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AlmanyaUni ile Online Şartlı Kabul  

Başvuru İşlemleri 

 
 

Almanya üniversite başvuru işlemleri genellikle oldukça karmaşık olmakla birlikte, ne 

yazık ki birçok danışmanlık şirketi de işlemleri saydam yürütmemektedir. Ayrıca oldukça 

fazla ücret talep etmektedirler. 

AlmanyaUni ile online başvuru işlemleri çok kolaydır, 100% saydamdır ve direkt 

olarak Almanya’dan uygun ücrete yapılmaktadır. 

Siz de zaman kaybetmeden ve kontrolü elinizden bırakmadan başvurunuzu online 

yapmak ister misiniz? 

AlmanyaUni’de online sıfır Almanca ile şartlı kabul üniversite başvurusu nasıl işleniyor, 

hangi adımlar takip ediliyor, hangi hizmetler sunuluyor burada sizinle paylaşacağız. 

 

İşlemleri başlatmak için öncelikle başvuru formumuzu doldurmanız gerekiyor.  Ardından 

bizden ilk mesajınızı alacaksınız.  

 

 

 

  

http://www.almanyauni.de/
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1. E-Mail 

 

Sevgili Öğrenci, 

 

Almanya üniversite başvurularınız için bizi rehberiniz olarak seçtiğinizi için teşekkür 

ederiz. Bu sürecin sizin için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz ve size en iyi desteği 

sağlamaya kararlıyız. 

 

Bizler de Türkiye'de eğitim hayatımıza başlayıp, Almanya'da üniversite okuduk. Tüm 

bu işlemleri yapmış danışmanlar olarak size en iyi şekilde yardımcı olabileceğimizi 

umuyoruz.  Almanya Mönchengladbach'taki fiziksel varlığımız ve ekibimizin 

mükemmel Almanca bilgisi ile, size en güncel bilgilerle beraber en iyi hizmeti 

zamanında ve etkili bir şekilde sunabileceğimize inanıyoruz. 

 

Ancak güven elbette ki kolay kazanılmıyor. Siz formumuzu doldurarak ilk adımı 

attığınız için, biz de size doğru bir adım atıp güvenimizi göstermek istiyoruz. 

 

Web sitemizde yorum özgürce yorum yapabileceğiniz ve yazdığınız yorumların 

kesinlikle silinmeyeceği bir hesap açabileceksiniz. Başvuru sürecinin herhangi bir 

döneminde verdiğimiz sözü tutmuyorsak web sitemizde bunu yorum olarak paylaşıp 

herkesin görmesini sağlayabilirsiniz olabilirsiniz. Şimdi referanslarımıza göz atın: web 

sitemizde hizmetlerimiz olumsuz yorum görüyor musunuz?  

 

ögrenci@outlook.com 
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Artık formalitelere gelelim, Almanya’daki üniversiteler için genel ve formda seçtiğiniz 

bölümlere özel başvuru şartlarını yerine getiriyorsunuz. Formumuzu doldurduktan 

sonra bizimle paylaştığınız bilgilerin özetini size gönderdik, bilgilerinizi tekrar kontrol 

edin. Her şey doğruysa ve işlemlere başlamak istiyorsanız lütfen ücreti ödeyiniz (fatura 

ekte). 

Kullanım amacı: [Fatura Numarası], [Adınız ve Soyadınız]  

 

Ardından, hemen başlayabilmemiz için bize makbuzun bir fotoğrafını gönderiniz. 

 

Sizi elbette vize işlemleri konusunda da yalnız bırakmıyoruz ama adım adım ilerleme 

taraftarıyız. Önce üniversiteden kabulünüzü alın, hizmetlerimizden memnun kalırsanız 

da vize işlemleri için ek hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz. 

 

Ekler: Fatura 

 

Saygılarımızla, 

AlmanyaUni Ekibi 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.almanyauni.de/
mailto:iletisim@almanyauni.de


 
AlmanyaUni 

 

www.almanyauni.de  •  iletisim@almanyauni.de  •  Volksgartenstraße 108, 41065 MG, Deutschland • 4 

2. E-Mail 

 

Sevgili Öğrenci, 

 

ödemeyi yapıp bize makbuzun bir fotoğrafını gönderdiğiniz için teşekkür ederiz. 

İşlemlere başlayarak uzun ama uğraşlarınıza değecek bir yola girmiş oldunuz. 

Hayalinize bir adım daha yaklaştınız. 

 

Web sitemizde yorum yazmak için bizimle iletişime geçtiğiniz e-mail adresini mi 

sistemimize işlememizi istersiniz?  (Uygunsuz veya küfürlü içerik paylaşılması 

durumunda hesap kapatılacaktır.) 

 

Ekte başvurunuz için gereken belgelerin listesine ulaşabilirsiniz.  

 

Birinci çeşit toplamanız gereken belgeler; pasaport fotokopisi veya vesikalık fotoğraf 

olabilir. 

 

İkinci çeşit belge, tercümesi yapılması gereken (tercüme konusundaki bilgiler ekte) 

belgelerdir; bunlar lise diploması, transkript vb. olmaktadır. 

Üçüncü çeşit belge bizim hazırlayacağımız belgelerdir; motivasyon mektubu, özgeçmiş 

vb. 

 

ögrenci@outlook.com 
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Birinci ve ikinci çeşit belgeleri lütfen en yakın zamanda, ama en geç ………………tarihine 

kadar hazırlayınız. Üçüncü çeşit belge için de ekteki listede yönlendirilen formu 

doldurup bilgileri paylaşın ki belgelerinizi biz hazırlayabilelim. 

 

Birinci ve ikinci çeşit belgelerinizi hazırladığınızda bize scan olarak gönderiniz. Kontrol 

edelim. Eksik veya hata varsa en yakın zamanda düzeltelim. 

 

Ekler: Başvuru Belgeleri Listesi 

 

 

Saygılarımızla, 

AlmanyaUni Ekibi 
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3. E-Mail 

 

Sevgili Öğrenci, 

 

 

Belgelerinizi scan olarak gönderdiğiniz için teşekkür ederiz. Eksik yok, her şey olması 

gerektiği gibi.  Ekte sizin için Almanca olarak doldurduğumuz başvuru formunu ve sizin 

için hazırladığımız Motivasyon Mektubu ve Özgeçmişi bulabilirsiniz. Lütfen belgeleri 

kontrol ediniz, eklemek veya çıkarmak istediğiniz bir şey veya sorularınız varsa lütfen 

iletişime geçmeye çekinmeyin. 

 

 

Ekler: Doldurulmuş Başvuru Formu, Motivasyon Mektubu ve Özgeçmiş 

 

Saygılarımızla, 

AlmanyaUni Ekibi 

 

 

 

  

ögrenci@outlook.com 
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4. E-Mail 

 

Sevgili Öğrenci, 

 

Belgelerinizi kontrol ettiğiniz için teşekkür ederiz. 

Sorularınıza gelince; 

1. Cevap 1. 

2. Cevap 2. 

3. Cevap 3. 

4. Cevap 4. 

 

Durumu yeterince açıklar oldu mu? Eğer başka sorularınız yoksa lütfen bu tarihler 

içerisinde ………………….. bize tüm başvuru belgelerinizi posta yoluyla gönderiniz. 

 

Adresimiz; 

AlmanyaUni 

Volksgartenstraße 108 

41065 Mönchengladbach 

Almanya  

 

Saygılarımızla, 

AlmanyaUni Ekibi 

 

ögrenci@outlook.com 
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5. E-Mail 

 

Sevgili Öğrenci, 

 

belgeleriniz elimize ulaştı. Buradan üniversiteye gönderdik, en geç iki iş günü içerisinde 

ulaşacaktır. Sonuçların açıklanması 1-2,5 ay arası sürmektedir. Üniversite ek belge veya 

bilgi isterse direkt bizimle iletişime geçecekler. Sizden gereken bir belge veya bilgi 

olmadıkça sizi rahatsız etmeyeceğiz.  

 

Siz de arkanıza yaslanıp kendinizle bu işlemleri tamamladığınız için gurur 

duyabilirsiniz. Üniversiteden (umarız ki) olumlu olan cevabı alır almaz sizinle iletişime 

geçeceğiz.  

 

Siz fazla rahatlamadan önce, vize işlemlerinizin de yapılması gerektiğini hatırlatmak 

isteriz. Şimdiden vize görüşmeniz için randevu alırsanız daha sonra zaman 

kaybetmezsiniz. Randevu alımı ile ilgili bilgileri ekte bulabilirsiniz. 

 

Eğer vize işlemlerinizi de bizimle yapmaya karar verdiyseniz lütfen bize bildirin, eğer 

kendiniz yapmayı tercih ediyorsanız web sitemizde bu konuda sizin için birçok bilgi 

hazırladık. 

 

Ekler: Vize Randevu Alımı 

 

 

ögrenci@outlook.com 
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6. E-Mail 

 

Sevgili Öğrenci, 

 

Tebrik ederiz! Kabulünüz geldi. 

Ekte üniversite kabul belgenizi bulabilirsiniz. Belgenin orijinalini, bizimle önceden 

formumuzda paylaştığınız adrese mi gönderelim? 

 

Kayıt için son tarih ve gereken belgeler hakkında bilgilere ekte ulaşabilirsiniz. 

 

Bu harika başarınızı aile ve arkadaşlarınızla birkaç gün kutladıktan sonra lütfen vize 

başvurusunda da bulunmak zorunda olduğunu unutmayın.  

 

Üniversite başvuru işlemlerimiz buraya kadar eğer vize işlemlerinizi de bizimle 

yapmaya karar verdiyseniz sizinle bu konuda yakın zamanda iletişime geçeceğiz. 

 

Almanya’daki üniversite hayatınızda başarılar dileriz! 

 

Ekler: Üniversite kabul belgesi ve Kayıt hakkında bilgiler 

 

Saygılarımızla, 

AlmanyaUni Ekibi 

 

 

ögrenci@outlook.com 
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AlmanyaUni ile online başvuru işlemleri kolay mı? 

 Almanya üniversite başvurunuz sadece bir tık uzağınızda. 

 

 

Şimdi sıra sizde! 
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