
MEZUN DENEYİMLERİ FORMU  

Revizyon 14  Sayfa 1  

  

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 Adı-Soyadı  : Kız Öğrenci  

E-posta Adresi   :     

Tel No     :   

 Uyruğu     :  TC  

 Mezuniyet Yılı                    : 2019     Lise                     Ticaret      

  

2) Hangi ülkeye, şehre, üniversiteye, fakülteye, bölüme gittiniz?  

Almanya, Aachen, RWTH AAchen, Fakultät für Georessourcen und Materialtechnik, 

Werkstoffingenieurwesen  (Malzeme Mühendisliği)  

3) Matura Notu ve/veya Abitur’a (VPD Denklik) çevrilmiş notunuz kaçtır?   

1,3  

  

4) Meslek seçimine ne zaman karar verdiniz?   

Beş yıl boyunca çeşitli mühendislik dallarını inceledi. Malzeme Mühendisliği’ne karar 

vermesi bir yıl sürdü.   

 

a) Seçim sırasında izlenen bir yöntem varsa lütfen açıklayınız.   

Bölümde okutulacak derslere bakılarak karar verildi. Almanya’da bölümler arasında 

mezuniyet sonrası gelir karşılaştırması yapıldı.   

 

b) Staj yaptınız mı? Nerede?   

Kendi gelişimi için kısa bir staj yaptı. Geçerli sayılmadı.  

  

5) Danışmanla çalıştınız mı? Çalıştıysanız danışmanın iletişim bilgilerini belirtiniz.  

Evet. Unicum – Özlem Barsgan  0212 259-70-73  

 

 Danışmanlık  hizmetlerinden memnun kaldınız mı? Neden? 

Evet. Öğrenciyi başvurularla uğraştırma  ve bir şeyleri kaçırma stresinden kurtardı.  

 

 

 

 

 

 

X  
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6) Fakülteye başvuruyu ne zaman yaptınız? Dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?    

Diplomayı alır almaz başvuru yapıldı.  

  

 Uni-assist gibi bir sistem üzerinden mi yoksa doğrudan fakülteye mi başvuru yaptınız?  

Fakülte başvurularını Unicum yaptı. Üniversitenin kendi portalından başvuru 

gerçekleştirildi.  

  

7) Fakülte başvuruları için yaptığınız hazırlıkları ve girdiğiniz sınavları işaretleyiniz. 

Puanlarınızı belirtiniz.  

  

Staj  Tasarı  
Geometri  

Not  
Ortalaması  

Portfolyo  Referans 
Mektubu  

Motivasyon  
Yazısı  

Mülakat  CV  

  
  

X (Bölüm  
için 
gerekli 
değil)  

      X    X  

IELTS 
puan  

TOEFL  
puan  

SAT       
puan  

TESTAS %’lik 
dilim  
(Prozentrang)  

TESDAF 
puan  

MEDAT 
puan  

Kontenjan  
Sınırı  

  

Ekledik, 
şart  
değil.  

    Kerntest:92 
Testmodule: 
62  

    Yok    

    

8) Fakülteye kayıt prosedürü ve dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?  

  

a) Fakülteden kabul /red cevabı ne zaman geldi?   

Başvurudan hemen sonra kabul cevabı geldi.  

  

b) Banka işlemleri için randevuyu ne zaman ve hangi tarih için aldınız?   

Unicum bloke hesabı online açtı. Almanya’da bloke hesaptan aktarılacak miktarın 

yatırılacağı öğrenci cari hesabını ise biz Deutsche Bank’ta bireysel başvuru ile açtık.  

 

• Hangi bankayı kullandınız? 

İstanbul’da İş Bankası aracılığıyla, bloke hesap merkezi olan Frankfurt  İşBank 

AG’de bloke hesap açıldı. Aachen’daki öğrenci hesabı ise yukarıda yazıldığı şekide 

Deutche Bank’ta açıldı. 

• Blokaj / Hesap meblağı ne kadar?   

12 ay x 853 EURO + 165 EURO (İşbank AG’nin aldığı masraf ve hesap açma ücreti) 

= Toplamda 10.401 EURO  

• İşlem masrafları ne kadar ?   

165 EURO + bankanın aldığı swift ücreti (yaklaşık 45 EURO)  
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c) Öğrenci vizesi randevusunu ne zaman ve hangi tarih için aldınız?   

Vize randevusu 7 Ağustos’a alındı. 

  

• Vizeniz ne kadar sürede çıktı?   

1 ayda çıktı 

• Bu süreçte karşılaştığınız en önemli sorunlar ve çözümleri nelerdir?   

Her hangi bir sorunla karşılaşılmadı, Unicum başvuru dosyamızı hazırladı.  

  

d) Özel/yasal sağlık sigortası mı aldınız yoksa A/T11 mi? Özel/yasal sağlık sigortası için 

hangi firmayı tercih ettiniz, aylık ücreti ne kadar?    

A/T11 aldık.  

  

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

Oturma izni başvurusu için randevu alınmıyor, bizzat gidip sıra numarası almak 

gerekiyor. Sabah 06:00 civarı erkenden giderek sıraya girilmesi tavsiye edilir.  

  

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

- 

 

9) Evde mi yurt da mı kalıyorsunuz?  

Özel yurtda kalıyor. Aachen’daki odası çok güzel, tek başına kalıyor, memnunuz. Her şey 

dahil 800 – 900 Euro aylık masrafı oluyor.  

 

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

-  

 

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

Devlet yurtları için başvuru Kasım – Aralık (12. Sınıf) ayında oluyor. Özel yurt 

başvurusu için Mayıs ayında yazışmalara başlandı.  Yurt anlaşması Ağustos ayında 

yapıldı. Aylık ücreti 519€.  

 

c) Memnun kaldıysanız yurt/emlak danışmanı iletişim bilgilerini verebilir misiniz?  

i-live campus living   www.i-live.de  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.i-live.de/
http://www.i-live.de/
http://www.i-live.de/
http://www.i-live.de/
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10) Lisede alınan derslerin yeterliliğini değerlendirir misiniz?  

  

  Yetersiz  Yeterli  Çok yeterli  

Almanca    X  

İngilizce    X  

Matematik     X 

Fizik     X 

Ticaret        

  

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

Henüz çok yeni, şimdilik memnun.  

  

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

  

600-800 euro   
  

X 

800-1000 euro  
  

  

1000 euro ve üzeri  
  

  

  
 

13) Üniversite süresince bir işte çalıştınız mı? Nerede?   

Hayır.  

  

14) Üniversitede sizi en çok zorlayan konular neler oldu?   

Fakültede henüz yeni bu sebeple bu soruyu cevaplayamadı.  

  

Sınav 
Sistemi  

Dersler  Yabancı Dil  Öğretim 
Görevlileri  

Sosyal 
Yaşantı  

Diğer  
(belirtiniz)  
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15) Uyum sürecinde size kimler destek oldu?  

  

Aile  ve  
Yakınlar  

Üniversite 
Arkadaşları  

Lise  
Arkadaşları  

Öğrenci  
Birliği  

Üniversite  
Mentorluk  
Sistemi  

Diğer  
(belirtiniz)  
  

X  X   X 
(Body  
Program)  

  

  

16) Mezun olduktan sonra ne yapmayı planlıyorsunuz ?   

Fikir değiştirebilir, karar vermek için daha erken.  

  

Türkiye ‘de çalışmak  
  

  

Yurtdışında çalışmak  
  

  

Yüksek lisans yapmak  
  

X 

Diğer, belirtiniz  
  

  

  

17) Tavsiyelerinizi yazar mısınız ?  

a) Genel Olarak: 

• Üniversitenin dönem başlamadan önceki ön kursları faydalı.  

• Kurslar erken başladığı için bütün öğrenciler gelip de yoğunluk başlamadan resmi 

işlemler yapılabilir. 

• Küçük bir şehir hazırlıklı olun:  

o Hava koşulları zorluyor.  

o Pazar günleri hayalet şehir oluyor.  

• Yurt başvurularını erkenden yapmak önemli, devlet yurtlarına en geç Ocak – Şubat 

gibi başvurmak lazım. 
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b) Ebeveyn Tavsiye ve Deneyimleri:  

• 11.sınıfta tüm işlerimi bırakıp kızımla ilgilendim.   

• Duygusal olarak öğrencinin kendini yurt dışında okumaya ve yalnız yaşamaya 

hazırlaması önemli. Matura sınavları döneminde ve başvuru sürecinde daha çok 

yapılacak işlere odaklanılıyor. Kendi başına kalma, kendi işini görme gibi 

yetkinliklerin gelişmiş olması lazım. Yalnız kalma ile başa çıkmak önemli, en 

azından yeni sosyal ortam oluşana kadar.   

• Almanya’ya gittiğinde bir ay kızımla kaldım. Tüm bürokratik işlemleri kendisi yaptı. 

Ben yanında eşlik ederek destek oldum.  

• Adaptasyon sürecinde İstanbul Erkek, Cağaloğlu gibi okullardan gelen çocuklardan 

oluşan Whatsapp grubu kurdular. Çok faydasını gördü.  

 

c) Öğrenci Tavsiye ve Deneyimleri : 

• Fakülte süresince yaşadığınız en iyi olay nedir ? 

Arkadaşlarla bir araya gelerek yaptığımız altın günü, kızlar günü çok güzeldi. 

• Fakülte süresince yaşadığınız en kötü olay nedir? 

Aachen’da özellikle oturum iznine başvurmak için en az dört kere sabah 06:00’da 

C Binası’nın önünde beklemek en kötü olayımdı. 

• Tekrar başlangıca dönseniz neyi farklı yapardınız ?  

Ders notlarımı lise bitince alt sınıflara verdim. Keşke fakülte başlangıcında 

yararlanacağım fizik, matematik gibi ders notlarımı vermeseydim, saklasaydım. 

• Tekrar başa dönseniz neyi tekrarlardınız?   

İyi ki lisedeyken ders notları çıkarmışım. (Benim 55 sayfalık Matematik ve en az 

60-70 sayfalık fizik notlarım vardı.)  

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

bilgilerinizin paylaşılmasına, aktarılmasına izin verir misiniz?  

 Evet.  

  

  


