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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, TC,  2017 

 

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

Almanya, Baden-Württemberg, Karlsruhe, KIT, Endüstri Mühendisliği 

 

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

1.6 

 

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

açıklayınız) 

12.sınıfın başında 

 

5) Öğrenci staj yaptı mı? Nerede? 

Yaptım, şart değildi. CNK Havacılık  

 

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

kalındı mı? Neden? 

Europa Danışmanlık : 0532 648 09 46   abaran@evropadanismanlık.org 

 

7) Fakülte başvuru prosedürü ve dikkat edilmesi gerekenler nedir?  

 

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

başvuruldu? 

Direkt fakülteye   

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

Tasarı geometri, bir dönem yeterli. 

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

İstenmedi. 

d) Kontenjan sınırı var mı? 

Var, not önemli 

e) Mülakata çağırdılar mı? 

Hayır 

f) Motivasyon yazısı istendi mi? 

Evet onu sordum çok önemsemiyorlarmış (Yazın ama çok beklenti içine girmeyin). 
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g) Referans Mektubu istendi mi? 

Hayır 

h) CV istendi mi? 

Evet       

8) Fakülteye kayıt prosedürü ve dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? 

a) Fakülteden kabul /red cevabı ne zaman geldi?  

Ağustos ortası 

 

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

T.C. Konsolosluk’unda, gider gitmez yaptım. 

 

c) Banka işlemleri için prosedür ve gerekli evraklar nelerdir? 

. Hangi bankayı kullandınız? 

İlk olarak İş Bank AG’de bloke hesap açtım, oturma iznini de onunla hallettim.  Her 

sene hesapta yıllık yeterli para yoksa bloke hesabı yeniletmek gerekli. Ancak  İş Bank 

AG çalışma şekillerini değiştirmiş, şehrimde bulunan vor bankada hesap açalım, 

parayı her ay otomatikman ona aktaralım dediler. Ben de ondan ötürü Bank 

Sparkasse’ye geçtim. Yani İş Bankasında ki parayı 12’ye böldüler Sparkasse’ye her ay 

gönderiyorlar. Seneye ben İş Bankası’ndan çıkabilirim. Bloke hesabı yeniletmeden 

önce başka bir bankayla anlaşabiliyorsunuz, lakin ücretli. İş Bankası AG’deyken 

hesap işletim ücreti hatırladığım kadarıyla 70-90 Euro’ydu civarıydı, Bank 

Sparkasse’de ise 120 Euro.  

. Blokaj meblağı ne kadar? 

Yaklaşık 8640 Euro  

. İşlem masrafları ne kadar tuttu? 

75 Euro 

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? 

Kabul gelir gelmez yaptım, 1 aya çıktı Vorkurs’a denk geldi gidip gelmek zorunda 

kaldım. 

 

e) Özel/yasal sağlık sigortası mı aldınız yoksa AT11 mi? Özel/yasal sağlık sigortası için 

hangi firmayı tercih ettiniz, aylık ücreti ne kadar?  

AT11.    Techniker Krankenkasse 

 

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

Bir sıkıntı çıkmadı, yanınızda para götürmeyi unutmayın. Banka hesabımda ki  aylık para 

durumunu göstermek kafiydi. 

 

10) Öğrenci evde mi yurt da mı kalıyor?  
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Yurt, Youniq 

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

- 

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

Şehre girer girmez öncesinde aradım. Kabul gelir gelmez aradım, mail attım.  

560-720 Euro 

c) Memnun kalındıysa yurdun iletişim bilgilerini verebilir misiniz? 

Youniq. Çok sessiz bir yurt. Müziği sonuna kadar açtım bir kere, kimse birşey 

demedi Web sitesinden e-mail adresi bulunabilir. 

 

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

bilgilerinizin paylaşılmasına, aktarılmasına izin verir misiniz? 

Evet. 

 

12) Lisede alınan derslerin yeterliliğini değerlendirir misiniz? 

 

 Yetersiz Yeterli Çok yeterli 

Almanca   + 

İngilizce   + 

Matematik   + 

Fizik    

Ticaret    

 

13) Fakülte/Üniversite/Ülkeden memnun musunuz? Değişiklik düşünüyor musunuz? 

Çok memnunum, kesinlikle hayır. 

 

14) Aylık ortalama gideriniz ne kadar? (Konaklama dahil) 

 

600-800 euro  
 

 

800-1000 euro 
 

+ 

1000 euro ve üzeri 
 

 

(580 Euro Yurt +400 Euro) 

 

15) Üniversite süresince bir işte çalıştınız mı? Nerede? 

Hayır 

 

16) Üniversitede sizi en çok zorlayan konular neler oldu? 
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Sınav 
Sistemi 

Dersler Yabancı Dil Öğretim 
Görevlileri 

Sosyal 
Yaşantı 

Diğer 
(belirtiniz) 

 + 
Ekonomideki 

terimler 

+  
Anlama 

Normal Çok iyi  

 

17) Uyum sürecinde size kimler destek oldu? 

 

Aile ve 
Yakınlar 

Üniversite 
Arkadaşları 

Lise 
Arkadaşları 

Öğrenci 
Birliği 

Üniversite 
Mentorluk 

Sistemi 

Diğer 
(belirtiniz) 

 

Biraz + +  
1 Kişi 

   

 

TAVSİYELER: 

 Şehire gelir gelmez bisiklet alın, hayat kurtarır 

 Oryantasyon haftası herşeye katılın, tüm arkadaş grubu orda yapılıyor 

 Vorkurs’a katılın orada da arkadaş grubunun yarısı oluşuyor. 

 Üniversitenin farklı konularda öğrenci klüpleri var (Hochschulgruppe - https://www.asta-

kit.de/de/engagier-dich/hochschulgruppen/liste) Hemen hemen her konuda projeler 

üretiliyor.Hem sosyal çevre kazanılıyor, hem tecrübe ediniliyor hem de şirketler tanınıyor.  

Kesinlikle tavsiye ediyorum. Sonrasında iş imkânı da olabiliyor. Kulüpleri öğrenciler idare 

ediyor. Hep alt dönemlere devir teslimle yürütülüyor. 

 Mentorlarımız var, pek çok konuda yardımcı oluyorlar. 

 Perşembe-Cuma-Ctesi günleri arkadaşlarla eğlenme veya çalışma günlerim. Pazar günlerini 

kendime ayırıyorum. Alman öğrenciler de evlerine/şehirlerine gidiyorlar.  

 Yurt için çok sıkı takip etmek lazım. Boş oda olsa bile vermeyebiliyorlar.  

 Dönemlik Harç ücreti eyaletten ötürü 1500 Euro veriliyor. 

 

 

https://www.asta-kit.de/de/engagier-dich/hochschulgruppen/liste
https://www.asta-kit.de/de/engagier-dich/hochschulgruppen/liste

