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BURADA GEÇEN BİLGİLER KULLANILMADAN ÖNCE YETKİLİ MERCİ İLE KONTROL EDİLMELİDİR. 

MEZUN DENEYİMLERİ 

 

1-Erkek öğrenci 

2-Hangi sene mezun oldu?  

2016 

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

Almanya, Bavyera, Münih Teknik Üniversitesi (Technische Universität München TUM) Makine 

Mühendisliği 

4-Meslek seçimine ne zaman karar verdi? (Seçim sırasında izlenen bir yöntem varsa lütfen açıklayınız) 

İlkokul, küçüklüğümden beri makine ve sistemlere ilgi duyuyordum. İleride çalışmak istediğim sektör 

otomotiv sektörü. Bu sektörde çalışmak için makine mühendisliğini seçtim. 

5-Danışman kullanıldı mı? Cevap evet ise; 

Evet 

a-Danışman’ın iletişim bilgilerini ve ilgili yetkili ad ve soyadını belirtiniz  

Birsen Türkyılmaz DBT Danışmanlık 0216 464 5024 

b-Memnun kalındı mı? 

Evet 

c-Neler memnun etti veya etmedi? 

Tüm evrak işleri ve başvuru sürecini kendisi üstlendi. 

6-Fakülte başvuru prosedürü nedir? (Ön şartlar ve evraklar) 

Öğrencinin gerekli belgelerini içeren bir dosya hazırlanmalıdır. Gereken belgeler okulun internet 

sitesinde yazmaktadır. Önemli olanlardan bir tanesi ise neden bu mesleği seçtiğine dair 3 sayfalık 

motivasyon yazısı 

7-Fakülteye kayıt için gerekenler: 

a- Fakülte kabul yazısının teyidi. 

Okula başvurduktan sonra size "CampusTUM" diye bir sitede hesap açılıyor. Bu siteden süreci 

takip edebiliyorsunuz. Tüm evraklar bu siteye yükleniyor ve yazılı şekilde okula gönderiliyor.  

Kabul alınıp alınmadığı da bu siteden belli oluyor. Kabul alındığı taktirde belli bir süre zarfı içinde 

kayıt hakkını kabul etmeniz gerekiyor. 

b- Fakülte kayıt prosedürü ve dikkat edilmesi gereken önemli hususlar nelerdir?  
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I- Banka işlemleri için prosedür ve gerekli evraklar nelerdir? 

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

Konsolosluğa internet sitesinden randevu alıp gidiyorsunuz. Vize alma süresi en geç bir ay en 

erken iki hafta. 

iii- Sağlık Sigortası için gerekli prosedür evraklar nelerdir?  

AOK belgesini SGK'dan alıyorsunuz. 

c-Oturma izni prosedürü ve gerekli evraklar nelerdir? 

Pasaport, Banka İBAN No, yurt/ev kira kontratı 

d-Öğrenci erkek ise askerlik tecili işlemlerinde bir sorun yaşandı mı? Evet ise neler? 

Konsolosluğa öğrenci belgesi ile başvuruyorsunuz. 

8-Öğrenci evde mi yurt da mı kalıyor?  

Yurt 

a- Ev ise karşılaştığı sorunlar var mı? Neler? 

b- Yurt ise yurt seçimi ve yerleştirme konusunda izlenen yöntem ve bu konuda önemli hususlar 

nelerdir?  

Kabul alamayan öğrencinin yerine geçtim 

c- Yurdun tam isim, adres ve iletişim bilgileri (veya varsa sadece web sitesi)? 

 Youniq, Schleißheimer Straße 323. +49 (800) 4968647 
 muenchen@youniq-service.de 

d- Memnun kalındı mı? Neden?  

e- Evet, temiz şehre yakın kalabalık değil 

9- Öğrenci fakültesinden memnun mu? Transfer isteği var mı? En önemli sebep ne? 

Evet memnunum  

10-Öğrenci fakülteyi bitirmeden dönmeyi düşünüyor mu? Cevap evet ise neden?  

Hayır 

tel:+498004968647
http://www.youniq.de/en/contact?location=17

