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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, TC, 2018 

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

Almanya, Baden-Württemberg, Stuttgart , Stuttgart Üniversitesi, Luft- und 

Raumfahrttechnik, Bachelor of Science( Aerospace Engineering) 

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

2,3 

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

açıklayınız) 

Çocukluğundan beri uzaya ilgisi var,  kendi tercihi. 

5) Öğrenci staj yaptı mı? Nerede? 

Makine mühendisliği, uçak, mühendisliği meslek tanıma stajı yaptı.  

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

kalındı mı? Neden? 

Unicum dan Ozlem Bargsan danışmanımız idi. Kendisi konusuna hakim, detaycı. 

7) Fakülte başvuru prosedürü ve dikkat edilmesi gerekenler nedir?  

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

başvuruldu? 

Doğrudan üniversiteye başvuruldu.  

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

Staj istiyor ama Türrkiye’de yapılan staj istedikleri kriterlerde değil. Kayıt sonrası staj 

erteleme talebinde bulunuldu kabul edildi.  

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

IELTS notu 8, Testas‘a da  girdi. 
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d) Kontenjan sınırı var mı? 

Var 

e) Mülakata çağırdılar mı? 

Hayır 

f) Motivasyon yazısı istendi mi? 

Evet 

g) CV istendi mi? 

                

8) Fakülteye kayıt prosedürü ve dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? 

Herşey online yapılıyor çok düzgün işleyen bir sistemleri var. 

a) Fakülteden kabul /red cevabı ne zaman geldi?  

1 Ağustos’ta  kabul geldi. 

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

Kayıt işlemlerinden sonra yurda yerleştikten sonra Türk büyükelçiliğine giderek yaptı 

c) Banka işlemleri için prosedür ve gerekli evraklar nelerdir? 

. Hangi bankayı kullandınız? 

İşbankası. 

. Blokaj meblağı ne kadar? 

8640 euro + 165 euro( hesap acilis masrafi 150 Euro +15 Euro swift) 

. İşlem masrafları ne kadar tuttu? 

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? 

Öğrenci vizesine ilk kabulü Aachen teknik makineden Haziran ayında gelince hemen 

gerçekleştirdik. Vizesi 3-4 hafta içinde çıkıyor yeşil pasaportuna vize alındı hiçbir 

sorunla karşılaşmadık 

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

tercih ettiniz, aylık ücreti ne kadar?  

AT11 
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9) Oturma izni başvurusu konusunda dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? 

Başvuru için randevu talep etti. Daha işlemleri başlamadı. 

10) Öğrenci evde mi yurt da mı kalıyor?  

Kampüsün içindeki yurt da  

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

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

Okul başvuruları ile paralel zamanda.  

c) Memnun kalındıysa yurdun iletişim bilgilerini verebilir misiniz? 

Kampüs içindeki okulun kendi yurdu şu an için çok memnun 

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

bilgilerinizin paylaşılmasına, aktarılmasına izin verir misiniz? 

Evet 


