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Veriyi Kullanan, kullanmadan önce,  doğruluğunu ve güncelliğini yetkili merci ile kontrol ediniz.  

Veriyi Giren, bu formu doldurmanız veya e posta yolu ile içeriği onaylamanız,  kişisel verilerinizin 

herkese açık bir sistem olan https://sanktgeorgblog.wordpress.com internet adresindeki Avusturya 

Lisesi Mezun Deneyimleri bloğunda yayınlanmasına, işlenmesine,  üçüncü şahıslara aktarılmasına, 

dolayısıyla anonim haline gelmesine açıkça izin vermeniz anlamına gelecektir.  Adı, soyadı ve iletişim 

bilgileri söz konusu blogda yayınlanmayacaktır,  ama bilgisayarlarımıza işlenecektir.  

 

1) Öğrencinin cinsiyeti, tabiiyeti, mezuniyet yılı. 

Erkek öğrenci, T.C. , 2018. 

 

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

Almanya, Köln, Universtat zu Köln, Tıp Fakültesi. 

 

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

Matura:2  

 

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

açıklayınız) 

Her zaman biyoloji ve kimyaya ilgisi vardı. Moleküler biyoloji okumaya karar verdi. Biz 

ebeveynlerinin ısrarı ile son yıl Tıp düşünmeye başladı. Şubat 2018 de 10 gün süreyle bir 

klinikte staj yaptı, bu meslek seçiminde önemli rol oynadı. 

 

5) Öğrenci staj yaptı mı? Nerede? 

Evet. Nürnberg’de bir klinikte. 

 

6) Danışman kullanıldı mı? Cevap evet ise danışmanın iletişim bilgilerini belirtiniz. Memnun 

kalındı mı? Neden? 

Evet. Unicom’dan  Fatma Günaydın. Çok çok çok memnun kaldık. Alternatif üretmekte 

ve sistematik hareket etmekte çok başarılı. Çocuğu iyi tanıyor, ilgi alanını belirliyor. 

 

7) Fakülte başvuru prosedürü ve dikkat edilmesi gerekenler nedir?  

İlk önce bir önceki yılın öğrencilerinin puan durumuna bakılmalı. Her başvurulmak istenen 

fakültenin web sitesi en ince ayrıntısına kadar incelenmeli, hiçbir şey gözden 

kaçırılmamalı.  

a) Başvuru  Uniassist – vb bir sistem üzerinden mi yapıldı yoksa doğrudan fakülteye mi 

başvuruldu? 

 

b) Fakülteye başvuru ön koşulu var mı? (Staj, tasarı geometri, not ortalaması vb) 

Staj ön koşul olmamakla beraber , yapıldığında etkisi oluyor. Abitur notu en çok 2. 

c) IELTS, TOEFL, SAT,  TESTAS, MEDAT vb sınavlar istendi mi? Puanınız kaç?  

Sadece Matura ve TestAS’a  (Şubat ayında) girdi. 130 üzerinden 129 aldı  

d) Kontenjan sınırı var mı? 
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Evet 

e) Mülakata çağırdılar mı? 

Hayır. 

f) Motivasyon yazısı istendi mi? 

Evet 

g) CV istendi mi? 

          Evet      

h) Referans istendi mi? 

Evet. Referans mektubunu Biyoloji öğretmeninden aldı. 

 

8) Fakülteye kayıt prosedürü ve dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? 

a) Fakülteden kabul /red cevabı ne zaman geldi?  

Bu fakültenin kabulü Ağustos sonu geldi. Zurih ETH Haziran, TUM ise Temmuz’da 

geldi. 

b) Öğrenci erkek ise askerlik tecili işlemlerini ne zaman ve nerede yaptınız? 

Türk konsolosluğunda yapıldı. 

c) Banka işlemleri için prosedür ve gerekli evraklar nelerdir? 

Mutlaka adres istiyorlar. 

. Hangi bankayı kullandınız? 

İş Bankası 

. Blokaj meblağı ne kadar? 

8900 Avro yatırdık. 

. İşlem masrafları ne kadar tuttu? 

250₺ 

d) Öğrenci vizesi randevusunu ne zaman ve hangi tarih için aldınız? Vizeniz ne kadar 

sürede çıktı? Bu süreçte karşılaştığınız en önemli sorunlar ve çözümleri nelerdi? 

Randevu Ağustos sonu için önceden alındı. Vize 3 haftada çıktı. Tüm belgelerin 

eksiksiz olması gerekiyor. 

e) Özel sağlık sigortası mı aldınız yoksa AT11 mi? Özel sağlık sigortası için hangi firmayı 

tercih ettiniz, aylık ücreti ne kadar?  

Özel sigorta. Aylık 30 Avro. 

9) Oturma izni başvurusu konusunda dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? 

Kira sözleşmesi, ikametgah. (muhtarlık belgesi) 

10) Öğrenci evde mi yurt da mı kalıyor?  

Yurtda. 

a) Ev ise karşılaştığı sorunlar var mı? Aylık kirası ne kadar? 

 

b) Yurt ise başvurusunu ne zaman yaptınız? Aylık kirası ne kadar?   

Devlet yurdu çıkmadığı ve ev tutamadığımız için özel tercih ettik. Boş oda vardı 

hemen bir gün içinde tuttuk. Aylık 580 Avro  

c) Memnun kalındıysa yurdun iletişim bilgilerini verebilir misiniz? 
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Quartillion 

11) Yardım isteyen Avusturya Lisesi öğrencisi ile (veya velisine),  ad ve soyadınızın, iletişim 

bilgilerinizin paylaşılmasına, aktarılmasına izin verir misiniz? 

Evet , veririm. 

 

EK BİLGİLER: 

 VWA konusu olarak kozmetik sektöründe kullanılan, açlığı önleyebilecek , yenilebilen 

yosun üretti. Bütün Jüri tadına baktı! 

 Köln’de geçim için aylık 1000 Euro yeterli. 

 Kabul aldığı diğer üniversiteler : ETH Zürih (Haziran başı kabul geldi) , Münih Teknik – 

Moleküler Biyoloji. 


