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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   : T.C. 

Mezuniyet Yılı  : 2019  Lise   Ticaret     

 

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

  Almanya/Münih/Münih Teknik Üniversitesi/Makine Mühendisliği 

 

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

1,1 / 1,1 

4) Meslek seçimine ne zaman karar verdiniz? 

12. sınıfın ilk dönemi 

 

a. Seçim sırasında izlenen bir yöntem varsa lütfen açıklayınız. 

Üzerimde hissettiğim tüm baskılardan kurtulup ne isteyip ne istemediğimi düşündüm. 

Özellikle bir alanda yoğunlaşmış bir ilgim olmadığı için ilgi alanlarıma uygun bölümler  

 arasından mantıkla seçim yaptım. 

 

b. Staj yaptınız mı? Nerede? 

       Resmi prosedürlerin zorluğundan (İş-KUR’un kuralları) ötürü resmi staj yapamadım 

ama seçtiğim bölüm ile ilgili aile dostlarımıza ait iki ayrı fabrikada çalışma olanağım oldu.  

 

5) Danışmanla çalıştınız mı? 

Hayır, hiç de ihtiyacını duymadım (Annem Mezun Deneyimleri Blogunun kurucularından 

olduğu için beni yönlendirdi.) 

a. Çalıştıysanız danışmanın iletişim bilgilerini belirtiniz. 

- 

b. Danışmanlık hizmetinden memnun kaldınız mı? Neden? 

- 

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

  Başvurumu Haziran’ın 2. haftasında yaptım. 

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

Hem üniversitenin internet portalı TUMonline’dan hem de Uni-assist’ten başvurdum. 

 

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

x  X 

 



MEZUN DENEYİMLERİ FORMU 

Revizyon 16 Sayfa 2 
 

 

Staj Tasarı 
Geometri 

Not 
Ortalaması 

Portfolyo Referans 
Mektubu 

Motivasyon 
Yazısı 

Mülakat CV 

Staj, 
başvuru 
koşulu değil, 
ancak okul 
başlamadan 
önce ön staj 
yapılması ve 
rapor 
hazırlanması 
talep 
ediliyor. 
 

Gerekli Transkripti
mi de 
yolladım. 
Gerekli. 

  Gerekli Eğer 
üniversitenin 
kendi 
değerlendir
mesinden 
gerekli nota 
ulaşılamazsa 
çağırıyorlar. 

Tabi ki her 
başvuruda 
olduğu gibi 

IELTS puan TOEFL  
puan 

SAT puan TestAS puan TestDaF 
puan 

MEDAT 
puan 

Kontenjan 
Sınırı 

C1 

Talep 
edilmedi, dil 
belgesi olarak 
yolladım. 
Puanım 7.5 
 

  %96 - %90 
Bazı 
üniversiteler 
gibi özellikle 
istemiyorlar 
ama artı bir 
faktör olarak 
yolladım 

  Dönem 
sanırım 600 
kişi 

Ekledim.  

 

 

 

7) Fakülteye kayıt prosedürü ve dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? 

Üniversitenin web sitesindeki başvuruyla ilgili her sayfanın dikkatle okunması gerekli. 
Kayıt prosedürü üniversitenin internet portalı TUM-online ve Uni-assist sistemi üzerinden 
eş zamanlı yürüyor. 
Uni-assist’in hazırladığı  VPD denklik belgesi gerekiyor. 
 

a) Fakülteden kabul /ret cevabı ne zaman geldi?  

Benim durumum biraz karışık, fakülteden ilk cevap (ret) 15 Temmuz’da hemen geldi, 

sonra 20 Temmuz gibi mülakata çağırıldım, 25 Temmuz’da kabulüm geldi, 3 Ağustos’ta 

tekrar reddedildim ve 5 Ağustos’ta tekrar kabul edildim.  

Bütün bunların sebebi Uni-assist’in VPD Denkliğini yanlış hazırlamasıdır. İlk hazırladıkları 

VPD’de Tasarı Geometri dersi, matematik ve fizik hiç almamışım gibi değerlendirilmiş. 

Bunun üzerine fakülteden ilk ret cevabı geldi, yanlışlığı fakülteye bildirince mülakata 

çağrıldım. Uni-assist’e itirazımız üzerine aldığım derslerdeki yanlışlık düzeltildi, bu sefer 

de hangi bölümlerde okuyabileceğimin listesinin yanlış olduğunu tespit ettik. O da, itiraz 

edince düzeltildi ve özür mektubuyla beraber doğru VPD gönderildi.  Fakülte doğru VPD 

Denklik belgesini  (3. Belge) alınca kabul yazısını özür mektubuyla beraber yolladı. Bunun 



MEZUN DENEYİMLERİ FORMU 

Revizyon 16 Sayfa 3 
 

üzerine üniversite ile yazışarak mülakata gitmedim. Ama mülakata çağıran birimle 

üniversite giriş kabulünü veren birim arasındaki kopukluktan dolayı mülakata gitmediğim 

için yine ret aldım. Fakülteye itiraz edince tekrar kabul edildim (Bir özür mektubu daha 

aldım.) 

Burada belirtmekte fayda var, ilk ret gönderen birim okulun kayıt ofisi (Admission Office). 

VPD düzelince onayı gönderen de aynı ofis. İkinci ret gönderen birim ise Makine 

Fakültesi. Onay geldiği zaman mülakata gitmeme gerek olup olmadığını mail ile 

sormuştum. Gerek olmadığı cevabı gelince gitmemiştim. Bu cevabı fakülteye iletince 

TUM Makine Fakültesinden 2. onay mektubum geldi.  

 

b) Banka işlemleri için alman konsolosluğunun hukuk biriminden belge teyit 

randevusunu ne zaman aldınız? 

Alman Konsolosluğu’nun Hukuk biriminden belge tasdik randevusunu Mayıs ayının 

başında aldım. İlk verdikleri tarih 14 Haziran’dı. Web sitesini takip ederek 22 Mayıs’ta 

açılma olunca randevumu o tarihe değiştirdim. Bloke hesabım 8 Ağustos’ta açıldı. 

 Hangi bankayı kullandınız? 

Bloke hesabı İş Bankası İşBank A.G’de açtık. Bloke hesaptan aktarılacak miktar için 

de SparKasse’de hesap açtım. 

 Hesap/Blokaj meblağı ne kadar? 

10,410.- Euro. 

 İşlem masrafları ne kadar tuttu? 

    165 Euro hesap açılma masrafları. Bu masraflar Isbank AG’den gelen mailde iyice 

açıklanıyor. Buna ilaveten para transferini yaparken de yaklaşık 45 Euro swift ücreti ödedik. 

 

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

20 Ağustos için, toplu randevu olarak alındı. 

 Vizeniz ne kadar sürede çıktı?  

Bir ayda çıktı. 

 Bu süreçte karşılaştığınız en önemli sorunlar ve çözümleri nelerdir? 

- 

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? 

Erkenden randevu tarihi almak gerekiyor. Şehrin neresinde ikamet ettiğinize göre 

başvuracağınız adres değişebiliyor. Benim randevu tarihim 20 Aralık 2019.  

 

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

       Münih’e gitmeden 1 hafta önce, İstanbul’da yaptım. 

8) Evde mi yurt da mı kalıyorsunuz?  
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Yurt. 

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

- 

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

Başvuruda uyanıklık yaptım, bu yurda, oda kiralamak ile ilgilendiğimle alakalı bir mail 

attım, ancak başvuru formu yollanması gerektiğini bilmiyordum. Yurt araştırmaları 

için Münih’e geldiğim zaman başvurumu burada yüzyüze görüşerek yaptım. Aylık kira 

860 Euro + Elektrik 30 Euro. 

 

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

Yurdun web sitesinden ilk başvuru yapılıyor.  

9) Lisede alınan derslerin yeterliliğini değerlendirir misiniz? 

Henüz bir fikrim yok. 

 

 Yetersiz Yeterli Çok yeterli 

Almanca    

İngilizce    

Matematik    

Fizik    

Ticaret    

 

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

Memnunum. 

 

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

 

600-800 Euro  
 

 

800-1000 Euro 
 

 

1000 Euro ve üzeri 
 

Henüz aylık harcamalarımı hesaplamadım ancak aylık 1300 civarı      
              tahmin ediyorum. 

 

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

- 

 

 

 

 

13) Üniversitede sizi en çok zorlayan konular neler oldu? 
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Sınav 
Sistemi 

Dersler Yabancı Dil Öğretim 
Görevlileri 

Sosyal 
Yaşantı 

Diğer 
(belirtiniz) 

      

  

14) Uyum sürecinde size kimler destek oldu? 

 

Aile ve 
Yakınlar 

Üniversite 
Arkadaşları 

Lise 
Arkadaşları 

Öğrenci 
Birliği 

Üniversite 
Mentorluk 

Sistemi 

Diğer 
(belirtiniz) 

 

X        X 
         

Almanlar 
ile arkadaş 

olmak 
uyum 
süreci 

bakımından 
çok önemli 

X    

 

15) Mezun olduktan sonra ne yapmayı planlıyorsunuz ? 

 

Türkiye ‘de çalışmak 
 

 

Yurtdışında çalışmak 
 

 

Yüksek lisans yapmak 
 

X 

Diğer, belirtiniz 
 

 

 

16) Tavsiyelerinizi yazar mısınız?  

1. Erken kalkan yol alır. 

2. Uni-assist’ten gelen VPD belgesini çok iyi inceleyin. 

3. Herhangi bir üniversiteden ret alırsanız mutlaka sebebini mail veya telefon ile 

sorgulayın. Yanlış bir hesaplama yapılmış olabilir. 

4. Yollamadan evvel her belgeyi tekrar tekrar kontrol edin. 

5. Yurt başvurusunda yüzyüze görüşme çok önemli. Fırsat bulursanız Temmuz-Ağustos 

gibi yurtları ziyarete gidin. Ancak çalışma saatlerine dikkat edin.  
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17) Yardım isteyen Avusturya Lisesi öğrencisi/velisiyle, ad ve soyadınızın, iletişim bilgilerinizin 

paylaşılmasına, aktarılmasına izin verir misiniz? 

Evet 


