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MEZUN DENEYİMLERİ SORULARI 

1) Öğrenci:  

Kız öğrenci.  

 

2) Hangi sene mezun oldu?   

2018 

 

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

Almanya, Berlin Teknik Mimarlık 

 

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

1.5 

 

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

açıklayınız)  

11.sınıfta karar verdi, Mimarlık fakültesini gidip gezdi ve staj yaptı. 

 

6) Danışman kullanıldı mı? Cevap evet ise;  

Hayır 

 

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? 

Uniassist üzerinden başvuru yaptı. NC ve CV, Staj, tasarı geometri dersi alması, ayrıntılı 

motivasyon mektubu yazması etkili oldu. 

 

8) Fakülteye kayıt  prosedürü ve dikkat edilmesi  gerekenler nedir? 

 

a) Fakülte kabul yazısı.  

Fakülte kabulü ağustos ayında geldi cevap hemen e-mail ile bildirildi, . 

 

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

 

c) Banka işlemleri için prosedür ve gerekli evraklar nelerdir? 

 Bankada hesap açım işlemlerinde Berlin’deki  bankalardan randevu almak gerekiyor, bu 

süreyi dikkate almak gerekiyor. Aynı güne randevu almak çok zor, biz 1 hafta sonrasına 

randevu alarak gittik. Randevu alırken hesap açtırmak için istenilen belgeleri sormak 

gerekiyor. Banka görevlisine göre istenilen belgeler değişiyor. 

 

d) Öğrenci vizesi prosedürü ve gerekli evraklar nelerdir?   
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Ögrenci vizesi için ilgili belgeler her yıl değişebiliyor mutlaka Alman konsolosluğundan kontrol 

edilmelidir. Süre bu yıl uzun sürdü.  Araya bayram tatili girdi o nedenle başvuruları erken 

yapmak gerekiyor. Ara ara e-mail ile konsolosluğa vizenin durumunu sormak gerekiyor. 

 

e) Sağlık Sigortası için gerekli prosedür ve evraklar nelerdir? 

 AT11 belgesini e-mail ile AOK’a yollayıp  AOK belgesini önceden temin ettik.  

 

9) Oturma izni prosedürü ve gerekli evraklar nelerdir? 

Berlin’e gider gitmez ilgili Nüfus dairesinden ikametgah belgesi randevusu alındı.  İnternetten 

randevu çok ileri tarihe verildiği için telefon ile  ( tel no:115) randevu alındı.  Türkiye’de iken 

internetten randevu almak avantaj yaratacaktır. 

D vizesi için verilen belgelerin aynısı gerekiyor . Bunlara Almanya’daki  ikametgâh ve öğrenci 

belgesi ilave edilecek. Oturma izni için D vize süresinin bitmesine 10 hafta kala başvuru yapılmalı. 

Tahmini çıkma süresi 8 hafta. 

 

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? 

 

 Özel Yurt, okulun internet sitesinden bulundu. Devlet yurdu imkansız gibi. Yeni yapılan bir 

binada yer çıktı. Balkonlu oda olduğu için aylık ücreti 635Euro. Yurt şehir mekezinde, fakülte 

şehre uzak. 

 

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

Yeni ve temiz, 

Neon wood mitte wedding. https://neonwood.com/location/mitte-wedding/ 

 

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

 Henüz yok. 

 

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

Hayır düşünmüyor. 

 

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

paylaşılmasına izin verir misiniz?  

Evet. 

 

EK BİLGİLER: 

 Berlin Teknik Üniversitesi başvurularında 2 bölüm tercih edilebiliyor, 1’i NC, diğeri 

değil. Berlin Frei üniversitesinde medya informatik bölümüne de başvurduk ve kabulü 

geldi. 20 öğrenci alan bir bölüm. Sadece 2 yabancı öğrenci alıyor. Avusturya Lisesi 

öğrencilerinin tercih edildiğini düşünüyorum. Okulumuzun itibarı Almanya’da yüksek. 
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 TESTAS’a girdi, 100’e yakın bir not aldı.  

 Referans mektubu almadık. Fakülte portfolyo istemiyor.  

 Çok etkili bir motivasyon mektubu yazdık. Ünlü Alman mimarları araştırdık, 

Türkiye’de Alman mimarların yaptığı eserleri araştırdık ve motivasyon mektubunda 

bunlara yer verdik.  

 Matura notları çok önemli. Kabulde akademik başarı ve staja önem veriyorlar. Spor vb 

çalışmalar önemli değil.  

 Fakültede sanat ağırlıklı bir eğitim var. Statik de öğreniyorlar. Bölüm çok zor ama 

matematik-fizik alt yapısı çok sağlam. 3 yılda sıkıştırılmış bir eğitim alıyorlar. Öğrenciyi 

direk içine atıyorlar. Sabah 7’den gece 11’e kadar okuldalar. Haftada 2-3 sunum ve 

grup çalışması yapıyorlar. Mimarlık eğitim maliyeti yüksek, kırtasiye masrafı çok 

yüksek!  

 Okul Ekim ayında açıldı.  

 Metro 12’de bitiyor. Fakültenin dönemlik harç ücreti 230 Euro.  

 Berlin yaşaması rahat bir şehir.  


