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MEZUN DENEYİMLERİ SORULARI 

1) Öğrenci:  

Kız öğrenci, Hollanda vatandaşı. 

 

2) Hangi sene mezun oldu?   

2018 

 

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

Hollanda TU Delft Mimarlık 

 

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

1.7 

 

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

açıklayınız)  

11. Sınıfta Hollanda, Avusturya ve Almanya üniversitelerini gezdim ve 11. Sınıf yazında Hollanda 

da staj yaptım. İlgili bölümde staj yapılırsa daha iyi olur. 

 

6) Danışman kullanıldı mı? Cevap evet ise;  

 Evet 

 

a) Danışman’ın iletişim bilgilerini ve ilgili yetkili ad ve soyadını belirtiniz  

Önce ABA eğitimle başladım. İlk ilgi alan testi yaptı çok iyiydi. Danışmanlığa gelince çok 

paragöz çıktılar ve acil bir sorun üzerine mesajlarımıza  uzun süre cevap vermeyip sonra 

“Ancak para yatırırsanız cevap verebiliriz” dediler . Zaten İngiltere ve Amerika odaklılar. 

 Bu sene Hollanda Delft Mimarlık kişi kontenjanı koydu, 400 kişi ile sınırladı ve ancak Lehçe 

bilenleri alacağız dedi. Başvuru sırasında böyle bir şey olmadığından ABA dan Gamze Sert i bu 

durum için panikle aradık ama ne yazik ki ulaşamadık.  

Daha sonra  EduNed  Michiel Paus  ile çalıştım çok memnun kaldım. 0530 964 6473 

b) Memnun kalındı mı? 

EduNed  Michiel Paus’dan memnun kalındı. 

c) Neler memnun etti veya etmedi?  

EduNed  Michiel Paus hem Hollandalı, hem de cok pahallı değildi, 500 euro gibi bir ücreti 

vardı, ama öğrenciye çok iş bırakıyor ve çalıştırıyordu. 

 

7) Fakülte başvuru prosedürü ve dikkat edilmesi gerekenler nedir?  

E- posta ve mesajlar anında kontrol edilmeli  

 

8) Fakülteye kayıt  prosedürü ve dikkat edilmesi  gerekenler nedir? 

Ülke bazında e-posta açmakta fayda var yoksa gelen mesajlar gözden kaçabiliyor 

a) Fakülte kabul yazısı.  

Önemli 

b) Öğrenci erkek ise askerlik tecili işlemlerinde bir sorun yaşandı mı? Evet ise neler? 

c) Banka işlemleri için prosedür ve gerekli evraklar nelerdir?  
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Kolay oldu zaten öğrenci Hollanda vatandaşıydım  ve Hollanda’da banka hesabım vardı. 

Almanya’dan daha kolay olduğu söyleniyor. 

d) Öğrenci vizesi prosedürü ve gerekli evraklar nelerdir?  

Gerek olmadı 

e) Sağlık Sigortası için gerekli prosedür ve evraklar nelerdir?  

Vardı 

 

9) Oturma izni prosedürü ve gerekli evraklar nelerdir?   

Hollanda vatandaşı . 

 

10) Öğrenci evde mi yurt da mı kalıyor?   

Evde kalıyor. 

a) Ev ise karşılaştığı sorunlar var mı? Neler? 

 Hayır memnunum, 5 arkadaş büyük bir evde kalıyorlaruz. 

b) Yurt ise yurt seçimi ve yerleştirme konusunda izlenen yöntem ve bu konuda önemli hususlar 

nelerdir? 

       Delft’ te okul yurdu 1 tane olduğundan ev paylaşımını tercih ettim. 

c) Memnun kalındıysa yurdun tam isim, adres ve iletişim bilgileri (veya varsa sadece web sitesi)? 

 

11) Öğrenci fakültesinden memnun mu? Transfer isteği var mı? En önemli sebep ne?  

Memnunum kendim seçtim 

 

12) Öğrenci fakülteyi bitirmeden Türkiye’ye dönmeyi düşünüyor mu? Cevap evet ise neden?  

Asla 

 

13) Yardım isteyen Avusturya Lisesi öğrencisi ile (veya velisine)  iletişim bilgilerinizin 

paylaşılmasına izin verir misiniz?   

Olur.   

EK BİLGİLER: 

 Delft Türk diplomasını kabul etmiyor. Başka bir üniversite’de 1 sene okumak gerekiyor, 

Türkiye’de de olabilir. 

 Matura varsa not önemli değil ama bölümüne göre matura dersi almanı istiyor. Bölüm 

seçip ona göre matura yapmak önemli. 

 Tasarı geometri aldım. Diploma notu 90, ama etkisi olmadı. 

 Okulda Hollandaca mimarlık okuyorum. Dil sınavı 3 aşama ve  sınavlara (Haziran-Ağustos)     

yazın girdim. 3. Seviyede kalınca sıkıntı yaşadım (çünkü mimarlık dil sınavını geç yaptım) 

ve kesin kaydım okul başladıktan 3 ay sonra oldu. Normalde insanlar dil sınavlarını 1 

senede veriyorlar. 


