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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 

2) E-posta Adresi  :  

Uyruğu   : T.C.  Tel no:  

Mezuniyet Yılı  : 2019  Lise   Ticaret     

 

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

Almanya/ Erlangen/ Friedrich Alexander Universitat Erlangen (FAU) /Teknik Fakülte /     

Kimya ve Biyoloji Mühendisliği      

 

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

Matura notum 1,5. Abitur notum da 1,5. 

 

5) Meslek seçimine ne zaman karar verdiniz? 

Kimya ve matematiği seviyordum, 11.sınıfta hemen hemen netleşti. 

 

a. Seçim sırasında izlenen bir yöntem varsa lütfen açıklayınız. 

Daha önce Birkman Analizi yaptırmıştım, ilgim ve yeteneğim olduğu alanlar belli 

olmuştu.       

 

b. Staj yaptınız mı? Nerede? 

      Tetratest Mühendislik’de ve Marmara Üniversitesi Farmakoloji Bölümü’nde staj 

yaptım. 

 

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

Gürkan Yalçın, www.deutschstudent.com 

 

 Danışmanlık hizmetinden memnun kaldınız mı? Neden? 

Memnun kaldım. Almanya’da yaşamasından dolayı hem üniversitelerle kontak 

kurmada, hem dosya yollamada, hem de takibinde çok hızlı ve bilgili. Danışmanlık 

ücreti de çok uygun. 

 

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

15 Haziran’da başvurum tamamlanmıştı. 6 üniversiteye başvurdum, Uni-assist ile olanlar 

14 Haziran’da, diğerleri de 1 gün sonra tamamlandı. 22 Haziran’da sonradan TU 

Darmstadt’a başvurdum. Beşinden kabul geldi. 

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

Üniversite’nin kendi portalından başvuru yapıldı ve ardından dosya gönderildi. 

 

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

Puanlarınızı belirtiniz. (Fakülteniz için gerekli olanlara * koyunuz.) 

 

Staj Tasarı 
Geometri 

Not 
Ortalaması 

Portfolyo Referans 
Mektubu 

Motivasyon 
Yazısı 

Mülakat CV 

    X 
 

      X        X       X      X 

IELTS 
puan 

TOEFL  
puan 

SAT puan TestAS 
puan 

TestDaF 
puan 

MEDAT 
puan 

Kontenjan 
Sınırı 

German 
Language 

Cer. 

   X 
 

         X       X 

 

Bölümüm NC Frei yani kontenjansız bir bölüm. Kontenjansız bölümlerde istenilen 

belgeler eksiksiz olduğu sürece kabul edilmeme durumu genellikle yok fakat önemli olan 

zorluğu karşısında bitirebilmek. Tablodaki belgelerden Almanca Dil Sertifikası (C1), staj, 

referans mektubu, IELTS, TestAS ve ek olarak 3 yaz katıldığım programları (Almanya’da 

bir liseye misafir öğrenci, Marburg’da dil ağırlıklı kamp ve Berlin Freie Universitesi’nin lise 

öğrencileri için hazırladığı program) dosyama eklendi. 

 

9) Fakülteye kayıt prosedürü ve dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? 

Kayıtta gönderilen dosyayı olduğu gibi götürdüm fakat kalacak yer beyanını yapmadan 

kesin kayıt yapmadılar. Geçici kaydımı yaptılar ve bana adres belgemi getirdikten sonra, 

kesin kayda çevireceklerini söylediler. 30 Eylül kayıt için ilan edilen son gündü, biz eylül 

başında gitmiştik. Çok büyük şansla iki günde yurt bulup kaydımı tamamladım.  

 

a) Fakülteden kabul /ret cevabı ne zaman geldi?  

28 Haziran’da kabulüm geldi. Bu kadar erken haberdar olmamın nedeni 

danışmanımın Almanya’da olması ve onun adresine kabulün gelmesidir (posta ile). Bu  

sene ilk Aachen kabulleri geldi, benim de ilk 19 Haziran’da Aachen kabulüm geldi.   

 

b) Almanya için  

 Konsolosluğun hukuk bölümünden banka işlemleri ve diğer belgeler için belge 

teyit randevusunu ne zaman aldınız? 

1 Mayıs’ta, 3 Haziran için konsolosluktan hem bloke hesap açabilmek, hem de IELTS 

belgemi ve pasaportumu onaylatabilmek için randevu aldık. 
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 Bloke hesap için hangi bankayı kullandınız?  

Bloke hesap için İş Bankası A.G’yi kullandık. Hesap açmak için İş Bankası Frankfurt 

Şubesi’ne (üniversite kabul yazısıyla beraber) başvuru formunu 5 Temmuz’da  

 yolladık. 8 Temmuz’da ‘hesabınız açıldı ‘maili geldi.   

 

 Hesap/Blokaj meblağı ne kadar? 

8820 Euro 

 

 İşlem masrafları ne kadar tuttu? 

150 ro 

 

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

 30 Temmuz’a vize için randevu aldık. 2 Temmuz’da IDATA’yı aradık. IDATA o günlerde 

randevu almak için boştu fakat bizim aile programımız nedeniyle 30 Temmuz’a aldık 

       (Talebin yoğun olduğu tarihlerde yakın tarihe randevu alma sıkıntısı çıkabiliyor). 

 

 Vizeniz ne kadar sürede çıktı?  

28 Ağustos’da vizem çıktı. (Yaklaşık 4 hafta) 

 

 Bu süreçte karşılaştığınız en önemli sorunlar ve çözümleri nelerdir? 

31 Ağustos’da ailecek Erlangen’e gitmeyi planlamıştık, konsolosluktan haber 

gelmeyince ve tarih yaklaşınca kendim konsolosluğa giderek vizemin durumunu 

sorup kendi durumumu anlattım. Dilekçe yazıp bırakmamı istediler, hemen  

 arkasından vizeli pasaportumu teslim ettiler.    

 

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?  

AT11, emeklilerin üzerinden belge istenmeden çıktığı için SGK’daki memurun 

yönlendirmesiyle kısa bir işlem sonrası babamın üzerine geçtim ve belgemi aldım. Bu 

belge okul kabulü olmadan turistik gibi alındığı takdirde 6 aylık, okul kabulüyle 

başvurulursa 3 aylık veriliyor. Üzerinde süre dışında bir detay yazmıyor. Oturum 

alındıktan sonra AT21 belgesi talep ediliyormuş, bunun süresi de 1 yıllıkmış. 

 

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

Bulunduğum şehirde belediyeye ikamet kaydımı yaptırdıktan sonra oturma izni için 

randevu aldım. İkamet belgemin yabancılar polisine gitme süresinin 1 hafta olduğunu, 

daha önce başvurmamamı söylediler ve bir e-mail adresi verdiler. 1 hafta sonra 

oturum için randevu talebimi e-maille ilettim. Bana hazırlamam gereken evrak 

listesiyle beraber randevu tarihini gönderdiler. (26 Kasım) 

 

f) Öğrenci erkek ise askerlik tecili işlemlerini ne zaman ve nerede yaptınız? 
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10) Evde mi yurt da mı kalıyorsunuz?  

Yurtta. Ben devlet yurdu başvurumu ocak sonunda yapmıştım aslında ama Almanya’da 

yurt bulmak gerçekten çok zor. Zaten devlet yurdu çıkmadı, görüşmeye gittiğimde ilk 

sene için çocuğuyla okuyanlar, ya da beş kardeşi olup bakmak zorunda olanlar gibi 

profillere devlet yurdu çıktığını söyledi görevli. Yani şansım olmadığını, diğer dönemler 

denemem gerektiğini belirtip özel ve vakıf yurtlarının olduğu bir liste verdi. 

 

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

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

Yukarıda belirttiğim listemdeki yurtlarla telefon ve mail yoluyla iletişime geçtim ama 

hepsinden oda olmadığı cevabını aldım. Ailemle orada olduğumuz için bana direkt 

yurt merkezlerini dolaşıp görüşelim dediler. Şu an kaldığım yurdun merkezine 

gittiğimizde çok uzun bir bekleme listelerinin olduğunu formu doldurup 

bırakabileceğimi söylediler fakat o sırada diğer görevli o sabah bir odanın mezun 

olması sebebiyle 1 Ekim’de boşaltacağı bilgisinin geldiğini, istersem alabileceğimi 

söyledi. Tek kişilik, banyosu içinde bir odam var, mutfak kat mutfağı ( 7 kişi 

kullanıyoruz), 360 Euro (ısınma, su, internet dahil). Yani bekleme listelerini 

beklemeden yüz yüze görüşmek bana bu odayı sağladı. 

 

 Memnun kaldıysanız yurt/emlak danışmanı iletişim bilgilerini verebilir misiniz? 

www.smartments-student.de 

 Birçok şehirde de yurtları var. 

 

11) Lisede alınan derslerin yeterliliğini değerlendirir misiniz? 

 

 Yetersiz Yeterli Çok yeterli 

Almanca   X 

İngilizce   X 

Matematik  X  

Fizik X   

Ticaret    

 

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

En çok istediğim yerdi, çok memnunum. Erlangen Almanya’nın ikinci en çok bisiklet 

binilen şehri. Bisikletle 12 dakikada okuluma gidiyorum. Üniversite şehri olmasından 

dolayı her şey öğrenciler için düşünülmüş. Bavyera Almanya’nın en zengin bölgesi ve 

bu vakıflardan, sağladığı imkânlardan belli oluyor. Değişiklik düşünmüyorum. 

 

 

http://www.smartments-student.de/
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13) Aylık ortalama gideriniz ne kadar? (Konaklama dahil) 

 

600-800 Euro  
 

 

800-1000 Euro 
 

X 

1000 Euro ve üzeri 
 

 

 

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

---- 

 

15) Üniversitede sizi en çok zorlayan konular neler oldu? 

 

Sınav 
Sistemi 

Dersler Yabancı Dil Öğretim 
Görevlileri 

Sosyal 
Yaşantı 

Diğer 
(belirtiniz) 

      

 

16) Uyum sürecinde size kimler destek oldu? 

 

Aile ve 
Yakınlar 

Üniversite 
Arkadaşları 

Lise 
Arkadaşları 

Öğrenci 
Birliği 

Üniversite 
Mentorluk 

Sistemi 

Diğer 
(belirtiniz) 

 

x  x  X  

 

17) Mezun olduktan sonra ne yapmayı planlıyorsunuz? 

 

Türkiye ‘de çalışmak 
 

 

Yurtdışında çalışmak 
 

X 

Yüksek lisans yapmak 
 

X 

Diğer, belirtiniz 
 

 

18) Tavsiyelerinizi yazar mısınız? 

Almancanın olabilecek en üst seviyeye gelmesi lazım. Bunun için ne gerekiyorsa yapılmalı. 

Yazları farklı programlarla hedeflenen ülkeye gidilmesinin çok faydası var. Üniversitelerin 

lise öğrencilerine yönelik çok güzel programları oluyor, bunlar takip edilip katılmalı. 
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19) Yardım isteyen Avusturya Lisesi öğrencisi/velisiyle, ad ve soyadınızın, iletişim bilgilerinizin 

paylaşılmasına, aktarılmasına izin verir misiniz? 

Evet 

EK BİLGİLER; 

Zamanlama konusunda bilgi sahibi olunması açısından tarihsel örnek vermek istiyorum; 

*22 Haziran’da başvurulan TU Darmstadt’tan 3 Temmuz’da 22 Temmuz için Skype’dan ya da 

26 Ağustos’da yüz yüze mülakat talebi geldi. Başvurulan bölüm Moleküler Biyoteknoloji idi. 

Fakat FAU ya karar verdiğim için mülakata katılmayacağımı bildirdim. 

*7 Eylülde Berlin Teknik’ten ret cevabı geldi. Oradaki bölümün kontenjan sınırlaması vardı. 

Ret nedeni olarak, yabancı öğrenci kontenjanlarında kendi bünyelerinde studienkolleg 

yapanları almışlar, geriye sadece 2 tane dışarıdan öğrenci kabul etmişler. Onların ortalaması 

daha iyiymiş. Buradan kendi bünyesinde studienkolleg olan üniversitelerde kontenjanlı 

bölümlere başvurulurken buna ekstra dikkat edilmesi gerektiğini anladık. 

*Uni-assist ile başvurular yapılırken VPD istenmeyen bir üniversiteye başvurulsa bile VPD 

belgesi alınmasını öneriyorum. Matura diplomasının üzerinde herhangi bir not yazmıyor. Çok 

iyi, iyi v.b. sonuçlar yazıyor. Diploma notunun Alman Sistemi’ne göre belgelenmesi açısından 

önemli bence. Yabancı öğrenci kontenjanından Türk üniversitelerine girme konusunda da not 

bilgisinin anlaşılır olan belgesini istiyorlar. 

*CV ve motivasyon mektubum ikişer sayfaydı. Danışmanım sırf abartılı CV yüzünden ret yiyen 

üniversite mezunlarının olduğunu söyleyerek Almanya’da CV’ler özet olacak, gereksiz bilgiler 

olmayacak, basit, sade ve en önemlisi düzenli olacak, CV’yi inceleyecek kişi gereksiz bilgilere 

bakıp sıkılmayacak dedi. Birçok başvuru danışmanının hobilerin yazılmasına karşı çıktığını, 

Türkiye’de ne kadar dolu olursa o kadar iyi bir izlenim yarattığı düşünülmesine karşın 

Almanya’da tam tersi olduğunu söyledi. 

*Üniversite başlamadan özellikle teknik bölümlerin ön kurs denilen yaklaşık iki hafta süren 

derslere hazırlık aşaması ve çalışma grupları var. Kayıt yapılan üniversiteden takip edilerek 

çoğunlukla online kayıt yaparak bu çalışmalara katılına bilinir. 

* Fakülte süresince yaşadığım en iyi olay kalacak yer ile olan hikayemdir. Okula kayıt olmak 

için Eylül 2019’da Erlangen’a ilk defa gittiğimde hala kalacak bir yerim yoktu. Kaydımın 

tamamlanması için adresimin de gerektiğini öğrendikten sonra şehirdeki tüm yurtların 

ofislerine gidip derdimi anlattım. Olumsuz birçok cevabın sonunda konumu ve birçok özelliği 

harika olan bir yurtta o gün bir odanın boşalacağı haberi geldi. Hayatımın şansını orada 

harcadığımı düşünüyorum. 



MEZUN DENEYİMLERİ FORMU 

Revizyon 16 Sayfa 7 
 

*Münih’te arkadaşlarımla elektrikli scootera binerken polis bizi çevirdi ve alkol testi yaptı. 

Almanya’da yaşadığım en kötü olay bu diyebilirim, bu olayla trafik cezalarının ağır olduğunu 

deneyimledim. Bu konularda dikkatli olunmalı. Alkollüyken scootera binmeyin ! 

*Geriye dönüp baktığımda 12. sınıfta bu kadar stres yapmamış olmayı dilerdim. 

*İyi ki Matura’da kimya alıp konuları iyice öğrenmişim. Çok işime yaradı. Bir de iyi ki 

Erlangen’a gitmişim, bir öğrenci için mükemmel bir şehir. 

YAPILAN İŞLERİN TARİHSEL SIRALAMASI 

IELTS sınavına giriş -2 Şubat 

TestAS sınavına giriş - 7 Mart 

Matura notunun çıkması – 31 Mayıs 

Konsolosluktan bloke hesap açılabilmesi için formların, pasaportun ve IELTS sonucu 

onaylanması-3 Haziran (Randevusu 1 Mayıs’da alındı) 

Üniversite başvurularının yapılması- 14-15 Haziran 

Sonuçların gelmeye başlaması-19 Haziran’dan itibaren 

FAU kabulümün gelmesi- 28 Haziran 

IDATA’nın aranarak 30 Temmuz için öğrenci vizesi(D vizesi) randevusunun alınması-2 

Temmuz 

İş Bankası A.G (Frankfurt) formun yollanması-5 Temmuz 

Bloke hesap açıldı bilgisinin gelmesi- 8 Temmuz 

SGK dan AT11 belgesinin alınması(sigorta başlangıç tarihi 1 eylül)- 12 Temmuz 

Konsoloslukta D vizesi görüşmesi-30 Temmuz 

AT11 belgesinin AOK ile yazışarak AOK belgesi haline gelmesi- 20 Ağustos 

Üniversiteye online kayıt- 21 Ağustos 

Üniversitedeki matematik ön kursuna ve çalışma gruplarına online kayıt- 21 Ağustos 

Vizeli pasaportumun elime ulaşması-28 Ağustos 

Kaydın tamamlanması için üniversiteye gitmem-4 Eylül 

Yurt bulmam ve kontratla birlikte kesin kayıt- 6 Eylül 

Alman bankası hesap açılışı - 6 Eylül 
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İkamet başvurusu - 2 Ekim 

İş Bankası A.G ye bloke hesap kullanımı için başvuru -3 Ekim 

Vergi numaramın gelmesi -4 Ekim 

Oturum için randevu alma - 4 Ekim (26 Kasım’da görüşme var) 

Bulunduğum şehirdeki Türk Konsolosluğuna adres bildirimi yapma - 21 Ekim 


