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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  :  

Tel No                      :  

Uyruğu   : T.C.                                                  

Mezuniyet Yılı  : 2017  Lise   Ticaret                  Matura    

 

3) Hangi üniversite / fakültede okuyorsunuz?  

Türkiye, İstanbul, Koç Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler 

 

4) Meslek seçimine ne zaman karar verdiniz?  

10. sınıfta karar verdim. 

 Seçim sırasında izlenen bir yöntem varsa lütfen açıklayınız. 

Diplomatik kariyer hedeflerim var. Bu sebeple uluslararası ilişkilere odaklandım. 

 Staj yaptınız mı? Nerede? 

Tokyo Büyükelçiliği’nde staj yaptım. 

 

5) Merkezi üniversite sınavında hangi puan türünde derecelendiniz?  Hangi puan dilimine 

girdiniz?  

 

 Ayrıca başka bir sınava girdiniz mi? 

İELTS ve TOEFL sınavlarına girdim. KOÇ üniversitesinde hazırlık atlamak için yardımcı 

oluyor. 

 Üniversitenin özel yetenek sınavına girdiyseniz ne zaman başvuru yaptınız ve kabul 

yanıtı ne zaman geldi? Bu özel sınav konusunda bilgi verir misiniz? 

 

6) Tercih listenizi hangi kriterlere göre yaptınız? Danışmana gittiniz mi? 

 

 

7) Dershaneye veya özel öğretmene gittiniz mi? Hangi dershane veya öğretmen? 

 

 

8) Nasıl bir çalışma sistemi uyguladınız? 

 

 

 

X 
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9) Sınav öncesi için önerileriniz nelerdir? 

 

10) Lisede alınan derslerin yeterliliğini değerlendirir misiniz? 

 

 Yetersiz Yeterli Çok yeterli 

Matematik  X  

Fizik  X  

Biyoloji    

Kimya    

İngilizce X   

Almanca   X 

 

11) Fakülteden memnun musunuz? Değişiklik düşünüyor musunuz? 

Oldukça memnunum, düşünmüyorum. 

 

12) Aylık ortalama gideriniz ne kadar? (Fakülte ücreti hariç) 

 

0-1500 ₺  
 

 

1500-3000 ₺ 
 

 

3000 ₺ ve üzeri 
 

 

 

Yıllık fakülte öğrenim ücreti: 

“Koç Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2019-2020 ders yılında yerleştirilen 

öğrenciler için eğitim-öğretim ücreti Tıp Fakültesi dışındaki programlar için KDV dâhil 

96,500 TL’dir; Tıp Fakültesi 2019-2020 ders yılı eğitim-öğretim ücreti KDV dâhil 133.000 

TL olarak belirlenmiştir. Yabancı Dil Hazırlık Programı ücreti tüm bölümler için (Tıp 

fakültesi dâhil) KDV dâhil 96,500 TL’dir.  

Kaynak: https://adaylar.ku.edu.tr/aday-ogrencilerimiz/burslar-ve-egitim-ucretleri/”  

 

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

“Women in foreign policy”, Uluslararası İlişkiler konseyi üyeliklerim ve aktif çalışmalarım 

mevcut. 

 

 

 

https://adaylar.ku.edu.tr/aday-ogrencilerimiz/burslar-ve-egitim-ucretleri/
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14) Üniversitede sizi en çok zorlayan konular neler oldu? 

 

Sınav 
Sistemi 

Dersler Öğretim 
Görevlileri 

Sosyal 
Yaşantı 

Diğer 
(belirtiniz) 

 X    

Üniversitede edindiğim arkadaşlar üniversiteye uyumuma yardımcı oldu. 

 

15) Erasmus yapmayı düşünüyor musunuz? Nerede? 

 

 

16) Mezun olduktan sonra ne yapmayı planlıyorsunuz ? 

 

Türkiye ‘de çalışmak 
 

 

Yurtdışında çalışmak 
 

 

Yüksek lisans yapmak 
 

 

Diğer, belirtiniz 
 

Türkiye’nin yurtdışı temsilciliklerinde çalışmak 

 

17) Yurdışında ayrıca üniversiteye başvurdunuz mu? 

Evet başvurdum. Matura yapmadım ama Kings College’dan (Londra) kabul geldi ve kayıt 

yaptırdım. Siyasi kariyer düşündüğüm için vazgeçtim.  

 

18) Tavsiyelerinizi yazar mısınız ? 

Okulun Matura yapmayanlara taraflı davrandığını düşünüyorum. Yüksek yurtdışı talebi ve 

Almanya, Avusturya’da okumaya giden çok var. Okurken beklenen sonucu herkeste 

doğurup doğurmadığından emin değilim. 

 

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

bilgilerinizin paylaşılmasına, aktarılmasına izin verir misiniz? 

Evet. 

 

 

 

Bu formu doldurarak almezunblog@gmail.com adresine ulaştırınız. 

mailto:almezunblog@gmail.com

