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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. 

Kız öğrenci, TC, 2018 

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

Almanya  

Münih 

TUM(Munih Teknik) 

MSE (Munich School of Engineering) Engineering  Science 

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

1.7 - Abitur 1.7 

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

açıklayınız) 

Hazırlık. 5 sene Fizik okumak istedi, Fizik olmaz ise geçen sene alternatif yaratabilir miyiz 

diye mesleki seçim tarafında bir takım uygulamaları olan danışman Nilüfer Akyol’a (0532 

397 4682) gittik. Öğrencinin kararlılığı sebebi ile test yapmadı ama bu fakülteyi o önerdi. 

Zira TUM ün sitesinde bu fakülteye ait bilgi yok ve çok az öğrenci alıyor bilgisini de o 

verdi.  

5) Öğrenci staj yaptı mı? Nerede? 

Hayır yapmadı 

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

kalındı mı? Neden? 

Özlem Barsgan-  Unicom. Çok memnun kaldık. Çok ilgili ve aşama aşama her şeyi tek tek 

anlatıyor hem veliye , hem öğrenciye. Ne zaman ve kaçta ararsanız arayın ulaşıyorsunuz . 

Sabırla endişelerinizi dinliyor ve yönlendiriyor. Ayrıca Euro kurundaki kriz sebebi ile de ilk 

kabul tarihinde ki kurdan ücretleri sabitledi . Yani yaklaşık kur 7.5 larda iken, 5.6 gibi bir 

kurla tahsilat yaptı. 

7) Fakülte başvuru prosedürü ve dikkat edilmesi gerekenler nedir?  

Kesinlikle Na-Wi Zweig dan öğrenci tercih ediliyor ve mülakata  alıyor. 

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

başvuruldu? 

Uniassist ile yapıldı , herhangi bir  TUM başvurusu gibi yapıldı.  

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

Tasarı geometri alınmasını arıyor 1 sene yeterli. (Daha önceki senelerden başvurup 

Avusturya Lisesinde Tasarım Geometri olmadığını iddia eden bir öğrenci olmuş. Oysa 

ki kontrol ediyorlar.  1 sene Tasarım Geometri ile uniassist VPD veriyor zaten) 

Programlama ön bilgisi, fen derslerine katılım zorunluluğu var. 2 not ortalaması ile 
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bölüme başvurmaya zahmet etmeye bile gerek yok, çok seçiciler ve bu sene bölümün 

elektroteknik ayağının geliştirilebilmesi için yeniden yapılandırması söz konusu 

dolayısıyla öğrenci alımının olmaması muhtemel. 

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

Testasa (Kerntest 118, Na-Wi Modul: 118) girdi ama fakültesi bu sınavı aramıyordu. 

d) Kontenjan sınırı var mı? 

200 kişi 

e) Mülakata çağırdılar mı? 

Hayır (mülakatsız alınan nadir 20 öğrenci arasında) 

f) Motivasyon yazısı istendi mi? 

Evet 

g) Referans Mektubu istendi mi? 

Evet 

h) CV istendi mi? 

Evet 

     

8) Fakülteye kayıt prosedürü ve dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? 

Tüm evrak yönetimini danışmanımız halletti. 

a) Fakülteden kabul /red cevabı ne zaman geldi?  

1 ay içersinde geldi (24.06.2018 de başvuru 09.07.2018’de kabul) 

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

Kız 

c) Banka işlemleri için prosedür ve gerekli evraklar nelerdir? 

(Bazılarından Steuernummer istenmiş ) Ama Steuernummer oturma iznini aldıktan 1 

ay sonra geliyor, onun dışında ikametgâh ve pasaport yeterliydi  

. Hangi bankayı kullandınız? 

İş Bankası, Isbank AG (sperrkonto için) (Deutsche Bank?) 

. Blokaj meblağı ne kadar? 

9600 Euro+150 Euro (min. bir yıllık asgari ücret tutarı) 

. İşlem masrafları ne kadar tuttu? 

150 Euro hesaptan masraf alındı 

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? 

Özlem hanım 23.07.2018 tarihine  randevu aldı.  Vize 5 hafta gibi bir sürede çıktı. Yurt 

ile ilgili telefon yada mail ile Münih’te kimse ile görüşemiyorsunuz . Mutlaka gitmeniz 

gerekiyor bu sebeple Ağustos ayında, öğrenci  pasaportunu  konsolosluktan geçici bir 

süre alıp Almanya ya gidip gelince pasaport geri verildi ve işlemler devam etti. Ama 

öğrenci vizesi öncesi bu nevi ihtiyaçlar olabilir ihtimali ile öğrenci turistik vizesini de 

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

tercih ettiniz, aylık ücreti ne kadar?  

TK Studentenversicherung (özel)- öğrenci sigortası sabit 88,19EUR.  

Immatrikulationsbescheinung u sonradan yollamak zorundasınız. 

Çünkü veli  özel emekli sandığı çalışanı ve Allianz Sigortası var ve babanın üzerine 

alarak SGK ya geçirmesi halinde Allianz ‘dan düşecekti. Bunu engellemek için 

Almanya’da sağlık sigortası yapıldı. 

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

Münih’ de ilk 14 gün içinde ikametgah alınmalı, oturma izni için ancak onu aldıktan sonra 

müracaat edilmeli.  Burger Bürodan adres tescilini yaptırdığı ertesi günü öğrenci bir 

arkadaşından randevusuz da gidildiğinde alınabildiğini öğrendiği için sabah erken giderek 

randevusuz 2.5 yıl oturma iznini aldı. 

Sabah çok erken gitmek (07.00)gerek hem çok kalabalık oluyor hem de çok yavaş 

çalışıyorlar ve ayrıca bizim gibi tüm iş günlerinde çalışmayabiliyorlar. 

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?   

Ağustos ayında giderek şahsen halledildi. (24.06.2018) Aksi halde telefonla yada mail 

ile halletmek mümkün değil. Neredeyse tüm Münih velileri aynı şekilde çözdü sorunu. 

16 m2 bir oda için banyo ve mutfak içinde 749,05 EUR ödeniyor. Tüm giderler yurda 

ait.(elektrik,su,internet vs.) 

c) Memnun kalındıysa yurdun iletişim bilgilerini verebilir misiniz? 

Studentenapartment Reserl. 

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

bilgilerinizin paylaşılmasına, aktarılmasına izin verir misiniz? 

Evet.  (Öğrenci Notu: Ancak taciz konumuna kadar gelmezse memnun olurum. Mezunlar 

olarak ne kadar yârdim etmek istesek de bazı şeylerin öğrenciler tarafından yapılmasının 

onlar için daha yararlı olduğuna inanıyorum, bize bu şansların hiçbiri sunulmadı. 


