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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 Adı-Soyadı : Kız öğrenci 

E-posta Adresi  :  

Uyruğu   : T.C. 

Mezuniyet Yılı  : 2019  Lise   Ticaret     

 

2) Hangi ülke/şehir/üniversite/ fakültede okuyorsunuz?  

Almanya, Mannheim, Heidelberg Üniversitesi (UMM), Tıp 

 

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

1,7 

 

4) Meslek seçimine ne zaman karar verdiniz? 

Lisenin başından beri biyoloji ağırlıklı bir şey okumak istediğimi biliyordum. Seçeneklerim 

arasında da en biyoloji ağırlıklı olarak tıp vardı. Ancak özellikle de araştırma ağırlıklı 

istediğim için çok arada kaldım.  

 

a. Seçim sırasında izlenen bir yöntem varsa lütfen açıklayınız. 

- 

b. Staj yaptınız mı? Nerede? 

Staj mecburiyeti yok ama ben Sen Jorj Hastanesi ve Brandessence adlı bir firmada staj 

yaptım. 11. sınıf yazında da Berlin Frei Uni'de tıp dersleri aldım (18 gün). Bunu da 

belgelendirdik.  

 

5) Danışman kullandınız mı? 

Evet 

 

a. Kullandıysanız danışmanın iletişim bilgilerini belirtiniz. 

UNICUM, Özlem Barsgan,  

 

b. Danışmanlık hizmetinden memnun kaldınız mı? Neden? 

Evet. 

 

 

 

 

X 

 

 



MEZUN DENEYİMLERİ FORMU 

Revizyon 16 Sayfa 2 
 

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

Uni-assist’den belge geldikten sonra başvuru yapıldı. Heidelberg Üniversitesi başlığı 

altında sadece bir bölüme başvuruda bulunulabiliyor. Heidelberg'de iki tıp fakültesi var. 

Biri Heidelberg Üniversitesi Heidelberg Tıp. Bu okul geleneksel tıp eğitimi veriyor. 

Diğeri Heidelberg Üniversitesi Mannheim Tıp. Bu okul uygulamalı tıp eğitimi veriyor. İlk iki 

sene teori dersi görüyoruz. Sonraki 4 sene klinik yaparak ders görüyoruz.  

Tıp fakültelerini seçerken ilgili fakültede alınan derslere bakılmalı.  

 

a) Uni-assist vb bir sistem üzerinden mi yoksa doğrudan fakülteye mi başvuru yaptınız? 

Uni-assist üzerinden başvurdum. Matura diploması  C1 seviyesinden daha yüksek 

olduğunu düşündüğümüzden dil seviyesini C1 olarak işaretlemedik.  

 

b) Fakülte  Başvuruları için yaptığınız hazırlıkları ve  girdiğiniz sınavları işaretleyiniz. 

Puanlarınızı belirtiniz  (İlgili kutucuğa açıklamanızı giriniz) 

 

Staj Tasarı 
Geometri 

Not 
Ortalaması 

Portfolyo Referans 
Mektubu 

Motivasyon 
Yazısı 

Mülakat CV 

Olabilir 
 

   Olabilir Olmalı Yoktu Olmalı 

IELTS 
puan 

TOEFL  
puan 

SAT puan TestAS 
puan 

TestDaF 
puan 

MEDAT 
puan 

Kontenjan 
Sınırı 

 

Her 
duruma 
karşı 
eklendi 
 

   
Biyoloji 
tam 
yapıldı 
 

  Yabancı 
öğrenci 
kontenjanı 
var 

 

 

7) Fakülteye kayıt prosedürü ve dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? 

Yabancı öğrenciler üniversite kaydını, diğer öğrencilerden daha farklı bir yerde yapıyorlar 

ve geçici öğrenci kartı veriliyor. 

 

a) Fakülteden kabul /ret cevabı ne zaman geldi?  

Ağustos sonunda mail yoluyla geldi, postayla daha erken bir tarihte yollanmıştı ama 

posta Eylül ortasında elime geçti. 

 

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

Bloke hesaptan aktarılacak miktarın yatırılacağı banka için Sparkasse’yi tercih ettik. 

Önce internetten hesap açma randevusu almayı denedim ama geri dönüş yapmadılar 

bu nedenle yüz yüze konuşmaya gittim. Yardımcı olan kadının söylediğine göre en 

yakın tarih olarak iki hafta sonrasına verebilirlerdi ama hesap açma işlemleriyle 

ilgilenen kişi o sırada boş olduğu için hemen halledebildim. (Tarih: 3 Ekim) 
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 Hangi bankayı kullandınız? 

Bloke Hesap için Isbank AG’yi tercih ettik.  

  

 Hesap/Blokaj meblağı ne kadar? 

10.236 Euro + 165 Euro hesap açma ücreti. Bloke Hesaba 10.410 Euro gönderdik. 

İlaveten swift masrafı ödendi.  

 

 İşlem masrafları ne kadar tuttu?  

Sparkasse’de hesap açma masrafı olmadı. 

 

c) Öğrenci vizesi randevusunu ne zaman ve hangi tarih için aldınız?  

Haziranda 7 Ağustos tarihi için randevu aldım. 

 

 Vizeniz ne kadar sürede çıktı?  

Ağustos sonu gibi çıktı. 

 

 Bu süreçte karşılaştığınız en önemli sorunlar ve çözümleri nelerdir? 

 Kabul yazıları çok geç geldi, bu da strese sebep oldu. 

 Oturduğum adresin değişmesi pasaportumu geri alma konusunda sıkıntı 

yaşamama sebep oldu. 

 

d) Özel/yasal sağlık sigortası mı aldınız yoksa A/T11 veya A/TR3 mü? Özel/yasal sağlık 

sigortası için hangi firmayı tercih ettiniz, aylık ücreti ne kadardır?  

A/T11 

 

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

Mümkün olduğunca erken bir tarihte almak ve mümkünse e-mail yolluyla onlardan 

tarihi istemek önemli. Yüz yüze konuşarak aldığım randevu, e-mail yolluyla bana 

önerilen tarihten neredeyse 2 hafta kadar daha sonra geldi. 

 

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

 

8) Evde mi yurt da mı kalıyorsunuz?  

Tıp ve ilgili bölümlerin öğrencilerine özel bir yurtta kalıyorum. 

 

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

- 

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

Kabul yazım geldikten sonra, Mannheim da sadece tıp ile alakalı bir bölümde 

okuyanlara özel bir yurt var. Aylık kira: 320 Euro 
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c) Memnun kaldıysanız yurt/emlak danışmanı iletişim bilgilerini verebilir misiniz? 

- 

 

9) Lisede alınan derslerin yeterliliğini değerlendirir misiniz? 

 

 Yetersiz Yeterli Çok yeterli 

Almanca  X  

İngilizce  X  

Matematik X   

Fizik XX   

Ticaret    

 

 

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

Şu ana kadar memnunum. 

 

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

 

600-800 Euro  
 

X 

800-1000 Euro 
 

 

1000 Euro ve üzeri 
 

 

 

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

- 

13) Üniversitede sizi en çok zorlayan konular neler oldu? 

 

Sınav 
Sistemi 

Dersler Yabancı Dil Öğretim 
Görevlileri 

Sosyal 
Yaşantı 

Diğer 
(belirtiniz) 

 X X  X Bürokratik 
işlemler 
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14) Uyum sürecinde size kimler destek oldu? 

 

Aile ve 
Yakınlar 

Üniversite 
Arkadaşları 

Lise 
Arkadaşları 

Öğrenci 
Birliği 

Üniversite 
Mentorluk 

Sistemi 

Diğer 
(belirtiniz) 

 

X X X    

 

15) Mezun olduktan sonra ne yapmayı planlıyorsunuz ? 

 

Türkiye ‘de çalışmak 
 

 

Yurtdışında çalışmak 
 

 

Yüksek lisans yapmak 
 

 

Diğer, belirtiniz 
 

Daha emin değilim 

 

16) Tavsiyelerinizi yazar mısınız? 

 Genelde yurt bulmak kabul almaktan daha sıkıntılı oluyor. O yüzden mümkün 

olduğunca erken bir şekilde yurt bulmaya çalışın.  

 TestAS sınavında aldığım yüksek puanın ve Freie Üniversitesinde gittiğim 18 günlük 

kursun kabulümü olumlu yönde etkilediğini düşünüyorum.   

 Biyoloji ağırlıklı bir bölümde okumak isteniyorsa kabul ve ret mektupları diğer 

bölümlerden daha geç tarihte geliyorlar. Bu sebeple daha kolay kabul gelebilecek, NC 

olmayan ama ilgi alanının içinde bir bölüme de başvurulmasını öneriyorum. 

 İlk haftaların daha rahat geçmesini istiyorsanız yaz tatilinde Kimya çalışmaya 

başlayabilirsiniz.  

 Hangi bölüm hangi üniversite olursa olsun, ilk haftayı kaçırmayın. İnsanlarla en iyi 

tanışılan zaman. 

 Yanınızda beyaz önlük getirin (İstanbul'da daha ucuz). 

 En iyi diye düşündüğüm, üniversitenin ilk haftası ve geleneksel yerine modern tıp 

olması. (Özellikle direk anatomi yerine biyokimya ile başlamış olmamız.) Bir de 

Şehirde sadece tıpçılara özgü bir yurt olması ve bu nedenle yurt bulma konusunda 

çok sorun yaşamamış olmam. 

 İlk haftada hemen ders çalışmaya başlamak biraz zorladı ama sonraki haftalarda buna 

alıştım. Diğer bir zorlayan husus, kendime yemek yapmaya çalışmam oldu. 

 Başlangıçta farklı yapacağım şey, Kimyaya yaz tatilinde başlamak olabilirdi.  

 İyi ki, Matura notuma rağmen Tıbba başvurmuşum. İyi ki Tıp ve Biyoteknoloji 

arasından “Tıp” seçmişim.  
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17) Yardım isteyen Avusturya Lisesi öğrencisi/velisiyle, ad ve soyadınızın, iletişim bilgilerinizin 

paylaşılmasına, aktarılmasına izin verir misiniz? 

Evet 

 

 

 

 

 


