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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) Öğrenci adı, soyadı, e-posta adresi, tabiiyeti, mezuniyet yılı. 

Erkek öğrenci, T.C., 2018 

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

Münih, Ludwig Maximilian Universitat, Tıp Fakültesi 

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

1 

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

açıklayınız)  

10. sınıf sonuna doğru ilgi alanları belirledi.  Bir kaç meslek testi yapıldı. Orada kendisine 

uyan meslekler arasından seçim yaptı. O meslekler ile ilgili stajlar yaptı. 11. sınıf sonuna 

doğru karar verdi. 

5) Öğrenci staj yaptı mı? Nerede? 

Avusturya Hastanesi- İstanbul 

Albert Einstein College of Medicine -NY- USA 

İst. Üni.Cerrahpaşa Fakültesi-İstanbul 

Jaff Int. Services GMBH- Viyana-Avusturya 

Gide Loyrette Nouel - İstanbul 

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

kalındı mı? Neden? 

       Evet. Unicum. Fatma Günaydın. Çok memnun kaldık.  

7) Fakülte başvuru prosedürü ve dikkat edilmesi gerekenler nedir?  

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

başvuruldu?  

Uniassist üzerinden danışmanımız tüm başvuruları yaptı.  

 

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

Not ortalamasının yüksek olması, Matura'dan tam nota yakın bir notun alınması 

gerektiğini biliyorduk. Staj ön koşulu olmamasına rağmen, stajlara önem verdi ve 

aldığı belgeleri okullara ilettik. Okul içi aktivitelerine ait belgeler (MUN katılımları, 

koro çalışmaları), okul dışı akvitelerine ait belgeler (sutopucu lisansı), yabancı dil 

sertifikaları  (ingilizce, almanca, fransızca ) tüm okullara sunuldu. 

 

c) IELTS, TOEFL, SAT,  TESTAS, MEDAT vb sınavlar istendi mi? Puanınız kaç?  
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IELTS: 7 

TOEFL: Sınava girdi ama notunu bulamadık. 

SAT: Sınava girdi ama notunu bulamadık. 

ÖSD Zertificate B2: sehr gut bestanden  

TESTAS: Kerntest 100/130, Mat/Informatik/Naturwissenschaften 95/118 

d) Kontenjan sınırı var mı? 

Yabancı kontenjanı başvurduğumuz okullarda hep vardı.  

e) Mülakata çağırdılar mı? 

Sadece Göttingen Universitesi mülakata çağırdı.  

f) Motivasyon yazısı istendi mi? 

Evet. 

g) CV istendi mi? 

       Evet.         

 

8) Fakülteye kayıt prosedürü ve dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? 

a) Fakülteden kabul /red cevabı ne zaman geldi?  

20 Ağustos civarında Tıp fakültelerinden kabuller gelmeye başladı. 

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

Münih'te okul başlayınca konsolosluğa gidip, tecilini yaptırdı. 

c) Banka işlemleri için prosedür ve gerekli evraklar nelerdir? 

. Hangi bankayı kullandınız? 

İş Bankası AG 

. Blokaj meblağı ne kadar? 

8800 euro yatırdık 

. İşlem masrafları ne kadar tuttu?   

30 usd 

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? İlk 

kabul geldiğinde başvurduk. 1.5 ay sonra vize çıktı. Tüm dokümanların tam olması, 

onaylı olması konusuna dikkat ettik. Danışmanımız bu hususta çok yardımcı oldu. 

Belgeleri kontrol etti, randevuları aldı. 

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

tercih ettiniz, aylık ücreti ne kadar?  

           Özel sağlık sigortası aldık. Aylık 90 euro ödüyoruz. 

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

Okula yaptırdığı kayıt ile oturma iznine başvurdu.    

 

10) Öğrenci evde mi yurt da mı kalıyor?  

      Münih'te yer bulmak zor. Bir arkadaşı ile ev kiraladı. Yeni yılda yurda geçecek. 
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a) Ev ise karşılaştığı sorunlar var mı? Aylık kirası ne kadar? 

Kiralama bir komisyoncu tarafından yapıldı. Evin kirası aylık 1200 euro. 

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

10 Eylül 2018 'de Münih'te yer aramaya başladık ve çok geç kaldığımızı fark ettik. Yurt 

odası yaklaşık aylık 700 euro. 

c) Memnun kalındıysa yurdun iletişim bilgilerini verebilir misiniz? 

Yurt Ocak 2019 'da açılacak. 

 

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

bilgilerinizin paylaşılmasına, aktarılmasına izin verir misiniz? 

Elbette. 

 

Ek Bilgiler: 

 Öğrenci 7’si Tıp Fakültesi olmak üzere toplam 12 fakülteye başvurdu. 

 Lise eğitiminin sadece son senesinde matematik dersi almıştır. 

 

 


