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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. 

Kız öğrenci,    T.C.   2016 

 

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

Almanya, Bavyera Eyaleti, Münih Teknik Üniversitesi- BWL (İşletme) 

 

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

1.7 

 

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

açıklayınız) 

11. Sınıfta ne okumayacağı kesindi. 12. Sınıfta istediği spesifik bir alan olmadığı için 

işletme okumaya karar verdi. Mühendislik alanına çok ilgisi yoktu ama ileride meslek 

hayatında kendisini öne çıkarabileceğini düşündüğü için kendi bölümünü tercih etti. 

(TUM BWL bölümü %70 işletme, %30 mühendislik) 

 

5) Öğrenci staj yaptı mı? Nerede? 

Hayır 

 

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

kalındı mı? Neden? 

Hayır. 

 

7) Fakülte başvuru prosedürü ve dikkat edilmesi gerekenler nedir?  

Önce ülke, şehir ve okulları seçti. Sonra o okulların başvurusu için gerekenleri, okul sitesinden ve 

e-postalarla sorarak belirledi. Uni-assist bünyesindeki okullar için ilk başvuruyu Uni-assist’e yaptı. 

Diğer okullara direkt başvuru yaptı. 8 okula başvurdu, 8 inden de kabul aldı. Bir stratejik bilgi: 

Hemen kabul alabileceği sıradan bir okula da başvurdu, Temmuz sonu ilk kabulü buradan geldi. 

Hemen D tipi vize işlemlerine başlandı, erkenden halledildi.  

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

başvuruldu? 

Bazı üniversiteler doğrudan  başvuru istiyor, bazıları Uniassist üzerinden. Almanya da 

üniversiteden üniversiteye başvuru süreci farklı. 
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b) Fakülteye başvuru ön koşulu var mı? (Staj, tasarı geometri, not ortalaması vb) 

%50 matura notu %50 mülakattan alınan puan etkiliyor. Notu düşük olan mülakatta çok iyi 

yaparsa da girebiliyor ancak  2.2/2.3 aşağısından sonra girmek zorlaşıyor. 

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

Destekleyici unsur olarak TESTAS’a girmeye karar verdi. Ekonomi modülü puanı 

yüksekti 

d) Kontenjan sınırı var mı? 

Hayır  

e) Mülakata çağırdılar mı? 

Evet. (Blogda ekli mülakatla ilgili açıklamaya lütfen bakın) 

f) Motivasyon yazısı istendi mi? 

Evet 

g) Referans Mektubu istendi mi? 

Zorunlu değil ama destekleyici unsur olarak dosyaya kondu. 

h) CV istendi mi? 

Evet 

       

8) Fakülteye kayıt prosedürü ve dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? 

a) Fakülteden kabul /red cevabı ne zaman geldi?  

Ağustos ortası mülakata çağırıldı, Eylül başı mülakata gitti ve akşamında kabul mesajı 

geldi. 

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

- 

c) Banka işlemleri için prosedür ve gerekli evraklar nelerdir? 

Bloke hesap yerine garantör kullanıldı. Belgenin adı “verpflichtungserklärung. 

Garantör kişi Almanya’dan  belgeyi gönderdi. 

. Hangi bankayı kullandınız? 

- 

. Blokaj meblağı ne kadar? 

- 

. 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? 

Temmuz ortası Ağustos ayına randevu alabilmek için çok uğraşıldı. Uniassist den 

gerekli belge geldiği zaman olabildiğince erken alınmalı. Telefondan randevu almak 

için çok uğraşılıyor. 1 ayda vize çıkıyor. Okulun kaydına yetişmesi önemli. Okul öğrenci 

vizesi olmadan kayıt yapmıyor. Evraklarla birlikte randevu tarihinde öğrenci şahsen giderek 

evrakları teslim ediyor. 
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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?  

Almanya’da oturma izni alabilmek için orada bir sağlık sigortasına sahip olmak gerekmekte. 

Türkiye’de SGK’dan alınan AT11 belgesi Almanya’da AOK’ya götürülerek bu sigortanın 

onayının ücretsiz yapılması sağlanıyor. 

 

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

Oturma izninde gerekli belgeler olunca hiçbir sorun çıkmıyor. Gidilen şehirde ilk bir hafta 

içinde görevli şubeye gidip (Rathaus veya KVR) “anmelden” (adres başvuru kağıdı) 

yapmak gerekiyor. Bu belge de oturma iznine götürülecek çok önemli ! 

Gerekli belgeler:  Banka hesap bilgileri, okul kayıt belgesi, AT11, Anmeldung belgesi. 

 

10) Öğrenci evde mi yurt da mı kalıyor?  

Yurt 

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

- 

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

12. sınıf kışında araştırmalar yapıldı. Temmuz başı başvurulara başlandı. Matura 

bittikten sonra en kısa zamanda direkt okunulacak şehre gidip görüp orayı gezerek 

yüz yüze odayı tutmanız önerilir. Yurt sahipleri e-postalara dönmüyor, telefonları 

açmıyorlar. Kaldığı ilk yurdun kirası 830 Euro. Münih’te özel yurtlar 700-800 Euro 

civarında. Her yıl 15 mayıs civarı devlet yurdu başvurusu açılıyor, “Studentenwerk 

München “ sitesinden yapılabiliyor. İlk başta okul kabul belgesi istenmiyor, 

sonrasında sisteme yüklenebiliyor. Önerdiği devlet yurdu : Olympisches Dorf 

c) Memnun kalındıysa yurdun iletişim bilgilerini verebilir misiniz? 

Memnun kalmadı. Münih’te tavsiye ettiğim yurtlar: Reserl, Youniq, Studiomuc 

 

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

Evet, çok memnunum. 

 

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

 

600-800 euro  
 

+ 

800-1000 euro 
 

 

1000 euro ve üzeri 
 

 

 

15) Üniversite süresince bir işte çalıştınız mı? Nerede? 

Evet , 3. Yılında çalışmaya başladım (Airbus). 

 

16) Üniversitede sizi en çok zorlayan konular neler oldu? 

 

Sınav 
Sistemi 

Dersler Yabancı Dil Öğretim 
Görevlileri 

Sosyal 
Yaşantı 

Diğer 
(belirtiniz) 

+ +     

 

17) Uyum sürecinde size kimler destek oldu? 

 

Aile ve 
Yakınlar 

Üniversite 
Arkadaşları 

Lise 
Arkadaşları 

Öğrenci 
Birliği 

Üniversite 
Mentorluk 

Sistemi 

Diğer 
(belirtiniz) 

 

+ + +    

 

 


