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MEZUN DENEYİMLERİ SORULARI 

 

1. Kız Öğrenci 

2. Hangi sene mezun oldu? 

2015 

3. Neden Türkiye’de okumayı tercih ettiniz? Aile kararı mı öğrencinin isteği mi? 

Aile Kararı 

4. Hangi üniversiteye, fakülteye gitti? 

Koç Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

5. Üniversitenizin Matura için özel imkanları var mı? 

Evet. Üniversite sınavından kazanılan bursa ek olarak yüzde 25 burs daha sağlıyor. 

6. Tercih listenizi hangi kriterlere göre yaptınız? 

Üniversitenin dünyadaki ranking sıralamasına göre. 

7. Matura yaptı mı? 

Evet. Abitur notum 2.0. 

8. Meslek seçimine ne zaman karar verdi? (Seçim sırasında izlenen bir yöntem varsa lütfen 

açıklayınız) 

Tercih sırasında. Üniversite puanıma göre hangi puanla nerede hangi bölümü 

kazanabileceğime göre bir liste yaptık ve onların arasından en iyi üniversiteyi seçtik. 

9. Dershaneye veya özel öğretmene gitti mi? Hangi Dershane veya öğretmen? 

Dersaneye gittim. Uğur Dersanesi. 

10. Nasıl bir çalışma sistemi uyguladı? 

Çoğunlukla Matura’ya çalışıp, kalan vaktimde dershanedeki soru çözümlerine ve ek 

derslere katıldım. 

11. Sınav öncesi için önerileriniz nelerdir? 

Mümkün olduğunca stresten uzak bir şekilde ve belli bir sistem ile çalışmak. 

12. Haziran Sınavları arasındaki dönem için önerileriniz nelerdir? 

Çoğunlukla rahatlayarak, ufak tefek ezber bilgilere göz gezdirilerek geçirilmesi gereken bir 

dönem olduğunu düşünüyorum. Çünkü ne kadar son dakika çalışmaya alışık olsak da sınav 

döneminde faydadan çok zararının olacağına inanıyorum. 

13. Öğrenci fakültesinden memnun mu ? Transfer isteği var mı? En önemli sebep ne? 

Kasım 2017 Cevabı: Evet memnunum. Koç öğrencisine çok fazla özgürlük tanıyor ve 

doğrusunu söylemek gerekirse yurtdışındaki diğer okullara göre çok daha kolay bir şekilde 

derslerinizi geçebiliyorsunuz. Buradan yüksek bir ortalamayla mezun olduktan sonra da 

master için de iyi bir avantajınız oluyor. 

Ocak 2019 Cevabı: Fakültemden memnunum. Fakat Koç’un eğitiminin yeterli  olduğunu 

düşünmüyorum. Master için Almanya’ya gitmeyi düşünüyorum. 

14. Yardım isteyen Avusturya Lisesi öğrencisine (veya velisine) iletişim bilgilerinizin 

paylaşılmasına izin verir misiniz? 

Evet 
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15. Lisede alınan derslerin yeterliliğini değerlendirir misiniz? 

 

 Yetersiz Yeterli Çok yeterli 

Almanca   + 

İngilizce   + 

Matematik   + 

Fizik +   

Ticaret    

 

16. Aylık ortalama gideriniz ne kadar? (Konaklama dahil) 

 

600-800 euro  
 

 

800-1000 euro 
 

 

1000 euro ve üzeri 
 

+ 

 

17. Üniversite süresince bir işte çalıştınız mı? Nerede? 

Yaz Stajı Yaptım. 

 

18. Üniversitede sizi en çok zorlayan konular neler oldu? 

 

Sınav 
Sistemi 

Dersler Yabancı Dil Öğretim 
Görevlileri 

Sosyal 
Yaşantı 

Diğer 
(belirtiniz) 

     Kolay bir okul 

 

19. Uyum sürecinde size kimler destek oldu? 

 

Aile ve 
Yakınlar 

Üniversite 
Arkadaşları 

Lise 
Arkadaşları 

Öğrenci 
Birliği 

Üniversite 
Mentorluk 

Sistemi 

Diğer 
(belirtiniz) 

 

+      
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20. Mezun olduktan sonra ne yapmayı planlıyorsunuz ? 

 

Türkiye ‘de çalışmak 
 

 

Yurtdışında çalışmak 
 

 

Yüksek lisans yapmak 
 

 

Diğer, belirtiniz 
 

 

 

21. Tavsiyelerinizi yazar mısınız ? 


