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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,  2018 

 

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

Avusturya, Viyana, Wirtschaftsuniversitat Wien (WU), İktisat Fakültesi 

 

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

Yok, Matura okumama rağmen sınavına girmeyip YKS ye girerek gittim. 

 

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

açıklayınız) 

10. sınıfta, ailemin uğraştığı iş ve 10. Sınıfta yapılan Viyana gezimin etkisi oldu. 

 

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?  

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

başvuruldu? 

Doğrudan fakülteye 

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

C1 belgesi 

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

İngilizce bölümü için istenmişti, vermedim. 

d) Kontenjan sınırı var mı? 

Yok. Ancak başvuru fazlası olursa giriş sınavı yapılabiliyor. 

e) Mülakata çağırdılar mı? 

Hayır 

f) Motivasyon yazısı istendi mi? 

Evet 
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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?  

28 Eylül 2018 

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

Önce Avusturya’daki Türk Konsolosluğuna gittim. Onlar bana gerekli belgeleri söyledi 

bu çerçevede belgeleri temin ettim. 

c) Banka işlemleri için prosedür ve gerekli evraklar nelerdir? 

. Hangi bankayı kullandınız? 

Erste Bank 

. Blokaj meblağı ne kadar? 

Oturma izni için 660 Euro veren birinin hesabında 12000 Euro gerekiyor 

. İşlem masrafları ne kadar tuttu? 

Öğrenci olduğum için masraf benden alınmadı. 

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? 

Süreci zorlaştırmaya çalıştıklarından belgelerde bir eksik bulunması süreyi uzatıyor. 

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

tercih ettiniz, aylık ücreti ne kadar?  

Önce AT 11 aldım sonra WGKK ‘ya gidip sadece bir imza attırdım ve AT 3 haline geldi. 

 

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

Oturma izninde en ufak hatanızdan çok büyük sorunlar çıkarttıklarından dolayı kusursuz 

olması çok önemli. 

 

10) Öğrenci evde mi yurt da mı kalıyor?  

Yurtta 

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

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

Ocak ayında, 660 Euro, New Milestone 

c) Memnun kalındıysa yurdun iletişim bilgilerini verebilir misiniz? 

Memnun değilim, 660 Euroya Campus Studios kesinlikle daha iyi, taşınmayı 

düşünüyorum. 

 

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

bilgilerinizin paylaşılmasına, aktarılmasına izin verir misiniz? 

Evet    
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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. 

 

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? 

Hayır 

 

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) 

 

 + +    

 


