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DBT DANIŞMANLIK HAKKıNDA

Öğrencilerin mutluluk ve ihtiyaçlarını merkeze koyarak, uzun vadeli stratejiler
geliştiren, kişilerin isteklerine yönelik doğru seçenekler sunan ve hızlı çözümler
üreten DBT Danışmanlık’ın ilkesi, öğrencilerin istedikleri ve hak ettikleri eğitimi
almaları amacı ile Eğitim Koçluğu hizmeti sunmaktır.
Bireylerin yaşamsal verimlilik ve mutlulukları, öncelikle,

HİZMETLERİMİZ
SS Eğitim Danışmanlığı
SS Eğitim Koçluğu
SS Yurtdışı “Aile ve Çocuk” Yaz
Okulu Programları
SS IELTS ve TOEFL Eğitimleri
SS Abitur ve Matura Dersleri
SS Vize başvuruları
SS Konaklama Başvuruları

bilgi, beceri ve yeteneklerini gösterebilecekleri doğru
alanlarda çalışmaları ile mümkündür. Bunun için
de öğrencilerin, Lise döneminden itibaren, önlerine
mesleki bir vizyon koymaları, kariyer alanındaki
gelişimlerine büyük fayda sağlamaktadır.
Lise 11. sınıftan itibaren sunduğumuz 2 senelik
“Eğitim Koçluğu” hizmeti, öğrencilerin ilgi alanlarının
ve yeteneklerinin analiz edilerek, doğru üniversitelere
yönlendirilmeleri

ve

ihtiyaç

duydukları

eğitimi

alabilmeleri konusunda önemli katkılar sağlamaktadır.
Şirketimiz, Almanya, Avusturya ve İsviçre başta olmak üzere, tüm Avrupa ve Amerika eğitim
sistemlerine tam olarak hakimdir. Her yıl iki yüze yakın öğrenciyi, çeşitli üniversitelere
yerleştiren DBT Danışmanlık, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora başvurularını da başarıyla
sonuçlandırmaktadır.
DBT Danışmanlık, nitelikli ve deneyimli ekibi, sayısız referansları, disipline dayalı organizasyon
yapısı ve başarılı zaman yönetimi ile sektörünün öncüsü olmaya devam edecektir.
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DANIŞMANLIK UZMANLIK İŞİDİR

Prof. Dr. BİRSEN Türkyılmaz
DBT Danışmanlık Şirketi Kurucusu, Prof. Dr. Birsen Türkyılmaz,
başarılı akademik kariyeri ve köklü eğitim geçmişi ile, yirmi
yıldan bu yana yürüttüğü Eğitim Danışmanlığı görevinde sayısız
başarıya imza atmıştır.
Türkiye’nin saygın yayın organlarında Yurtdışında Eğitim
konulu birçok makalesi yayınlanan, hizmetlerinden ötürü pek çok ödüle layık
görülen Türkyılmaz, 1983-2014 seneleri arasında, kurucusu olduğu Marmara
Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığı ile Almanca Mütercim
Tercümanlık Bölüm Başkanlığı’nı yapmıştır. 1999-2001 seneleri arasında
Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi Öğretim Üyeliği, 2004-2008 yılları
arasında Erasmus Koordinatörlüğü görevlerinde bulunan Türkyılmaz, 2014
senesinde Avrupa Birliği Proje Çalışmalarını yürütmüştür.
Özellikle Alman ve Avusturya Üniversiteleri eğitim sistemleri ve başvuruları
üzerinde uzman olan Prof. Dr. Birsen Türkyılmaz, rehberliğini üstlendiği
öğrencilere, üniversiteye giriş garantisi vermektedir.

Dilara Türkyılmaz
Danışman

Lise eğitimini, Koç Özel
Lisesinde tamamlayan Dilara
Türkyılmaz, yüksek öğretimine,
Bilgi Üniversitesi, İletişim
Fakültesi, Medya ve İletişim
Sistemleri Bölümünde devam
etti. Üniversite eğitimi sırasında,
birçok Yurtdışı Eğitim Fuarında
görev aldı. Aynı esnada, aile

şirketi DBT Danışmanlık Merkez
bünyesinde Avrupa ve Amerika
Dil Okulları ve Üniversite
başvuruları danışmanlığı görevini
üstlendi. Öğrencilerin istek ve
mutluluklarına odaklı yaklaşımı
takdir toplayan Türkyılmaz, 2016
senesinde, Bilgi Üniversitesi ’den
iyi derece ile mezun oldu.
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Saadet Akıncı
İngilizce Öğretmeni

Emine Işın Gevrek
Yönetici
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Üniversite eğitimini, Marmara
Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı
Bölümünde bitiren Saadet AKINCI,
masterını Hacettepe Üniversitesi’nde
tamamladı. Daha sonra, Kaplan
Dil Eğitim Merkezleri’nde, İngilizce
TOEFL, IELTS, GMAT ve SAT dersleri

İlköğretimini, İstanbul İlhami
Ahmet Örnekal İlkokulunda
tamamlayan Emine Işın Gevrek,
1978-1980 arasında, Almanya’nın
Frankfurt şehrinde bulunan Wöhler
Gymnasium’da hazırlık eğitimi aldı ve
Almanca öğrendi.
Daha sonra Türkiye’ye dönen
Gevrek, sırasıyla İzmir Bornova
Anadolu Lisesi Almanca Bölümü ve
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Alman Dili ve Edebiyatı’nı bitirdi.
Eğitimi sırasında, Halkla İlişkiler
sertifika programlarını tamamlayan

Üniversite eğitimini İstanbul
Marmara Üniversitesi Matematik
Bölümünde tamamlayan Murat
Uzuntepe Black, üniversiteden
sonra çeşitli sektörlerde, üst düzey
yöneticilik ve danışmanlık yaptı.
Murat U. Black
Yönetici

1999 senesinde, Washington
D.C.’ye taşınan Uzuntepe Black,
kendi Danışmanlık Şirketi’ni kurarak
çalışmalarına başladı.
Şirketinde, gıda, restoran ve spor
alanlarında danışmanlık hizmeti
sunan Black, aynı zamanda
DBT Danışmanlık Washington

DBT Danışmanlık
veren AKINCI, aynı zamanda,
Marmara Üniversitesi, İngiliz Dili
ve Edebiyatı Bölümünde öğretim
görevlisi olarak çalıştı. Saadet
AKINCI halen, DBT Danışmanlık’ta,
uzmanlık alanlarında İngilizce
dersleri vermektedir.

Gevrek, kozmetik, gıda, iç
dekorasyon ve tekstil alanlarında
hizmet veren köklü şirketlerde
Halkla İlişkiler, Personel
Danışmanlığı, Reklam Müdürlükleri
ile üst düzey yöneticilik yaptı. Şirket
kuruluşları ve şube açılışlarında
aktif olarak yer alan ve çok sayıda
fuar organizasyonu düzenleyen
Gevrek, 2006 senesinden bu
yana Bodrum'da yaşamaktadır.
DBT Danışmanlık Bodrum Şubesi
kuruluşunda yer alan Gevrek,
halen aynı şubede danışmanlık
ve yöneticilik görevine devam
etmektedir.
temsilciliğini de üstlendi. Eğitim
görmek üzere Amerika’yı tercih
eden ve DBT Danışmanlık aracılığı
ile Washington D.C’ye gelen
öğrencilerin tüm organizasyonlarını
yürüten Uzuntepe Black, 2014
senesinde Türkiye’ye dönerek
Bodrum’a yerleşti.
Murat Uzuntepe Black, halen
Bodrum’da “The Club Fitness”
adıyla kurduğu butik spor
salonunda Özel Spor Danışmanı
olarak hizmet vermekte ve DBT
Danışmanlık Bodrum Şubesinde
Danışmanlık ve Yöneticilik
yapmaktadır.
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Bologna Antlaşması
Bologna Antlaşması, Avrupa Yükseköğretim Alanı
yaratmayı hedefleyen bir eğitim reformudur. Pek
çok uluslararası kuruluşun iş birliği ile 49 üye ülke
tarafından oluşturulan ve sürdürülen, alışılmışın
dışında bir iş birliğidir. Türkiye söz konusu antlaşmayı,
2004 senesinde imzalayarak, üye ülkeler arasına
katılmıştır.
Bologna
Antlaşmasının
oluşturduğu
Avrupa
Yükseköğretim Alanı içinde yer alan ülke vatandaşları,
yükseköğrenim görmek ya da çalışmak amacı ile
Avrupa’da kolayca dolaşabilmektedirler. Avrupa, gerek yükseköğrenim
gerekse iş imkanları açısından dünyanın diğer ülkelerine kıyasla çok daha
fazla tercih edilir hale gelmiştir.
Avrupa, Yükseköğretim alanındaki en önemli özellik, üye ülkelerin eğitim
sistemlerinin tek tip hale getirilmesinin engellenmiş olmasıdır. Avrupa
Yükseköğretim Alanında asıl hedef çeşitlilik ile birlik arasında bir denge
kurulmasıdır. Amaç, yükseköğretim sistemlerinin kendilerine özgü
farklılıkları korunarak birbirleriyle karşılaştırabilir olması ve uyumlu hale
getirilmesinden ibarettir. Bu şekilde, bir ülkeden ya da yükseköğretim
sisteminden bir diğerine geçiş kolaylaştırılmış ve böylece öğrenci
ve öğretim görevlilerinin hareketi sağlanarak, istihdamın artırılması
gerçekleştirilmiştir.
Bunların yanı sıra;
SKolay
S
anlaşılır ve birbirleriyle karşılaştırılabilir yükseköğretim
diploma ve / veya dereceleri oluşturulmuş,
SYükseköğretimde,
S
lisans ve yüksek lisans olmak üzere 2 aşamalı
derece sistemine geçilmiş,
SAvrupa
S
Kredi Transfer Sistemi (ECTS) uygulamaya konmuştur.
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ALMANYA'DA ÜNİVERSİTE OKUMANIZ İÇİN 10 NEDEN
Almanya son derece köklü bir eğitim geçmişine sahiptir. Dünyanın en iyi üniversitelerine ev sahipliği
yapan birkaç ülkeden biri olan Almanya'da üniversite eğitimi almak için, kısaca sıralanabilecek
nedenlerden en önemlileri şunlardır:

Dünya Çapında
Geçerli Diploma

1

2

Çok Yönlü Eğitim
& Araştırma
Olanakları
Uygun Üniversite
Harçları
Araştırma
Bursları

Uygun Yaşam
ve Konaklama
Giderleri

3

4

5

6

7

8

9

10

Mezuniyet
Sonrası İş
İmkanları
İngilizce Lisans
Eğitimi
Uluslararası
Yaşam

Çift Anadal
Programları
Okurken Çalışma
İmkanları
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Almanya'nın En İYİ ÜNİVERSİTELERİNİ sİZLERLE BULUŞTURUYORUZ
Almanyada 428 Üniversite Bulunmaktadır ,
108 Üniversite Master & Doktora Hakkı Tanımaktadır.
6 Eğitim Bilimleri (Pedegojik) Üniversitesi
52 Sanat Akademisi, 216 Uygulamalı Üniversite ve
29 İdarecilik Yüksekokulu Bulunmaktadır.
Almanya, bilim ve sanayi alanında öncü ülkelerden olup, bir çok alanda, dünyanın en
gelişmiş teknolojilerine sahiptir. Mühendislikte, dünya liderliğini elinde bulunduran
Alman Üniversiteleri, özellikle bu alanda, dünyanın önde gelen üniversiteleri ile birlikte, uluslararası odaklı özel bir eğitim sistemi yürütmektedir. Söz konusu sistem, bu
alanda çok geniş olup, eğitimle paralel, geniş staj imkanları sunmaktadır.

Almanya Üniversiteleri Beş Ana Bölümden Oluşmaktadır:

TIP
FAKÜLTELERİ

TEKNİK
ÜNİVERSİTELER

MİMARLIK
FAKÜLTELERİ
SANAT
AKADEMILERI
EĞITIM
BİLİMLERİ
PEDEGOJİK
ÜNİVERSİTESİ

İŞLETME
EKONOMİ
FAKÜLTELERI

www.dbtdanismanlik.com
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Şirketimiz kuruluşundan bu yana, üniversitelere yerleştirdiği öğrencilerin istastik bilgilerini özenle tutmaktadır. Öğrenci dağılımları, üniversitelerin ulusal alandaki çalışmaları,
değişim programlarındaki başarıları ve sunduğu iş olanakları göz önünde bulundurularak
hazırlanmaktadır. Geçtiğimiz 20 yılda Alman Üniversiteleri'ne yerleştirdiğimiz öğrencilerin
yüzdesel dağılımı şu şekildedir:
SIRA

TEKNİK ÜNİVERSİTELER

ORAN

1

Münih Teknik Üniversitesi

%60

2

Berlin Teknik Üniversitesi

%20

3

Karlsruhe Teknik Enstitüsi

%10

4

Hamburg Teknik Üniversitesi

%5

5

Aachen Rhein Westfall Teknik Üniversitesi

%5

SIRA

TIP FAKÜLTELERİ

ORAN

1

Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi

%30

2

Hamburg Üniversitesi

%20

3

Heidelberg Rubrecht Karl Üniversitesi

%20

4

Freiburg Üniversitesi

%10

5

Tübingen Üniversitesi

%10

6

Berlin Charité ( Nöroşirürji) Üniversitesi

%5

7

Mainz Johannes Gutenberg Üniversitesi

%5

SIRA

İŞLETME / EKONOMİ FAKÜLTELERİ

ORAN

1

Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi

%30

2

Berlin Freie Universtät

%30

3

Berlin Humboldt Üniveritesi

%20

4

Frankfurt Goethe Üniversitesi

%20

SIRA

İLETİŞİM FAKÜLTELERİ

ORAN

1

Berlin Freie Universität

%40

2

Frankfurt Goethe Üniversitesi

%20

3

Hamburg Üniversitesi

%20

4

Berlin Humboldt Üniversitesi

%20

SIRA

MİMARLIK FAKÜLTELERİ - SANAT AKADEMİLERİ

ORAN

1

Berlin Güzel Sanatlar Üniversitesi

%30

2

Hamburg Hafen Üniversitesi

%30

3

Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi

%20

Dünyaya

Yön Veren

Üniversitelerde

Lisans
Yüksek Lisans
ve Doktora
Eğitimi

Berlin
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Almanya’da LİSANS EĞİTİMİ

PRESTİJLİ
ÜNİVERSİTELER

SEÇKİN
PROGRAMLAR

KALİTELİ
EĞİTİM

Almanya’da lisans eğitimi üç yıldır ve eğitim dili Almanca veya İngilizce olarak tercih
edilebilir. Almanya’da üniversite okumanın başlıca koşulları, Türkiye’de 12 yıllık lise
eğitimini bitirmiş ve ÖSYM’den 4 yıllık bir lisans programını kazanmış olmaktır.
Almanya’daki Devlet Üniversitelerinde eğitim ücretsizdir fakat bazı eyaletlerde üniversite
eğitimi için 100 ile 250 Euro arasında değişen dönem harçları alınmaktadır. Türk
yüksek öğrenim sisteminde olduğu gibi Almanya’daki lisans eğitimi de iki dönemden
oluşmaktadır. Akademik öğretim yılı kış dönemi için Ekim’de başlar, Ocak’ta son bulur.
Bahar dönemi ise Mart ayı sonunda başlar ve Haziran sonunda biter.

Yabancı dil eğitimi almadıysanız, başvurunuzun kabul edildiği üniversite
bünyesinde, yabancı dil hazırlık eğitimi alabilirsiniz

LİSANS Tamamlama EĞİTİMİ
Türkiye’de iki yıllık bir üniversiteyi tamamlamış olan ön lisans
mezunları, İngilizce veya Almanca dillerinden birini akademik seviyede biliyorsa, hiç bir sınava tabi tutulmadan lisans eğitimini
tamamlayabilmektedir. Ön lisans eğitimini tamamlanmış ancak yabancı dil bilmiyorsanız, gideceğiniz üniversitede yabancı
dil hazırlık eğitimi alabilirsiniz. Detaylı bilgi için lütfen uzman
danışmanlarımız ile iletişime geçiniz.
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Lisans Eğitimi Başvurusu Nasıl Yapılır
UNI-ASSIST

Almanya’da üniversite eğitim başvuruları UNI-ASSIST sistemi
üzerinden yapılmaktadır. ASSIST diplomaları değerlendirir ve
ilgili üniversitelere gönderir. Başvuru ücreti Avrupa Birliği üye
ülke vatandaşları için 25 Euro, diğer ülke vatandaşları için 75
Euro olarak uygulanmaktadır. (2. ve sonraki başvuru ücreti
15 Euro'dur). ASSIST üyesi olmayan üniversitelere doğrudan
başvuru yapılabilmektedir.

NUMERUS CLAUSUS (NOT ORTALAMASI)
Bazı Alman Üniversitelerinin tüm fakültelerinde, bazı Alman
Üniversitelerinin ise sadece bazı bölümlerinde (Örneğin: Tıp,
Eczacılık, Diş Hekimliği) öğrenci kontenjanları sınırlı olup, kabul
aşamasında not ortalaması büyük önem kazanmaktadır.
Öğrenim görmek istediğiniz üniversite programlarında "Not
Ortalaması" sınırlamasının olup olmadığı hakkında ilgili
üniversiteden bilgi almanızda yarar vardır.

ALMAN ÜNİVERSİTELERİNDEKİ ÖN KOŞULLAR:
SSNot Ortalaması ( Numerus Clausus)
SSStaj: Özellikle, Teknik Üniversitelerin bazı bölümleri
için staj tamamlama zorunluluğu vardır. Teknik
bölümlerde eğitim almayı düşünüyorsanız,
başvurulan üniversiteden Staj Değerlendirmesi
hakkında bilgi alınız.
SSMüzik ve Güzel Sanatlar Yüksek Okulu: Tüm
dünyada olduğu gibi, Almanya'da da, Müzik ve
Görsel Sanatlar Eğitimi almak isteyen öğrencilerden,
kendi çalışmalarını içeren portfolyolar talep
edilmektedir. Başvuru sırasında teslim edilmesi
gereken portfolyolar incelenerek, öğrencinin yetenek
değerlendirmesi yapılmaktadır.

Neler İçin
Harcama Yapacaksınız?

SSÜniversite Harçları
SSKonaklama
SSUlaşım
SSKırtasiye ve Ders
Materyalleri
SSKişisel İhtiyaçlarınız
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ÜNİVERSİTE BaşvurusU İÇİN GEREKLİ Belgeler
Z

Aşağıdaki belgelerin eksiksiz olarak hazırlanması zorunludur.
SSLise Diploması
SSÖSYM Sonuç Belgesi
SSÖğrenci Belgesi
SSNot Dökümü (Transkript)
SSDönem Sonu Mezun Olabilir Belgesi veya Geçici Mezuniyet Belgesi
SSStaj Belgeleri (Varsa)

A L M A N YA

SSYabancı Dil Sertifikaları (Varsa)
SSÖzgeçmiş (CV)
SS3 Adet Biyometrik Fotoğraf

l Aslı Türkçe Olan

Tüm Evrakların Yeminli Tercümesine Noter'den "Aslı Gibidir" Mührü Bastırılacak.

l Aslı İngilizce veya Almanca Olan Tüm Evraklara, Alman Konsolosluğu

Hukuk Departmanı’ndan “Aslı Gibidir” Mührü Bastırılacak.

UYARI
Üniversite başvuru süreçleri, profesyonel
ekiplerce yürütülmeli ve kabul belgeleri
dikkatle takip edilmelidir. Detaylı bilgi
için lütfen uzman danışmanlarımız ile
iletişime geçiniz.
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Almanya’da Doktora
Ayrıcalıklı
Doktora
EĞİTİMİ
Almanya'da Doktora Eğitimi alabilmek için; Türkiye'deki üniversitenizden " Yüksek
Lisans Diploması" ile mezun olmanız, 400-600 saat arasında Almanca dil eğitimi
almanız ve bunu belgelemeniz veya TestDaf benzeri sınavlardaki başarınız ile
Almanca yeterliliğinizi kanıtlamanız, Yüksek Lisans dil sınavını kazanmış olmanız
gerekmektedir.
Teknik veya Fen Bilimleri programlarında İngilizce doktora çalışması yapabilirsiniz.
Ancak İngilizce dilinde doktora yapıp yapamayacağınıza yönelik kararları,
başvurduğunuz üniversitelerin danışman profesörleri vermektedir. Bu sebeple,
profesör seçimi büyük önem taşımaktadır. Seçtiğiniz doktora konunuzla ilgili doktora
programlarına, özgeçmişinizi ve çalışma konunuzu ayrıntılı olarak açıklayan bir yazı
ile başvurmanız gerekmektedir. Profesörünüzün onayını aldıktan sonra, üniversite
bünyesinde bulunan "Yabancı Öğrenciler için Akademik İşlemler Birimi" ile irtibata
geçerek resmi işlemlere başlayabilirsiniz
Türkiye'deki üniversitelerde bulunan "Doktora Tezi Dersleri", Alman doktora
tezi programlarında bulunmamaktadır. Bu sebeple doktora tezini öğrenci kendi
hazırlamak durumundadır. Tez yazımı aşamasında, aynen doktora başvurusunda
olduğu gibi danışman seçimi çok önemlidir. Doktora eğitim süresi 3 yıldır. Ancak bu
süre sonunda doktora çalışmanızı Türkiye'de bitirmeye karar verebilirsiniz. Bu ihtimale
karşılık Türkiye'deki doktora giriş sınavını başarı ile vermek ve ders programlarını
dikkatle takip etmeniz gerekmektedir.
3 yıllık doktora eğitim süresini bitirdikten sonra akademisyen olarak üniversitede
çalışmaya devam edebilirsiniz. Ayrıca doktora programı süresince asistan olarak da
bölümde çalışabilirsiniz.
Detaylı bilgi için lütfen uzman danışmanlarımız ile iletişime geçiniz.
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Almanya VİZESİ

Alman konsoloslukları, öğrenci vizesi için, Almanyada'ki herhangi bir
üniversiteye ön kayıt yapıldığına dair belge talep etmektedir. Fakat bir
çok üniversite her öğrenciye ön kayıt belgesi veremediği için, sadece
B2 Almanca seviyesi olan öğrencilere ön kayıt avantajı sağlamaktadır.
Vize için gerekli evraklar ofisimizdeki deneyimli danışmanlar tarafından
hazırlanmakta ve konsolosluk randevuları tarafımızca alınmaktadır.

Vize Randevusu
Alman Konsoloslukları 1 Haziran 2004 tarihinden bu
yana, vize başvurularında telefonla randevu sistemine
geçmiştir. Bu sebeple vize müracatları için önceden
telefon ile randevu almak yeterlidir.
Detaylı bilgi için lütfen uzman danışmanlarımız ile
iletişime geçiniz.
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YURT DIŞINDA KONAKLAMA
Eğitimini yurt dışında sürdürmeyi planlayan öğrenciler için, çok çeşitli
konaklama imkanları vardır. Bütçeye ve bölgeye göre ücretleri değişiklik
gösteren konaklama seçenekleri şunlardır:

Öğrenci Yurtları

Üniversite kampüsü içerisinde yer alan öğrenci yurtları, ülkeye ilk kez
gelen ve okulda ilk senesini geçiren öğrenciler için ideal bir konaklama
biçimidir.
Tek kişilik odalarda konaklama imkanı bulan öğrenciler gerek ulaşım
harcamalarından, gerekse zamandan tasarruf edebilirler. Yemek
ihtiyaçlarını yurt kafeteryasından karşılayarak, boş vakitlerinde sosyal
aktivitelere zaman ayırabilirler.

Kampüs Dışı Konaklama

Kampüse 10 dakika mesafeli, 25 m2 stüdyo dairelerde konaklamanın,
öğrenci açısından pek çok olumlu yönleri vardır. 7/24 güvenlik bulunan
özel yurtlarda öğrencinin banyo ve mutfağı kendi dairesinin içindedir.
Öğrenciler, yurtların içinde yer alan çalışma bölümlerinde ders
tekrarı yapabilir ve yurtlarda düzenlenen sosyal aktivitelere katılım
sağlayabilirler.
Öğrencilerin tercihine bağlı olarak, eğitim sürecinin ikinci senesinde,
devlet yurduna başvuru yapılabilmektedir. İsteyen öğrenciler otel veya
pansiyonlarda da konaklayabilir ancak maliyetler sebebi ile bu tarz
konaklamayı sadece kısa süreli yaz döneminde, dil öğrenimine giden
öğrencilerimize önermekteyiz.

Kariyerinizi
ve Geleceğinizi
Şekillendirecek

En Doğru
Tercihleri
Yapmanız İçin
Yanınızdayız
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AVUSTURYA'DA LİSANS EĞİTİMİ

Graz Üniversitesi

Avusturya’da üniversite eğitimi, Almanya’da olduğu gibi 3 yıldır ve eğitim dili
Almancadır. Avusturya’da üniversite eğitimi almak için, ÖSYM sınavında, eğitim
görmek istediğiniz bölümü veya yakın bölümleri kazanarak kaydınızı yaptırmış
olmanız gerekmektedir. Diğer başvurularınız gibi, Avusturya üniversite eğitimi ve
vize başvuru süreçleri de, uzman ekiplerce yönetilerek takip edilmelidir.

Avusturya'da Tıp EĞİTİMİ
Z

Avusturya’da tıp eğitimi almak isteyen öğrenciler MedAt sınavına girmek zorundadır.

2017 yılında MedAt sınavına giren 15.000 kişiden sadece 650’si, Viyana Tıp Fakültesi’ne
kabul edilmiştir. Sınav çoktan seçmeli olup, 4 bölümden oluşur:

SSOkuma ve Anlama
SSMatematik-Fizik-Kimya-Biyoloji
SSKognitif Zekâ Testi
SSSosyal Yaşam Testi
MedAt sınavından alınan puan, tıp fakültesine kabul için en önemli unsur olup,
önceki okulunuzdan iyi derece ile mezun olmanız ve staj belgeleriniz de başvurunuzu
olumlu yönde etkilemektedir.
Avusturya’da tıp eğitimi almak için, Almancayı C1 seviyesinde bilmeniz, yeterliliğinizi
belgelemeniz ve 4 yıllık bir tıp fakültesini kazanmış olmanız da zorunludur.
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AVUSTURYA'DA YÜKSEK LİSANS
Avusturya’da yüksek lisans eğitimi almak isteyen öğrenciler, öncelikle
okumak istedikleri bölüm veya benzeri bir fakülteden mezun olmalıdır.
Yüksek lisans programları Almanca veya İngilizce olarak alınabilir. Bu
sebeple, öğrencilerin başvuru esnasında, Almanca veya İngilizce dil
belgelerini almış olmaları zorunludur. Bunun yanı sıra öğrencilerin
bölümleri ile ilgili yapmış oldukları stajları belgeleyen dokümanlar da
başvurularda önemli rol oynamaktadır.
Avusturya’da yüksek lisans eğitimleri 1 ila 2 yıl sürmektedir. Öğrenciler,
Bologna Antlaşmasının getirdiği avantajlara sahiptirler. Örneğin,
eğitimlerine devam ederken çalışma hakkını elde ederler.

AVUSTURYA'DA YAŞAM GİDERLERİ
Avusturya’da üniversite eğitimi almak isteyen öğrencilere birçok
üniversite, yurt imkanı sunmaktadır. Ancak üniversite yurtlarında yer
bulabilmek çok zordur ve yurtta kalmak isteyen öğrencilerin, en az bir
dönem öncesinden başvurularını tamamlamış olmaları gerekmektedir.
Bunun yerine öğrenciler, yoğunlukla özel yurtları tercih etmektedir.
Ev kiraları, şehre, bölgeye, evin özelliklerine göre değişmekle beraber,
ortalama olarak aylık 300 ila 550 Euro arasındadır. Bunun yanı sıra
öğrencilerin aylık yaşam giderleri 300 Euro civarındadır.

AVUSTURYA ÖĞRENCİ VİZESİ İŞLEMLERİ

Avusturya için öğrenci vize randevusu, Avusturya Konsolosluğu’nun
resmi internet sitesinden verilmektedir. Vize görüşmesi ile ilgili randevu,
şirketimiz bünyesinde görev yapan uzman danışmanlarımız tarafından
alınmaktadır.
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AVUSTURYA ÜNİVERSİTELERİ
Avusturya’da üniversite eğitimi, mühendislik,
işletme ve ekonomi gibi bölümler için 3 yıldır.
Yüksek Lisans Eğitimi 2 yıl ve Doktora Eğitimi 3
yıldır. Tıp, Diş Hekimliği, Hukuk gibi bölümlerin
Lisans Eğitim süreleri ise farklılık göstermektedir.
Avusturya’da eğitim alabileceğiniz birçok üniversite bulunmaktadır. Ancak
öğrencilerimizin çoğunlukla tercih ettiği üniversiteler Viyana’dadır.

Avusturya üniversitelerini kısaca şöyle sıralayabiliriz:
SIRA

ÜNİVERSİTE

PŞEHİR

1

Viyana Üniversitesi

Viyana

2

Viyana Teknik Üniversitesi

Viyana

3

Viyana Ekonomi Üniversitesi

Viyana

4

Viyana Tıp Üniversitesi

Viyana

5

Veterinerlik Üniversitesi

Viyana

6

Viyana Ziraat Üniversitesi

Viyana

7

Salzburg Üniversitesi

Salzburg

8

Wolf Peter Üniversitesi

Graz

9

Graz Tıp Üniversitesi

Graz

10

Johanne Kepler Üniversitesi

Linz

11

Innsburg Üniversitesi

Innsburg

12

Innsburg Tıp Üniversitesi

Innsburg

13

Klagenfurt Üniversitesi

Klagenfurt

14

Montan Üniversitesi

Leoben

15

Müzik ve Performans Sanatları Üniversitesi

Viyana

16

Mozarteum Üniversitesi

Salzburg

GELECEĞİNİZ
İÇİN
Doğru
Tercİh
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İsvİçre'de LİSANS EĞİTİMİ

Bern Üniversitesi

İsviçre, 26 kantonu bulunan, çok dilli ve kültürlü bir yapıya sahiptir. Dolayısıyla, eğitim
sisteminde de farklılıklar bulunmaktadır. İsviçre’de okullar, ülkenin bu kendine özgü durumuna
göre yapılandırılmıştır ve çoğu yükseköğretim kurumu devlete aittir. İsviçre’deki her kanton
kendi eğitim sistemini yürütmekle görevlidir. Almanca, Fransızca, İtalyanca ve İngilizce
eğitim seçenekleri bulunan İsviçre’de, üniversitelerin eğitim dilleri, bulundukları bölgelere göre
değişiklik göstermektedir.
İsviçre’deki yükseköğrenim kurumları üçe ayrılır: Üniversiteler, Uygulamaları Üniversiteler ve Eğitim
Bilimleri Üniversiteleri
Tüm bu yüksek kaliteye ve çeşitliliğe rağmen, ülkede bulunan devlet üniversitelerinin öğrenci
harçları son derece düşüktür. Ücretli olan özel üniversiteler ise, özellikle turizm ve otelcilik,
bankacılık, uluslararası ticaret ve pazarlama alanlarında dünyanın en iyi eğitimlerini vermektedir.
İsviçre, Bologna Antlaşmasına dahil olan ülkelerdendir bu sebeple lisans eğitimi 3 yıldır.
Ardından 1,5 ya da 2 yıllık lisansüstü eğitime geçmek mümkündür.
Akademik yıl, iki dönemden oluşur. Kış dönemi, Ekim ayında başlar şubat ayının ortasına kadar
devam eder. Yaz dönemi ise, Mart ya da Nisan ayında başlayıp Temmuz gibi sona erer. Öğrenim
süresi 4 ila 5 yıl olabilmekle birlikte, İsviçre’de üniversite eğitimi temelde 3 yıldır.
Üniversite eğitimleri için İsviçre’yi tercih eden öğrencilerin, haftada 15 saat çalışma izni vardır.
Bunun dışında 2011 senesi ocak ayında, Yabancılar Yasası’nda yapılan düzenleme ile, İsviçre
üniversitelerden mezun olan yabancılara çalışma izni de verilmeye başlanmıştır.
Detaylı bilgi için lütfen uzman danışmanlarımız ile iletişime geçiniz.
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İSVİÇRE'NİN EN İYİ ÜNİVERSİTELERİ
İsviçre'de 12 Üniversite Bulunmaktadır ,
10 Üniversite Kanton Üniversitesi ve 2 Üniversite
Federal Teknoloji Enstitüsüdür.
9 Üniversite Dünya'nın En İyi 500 Üniversitesi
Listesinde Bulunmaktadır.
ETH Zürih - İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü Dünya'nın En İyi 500 Üniversitesi Listesinde 10. Sırada Bulunmaktadır ve Mezunlarına Prestijli Bir Diploma Sunmaktadır.
İsviçre’nin en çok tercih edilen üniversiteleri en iyi 500 üniversite listesine göre şöyle sıralanmaktadır:
SIRA

ÜNİVERSİTE

PŞEHİR

1

Eidgenössische Technische Hochschule – ETH Zürich

Zürih

2

Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne

Lozan

3

Zürih Üniversitesi

Zürih

4

Cenevre Üniversitesi

Cenevre

5

Lozan Üniversitesi

Lozan

6

Basel Üniversitesi

Basel

7

Bern Üniversitesi

Bern

8

St. Gallen Üniversitesi

St. Gallen

9

Fribourg Üniersitesi

Fribourg

10

Genf Üniversitesi

Cenevre
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Esra Değerli

Tıp Fakültesi
Münich Ludwig Maximilian Üniversitesi
Merhabalar, ben Esra. 2017 yılında
Avusturya Lisesi’nden mezun oldum. 12.
Sınıfın başlarında, Almanya’da Tıp okumaya
karar verince, Alman Üniversiteleri’nin başvuru süreçleri hakkında kendim bilgi edinmeye çalıştım. Fakat her üniversitenin başvuru sürecinin birbirinden son derece farklı
olduğunu gördüm ve bir uzman desteğine
ihtiyacım olduğunu anladım. Bu sebeple Birsen Hanım’a başvurdum. Lisedeki
son senemde Birsen Hanım’ın desteğinin
sağladığı güven sayesinde üniversite başvuru süreci hakkında bir endişe duymama gerek kalmadan derslerime ve Matura
sınavlarıma yoğunlaşabildim. Gerek vize
başvurusunda gerekse üniversite başvurularında Birsen Hanım büyük bir özen
gösterdi ve onun sayesinde hepsinden
olumlu yanıtlar alabildim. Almanya’daki
üniversitelerin Tıp Fakültelerine başvuru sayısı çok olduğu için kabulüm, diğer
bölümlere kıyasla daha geç gönderildi. Bu
zorlu bekleyiş sürecinde Birsen Hanım
da en az benim kadar heyecanlıydı. Ayrıca kendisi sürekli olumlu düşünerek bu
süreçte benim ve ailemin endişelerini her
yönden giderdi. Üniversitelerin açılmasına
1 ay kalmasına rağmen Birsen Hanım yurt
başvurularım için de büyük bir uzmanlıkla
yardım etti. Bu zorlu süreçte her zaman
yanımda olduğu ve istediği üniversiteye
girmemi sağladığı için kendisine çok teşekkür ederim.

Yağız Şen ve Ailesi

Emirhan Burul

İnşaat Mühendisliği
Münih Teknik Üniversitesi

Moleküler Biyoloji (Yatay Geçiş)
Münih Teknik Üniversitesi

Oğlumuz Yağız Şen, Alman Lisesi’ne ilk girdiği yılda, üniversitede Mimarlık eğitimi alma yönünde
tercihini yapmıştı. Abitur notlarımızın oluşmaya
başladığı lisenin 11. sınıfında, bu konuda uzmanlığını çeşitli kişi ve kurumlardan duyduğumuz
değerli danışmanımız Sayın Birsen Türkyılmaz
ile tanıştık. Kendisi ile yaptığımız ilk görüşmeden
sonra da doğru adreste olduğumuzu anladık.
Sadece bir danışman değil, aynı zamanda Yağız’ı
gerçekten çok sevdiğini ve bu zor süreçte onunla
aynı heyecanı duyduğunu bildiğimiz özel bir dostumuz oldu Birsen Hanım. Gençlik heyecanları,
derslerin yoğunluğu ve stres yönetimi konusunda
bizim de zaman zaman zorlandığımız her konuda
yardımcımız, yol gösterenimiz oldu. Yağız’ın he
defi olan TUM Münih Teknik Üniversitesi Mimarlık
Fakültesi’ne ve aksi bir durumda B planı olarak
gidebileceğimizi düşündüğümüz diğer bölümlere
başvurularımızı Birsen Hanım yaptı. Başvurduğumuz tüm bölümlerden kabullerimizin gelmesinde
Yağız’ın mülakatlardaki başarısı kadar elbette onun
motivasyon yazılarının da etkisi oldu. Bu yazıları
Birsen Hanım kendisi yazdı. Bu gerçekten zor bir
süreç ve profesyonel destek sizi gerçekten çok
rahatlatıyor. Öğrencinin kendine olan güvenini arttırıyor. Okulumuz ve bölümümüz belli olduğunda,
Birsen Hanım, Yağız’ın kalacağı yurdu da organize
ederek bizi çok zor bir süreçten daha kurtardı.
Yağız’ın mimarlık kabulünün geldiği anda, mutluluğunu ilk paylaştığı kişiydi Birsen Hanım. Onun
da bu sonuca ne kadar çok sevindiğini görmek bizi
de fazlasıyla onurlandırdı, çok mutlu etti. Hayalini
hedefi yapan oğlumuzla elbette çok gurur duyuyor, bu konuda desteğini hep hissettiğimiz sevgili
Birsen Hocamıza da yürekten teşekkür ediyoruz.

Merhaba, ben Emirhan. Alman Lisesi’nden 2016 senesinde mezun oldum.
Bizim okuldan mezun olanlar genellikle
Almanya’ya giderler ancak ben Türkiye’de kalmaya karar verdim ve 1 yıl
Koç Üniversitesi Genetik Bölümü’nde
okudum. Ancak, okul Genetik bakımından yetersizdi ayrıca yeme-içme vs. gibi
şeyler ile iyice pahalı bir hale geliyordu.
Aklımda zaten yeri olan Almanya’ya gitmeye karar verdim ve Birsen Hoca’ya
başvurdum. Birsen Hoca’ya başvurumu
gerekli tarihten biraz daha geç yapmama ve gerek okulum gerekse UNI-ASSIST adlı kurumun çıkardığı zorluklara
rağmen Münih Teknik Üniversitesi’nden
yine kendi okuduğum bölüme kabulümü
aldım. Bu süreçte Birsen Hoca olmasaydı
büyük ihtimalle bu sorunların üstesinden
gelemeyecektim çünkü bir sorun olduğunda e-mail veya telefon gibi yollarla okullara veya ilgili kurumlara ulaşmak
neredeyse imkansız oluyor ve Birsen
Hoca bu iletişimi bana sağladı. Bunların
yanında kendisi çok samimi bir insan ve
böylesi stresli süreçlerde insanın içini rahatlatıyor. Almanya’da eğitim konusunda
Birsen Hoca ile çalışarak geleceğinizi garanti altına alabilirsiniz.

BİRLİKTE
BAŞARALIM
* Diğer referanslarımızı ve yorumları internet sitemizin
Referanslar bölümünden inceleyebilirsiniz.

“Birsen Hocam bu süreçteki eforunuz ve
yardımlarınız için çok teşekkür ederim.”
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Tıp
Viyana Tıp Üniversitesi

Kübik Mühendisliği
Stuttgart Üniversitesi

Leon Reyna

Oğuz Dağaşan ve Ailesi

Merhaba, adım Görkem. Alman Lisesi’nden bu sene mezun oldum. Hayalimde hep Tıp okumak vardı, fakat
Almanya’da istediğim bölüme girememekten çok korktuğum için 11.sınıfta LGSLYS'ye hazırlanmaya başladım. Fakat
her zaman için hayalim Avrupa’da Tıp
okuyarak Avrupa’nın ve hatta dünyanın
her yerinde doktorluk yapabilmekti. 12.
Sınıfta arkadaşlarımın ve ailelerinin referansları sayesinde dünyalar tatlısı hocam
Birsen Türkyılmaz ile tanıştım. Birsen
Hocayla tanıştığım gün hayatımda birçok
şey değişmiş meğer… Şu anda onun
destekleri ile, hayalimdeki okulu, Viyana Tıp Fakültesi’ni kazandım. Bu süreçte
Birsen Hocam bana çok ama çok destek
oldu, evet çok çaba sarf ettim ama
Birsen Hoca olmasaydı ben şu an Viyana’da Tıp okuma şansına sahip olamayacaktım. Ona ne kadar teşekkür etsem
az. Her öğrencisi ile kendi çocuğuymuşçasına ilgilenen, elinden gelenin en
iyisini yapan, alanında en profesyonel
kişi olduğuna emin olabilirsiniz. Avrupa’daki üniversitelere (özellikle Almanya
ve Avusturya) başvuru süreci sandığınız
kadar kolay değil, o yüzden Birsen Hoca
ile çalışarak geleceğinizi sağlama almanızı
kesinlikle tavsiye ederim.

Üniversite önemli bir adım, ancak bu
adımı atarken birkaç sınavdan geçmek
gerekiyor. Bu süreç oldukça yoğun ve
zorlu geçiyor. Birsen Hanım bana tüm
süreçte çok yardımcı oldu ve aynı zamanda ailemi de gereken her konuda
bilgilendirdi. Sadece belge halletmek için
değil, aynı zamanda gerçek bir danışman
olarak yanımda bulundu. Şu an, bakıyorum da bu işi yaparken gerçek bir profesyonel ile çalışmışım. İyi ki de öyle
yapmışım. Her türlü destek ve yardımı
için ona teşekkür ediyorum. Bu işin en
güzel yanlarından biri de görüşmelerin
her zaman eğlenceli ve esprili bir şekilde
geçmesiydi. Ciddi işlerin arasına biraz da
eğlence katmak gerekiyor. Birsen Hanım
çok deneyimli ve neşeli bir insan.

Alman Lisesi’nde okuyan oğlumuz Oğuz
Dağaşan’ın üniversite eğitimine başlaması aşamasında, Almanya’daki okul ve
bölüm seçimleri ile başvuruları, konaklama ihtiyacının giderilmesi, banka
he- saplarının açılması, vize başvuru
işlemleri, Almanya’daki sağlık sigortası
ve okul mülakatlarında izlenmesi gereken yollar, okul kayıt işlemleri ayrıca bu
sürece kadar olan kısımda harici Almanca ders takviyeleri kısacası bütün evrak
işlemlerini profesyonel bir şekilde yaparak oğlumuzun TUM Oyun Mühendisliği bölümüne kayıt olmasında göstermiş
olduğu özveri ve gayretlerinden dolayı
Sayın Birsen Türkyılmaz’a teşekkür eder,
bu konularda sorun yaşamak istemeyen
tüm velilere DBT Danışmanlığı tavsiye
ederiz.

Görkem Aydın

“Her şey için çok teşekkürler Birsen Hocam!”

Oyun Mühendisliği
Münih Teknik Üniversitesi
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