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MEZUN DENEYİMLERİ SORULARI 

 

 

1) Öğrenci: 

Erkek Öğrenci 

 

2) Hangi sene mezun oldu?   

2017 

 

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

Almanya, Kuzey Ren-Vestfalya, Bonn, Bonn Üniversitesi, Ekonomi 

 

4) Matura Notu kaçtır?  

2,0 

 

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

açıklayınız)  

Aslında iki yıl öncesinde Fizik okumaya karar vermişti. Bir yıl önce Ekonomi, İstatistik okuma kararı 

aldı. Sebebi, sayısal ve sözel kapasitesinin birbirine yakın olması ve bu alandaki çalışma 

imkanlarının da çeşitli olması 

 

6) Danışman kullanıldı mı?  

Hayır, kendisi danışman kullanmak istemedi. Her şeyi kendi başına halletti. 

 

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

 

b) Memnun kalındı mı? 

 

c) Neler memnun etti veya etmedi? 

 

7) Fakülte başvuru prosedürü ve dikkat edilmesi gerekenler nedir?  

İnternet üzerinden araştırma yaptı, başvuruları posta yoluyla yaptı. Ancak Almanya’daki her 

üniversitenin kendine özel başvuru ve kayıt prosedürü var. Öncelikle buna dikkat edilmesi 

gerekiyor. Bu yüzden başvurulacak üniversitenin internet sayfasının dikkatli bir şekilde takip 

edilmesi şart. 

 

8) Fakülteye kayıt  prosedürü ve dikkat edilmesi  gerekenler nedir? 

 

a) Fakülte kabul yazısı.  

Fakülte kabul yazısı e-posta yoluyla geliyor ama Almanya’daki üniversitelerde bu 

değişebiliyor. Bazı üniversiteler kabul yazısını posta yoluyla ev adresine gönderebiliyor. 

 

b) Öğrenci erkek ise askerlik tecili işlemlerinde bir sorun yaşandı mı? Evet ise neler?  
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Sorun yaşamadı. Gittiği yerdeki Türk Konsolosluklarına öğrenci belgesiyle başvurduğunda iş 

hallediliyor. Öğrenci dosyası açtırmak için ilgili yerdeki konsolosluğun eğitim ataşeliğine 

gidilmesi gerekiyor. Öğrenci dosyası açılırken askerlik tecili işlemi de aynı anda tamamlanmış 

oluyor.  

 

c) Banka işlemleri için prosedür ve gerekli evraklar nelerdir?  

Oradaki bir bankaya hesap açtırılması ve yıllık harcayacağı miktar kadar havale yapılması ve 

hesabın bloke edilmesi gerekiyor. Alman Konsolosluğu öğrenci vizesi için bunu istiyor. 

 

d) Öğrenci vizesi prosedürü  ve gerekli evraklar nelerdir?  

Kabul belgesi, Banka hesap bilgisi, diploma, vukuatlı nüfus kayıt örneği, başvuru formu, 

fotoğraf ve tabii ki pasaport gerekiyor. Vize başvurusunun seyahat tarihinden en az bir ay 

önce yapılması şart. Yoksa pasaportun elinize geç ulaşma ihtimali var. Vize başvuru için 

randevuyu da bir-iki hafta önceden almanız sizin yararınıza olacaktır. 

 

e) Sağlık Sigortası için gerekli prosedür ve evraklar nelerdir?  

Eğer  SGK’lı iseniz İstanbul SGK Müdürlüğüne başvurmanız gerekiyor. Oradan AT-11 belgesi 

alıp gidilen yerdeki sigorta birimine bu belgeyi vermeniz gerekiyor. Onlar da size bir belge 

hazırlıyorlar. Bu belgeyle Almanya’daki sağlık işlemlerinizi kolayca halledebiliyorsunuz. 

 

9) Oturma izni prosedürü ve gerekli evraklar nelerdir? 

 Gidilen yerde sürekli oturacağı bir yer olacak, bununla ilgili ikamet alması gerekiyor. Daha sonra 

oturma izni için başvuru yapacak. 

 

10) Öğrenci evde mi yurt da mı kalıyor?  

Özel 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?  

Türkiye’deyken internet üzerinden bulup anlaştığı bir yer. Tam yurt da değil bir odalı rezidans 

da denebilir. Oraya gitmeden alternatif bulamadık. İlk yıl için fiyatı ortalamanın biraz üzerinde 

olmasına rağmen yapabileceğimiz başka bir şey yoktu. Kaldığı yerden memnun. Kendine özel 

duşu, mutfağı, fırını, ocağı olan bir oda. Sadece çamaşırlarını ortak bir alanda bulunan yerde 

makinada yıkıyor. Yatak var, yorgan yok. Sabah ve akşam yemeklerini odasında kendisi 

hallediyor. 

 

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

sitesi)? 

https://www.staytoo.de/studentenapartments-bonn/ 

 

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

 

Fakültesinden gayet memnun. Burayı tercih etmeden önce internetten araştırma da yapmıştı. 

Üniversitedeki bu bölümün oldukça iyi olduğunu bildiği için burayı tercih etti. 

https://www.staytoo.de/studentenapartments-bonn/
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12) Öğrenci fakülteyi bitirmeden Türkiye’ye dönmeyi düşünüyor mu? Cevap evet ise neden?  

Hayır. 

 

 

Bu formu doldurarak almezunblog@gmail.com adresine ulaştırınız. 

mailto:almezunblog@gmail.com

