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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) Öğrencinin Künyesi: 

Erkek Öğrenci 

Uyruğu  :  T.C. 

Mezuniyet Yılı : 2018 Lise   Ticaret                  Matura    

Matura Notu:  

YKS Puanı ve Türü : FM (63.000 cü) 

 

2) Hangi üniversite / fakültede okuyorsunuz?  

Sabancı Üniversitesi, Doğa Bilimleri Fakültesi 

3) Meslek seçimine ne zaman karar verdiniz?  

12. Sınıfta 

 Seçim sırasında izlenen bir yöntem varsa lütfen açıklayınız. 

Alman Kültürü ile büyüdü. Avusturya kültürünü tercih etmedi. Türkiye olarak karar 

verdi. 

 Staj yaptınız mı? Nerede? 

       Hayır 

4) Tercih listenizi hangi kriterlere göre yaptınız? Danışmana gittiniz mi? 

Hayır. Üniversitenin sağladığı eğitim olanaklarına göre karar verdi. 

 

5) Dershaneye veya özel öğretmene gittiniz mi? Hangi dershane veya öğretmen? 

Dersaneye gitti. Ancak yeterli gelmedi. Ayrca 11.Sınıf ikinci yarısından itibaren özel ders 

aldı. Çok sıkı çalıştı. 

6) Nasıl bir çalışma sistemi uyguladınız? 

10.Sınıfta Matura için 3 kez dilekçe verip vazgeçti. 11. Sınıf başında çalışmaya başladı. 

7) Sınav öncesi için önerileriniz nelerdir? 

Sınav öncesinde destek önemli. Ayrıca kaygının azaltılması gerek. 

 

 

 

X 
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8) Lisede alınan derslerin yeterliliğini değerlendirir misiniz? 

 

 Yetersiz Yeterli Çok yeterli 

Matematik X   

Fizik X   

Biyoloji  X  

Kimya X   

İngilizce  X  

 

9) Fakülteden memnun musunuz? Değişiklik düşünüyor musunuz? 

Evet 

 

10) Aylık ortalama gideriniz ne kadar? (Fakülte ücreti hariç) 

 

0-1500 ₺  
 

 

1500-3000 ₺ 
 

X 

3000 ₺ ve üzeri 
 

 

 

Yıllık fakülte öğrenim ücreti: 

       % 25 indirimli 55.000 + yurt ücreti.  

11) Üniversite süresince bir işte veya projede çalıştınız mı? Nerede? 

Hayır. 

 

12) Üniversitede sizi en çok zorlayan konular neler oldu? 

 

Sınav 
Sistemi 

Dersler Öğretim 
Görevlileri 

Sosyal 
Yaşantı 

Diğer 
(belirtiniz) 

     

 

13) Erasmus yapmayı düşünüyor musunuz? Nerede? 

Evet. Belli değil. 
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14) Mezun olduktan sonra ne yapmayı planlıyorsunuz ? 

 

Türkiye ‘de çalışmak 
 

 

Yurtdışında çalışmak 
 

 

Yüksek lisans yapmak 
 

Yurtdışında yüksek lisans 

Diğer, belirtiniz 
 

 

 

15) Tavsiyelerinizi yazar mısınız ? 

Türkiye'de sınava girilecekse derslerdeki eksik konuların takviyesine mümkün olduğunca 

erken başlamak lazım. 

 

16) Yardım isteyen Avusturya Lisesi öğrencisi/velisiyle,  ad ve soyadınızın, iletişim 

bilgilerinizin paylaşılmasına, aktarılmasına izin verir misiniz? 

Evet 

 

 

 

Bu formu doldurarak almezunblog@gmail.com adresine ulaştırınız. 

mailto:almezunblog@gmail.com

