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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, tabiiyeti, mezuniyet yılı. 

Erkek öğrenci , TC , 2018 

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

Almanya - Bavyera - Münih Teknik Üniversitesi – Elektrik Elektronik ve Bilişim Teknolojileri 

(Elektro-akustik und Informationstechnik) 

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

2,1 

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

açıklayınız) 

Gelgitli bir dönem oldu. Öğrencinin lise dönemi süresince kendini tanıması ve ilgi duyduğu 

dallarda fakültesini seçmesi çok önemli. TUM gibi okullar zor okullar , ilk sene aileden 

ayrılış zor, bunun üzerine sevmediği bir bölümü seçiş öğrenciyi çok yorabilir. 

5) Öğrenci staj yaptı mı? Nerede? 

Mühendislik üzerine İstanbul’da ve Eskişehir'de çeşitli firmalarda stajlar yapıldı. 

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

kalındı mı? Neden? 

Evet kullanıldı, Unicum Yurtdışı Danışmanlığı'ndan Fatma Günaydın.  

7) Fakülte başvuru prosedürü ve dikkat edilmesi gerekenler nedir?  

15 Temmuz’da sonlanan başvuru süresi ve sonrasındaki takip süreci aktif ve güncel kalmak 

adına önemli. 

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

başvuruldu? 

Danışmanın bilgisi dahilinde yapıldı. 

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

Elinizi güclü olması tabii ki de önemli ama giriş serbestliği olan bir bölüm. 

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

TESTAS ve IELTS yapıldı ama gerek kalmadı. 

d) Kontenjan sınırı var mı? 

Hayır ama bilinen 750 kişinin çok da üstüne çıkmadığı. 

e) Mülakata çağırdılar mı? 

Hayır. 

f) Motivasyon yazısı istendi mi? 

Hayır ama yazıldı. 
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g) CV istendi mi? 

Hayır ama yazıldı.           

8) Fakülteye kayıt prosedürü ve dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? 

 

a) Fakülteden kabul /red cevabı ne zaman geldi?  

Ağustos ayı içerisinde geldi. ( 8 almanya fakültesi iki viyana fakültesinden kabul geldi) Her 

fakültenin kabulleri ayrı ayrı aylarda ve günlerde geldi 

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

Lise bitimi üzerinden İstanbul’da, üniversite başlangıcı içinse Münih'teki 

konsolosluk'tan yapıldı. 

c) Banka işlemleri için prosedür ve gerekli evraklar nelerdir? 

. Hangi bankayı kullandınız? 

Bloke hesap için İş Bankası Türkiye, alt hesap için Hypovereinsbank kullanıldı. 

. Blokaj meblağı ne kadar? 

8640 Euro. 

. 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? 

17 Ağustos randevu tarihiydi. Vize bireysel uğraşlar sonucu ancak üniversitenin 

düzenlediği ön kurslar öncesi ele ulaştı. Vizeyi bir an önce halletmek de yarar var. 

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

tercih ettiniz, aylık ücreti ne kadar?  

AT11 alındı. 

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

Yurttan alınan belgeler büyük önem arz ediyor. 

10) Öğrenci evde mi yurt da mı kalıyor?  

Yurtta kalıyor. 

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

- 

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

12. Sınıf’ın ilk dönemi içinde devlet yurduna yapıldı. Aylık 320 Euro. Ancak yurtdan 

çıkarılma sorunu yaşadık, nhemen müdahale edince sorunu hallettik.  Banka hesabından 

ödemede sorun yaşadık. Yurt banka hesabından parayı alamayınca hemen öğrenciyi 

yurttan çıkarmış. 

c) Memnun kalındıysa yurdun iletişim bilgilerini verebilir misiniz? 

Olympia Öğrenci Köyü (Studentendorf)   

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

bilgilerinizin paylaşılmasına, aktarılmasına izin verir misiniz? 

Seve seve. 
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EK BİLGİLER: 

 Öğrenciler VWA yı 11. Sınıfın yazında bitirmeli  

 Vize randevusu en az bir ay önceden alınmalı 

 Meslek seçimi öğrencinin kendini tanıması çok önemli ve uzun bir süreç 

 Geçen sene Türkiye’de devlet bursu tüm dillerden sınava giren ilk 100 arasından 

verildi. Eskisi gibi Almanca/Fransızca/İngilizce vs diye ayrılmadı. 


