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MEZUN DENEYİMLERİ SORULARI 

 

1) Öğrenci: 

Kız Öğrenci 

 

2) Hangi sene mezun oldu?   

Haziran 2017 

 

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

ALMANYA, MÜNİH – LMU  LUDWIG MAXIMILIAN UNIVERSİTAT – BWL (İŞLETME FAKÜLTESİ) 

 

4) Matura (veya  çevrildiyse Abitur)  Notu kaçtır? 

1.0 

 

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

açıklayınız) 

12. sınıfta okurken kendisi karar verdi.  

 

6) Danışman kullanıldı mı? Cevap evet ise ; 

Danışman kullanmadı, kendisi tereddüt etmesine rağmen gerek olmadığını belirttik ve haklı çıktık. 

Beş sene almanca eğitimi görmüş birisinin, orta düzey öğrenciler için hazırlanmış kılavuzu okuyup 

anlamamasını kabul etmedik. Bu nedenle kesinlikle danışman kullanılmaması gerektiğini 

düşünüyoruz. 

 

7) Fakülte başvuru prosedürü ve dikkat edilmesi gerekenler nedir?  

Her üniversite web sitesinde kendi başvuru prosedürünü detaylı olarak açıklıyor. Bu kılavuz 

dikkatlice okunup gerekli belgeler hazırlandıktan sonra başvuru yapılıyor. Bazı üniversiteler online 

başvuru kabul ederken, çoğu üniversite evrakların aslını posta yolu ile istiyor. ARAS,YURTİÇİ veya 

MNG gibi yerli kargo şirketleri 2 gün içinde dosyayı teslim ediyorlar, hiç bir sorun çıkmıyor. Biz altı 

üniversite başvurusunda bulunduk, çoğu aynı belgeleri istediler. Dikkat edilmesi gereken husus  

evrakları süresi içinde ulaştırmak. 

 

8) Fakülteye kayıt  prosedürü ve dikkat edilmesi  gerekenler nedir? 

a) Fakülte kabul yazısı. 

Kayıt kabul yazısı hem e-posta olarak hem de posta ile gönderiliyor, sorun yok. 

b) Öğrenci erkek ise askerlik tecili işlemlerinde bir sorun yaşandı mı? Evet ise neler? 

(kız öğrenci) 

c) Banka işlemleri için prosedür ve gerekli evraklar nelerdir? 

Banka ve hesap açma işlemi en çok zorlandığımız konu oldu. Vize için TEORİDE hesap blokaj 

zorunluluğu olmamasına ve gelir durumunu belgelemenin yeterli olmasına rağmen, pratikte 

bu yolu kabul etmek istemiyorlar. Kocaman bir dosya vermemize rağmen reddedildik ve 

bankada bloke hesap açmak zorunda kaldık.  

Bloke hesap açılırken de çok zorlandık. Normalde konsolosluktan randevu alınıp, yetkili 

huzurunda internetten indirdiğiniz İş Bankası hesap açma dökümanları imzalanıyor ve 
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kargoya veriliyor. Onbeş gün içinde hesap açılıyor ve size IBAN numarası bildiriliyor. O hesaba 

istenilen meblağı SWIFT (EFT) ile gönderiyorsunuz ve paranız bloke ediliyor. Bloke edildiğine 

dair bankadan gönderilen yazı ile vize işlemi tamamlanabiliyor. Biz daha farklı bir yol izledik 

ve çok pişman olduk. O da şöyle idi : Yurt bulmak ve beğenmek için eşim ile kızım Münih’e 

gittiler. Hazır gitmişken elden parayı yatıralım ve bloke hesabı hemen açıp yazıyı alalım,işlemi 

hızlandıralım diye düşündük. Ancak bankacılık sistemleri Türkiye’den geri ve çok yavaş. İş 

Bankası Münih şubesi orada iken hesap açmadı, biz de Deutsche Bank’ta hesap açalım diye 

düşündük. Hikaye uzun, sonuçta iki ayda zorla hesap açtılar, kavga ile bloke ettiler ve yazıyı 

veriler. Kısacası “paramızla rezil olduk” diyebilirim. Vizeyi okul açıldıktan bir ay sonra 

alabildik. Keşke yukarıda bahsettiğim İstanbul’dan İş Bankası kanalı ile işleri yürütseydik… 

d) Öğrenci vizesi prosedürü  ve gerekli evraklar nelerdir?  

Aslında vize işi çok kolay. Randevu ile başvuru yapıyorsunuz, ancak randevu epey ileri tarihe 

veriliyor. Okul kabul yazısı, banka bloke yazısı, sigorta yazısı ve resim, pasaport  vs rutin diğer 

belgeleri teslim ediyorsunuz. İşin iyi yanı pasaportunuzu alıkoymuyorlar, bu sayede turist 

vizesi ile okula başlayabiliyorsunuz ve gecikme korkunuz olmuyor. Vize çıkınca sizi arayıp 

kapıda vize kağıdını yapıştırıyorlar.  

e) Sağlık Sigortası için gerekli prosedür ve evraklar nelerdir? 

Sağlık sigortası en kolay işlem. Unkapanı’na randevusuz doğrudan dilekçe ile gidip bir form 

dolduruluyor. Yaklaşık yirmi dakika sonra ıslak imzalı  altı aylık sigorta kağıdınızı elinize 

alıyorsunuz. Bu kağıdı alman makamlarına onaylatınca sigorta işi tamamlanmış oluyor. Bu iş 

için anne veya babanın aktif /emekli SGK veya BAĞKUR’lu olması şart. 

 

9) Oturma izni prosedürü ve gerekli evraklar nelerdir? 

Öğrenci vizesi, öğrenci belgesi, yurt veya ev kira kontratı, sigorta yazısı (zaten bunların hepsi 

hazır) ile başvuruluyor. 

 

10) Öğrenci evde mi yurt da mı kalıyor?  

a) Ev ise karşılaştığı sorunlar var mı? Neler? 

Özel yurtta kalıyor 

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

nelerdir? 

Münih için konuşmak gerekirse barınma problemi en fazla olan şehir. Zira devlet yurtlarında 

bekleme süresi uzun, özel yurtlarda yer bulmak pahalı ve zor. Avusturya  Lisesi matura 

notunu geç verdiği için yurt başvuruları da geç yapılıyor. Halbuki Alman/Avusturya 

üniversitelerinde abitur notu daha erken veriliyor ve yurt başvuruları yapılmış ve yerler 

kapılmış oluyor. Bizimkiler mecburen kalan yerlerle yetinmek durumunda kalıyorlar ve bunun 

için yapılabilecek hiç bir şey yok. 

c) Memnun kalındıysa yurdun tam isim , adres ve iletişim bilgileri (veya varsa sadece web 

sitesi)? 

Şimdilik memnunuz ancak pahalı. 800 EUR/aylık. Adresi:  SLC Fresinger Landstr. 47 A 85748 

Garching Münih 

 

11) Öğrenci fakültesinden memnun mü ? Transfer isteği var mı? En önemli sebep ne?  

Şimdilik memnun, satırların yazıldığı an itibari ile daha çok yeni… 
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12) Öğrenci fakülteyi bitirmeden Türkiye’ye dönmeyi düşünüyor mu? Cevap evet ise neden? 

Hayır düşünmüyor, hatta yurtdışında lisansüstü eğitim düşüncesi var. 


