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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, T.C., 2018 

 

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

Avusturya, Viyana WU Wien, VWL, İktisat fakültesi. 

 

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

3 

 

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

açıklayınız) 

11. sınıf başında 

 

5) Öğrenci staj yaptı mı? Nerede? 

Hayır 

 

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

kalındı mı? Neden? 

Hayır, kullanılmadı. 

 

7) Fakülte başvuru prosedürü ve dikkat edilmesi gerekenler nedir?  

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

başvuruldu? 

Doğrudan üniversitenin başvuru portalından yapıldı. 

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

Hayır, Matura’yı geçmek yeterli 

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

Hayır 

d) Kontenjan sınırı var mı? 

İngilizce bölümünde var 

e) Mülakata çağırdılar mı? 

Hayır 

f) Motivasyon yazısı istendi mi? 

Hayır ama istenebilir 
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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?  

Başvurduktan 1 hafta sonra geldi.  

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

Aralık ayında Başkonsolosluğun eğitim bölümünde yapıldı. 

c) Banka işlemleri için prosedür ve gerekli evraklar nelerdir? 

. Hangi bankayı kullandınız? 

Erste Bank 

. 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? 

Yaz tatilinin sonunda başvuru yapıldı. Çok sıkıntı çıkmadı. 

 

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

tercih ettiniz, aylık ücreti ne kadar?  

Türkiye’de SGK da yaptırdığım yurtdışı sağlık sigortası (AT11) yeterli oldu. Ama 

bazılarının ki kabul edilmedi. 

 

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

Belgelerin tamamının götürülmesi gerekiyor 

 

10) Öğrenci evde mi yurt da mı kalıyor?  

Yurt, ÖJAB Haus Donaufelt 

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

- 

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

Kasım 2017, 408 € 

c) Memnun kalındıysa yurdun iletişim bilgilerini verebilir misiniz? 

Memnun değilim. (Yurdumun 20 kadar şubesi var hiçbirini önermiyorum. Çok fazla 

böcek var) 

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

bilgilerinizin paylaşılmasına, aktarılmasına izin verir misiniz? 

EVET 
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