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MÜLAKAT BİLGİLERİ 
 

2016 yılında Abitur (Maturadan çevirilen) notu 88’in altında olan öğrenciler mülakata tabi 

tutuldu. İki tane mülakat tarihi var biri Ağustos diğeri Eylül başı. Okula başvuru yapılırken 

sistemde bu tarihler çıkıyor zaten, tercih edilen tarih soruluyor. 

Okula kabul edilip edilemeyeceği mülakattan alınan puan ve Abitur notuna bağlı. Bu iki notu 

kullanarak ortaya bir puan çıkarıyorlar. (Hatırladığım kadarıyla Abitur notu 70 üstü olursa 

kabul alınıyor.). Kendi puan hesaplama sistemleri var. Öğrenciler internet sitesinden 

araştırırsa bulabilirler.  

Mülakatı fakültedeki profesörler veya araştırma görevlileri yapıyor. Bir tanesi verilen 

cevapları not alırken diğeri soruları soruyor. Maalesef bireysel bir görüşme olmuyor. Ben 4 

tane Alman öğrenciyle birlikte girdim.  

Mülakat üç aşamadan oluşuyor. İlk kısımda kendini tanıtmanı istiyorlar. Neden Münih Tekniği 

ve bu bölümü tercih ettiğini, burada okumak istediğini soruyorlar. Gelecekteki planlarına dair 

sorular da sorulabiliyor. İkinci kısımda okula kabul alırsan hangi mühendislik dalını seçmek 

istediğini soruyorlar ve yine nedenini açıklamanı istiyorlar. Sonrasında profesör, seçmek 

istenilen alan hakkında günümüzdeki yenilikler veya teknik konular hakkında da sorular 

sorabiliyor. Bu kısım aslında biraz profesöre de bağlı. Benim mülakatım bu açıdan zorlayıcıydı 

ama bazılarında sormamışlar bile.  Örneğin araba sektöründe çalışmak istediğim için makine 

seçmeyi düşündüğümü söylediğimde elektrikle çalışan arabalar hakkında sorular sordular. 

Daha sonra ekonomi ve politika alanında sorular geliyor. Dünyada ekonomi ve politika 

alanında önemli ne gelişmeler var, son zamanlarda neler oldu bunları araştırıp bilmek 

gerekiyor. Bazı mülakatlarda profesörler direkt bir konu hakkında sorular sormuşlar, ama 

benim görüşmemde benden kendimin bir konu seçip anlatmam istendi. Örnek olarak Brexit, 

Volkswagen skandalı, Suriye'den gelen göçmenler karşısında Avrupa'nın izlediği politika ve 

ekonomik tedbirler… 

En sonda da tahtada basit matematik soruları soruluyor ya da işe alımda sorulan bazı kafa 

karıştırıcı sorular oluyor. Bu odanın içinde kaç litre oksijen var, saat biri beş geçtiğinde 

akreple yelkovan arasındaki açı kaç derecedir gibi. Sorulan bu tip sorular aslında hep aynıydı 

ben de mülakata girmeden önce benden önce girenlerden öğrenmeye çalıştım neler 

sorulduğunu. 

Okul ve fakülte hakkında da sorular gelebiliyor. Görülecek derslerin içeriği, mühendislik 

alanlarında ne tür şeyler öğretiliyor, işletme alanında ağırlık olarak hangi bölümler seçiliyor 



bunun gibi. Yani ayrıntılı bilinmesine gerek yok biraz fikir edinmek yeterli. Hangi dersleri 

göreceksin diye sorarlarsa bir iki tane sayıp genel olarak neyle ilgili oldukları açıklansa yeter. 

Okul her sene bölümler için bilgilendirme katalogları koyuyor bunu okuyup mülakata 

girilmesini tavsiye ederim bana sorulmadı ama bazılarına bununla ilgili şeyler de sorulmuş. 

Mezun olduğunuz yaz yeni koyacakları güncellenmiş “Bachelor in Management and 

Technology” kataloğunu  web sitesinden mutlaka bulun. (http://www.wi.tum.de/) 

Başvuru yapılırken üniversiteye yaklaşık bir/ bir buçuk sayfa uzunluğunda bir başvuru yazısı 

yollanıyor.  Mülakatta o yazıyla ilgili sorular da gelebiliyor. Verilen cevapların bu motivasyon 

yazısıyla tutması önemli, ona da bakıyorlar. Yazın başında yazılıp yollanıldığı için genelde 

insan unutuyor ne yazıp gönderdiğini bu da önemli bir ayrıntı. 

Aslında çok zor bir görüşme değil. Bizden zaten çok derin bir ekonomik ve teknik bilgi 

beklemiyorlar, sadece biraz ilginin olduğunu, bu alanla ilgili bir iki bir şey söyleyebileceğini ve 

gerçekten orada okumak istediğini nedenleriyle birlikte göstermeni bekliyorlar. Susmayıp 

kendine güvenli bir şekilde çok konuşmak ve bilginin olmadığı konularda bile mantık yürütüp 

yorum yapabilmek gerekli. Bir soruyu bilemeyince ondan sonrakilerde de susmak hata olur. 

Benim bölümümde okuyan üst dönemler de bana mülakatta olabildiğince çok yorum 

yapmamı tavsiye etmişlerdi, gerçekten doğruymuş. Bana sordukları bir soruyu 

cevaplayamadım ve yanımdaki Almanlara göre gerçekten az konuştum ama her soru 

hakkında mutlaka konuşmaya dikkat ettim.  Mükemmel bir performans sergilemeden de 

geçilebiliyor yani. Mülakata girmeden önce çok çalışmadım açıkçası son bir hafta gün içinde 

arada bazı temel ekonomi kavramları, ticari anlaşmalar,  Almanya'daki ve dünyadaki 

politik/ekonomik olaylar hakkında kendimi bilgilendirdim. Zeit, Spiegel ve das Standard'ın 

internet sitesine baktım, aşağı yukarı neler söyleyeceğimi planladım. Göründüğünden çok 

daha rahat bir mülakat kesinlikle.  

Yalnız sanırım Matura notu düştükçe mülakat daha zor oluyor ve geçmek zorlaşıyor. Bana 

yukarıda anlattığım şeylerden bazıları sorulmadı örneğin matematik sorusu çözmedim veya 

kendimi tanıtmam istenmedi, direkt ekonomi ve politika alanında hangi konuyu hazırladığımı 

sordular. Yani Matura notu ne kadar düşükse mülakatta o kadar iyi bir performans 

sergilemek gerekiyor. 
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