj gördüğü yerden 

onaylı referans yazıları, başarı belgeleri (onur belgesi , takdirname vs.) , lise not dökümü.  

ÖNEMLİ NOT:  FAKÜLTENİN CEVABININ KAYBOLMAMASI VE GERİ İADE EDİLMEMESİ İÇİN ADRES 

AÇIK NET POSTA KODU DAHİL TÜM DETAYLARIYLA YAZILMALIDIR.  Herhalükarda cevapların geldiği 

Ağustos ayında cevabı beklemeden, öğrenci tarafından sonucu sorgulayan bir e-posta yollanmalı ve 

kabul yazısı ve EKLERİNİN fotokopisi konusunda ısrarcı olunmalıdır.   

 

8) Fakülteye kayıt için gerekenler  

a) Fakülte kabul yazısının teyidi  
Kabul yazısında belirtilen tarihe kadar teyit yazısı ilgili fakülteye gönderilir. Kabul yazısında 
belirtilen sürenin geçirilmemesine dikkat edilmeli.   

 

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

 

i.    Banka işlemleri için prosedür ve gerekli evraklar nelerdir?  

Geçim masraflarının nasıl karşılanacagına dair belge öğrenci vizesi başvurusunda aranan belgeler 

arasında . Bunun icin öğrenci adina Deutsche Bank’ta blokeli hesap açılmalı.  Blokeli hesap 

açıldığında 8.090 EURO tutarında ( tutar değişebilir kontrol edin) para yatırılacak. (2015 için 

belirlenen miktar, ayrıca havale ücreti kesileceği için kesintiden sonra en az 8090 € olması 

gerekiyordu)  Bunun için Alman Konsolosluğundan banka formu için ‘’Bloke Hesap Onay’’ 

randevusu alınması gerekiyor. Bu randevunun bir an önce alınması gerekiyor çünkü  

tamamlanması üç dört haftayı bulabiliyor. Bloke hesap olmadan öğrenci vizesine başvurulamıyor.  

Ne yazık ki 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 , bloke hesap 

açtırmak için Heidelberg Üniversitesi’nden kabul yazısını beklemek çok geç olacağı için bize gelen 

ilk kabul yazısı ile başvurduk .  Bloke hesap formu konsoloslukta memur karşısında imzalanıyor. 

Ardından tüm bu evraklar (tasdiklenmiş bloke hesap formu, tasdiklenmiş pasaport fotokopisi vb) 

Deutsche Bank’ın Almanya’daki şubesine kurye ile (DHL, UPS veya yurtdışına hızlı gönderi yapan 

bir kurye firması) gönder ileniyor ve teyit bekleniyor.  Ardından Deutsche Bank’tan yapılan ödeme 

ile ilgili teyit maili geliyor. Bu teyit maili vize başvurusu için gerekli. Konsolosluk Vize Randevu 

tarihinden en az  bir hafta önce bu işlemleri tamamlamayı öneririm.    

  

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

Öğrenci vizesi randevusunu kabul yazısı gelir gelmez hemen alınması gerekmekte. (Yukarıda ki 

banka işlemlerini göz önüne alarak).  En az bir aylık bir süreç. Okulun kaydına yetişmesi  önemli.  

Okul öğrenci vizesi olmadan kayıt yapmıyor.   

Evraklarla birlikte randevu tarihinde öğrenci şahsen giderek evrakları teslim ediyor. 2015 tarihinde 

istenen evraklar; Üniversite kabul belgesi, motivasyon yazısı (öğrencinin Almanya’da okumasıyla 



ilgili bilgileri ve isteğini içeren dilekçe), CV, doldurulmuş başvuru formu, tam tekmil vukuatlı kayıt 

örneğinin Almancaya çevrilmiş kopyası, 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 € yatırıldığını gösteren bankadan alınan teyit 

yazısı) iki biyometrik fotoğraf, vize ücreti, pasaport, varsa eski pasaportlar. Bu belgelerin asılları ile 

ikişer adet fotokopileri vb.  

Legal kabul yazısı ile beraber  başvuru yapılıyor. Öğrenci pasaportunu vermesin, vize vurulma 

zamanında pasaportla gidip vize onayını alabiliyorsunuz. (arada Almanya ya gidip yurt 

işlemlerini yapması gerekebilir.)  Konsolosluk tüm evrakları ilgili eyaletin yabancı polisine 

yolluyor. Dosyada kabul yazısı yoksa talebin reddedilme riski var.  Konsolosluk size 4-6 hafta gibi 

bir süre verecektir. Siz bir hafta bekleyip hemen Baden-Würtemberg Eyaleti (bu prosedür 

EYALETDEN EYALETE DEĞİŞİYOR) Yabancı polisliğini telefonla arayıp prosedürü hızlandırın. 

Yabancı polisliği bilgisayar sisteminde onaylar onaylamaz ertesi günü hemen konsolosluğa gidip 

Pasaportunuzu vize onayı için konsolosluğu ibraz edin. Üniversite son ön kayıt ve öğrenci vizesi 

prosedürü çakışabildiği için işlemleri hızlandırmak için sıkı takipte olun. Gerekirse konsolosluktan 

bir tanıdık ayarlayın 

 

 iii.    Sigorta için gerekli prosedür evraklar nelerdir?  
Almanya’da oturma izni alabilmek için orada bir sağlık sigortasına sahip olmak gerekmektedir. Bu 
şehirdeki sigorta kurumuna  başvurarak yaptırılabilir. Kızım TK sigortaya  ayda 80€ gibi bir miktar 
ile sigortasını yaptırdı.   Türkiye’de SGK’dan alınan AT11 belgesi Almanya’da AOK’ya götürülerek 
bu sigortanın ücretsiz yapılması sağlanabilirmiş. AT11 belgesi için Unkapanı ya da Pendik’deki  SGK 
Yurtdışı İşlemler Birimi’ne başvurmak gerekmekte.  Ama sigorta kapsamı özellikle incelenmeli.  Acil 
ve önemli sağlık sorunlarında ihtiyaca hızlı ve yeterli cevap veriyor mu araştırılmalı.  
 

d) Oturma izni prosedürü ve gerekli evraklar nelerdir?   

Önce yurdun bulunduğu vatandaşlık dairesi (Bürgeramt) dairesine gidilip ikametgah kaydı yapılıyor. 

Daha sonra Heidelberg yabancılar dairesine başvurularak (uzun kuyruk oluyor) oturma izni için form 

ve gerekli evrak listesi alınıyor. 2015 yılında gerekli evraklar şunlardı; biyometrik resimler, 

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

belgesi ile başvuru yapanlar, sigorta  şirketinden alınan  ‘’Befreiung von der 

Krankenversicherungspflicht’’), Üniversite kabul belgesi veya öğrenci belgesi, kira sözleşmesi, 

pasaport, bloke hesapta 8090 € olduğunu gösteren bankadan alınmış yazı, harç ücreti. Başvuru 

evrakları hazırlanıp hazırlanmaz tekrar kuyruğa girilerek evraklar yetkiliye bırakılıyor. (Yabancılar 

dairesi yarım gün açıktı . O gün tüm işlemleri bitirmek için sabah erkenden girmekte yarar var) 

Verilen e-posta adresine ve sizinle ilgilenecek memura e posta gönderilerek oturma izni için 

randevu talep ediliyor.  Kızım randevu tarihinde gidip bir yıllık oturma iznini aldı.  

 

5) Yurt seçimi ve yerleştirme konusunda izlediğiniz yöntem ve bu konuda önemli hususlar nelerdir?  

Genel olarak Almanya’da yurt sorunu büyük bir sorun sonuçlarınız gelmeden mutlaka yurt 

başvurusunda bulunun.  Danışman firmanın bildirdiği tüm yurtlara başvurduk, Viyana’daki gibi 

önceden para yatırmamıza gerek yoktu. Ama  hiç yurt sırası gelmemişti. Özel Viva  Campus’a 

başvurduk. Uzun süre  cevap gelmedi . Bütün mali dökümlerimizi göndermemize rağmen bizden ,  

AB vatandaşı olmadığımız için bu ülkelerde yaşayan kefil  istediler. Bu arada okullar açılmış, kızımın 

kalacak yeri yoktu. Ailecek  Heildelberg’e gidip deyim yerindeyse “kapılarına dayandık”. Durumu 

anlattık. Daha önce kötü deneyimler yaşamışlar. kendilerini  garantiye almak istiyorlardı. Gerekirse 

bir yıllık peşin verebileceğimizi söyledik. Neyse  ikna oldular . Peşin vermenize gerek yok diyerek  



kızım ile birlikte İki arkadaşını da kabul ettiler. Bence önceden öğrencinin istediği üniversitenin 

bulunduğu şehirdeki  devlet ve özel yurtlara başvurulmalı ve devlet yurdu çıkmamışsa özel yurtlara 

bizzat gidilerek ,görülerek başvurulmalı, garantiye alınmalı. Almanya da yurt başvurularını en geç 

Mayıs ayında yapmak gerekiyor. (başvuru esnasında bir para verilmiyor) ÖNEMLİ: YER TESLİM 

ALINDIĞINDA NE KADAR UFAK OLURSA OLSUN TÜM EKSİKLİKLER KABUL KAĞIDINA YAZILMALI VE 

İMZALANMALI. DAHA SONRA GÖRÜLEN EKSİK VE HASARLAR HEMEN YAZILI OLARAK –SÖZLEŞMEDE 

NE KADAR SÜRE VERİLMİŞSE O SÜRE İÇİNDE- EV SAHİBİNE BİLDİRİLMELİ  

 

6) Memnun kaldıysanız yurdun tam isim , adres ve iletişim bilgileri?  

 Viva Campus (http://www.campusviva.de/heidelberg-mieten/) Şimdilik  çok  memnun. Yeri çok 

merkezi, çevresinde bir çok market var ve spor/eğlence imkanı var.  

  

8) Fakültesinden memnun mü ? Niye?  

Evet  memnun.  İstediği bölümü  seçmiş olması , şehrin öğrenci şehri olması, kütüphanede çalışma 

imkanının olması (öğrencilerin çoğunluğu kütüphanede çalışıyorlar ), özellikle yurdun koşulları ve 

konumu,  öğrencinin mutlu olması, öğrenciye ucuz yemek koşulları, halkın ve diğer alman 

öğrencilerin sıcak yaklaşımı vb. nedenleri sayabiliriz.   

 

9) Öğrenci fakülteyi bitirmeden dönmeyi düşünüyor mu?  

Hayır düşünmüyor. Fakülte bittikten sonra kızım aynı fakültede mastera başladı. 
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