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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 :  
Tel No  :  
Uyruğu  : T.C. 

Mezuniyet Yılı : 2019,  Lise   
      

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

Stuttgart Üniversitesi, Almanya – Technische Kybernetik 

 

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

1.0 matura/ 1.00 abitur 

 

4) Meslek seçimine ne zaman karar verdiniz?  

10. sınıfta karar verdim. 

 

 Seçim sırasında izlenen bir yöntem varsa lütfen açıklayınız. 

Seçimimi 10.sınıfın yaz aylarında yapmış olduğum staj büyük ölçüde etkiledi. 

Öğrencinin meslek olarak yapmak istediği alanı görmesi ve tanıması çok önemli.  

 Staj yaptınız mı? Nerede? 

10. sınıfta Berlin’de Mercedes fabrikasında staj yaptım.  

 

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

 Kullanmadım. 

 Danışmanlık hizmetinden memnun kaldınız mı? Neden?  

 

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

Fakülte başvurusu Temmuz 2019’de yapıldı.  Son başvuru tarihi 15 Temmuz’du. Başvuru 

online olarak yapılıyor. Stuttgart Üniversitesi Technische Kybernetik bölümü daha sonra 

başvuru kabul etmiyor. Dikkat edilmesi gereken unsur okulun internet sitesinde 

belirtilmiş olan ilgili belgelerin hepsinin tamamlanmış bir şekilde gönderilmesi. Ayrıca CV 

ve yazılan motivasyon yazısının da ne kadar önemli bir yeri olduğunu bu yıl ikizimin 

üniversite başvuruları sırasında gözlemledim. Önerim stresi azaltmak adına başvuruyu 

son ana bırakmamanız ve matura diplomanızı aldığınız zaman hemen başvuru 

dosyalarınızı hazırlayıp emin olduğunuz anda göndermeniz. 
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a) Uniassist vb bir sistem üzerinden mi yoksa doğrudan fakülteye mi başvuru yaptınız? 

Üniversitenin kendi sistemi üzerinden doğrudan üniversiteye başvuru yaptım. 

 

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 

STKlar, 
Stajlar 

Evet Matura:1.00 
Karne: 95 

- Evet (ama 
gerekmiyor) 

Evet - Evet 

IELTS 
puan 

TOEFL  
puan 

SAT      puan TESTAS %’lik 
dilim 
(Prozentrang) 

TESDAF 
puan 

MEDAT 
puan 

Kontenjan 
Sınırı 

 

 
 

  Gerekli   100 kişi  

 

7) Fakülteye kayıt prosedürü ve dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? 

a) Fakülteden kabul /ret cevabı ne zaman geldi?  

30 Temmuz’da kabul geldi. 

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

Bloke hesap başvurusu 7 Ağustos 2019 tarihinde internet üzerinden yapıldı. İki gün 

sonra hesap açıldı ve para aktarıldı.  

 Hangi bankayı kullandınız? 

XPATRIO – Alman hükümetinin kabul ettiğini Dışişleri Bakanlığı sayfasından 

duyurduğu yeni bir sistem ve internet üzerinden ilerliyor.  XPATRIO’nun internet 

sitesinde doldurulan forma, Stuttgart Sparkasse’deki öğrenci hesabımı (IBAN) 

yazdım.  Otomatik olarak her ay bloke hesaptan 853€ hesabıma geçiyor. 

 Blokaj / Hesap meblağı ne kadar? 

10.236.-Euro 

 İşlem masrafları ne kadar tuttu? 

60.Euro 

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

20 Ağustos için alabildik. Ağustos başında kabul gelir gelmez başvurduk.   

 Vizeniz ne kadar sürede çıktı?  

Bir ayda çıktı. 

 Bu süreçte karşılaştığınız en önemli sorunlar ve çözümleri nelerdir? 

Vize geciktiği için Stuttgart’a seyahati bir hafta geciktirmek zorunda kaldık. Oysa 

başvurumuzda uçak biletini dahi vermiştik. Okulda başlayan ön kurslara 

(matematik, bilgisayar) katılmak mümkün olmadı.  

 

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 aldık. Ödeme yapmadık.  
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e) Oturma izni başvurusu konusunda dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? 

Belgelerin eksiksiz olması çok önemli. Kabul gelmeden başvuru yapılamıyor.  

 

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

- 

 

8) Evde mi yurt da mı kalıyorsunuz?  

Yurtta kalıyorum. 

 

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

Aylık kirası 326.-Euro. Şimdilik bir sorun yok. İki kişi bir daireyi paylaşıyoruz.  Yurt 

imkanı gayet iyi ve yeterli.  

 

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

Yurt başvuruları yapıldığı andan itibaren sıralamaya koyulduğu için Şubat ayında, 

kabul gelmeden başvuruda bulunduk. Yurt kabulü Ağustos sonunda geldi. Kabul 

gelmesi için kurumu aradım. Aramasaydım büyük olasılıkla oda çıkmayabilirdi.    

 

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

Kaldığım yurt bir devlet yurdu. Stuttgart  Studierendenwerk  

(www.studierendenwerk-stuttgart.de) sitesi üzerinden başvuruluyor.  

 

9) Lisede alınan derslerin yeterliliğini değerlendirir misiniz? 

 

 Yetersiz Yeterli Çok yeterli 

Almanca  X  

İngilizce X   

Matematik  X  

Fizik X   

Ticaret    

 

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

 Stuttgart’tan da, bölümümden de çok memnunum. 

 

 

 

 

 

 

http://www.studierendenwerk-stuttgart.de/
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11) Aylık ortalama gideriniz ne kadar? (Konaklama dahil) 

Stuttgart, Baden-Württemberg eyalatinde bulunuyor. Bu eyalette yabancı öğrenciler için 

dönem başına 1.500.-Euro yani yıllık 3.000.-Euro harç isteniyor. Buna artı olarak: 

600-800 euro  
 

650 
euro 

800-1000 euro 
 

 

1000 euro ve üzeri 
 

 

 

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

İlk senem henüz çalışmaya başlamadım ama araştırıyorum. Çalışmayı düşünüyorum. Her 

tatilde Türkiye’ye gelmek yerine orada çalışmayı düşünüyorum.  

 

13) Üniversitede sizi en çok zorlayan konular neler oldu? 

 

Sınav 
Sistemi 

Dersler Yabancı Dil Öğretim 
Görevlileri 

Sosyal 
Yaşantı 

Diğer 
(belirtiniz) 

 X     

 

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 
 

Bilmiyorum. 
 

Yüksek lisans yapmak 
 

Zürih’te yüksek lisans yapmak.  

Diğer, belirtiniz 
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16) Tavsiyelerinizi yazar mısınız ? 

 Her zaman kendi planımı yaptım ve uyguladım. Aileme de bilgi verdim.  

 Matura sürecinde öğrencilerin ebeveynleri tarafından desteklenmesi önemli bir 

husus.  

 Lise yıllarım boyunca yaptığım gönüllü STK çalışmam, ayrıca yaptığım staj bana çok 

şey kattı.  

 Başvuru sürecinde hiç bir şeyi sona bırakmayın. Bu durum çok stres yaratıyor.  

 Bu bölümü seçmem yaptığım en iyi seçimdi.   

 Keşke yurdum fakülteye daha yakın olsaymış. 

 İyi ki bir hafta oryantasyona katılmışım. Almanca konuşmaktan ve arkadaşlarımı 

odaya çağırmaktan çekinmedim. 

 İyi ki yakın arkadaşlarımla bir çalışma grubu kurdum.   

 Keşke lisedeyken pasaportumun süresini uzatsaymışım. Çünkü okuldan kolaylıkla ıslak 

imzalı öğrenci belgesi alabilirdim. Islak imzalı öğrenci belgesi olunca pasaportu 

uzatmak için gerekli harç ücreti ödenmiyor. Şimdi fakülteden ıslak imzalı öğrenci 

belgesi almada zorluk yaşıyorum. (Belgeler Online olarak alınıyor, böyle bir sistem 

varken üniversiteye ıslak imza konusunu aktarmak zor oluyor) 

 

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

bilgilerinizin paylaşılmasına, aktarılmasına izin verir misiniz? 

Evet, memnuniyetle.   

 

 

 

 


