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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, Bavyera, Münih, Münih Teknik Üniversitesi, Elektronik ve Bilişim Mühendis’liği 

4) Matura Notu ve/veya Abitur’a çevrilmiş notu kaçtır?  

Matura notu 2.0 Abitur’a da 2.0 olarak çevrildi. 

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

açıklayınız) 

 Hiç bir yöntemi yok ne yazık ki:)) Son sınıfa kadar Viyana’da Makine Mühendis’liği okumak 

istiyordu fakat okulun ikinci döneminde birden rotayı Almanya ve Münih’e çevirdi. BWL( işletme 

mühendisliği) veya Elektronik mühendisliği istiyordu. Birinden direkt olarak kabul aldı diğerinden 

de mülakat çağrılmasına rağmen gitmedi. 

6) Danışman kullanıldı mı? Cevap evet ise; 

Evet 

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

UNİCUM,  ÖZLEM BARSGAN 

b) Memnun kalındı mı? 

Çok memnun kaldık 

c) Neler memnun etti veya etmedi? 

Özlem hanım son derece işine hakim, çok nazik kibar ve halden anlayan birisi. Her şeye 

yetişti... iyi ki onunla çalışmışız. 

7) Fakülte başvuru prosedürü ve dikkat edilmesi gerekenler nedir?  

Diplomayı aldıktan sonra UNİASSİST denilen bir kuruma başvurduk. Çünkü Almanya’da bazı 

üniversiteler Uniassist üzerinden başvuru alıyor. NON-EU kontenjanından başvuru yaptığımız için 

Abitur denkliği istiyor. Bazı üniversiteler ise TESTAS sınavı olmadan başvuru kabul etmiyor. 

Uniassist’ten cevap gelmesi 4-5 haftayı bulabiliyor dolayısıyla başvuru süresini geçirmemek için 

dikkate almak lazım. 15 Temmuz son başvuru tarihi idi. Uniassist’in sitesinde istenilen belgelere 

ulaşabiliyorsunuz ancak C -1 dil diplomasını koymayın çünkü o zaman tekrar bir sınava tabii 

tutabiliyorlar. Çocuklarımız zaten Matura yaptığı için o dil seviyesine sahip olduğunu gösteriyor. 
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Uniassist’e para havale ederken komisyon alınacağı için her zaman bir 10-15 € fazla ödeyin eksik 

kalırsa sorun olabiliyor.  

8) Fakülteye kayıt  prosedürü ve dikkat edilmesi  gerekenler nedir? 

a) Fakülte kabul yazısı. 

Fakülte kabul yazısı Ağustos başında geldi. Artık bütün işlemlere başlayabiliyorsunuz, yurt ve 

ulusal (öğrenci) vize başvuruları yapılabilir. 128.5 € semester başına harç ödeniyor bunun 

içinde 60 € civarında bir para ulaşım için alınıyor. Ancak bu sadece 22.00- 06.00 saatleri 

arasında geçerliymiş:)) 100 € ayrıca  alındı. Münih Teknik’te direkt finallere giriyorlar 

akabinde de telafi sınavları var. Çocukların bayağı disiplinli çalışması gerek, zor çünkü hem 

ders çalışıp hem yemek ve temizlik düşünmek zorundalar. Okul için ciddi mesai harcıyorlar.  

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

Askerlikle ilgili çok şükür bir sorun yaşamadık. Çocuklar gittiklerinde konsolosluklarda öğrenci 

dosyası açtırmaları gerekiyor ve ikametgahlarını bildirmek zorundalar o zaman burda direkt 

adresten düşüyorlar. Dosya açtırmak için gerekenler lise ve matura diploması orijinalleri, 

fotokopileri ve 2 adet fotoğraf. 

c) Banka işlemleri için prosedür ve gerekli evraklar nelerdir? 

Haziran başı diplomayı aldıktan sonra Alman Konsolosluğu Hukuk Birimi’den Bloke hesap 

açmak için randevu alındı. Almanca olan evrakları da konsoloslukta apostillete biliyorsunuz 

tercüme edilecek evraklar da önce yeminli tercümana tercüme ettirdikten sonra onları da 

apostillete bilirsiniz. Hesap açılması için hukuk biriminde hesap açabilmek için iş bankasından 

talep ettiğiniz ve doldurduğunuz formları imzalıyorsunuz sonra da gelecek onayı 

bekliyorsunuz. 2017 yılı için 720•12= 8640 € idi. 

d) Öğrenci vizesi prosedürü ve gerekli evraklar nelerdir?  

Bloke hesap onayınız da okul kabul yazınız da geldikten sonra artık ulusal vize için başvuru 

randevusu alabilirsiniz. Vize randevu tarihinden bir hafta önce bloke hesaba parayı yatırmaya 

özen gösterin çünkü 3-5 günü bulabiliyor onay yazısının gelmesi. Bloke hesap İş Bankası ve 

Deutsche Bank’tan açılabiliniyor. Vize randevunuza gittiğinizde pasaportunuzu vermeyin. 4-5 

haftayı bulabiliyor çünkü o arada mülakata çağrılabilirsiniz veya yurt bakmaya gidebilirsiniz. 

Bunları belirtin konsolosluk yetkilinize. Bütün işlemlerden önce Mayıs ayı gibi Schengen vizesi 

almanızı tavsiye ederim. 

e) Sağlık Sigortası için gerekli prosedür ve evraklar nelerdir? 

SGK’lı olanlar Unkapanı’ndan AT 11 belgesi alıyor bu belge D vize yani ulusal vize 

randevusunda gerekiyor dikkat etmeniz gereken AT 11 belgenizin randevu tarihinizden 

itibaren başlaması yani randevunuz 15 Ağustos ise 15 Ağustos’ta başlaması gerekiyor. İlk 

etapta 3 aylık veriliyor daha sonra ise öğrenci fakültesinden öğrenci belgesi alıp gönderiyor 

ailesine sonrasında tekrar SGK’ya gidilip uzatılıyor. Bunun için öğrencinin burda olmasına 

gerek yok. Sonrasında AOK’ya gidip onaylatması gerekiyor. Bunun dışında eğer isterseniz özel 
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sağlık sigortası da yaptırabiliyorsunuz aylık 50-60 €’ya. Bu konuda çok bir bilgim yok gerçi 

ama SEYAHAT SİGORTASI hiç bir şekilde geçerli değil. 

9) Oturma izni prosedürü ve gerekli evraklar nelerdir? 

İlk önce kaldığı yurttan veya adresten bir kağıt alıyor bu kağıt ile RATHAUS’a yani belediyeye 

gidiyor ve ikametgahını alıyor. Sonrasında yabancılar şubesine gidip oturma izni almak için 

randevu alıyor, randevu tarihinde de yanında 100 € bulundurması gerekiyor. İlk başta 6 aylık 

veriyorlar. 

10) Öğrenci evde mi yurt da mı 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? 

Yurtta kalıyor. Ev tavsiye etmem hele ki ilk yıl için. Ağustos ayında yurt gezdik, çok zor 

bulunuyor Almanya’da yurt hele ki devlet yurdu ilk yıl çıkması çok büyük şans. Münih çok 

pahalı bir şehir ayrıca. Yurtlarla birebir görüşmenizi tavsiye ederim. Sabah 07.00-12.00 

saatleri arasında görüşüp gezebiliyorsunuz. GLC ve SLC yurtlarını tavsiye ederim. Şehre biraz 

uzak metro ile 30-35 dakika sürüyor okula gitmeleri. Merkezde çok bölüm kalmadı çoğu 

Garching’e taşındı çok büyük bir kampüs.  

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

GLC GARCHİNG BEİ MÜNCHEN 

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

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

13) Yardım isteyen Avusturya Lisesi öğrencisi ile (veya velisine)  iletişim bilgilerinizin 

paylaşılmasına izin verir misiniz? 

Diğer Bilgiler:  

Telefon hattı biz Vodafone’dan aldık. O 2 Deutsche Telekom da var. Direkt Vodafone 

merkezlerinden almanızı tavsiye ederim küçük bayiler sizi dolandıra bilirler imza attığınız yerlere 

dikkat etmenizi öneririm. Hattı da bloke hesap numaranızla alabiliyorsunuz en uygun tarifeyi 

bulabileceğinize eminim. Tarifeler ve kampanyalar tabii değişiklik gösterebilir. 


