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MEZUN DENEYİMLERİ SORULARI 

1) Öğrenci  

Erkek öğrenci 

 

2) Hangi sene mezun oldu?   

2015 

 

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

Almanya, Schleswig-Holstein Eyaleti, Kiel şehri, CAU zu Kiel, Tıp Fakültesi 

 

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

1.75 Matura   1.2 Abitur 

 

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

açıklayınız) 

11. sınıf sonu 

 

6) Danışman kullanıldı mı? Cevap evet ise;  

Evet 

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

Özlem Barsgan 

b) Memnun kalındı mı? 

Kesinlikle 

c) Neler memnun etti veya etmedi? 

Bireysel yardım etmesi ve Almanya’da büyümüş olduğu için bilgisi. 

 

7) Fakülte başvuru prosedürü ve dikkat edilmesi gerekenler nedir?  

 

8) Fakülteye kayıt  prosedürü ve dikkat edilmesi  gerekenler nedir? 

 

a) Fakülte kabul yazısı. 

 

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

 

c) Banka işlemleri için prosedür ve gerekli evraklar nelerdir? 

 

d) Öğrenci vizesi prosedürü ve gerekli evraklar nelerdir?  

 

e) Sağlık Sigortası için gerekli prosedür ve evraklar nelerdir? 

 

9) Oturma izni prosedürü ve gerekli evraklar nelerdir? 

 

10) Öğrenci evde mi yurt da mı kalıyor? Yurt WG 
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a) Ev ise karşılaştığı sorunlar var mı? Neler? 

WG’de tanımadığım 3 kişiyle kalmak çok hoşuma gitmiyor. 

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

nelerdir? 

Danışman aracılığıyla başvurular yapıldı. 

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

EOH-Kiel 

 

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

Çok memnun 

 

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

Hayır 

 

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

paylaşılmasına izin verir misiniz? 

Tabii ki 


