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Bu sunumdaki bilgiler sadece, 2020’de başvurduğumuz fakülteler 
/bölümlerle ilgilidir.  Üniversite başvurularınızda lütfen web sitesinden 
güncel bilgiyi kontrol edin.

AVUSTURYA LİSESİ 2020 MEZUNU DENEYİMLERİ



Süreç

• Meslek seçimi: 10. ve 11. sınıfta hep Informatik derken, WVA yazımı sırasında 
ekonomiyi de düşündü.

• Başvuru yapılacak üniversiteler 12. sınıf başında belliydi.

• Mayıs-Haziran 2020’de kesin hedef belirlenmişti : TUM Informatik

• Matura Diploması verildiği gün (26.06.20) hemen Uni Assist’e tüm belgeler 
yüklenerek VPD başvurusu, Uni Assist’e bağlı bölümlere ve diğer Alman 
üniversitelerine başvurular yapıldı.



Başvurulan Üniversiteler / Almanya
• TUM Informatik – Uni Assist (Numerus Clausus)/kabul

• TUM Wirtschaftsinformatik – Uni Assist (Numerus Clausus)/kabul

• TUM Game Engineering – Uni Assist (Numerus Clausus)/kabul

• TUM Management and Technologie – Uni Assist (Numerus Clausus)/mülakata 
çağrıldı ama katılmadı.

• TU Berlin Informatik – Uni Assist (Numerus Clausus)/yabancı kontenjanı 
sınırlamasından dolayı ret

• TU Darmstadt Informatik -DHL ile üniversitenin kendisine başvuruldu/kabul aldı

• LMU Informatik - DHL ile üniversitenin kendisine başvuruldu/Kabul aldı

• LMU İşletme - DHL ile üniversitenin kendisine başvuruldu/kabul aldı

• Humboldt Ünivesitesi Ekonomi– Uni Assist (Numerus Clausus)

• RWTH Aachen Elektronik Müh. – üniversitenin kendi web sitesi üzerinden 
başvuruldu./Kabul aldı

• RWTH Aachen Informatik – üniversitenin kendi web sitesi üzerinden başvuruldu. 
(Numerus Clausus)/kontenjan sınırlamasından dolayı ret



Başvurulan Üniversiteler / Almanya

• Uni Assist için başvuru Matura karnesi ile online olarak yapılıyor.

• Ön ücret ilk başvuru için 75 Euro sonrasında başvurulan her bölüm için 30 Euro 
ödeme yapılıyor. Ödemelerde mutlaka kredi kartı kullanılmasını öneririz. Sistem 
çok yavaş ilerlediği için ve havale kısmında kesinti vs olabileceği ve ayrıca karşı 
taraf tarafından gözden kaçabileceği için sıkıntı olabilir.

• Uni Assist başvuruları 26.06.20’de yaptık ve sonucumuz 30.07.20’de geldi. 
Sonuçlar gelmeden mail ile başvurumuzu sorguladık. Hemen ertesi gün sonuç 
geldi. Sıkıştırmak gerekiyor☺

• Uni Assist VPD belgesi çıktıktan hemen sonra online olarak gerekli tüm belgeleri 
TUM web sitesine yükledik. TUM kabul onayı 07.09.2020’de mail olarak geldi.



Başvurulan Üniversiteler / Avusturya

• WU Wien / Viyana Ekonomi Üniversitesi İngilizce İşletme - Ön sınav var (sınavı 
geçemedi)

• WU Wien / Almanca İşletme – üniversitenin kendi web sitesi üzerinden başvuru 
yapıldı. Kabul aldı.

• Viyana Üniversitesi Ekonomi– üniversitenin kendi web sitesi üzerinden başvuru 
yapıldı. Kabul aldı.

• TU Wien Elektronik Müh. – üniversitenin kendi web sitesi üzerinden başvuru 
yapıldı. Kabul aldı.

Viyana’daki üniversitelerin ön başvuruları Matura sınavına girilmeden Mart ayı 
içerisinde yapılmıştı. 



Başvurulan Yurtlar/ Almanya-Avusturya
• Şanslıydık ki 2019 yaz ayında Münih’e gidip, tüm yurtları araştırdık. Birçok kilise ve vakıf 

yurduna adres adres gidip başvuru süreçlerini sorduk, araştırdık. Alabildiklerimizin 
başvuru formlarını aldık ve Türkiye’ye dönüşte hepsine tek tek PTT kargo ile başvuru 
formlarımızı gönderdik. Bazılarına online olarak başvurularımızı yaptık.

• Yazın hem Münih, hem Aachen hem de Viyana için yurt başvurularımızı yaptık.
• Viyana için Akademiker Hilfe vakıf yurdundan oda verebileceklerini mail ile öğrendik ve 

hemen depoziteyi yatırdık. 2020 Mart Nisan gibi oda çıkmıştı.
• Aachen için bekleme listesine aldılar. Sonra bir tanesinden oda çıktı, formları gönderdik 

akabinde EU üyesi ülkeden olmadığı için ret cevabı verdiler. Halbuki ilk gönderilen ve 
sonrasında kabul ettikleri yazıda Türk olduğu belliydi.

• Münih için yaptığımız onlarca başvurudan sadece şu anda kaldığı yurttan Aralık 2019’da 
bekleme listesine aldıklarını yazdıkları mail aldık. Sonrasında Haziran ayında oda ile hala 
ilgileniyor musun diye mail aldık ve tabii ki hemen ilgilendiğimizi bildirdik. Haziran’da 
depoziteyi yatırdık. Üniversite kabulünü de istiyorlardı ancak durumu anlatabildik. Uni 
Assist’e göre sorun olmadığını da yazınca Ağustos’tan itibaren kirasını ödemeye başladık.



Üniversite Başvurularımız için Gerekli Belgeler /Almanya

• Matura karnesi

• Motivasyon Mektubu her bölüm için ayrı

• AT 11 belgesinin AOK onayı

• Uni Assist VPD belgesi (şartsa)

• Maturada Almanca zorunlu olduğu için hiçbir yerde C1 belgesi yüklemedik.

• IELTs sonucu bunu sadece TUM Management and Technogie bölümü için 
yükledik.



Öğrenci Vizesi için Gerekli Bloke Hesap / Almanya

• İş Bankası ile açılabilir. Gerekli bütün formları e-posta yoluyla (servicecenter@isbank.de) 
adresinden isteyebilirsiniz. 

• İş Bankası ile devam etmek isterseniz gelen formları doldurup, Alman konsolosluğundan 
onaylatma zorunluluğunuz var. Bunun için de konsolosluğun evrak onaylatma hukuk 
bölümünden ayrıca online randevu alınması gerekiyor ancak biz randevuyu 06.08.20’ye 
alabildiğimiz için süreci geciktireceğinden İş Bankası ile devam etmedik. Gerekli tüm 
bilgileri https://www.isbank.de/tr/sikca-sorulan-sorular/ bu linkten öğrenebilirsiniz.

• İkinci yöntem bizim kullandığımız: Fintiba online bloke hesap açma yöntemi ki en kolayı. 
www.fintiba.com web adresinden bloke hesap için gerekli tüm formları dolduruyorsunuz. 
Daha sonra öğrencinin cep telefonuna bağlanarak pasaportu üzerinden kimlik doğrulama 
yapılıyor ve size sonrasında bir IBAN numarası mail olarak gönderiyorlar. Siz de bloke 
miktarını o IBAN’a yatırdığınızda sonrasında bloke hesap açıldığına dair mail ve 
hesabınızdaki parayı gösteren hesap dökümü geliyor . Bu mail çıktılarını vize evrakları 
arasına ekliyorsunuz. 

https://www.isbank.de/tr/sikca-sorulan-sorular/
http://www.fintiba.com/


Öğrenci Vizesi için Gerekli Bazı Belgeler / Almanya

• Matura karnesi
• Üniversite kabulü (Uni Assist’e bağlı olmayan mümkünse hedeflenen şehirde NC 

olmayan bir bölüm kabulü mutlaka olmalı / süreci hızlandırdı)
• Vize süresince geçerli AT 11 belgesi / daha sonra Almanya AOK’dan da 

onaylatılarak Almanya sigorta numarası alınacak. (emekli olduğu ve daha az evrak 
istendiği için babası üzerinden 6 aylık aldık) (seyahat sağlık sigortası da olur)

• Uni Assist VPD belgesi (eğer kabul gelmediyse oraya bağlı olan üniversiteler için)
• Yurt evrakları (kira kontratı,  şart değil)
• Bloke hesap evrakları (Fintiba’nın bloke hesap açıldığını teyid eden e postası  ve 

hesaptaki parayı gösteren hesap dökümü eki)
• Biyometrik fotoğraf.

Almanya Başkonsolosluğu’nun Web sayfasından istenen belgeleri lütfen kontrol 
edin.



Almanya’ya Gidildikten Sonra Yapılacaklar
• En önce ikametgah / adres bildirimi randevusuna gidilecek. (Almanya’ya gitmeden online 

randevu alınacak. Öğrenci 08.10.20’de Münih’e gitti. 13.10.20’de randevusu vardı.)
• İkametgah alınmadan öğrenci banka hesabı ve telefon hattı alınamıyor.
• Öğrenci kartı ve ulaşım kartı çıkarılacak. 
• Telefon hattı alınacak. (Yurt wifi hızından emin olunmadığı için sınırsız internet paketi 

veren O2 hattı alındı. Aylık ücreti 40 Euro)
• Alman bankasında öğrenci hesabı açılacak ki bu da randevu alınarak oluyor. Efe 

Sparrkasse’de açtı. Almanya’daki en yaygın bankalardan biri. Öğrenci hesabı ücretsiz. 
Online bankacılık da var. Yurt ve telefon ödemelerini otomatik ödemeye aldı.

• Sparrkasse’de hesap açtıktan sonra hemen bloke hesaba (Fintiba) hesap numarası ve 
yatması istenen tarih mail ile bildirilecek. Bloke hesaptan her ay diğer hesaba aktarım 
başlamış olacak.

• Oturma izni için gerekli evraklar online gönderilip, evrak kontrolünden sonra randevu 
tarihi beklenecek.

• Oturma izni randevusu alınınca randevuya gidilecek.



AT 11 Deneyimi/ Almanya

AT11, acil durumlar için tamamen ücretsiz tedavi opsiyonu geçerli bir sigorta. 
Ameliyat dahil bizzat deneyimledik. TUM Klinikum Rechst an der Isar hastanesi, 
TUM üniversite hastanesi ve çok büyük bir hastane. Acilden giriş yapıldı ve safra 
kesesi ameliyatı geçirdi. Pazartesi ameliyat olundu Cumartesi hastaneden çıkardılar. 
Üç defa ultrason, başında ve sonunda Covid testleri, hepatit testi, endeskopi herşey
yapıldı. Tüm bu sağlık hizmetleri ilave bir para ödemeksizin sadece AT11 AOK onayı 
ile gerçekleşti.



Türkiye Başkonsolosluğu Münih / Almanya

• Hastaneye yattığı zaman soru sormak amaçlı T.C. Münih Başkonsolosluğu’na 
ulaştım. (AT11 belgesi ile ilgili sıkıntı olur mu? Ayrıca para istenir mi ? vb) 
Başkonsolos’un kendisi, Mehmet Günay bizzat bana geri dönerek yardımcı oldu. O 
ve yardımcısı Banu Hanım çok çok ilgilendiler. Mehmet Bey oğlumu hastanede 
kaldığı zaman boyunca her gün aradı. Hatta hastaneden taburcu olduğu 
Cumartesi günü bizzat kendisi arabasıyla gelip, hastaneden oğlumu alıp, yurduna 
teslim etti.

• Öğrencilerimizin ayrıca ilgili T.C. Başkonsolosluğu’nda da öğrenci dosyası 
açtırmaları gerekiyor. Erkek öğrenciler askerlik tecilini oradan da yapabilirler. 
Oğlum Almanya’ya gitmeden İstanbul’da askerlik şubesinde yaptırmıştı tecilini.


