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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?  

Avusturya– Linz  / Johannes Kepler Üniversitesi – İşletme İnformatiği Fakültesi. 

 

4) Matura Notu kaçtır?  

1,7 

 

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

açıklayınız)  

Öğrenci henüz lise 2. Sınıfta, ticaret bölümünde de okuduğundan, mezun olacağı bölüme uygun 

meslekleri araştırmaya başladı ve özellikle yazılım mühendisliği, bilgisayar mühendisliği 

derslerinin de olmasından dolayı erken denebilecek bir sürede bu bölümü belirledi. 

 

Bu bölümde okumayı belirlediğimizde sadece öğrencinin mesleki hedeflerine ve o’nun nasıl bir 

meslek ile mutlu olabileceğine birlikte karar verdik. Anne- baba olarak hiçbir zaman belirleyici 

olmadık. 

 

Bu bölüm ile ilgili Avusturya’da ve Almanya’da bulunan üniversiteleri lise 3. Sınıfta belirledik ve 

birkaç tanesini ziyaret ettik. Bu üniversitelerin eğitim sistemleri hakkında bilgi topladık. Sonuç 

olarak pratik derslerin daha yoğun olduğu şu anki üniversitede karar kıldık. 

 

6) Danışman kullanıldı mı? Cevap evet ise ;  

Kullanılmadı. 

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?  

Mart-Mayıs aralığında “on-lıne” olarak ön kayıt yapılıyor. Ancak bu her üniversite ve hatta fakülte 

için aynı tarihte olmuyor. “on-lıne” ön-kayıt yapılırken işletme informatiği ve işletme fakülteleri 

karıştırılabiliyor. Dikkat edilmesi gereken en hassas nokta bizce budur. 
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8) Fakülteye kayıt  prosedürü ve dikkat edilmesi  gerekenler nedir?  

Mayıs sonunda kesin kabulümüz geldi ve yine “on-lıne” olarak kayıt oluşturuluyor. Ancak kesin 

kayıtın gerçekleşmesi için mutlaka üniversiteye bireysel olarak gidilmesi gerekiyor.  

 

a) Fakülte kabul yazısı.  

7.maddede de belirtildiği gibi on-lıne kayıt tarihleri ile kesin kabulün gelmesinden sonra kayıt 

süresi iyi değerlendirilmeli. Fakülteler internet üzerinde talep ettikleri evrakları belirtiyorlar. 

Bu evraklar mutlaka zamanından önce hazırlanmalı.    

 

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

Henüz yaptırmadık. 

 

c) Banka işlemleri için prosedür ve gerekli evraklar nelerdir?  

Öğrenci  Avusturya vatandaşı olduğu için birçok prosedürü yapılmadı. Dolayısı ile size iyi bir 

örnek olamayabiliriz.  

 

d) Öğrenci vizesi prosedürü  ve gerekli evraklar nelerdir?   

 

e) Sağlık Sigortası için gerekli prosedür ve evraklar nelerdir?  

Bu önemli bir konu; öğrencinin gideceği ülkeye göre SGK’dan bir form talep ediliyor. Bu 

noktada Avusturya ya da Türk vatandaşı olmanın bir farkı yok. Örneğin biz  Avusturya için “tr-

a” isimli bir belge edinmek zorunda idik. Bu belgeyi Kartal’da bulunan SGK hizmet biriminden 

alabiliyorsunuz. Aslında tüm ülkeler için bu tip belgeler Anadolu yakası için bu birimden 

veriliyor. Avrupa yakasında oturanlar ise Unkapanı SGK  birimine müracaat etmek 

durumunda.  

 

Belgeyi alabilmek için gidilecek olan üniversitenin adı SGK  sisteminde kayıtlı olmalı imiş. Buna 

“denklik” diyorlar. Bizim üniversite sistemde olmadığından önce Ankara’da YÖK’e elden 

müracaat vermeniz gerekiyor. Bu denklik belgesi elden müracaat ile ayını gün alınıyor. Posta 

yolu ile 30 gün gibi bir süresi var. 

 

Daha sonra bu belge ile SGK’dan alınan belgeyi okunacak ülke sigorta kurumuna vermeniz 

gerekiyor. 

 

9) Oturma izni prosedürü ve gerekli evraklar nelerdir? 

 

10) Öğrenci evde mi yurt da mı kalıyor?   

Yurtta kalıyor 

a) Ev ise karşılaştığı sorunlar var mı? Neler? 

 

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

nelerdir?  

 

Yurt öğrencinin üniversite seçimi ile beraber başlaması gereken bir prosedür. Biz önceden 

üniversiteyi belirlediğimizden yurdu da erkenden seçerek sözleşme yapmıştık. Yurdun yeni 
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olması, üniversiteye yakın olması ve tek kişilik oda isteniliyor ise hızlı davranılması gerekiyor. 

Tabi ücretsiz wi-fi olmazsa olmaz . 

 

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

sitesi)?  

BRUCKER STUDIOS / LINZ 

 

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

Kesinlikle çok memnun.  Ancak lisede gibi ders çalışmak zorunda ve sürekli ödev veriliyor. Sanırım 

bu seçtiğimiz bölümün ağır bir bölüm olması ile ilgili.  Ancak hiçbir  şikayetimiz yok. 

 

12) Öğrenci fakülteyi bitirmeden Türkiye’ye dönmeyi düşünüyor mu? Cevap evet ise neden? 

 Asla .  Aksi taktirde Avusturya Lisesi’nden mezun olmasının bir anlamı kalmaz. 


