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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 : Erkek öğrenci   

E-posta Adresi :  

Uyruğu  : TC 

Mezuniyet Yılı : 2019   Lise   Ticaret     

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

Almanya/ Aachen/ RWTH Aachen Uni / Wirtschaftsingenieurwesen FH Maschinenbau 

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

2,2 

4) Meslek seçimine ne zaman karar verdiniz?  

11. sınıfta karar verdim. 
 

 Seçim sırasında izlenen bir yöntem varsa lütfen açıklayınız. 

 

 Staj yaptınız mı? Nerede? 

İstediğim bölüm olan Aachen Endüstri Mühendisliği üretim yapan bir fabrikada 6 

haftalık staj şartı istediğinden Türkiye’de bir fabrikada staj yaptım. Başvuru sırasında 

bu belge de talep ediliyor. 

5) Danışman kullandınız mı? 

  Kullandıysanız danışmanın iletişim bilgilerini belirtiniz.  

Birsen Türkyılmaz. 

 Danışmanlık hizmetinden memnun kaldınız mı? Neden?  

Kısmen memnun kaldım.  

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

Başvuruyu Haziran 2019’da yaptık. RWTH başvuruları Matura yapan öğrenciler için 

bireysel olarak fakültenin web sitesinden online olarak yapılıyor, sadece posta yoluyla 

evrakları göndermek yeterli değil.  
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a) Uniassist  vb bir sistem üzerinden mi yoksa doğrudan fakülteye mi başvuru yaptınız? 

Doğrudan fakülteye başvurduk.  

b) Fakülteye başvuru koşulları nelerdir? (İlgili kutucuğa açıklamanızı giriniz) 

Staj Tasarı 
Geometri 

Not 
Ortalam

ası 

Portfolyo Referans 
Mektubu 

Motivasyon 
Yazısı 

Mülakat CV 

6 
hafta 

İstemiyor 2.2   İstiyor  İstiyor 

IELTS 
puan 

TOEFL  
puan 

SAT      
puan 

TESTAS puan TESDAF 
puan 

MEDAT 
puan 

Kontenjan 
Sınırı 

 

   Kerntest:110 
 
Ingenieurwis
senschaft: 
108 

    

   

7) Fakülteye kayıt prosedürü ve dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? 

Kabul belgesi elinize geçtiğinde belge üzerindeki son kayıt tarihine dikkat ediniz, ayrıca 

belgede kayıt için şahsen başvuruda bulunulması da belirtiliyor. Online başvuru yapılan 

okulun sayfasında kayıt esnasında gerekli belgeler belirtiliyor. RWTH Aachen 

üniversitesinde bölümler arasında son kayıt tarihleri farklılık gösteriyor. Bu nedenle vize 

başvurusu yaparken 01.Eylül tarihinden itibaren geçerli vize başvurusunda 

bulunulmalıdır. Endüstri mühendisliğinin son kayıt tarihi 06 Eylül idi, fakat makine 

mühendisliği daha ileri bir tarihte idi. RWTH için TESTAS puanı çok önemli. Bu nedenle 

TESTAS sınavına mümkün olduğunca erken girilmesi gerekir, eğer ilk alınan nottan 

memnun değilseniz telafi etmek için ikinci kez sınava girme şansınız olur. 

a) Fakülteden kabul /ret cevabı ne zaman geldi?  

RWTH Aachen için Makine Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği bölümlerine 

başvurdum. Makine için kabul 17 Haziran’da (başvurudan 1 hafta sonra) geldi. 

Endüstri Mühendisliği bölümü kabulü 23 Temmuz’da geldi.  

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

Haziran ayı içinde okullar kapanır kapanmaz, ilk kabul geldiğinde aldık. 

 Hangi bankayı kullandınız? 

İşbank AG 
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 Blokaj / Hesap meblağı ne kadar? 

9.000 Euro civarında 

 İşlem masrafları ne kadar tuttu? 

İş Bank AG 150 Euro servis bedeli aldı. EFT ücreti için de 407 TL (Transferwise 

üzerinden yapıldı) ödendi. 

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

Vize randevusunu ilk kabul geldiği zaman 10 Temmuz tarihi için aldık. Vize evrakları 

içine ilk gelen kabul olan Aachen Makine Müh. kabulünü koyduk.   

 Vizeniz ne kadar sürede çıktı?  

Tam 1 ay sonra vize çıktı.  Bu arada önemli bir konu:  Vize mülakatı sırasında görevli 

kabul gelen üniversite ve bölüm hakkında hatta üniversitenin bulunduğu bölge 

hakkında genel sorular sormakta. Biraz çalışıp gitmekte yarar var. 

 Bu süreçte karşılaştığınız en önemli sorunlar ve çözümleri nelerdir? 

Vize başlangıç tarihini ilk gelen Makine mühendisliği son kayıt tarihini göz önüne 

alarak 15 Eylül olarak talep etmiştik. Fakat Endüstri Mühendisliğinin son kayıt 

tarihinin 6 Eylül olduğunu vizeyi aldıktan sonra fark ettik. Bunun üzerine Almanya 

Konsolosluğu’na şahsen gidip, Endüstri Mühendisliği kabul belgesini de ibraz ederek 

vize tarih değişikliğini talep ettik. Neyse ki olumlu karşılandı ve 2 gün içinde yeniden 

vize basıldı. Tabii tekrar vize ücreti de tahsil edildi.  

d) Özel/yasal sağlık sigortası mı aldınız yoksa AT11 veya  A/TR3 mÜ?  Özel/yasal sağlık 

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

AT11 

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

Okul başlayıp, dersler yoğunlaşmadan başvuruda bulunulması iyi olur. RWTH Aachen 

Üniversitesi yurtdışından çok fazla öğrenci aldığından, üniversitenin kendi bünyesinde 

yabancılar şubesi bulunuyor. Çok sıra oluyor, erken saatlerde orada olmak lazım. 

Başvurudan 6 hafta sonra işlemin sonuçlanacağı bilgisi verildi.  Yanınıza mutlaka 

biyometrik fotoğraf alın. 

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

Almanya’ya gitmeden önce, Türkiye’de askerlik şubesinde yaptık. 

8) Evde mi yurt da mı kalıyorsunuz?  

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

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

Haziran’da başvurduk. Aylık 483 Euro, herşey dahil. 

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

Campus Melaten. Yurt güzel ama merkezin biraz dışında kalıyor. Tek sıkıntı etrafında 

alışveriş yapabileceğiniz bir yer bulunmuyor. 

9) Lisede alınan derslerin yeterliliğini değerlendirir misiniz? 

 Yetersiz Yeterli Çok yeterli 

Almanca    

İngilizce    

Matematik    

Fizik    

Ticaret    

 

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

Memnunum, düşünmüyorum. 

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

600-800 euro   

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) 
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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) 

      

 

15) Mezun olduktan sonra ne yapmayı planlıyorsunuz ? 

Türkiye ‘de çalışmak  

Yurtdışında çalışmak  

Yüksek lisans yapmak  

Diğer, belirtiniz Almanya’da belirli bir dönem çalışıp Türkiye’ye geri 
dönmek. 

 

16) Tavsiyelerinizi yazar mısınız ? 

 Okul zor, bunu göze alıp kayıt yaptırılmalı.  

 Bölümle alakalı derslerden Matura sınavı alınmasını tavsiye ediyorum. 

 Vize mülakatı için gideceğiniz şehir-bölge ile ilgili bilgi edinerek hazırlıklı gidin. 

 Aachen için öğrenci vizesini 1 Eylül tarihinde başlamak üzere talep edin.  

 Oturma izni başvurusu için yanınızda 100 Euro ve biyometrik resim bulundurun,  

erkenden gidin. 

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

bilgilerinizin paylaşılmasına, aktarılmasına izin verir misiniz? 

Evet. 

 

 


