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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 :  

Uyruğu  : T.C. 

Mezuniyet Yılı : 2019  Lise: X  Ticaret  :   

 

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

Almanya, Münih, Münih Teknik Üniversitesi (TUM), BWL (Management and Technologies) 

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

2,1 

4) Meslek seçimine ne zaman karar verdiniz?  

Meslek seçimi değil ancak bu bölümde okumak istediğime 10. Sınıfta karar vermiştim. 

Matematiği ve teknolojiyi seviyordum ancak mühendis olmak istemiyordum. Bu nedenle 

BWL (Management and Technologies) bana çok uygun geldi. BWL’nin ülkemizdeki 

karşılığı aynı olmamakla birlikte İşletme Mühendisliği’ne yakın.  

● Seçim sırasında izlenen bir yöntem varsa lütfen açıklayınız. 

Çeşitli meslek belirleme testlerine girdim.  

● Staj yaptınız mı? Nerede? 

KoçSistem, 1 ay, 11. Sınıf yazında.  9 ayrı departmanda 1-2 gün geçirdim. 

5) Danışmanla çalıştınız mı? 

Danışman kullanmadım. Blog’dan çok faydalandım. Okulların web sitelerini dikkatle 

inceledim. Hangi belgeleri istediklerini tek tek çıkardım ve kurallara uygun başvuru 

yapmaya çalıştım. Kafama takılan soruları okula mail atarak sordum, hemen cevap aldım. 

Danışman tutmayan arkadaşlarımla devamlı temas halindeydim. Başvuru esnasında 

üniversitenin web sitesinde yazılanları çok iyi okumak ve dikkat etmek gerekiyor. Berlin 

Teknik Üni.’de işaretlemem gereken bir maddeyi atladım, kabul gelmedi. Evrakları Uni-

Asist ve Üniversitelere gönderirken kullanacağımız kuryeyi iyi seçmek gerekiyor. TNT’den 

memnun kaldık.  

 Çalıştıysanız danışmanın iletişim bilgilerini belirtiniz.  

Hayır. 

● Danışmanlık hizmetinden memnun kaldınız mı? Neden?  

 -   

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

Haziran sonuna doğru yaptım. Haziran ortası yapılsa daha iyi olur, çünkü hem uni-assist 

hem de TUM’a ayrı ayrı belge yollamak gerekiyor. Sonra uni-assist’ten denklik belgesi 

(VPD) beklendiği için ne kadar erken başvurular yapılıp postalar gönderilirse o kadar iyi. 
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a) Uni-assist  vb bir sistem üzerinden mi yoksa doğrudan fakülteye mi başvuru yaptınız? 

Hem Uni-Assist’e hem de Üniversiteye başvuru yaptım. Okul ne istediğini web 

sitesinde belirtiyor. 

 

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

 

Staj Tasarı 

Geometri 

Not 

Ortalaması 

Portfolyo Referans 

Mektubu 

Motivasyon 

Yazısı 

Mülakat CV 

Zorunlu 

değil 

 

 
 

- İyi olması 

başvuran 

için yararlı 

- Zorunlu 

değil 

ama ben 

koydum 

Zorunlu Puanım 

yeterli 

olmadığı 

için 

mülakata 

girdim 

Zorunlu 

IELTS 

puanı 

TOEFL  

puan 

SAT     

puan 

TESTAS 

puan 

TESDAF 

puan 

MEDAT 

puan 

Kontenjan 

Sınırı 

 

Zorunlu, 

7,5 

-  Bu okul 

için 

geçerli 

değil 

- - ?  

   

 

7) Fakülteye kayıt prosedürü ve dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? 

İstenilen her belgeyi zamanında hazırlayıp mail atmak gerekiyor. TUM kayıt için maili 

yeterli bulmakta. İlk önce 129 EUR dönemlik ücret talep edildi, paranın gönderildiğine 

ilişkin swift mesajını diğer belgelerle birlikte mail attık ve sisteme yükledik.  

a) Fakülteden kabul /ret cevabı ne zaman geldi?  

Temmuz sonu mülakata çağrıldım, aynı gün 2 saat içinde mülakat sonucunu 

öğrendim, mail geldi. 

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

Okul kabulü gerçekleştikten sonra doğrudan Vakıfbank Şubesine başvurduk. 

Konsolosluk onayı gerekmedi. 

● Hangi bankayı kullandınız? 

Vakıfbank 

● Blokaj / Hesap meblağı ne kadar? 

10.236 Euro 

● İşlem masrafları ne kadar tuttu? 

75.- EUR 
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c) Öğrenci vizesi randevusunu ne zaman ve hangi tarih için aldınız?  

20 Ağustos için toplu randevu aldık.  

d) Vizeniz ne kadar sürede çıktı?  

1 ay 

● Bu süreçte karşılaştığınız en önemli sorunlar ve çözümleri nelerdir? 

Toplu randevu alınmalı. Her evrak eksiksiz tamamlanmalı. 

e) 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 

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

- 

g) 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? 

- 

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

Ağustos başından beri başvuru yapıyordum, her yer doluydu. En son şans eseri ev 

sahibine ulaştım ve Eylül ortası Campüs Viva yurdunu ayarladım. Aylık kirası elektrik 

hariç, 600 Euro.  

Yurt başvurularında gelir beyanı çok önemli, hiç şansa bırakılmamalı. Yüksek tutarlı ve 

gerçek gelir beyan edilmeli. Aile gelirini tam beyan edemiyorsa yüksek gelirli bir aile 

dostu sponsor oluyormuş gibi gelir beyan edilebilmekte.  Yurtlara başvuruları erken 

yapmak önemli, ancak kabul belgesi isteniyor. Campus Viva için yurda başvuruma 

cevap gelmedi ancak TUM’un web sitesine ilan veren bir ev sahibinden kiraladım. 

CV’mi istedi ve Skype üzerinden beni mülakata aldı, CV’de yazan her şeyi detaylı 

olarak tek tek sordu. Mülakatı İng-Alm yaptık.  

Yurt bulamama telaşından dolayı Campus Viva’dan önce 1000,EUR’luk AK Standler 45 

yurdu ile sözleşme imzaladık ancak yurt parası veya sözleşmenin aslını göndermedik. 

Bu yurt bize önce 700 EUR’luk odayı verdi, Eylül’den başlatmak istedi, 3-4 gün içinde 

yazışırken vazgeçti 1000 EUR’luk odayı verdi. Sözleşmede cayma ile ilgili bir bölüm 

yoktu. Cayma konusu çok önemli, yurda sormadan sözleşme imzalanmamalı. Bu 

arada Campüs Viva’dan kabul geldi. 14 günlük cayma süresi olduğunu öğrendik ve 

diğer yurda mail attık. Sorunsuz iptal gerçekleşti. Ancak epey kriz yaşadık. Velilerin 

telaşından yararlanabiliyorlar, sakin olmak gerekiyor. 

Yurt konusunda telaş etmemek gerektiğini öğrendik. Genelde Eylül ayı içinde yurtlar 

boşalıyor. Facebook’daki gruplar (Münihli Göçmen Anneler gibi) geçici-daimi ev 

bulmak konusunda çok yardımcı oluyorlar. Hatta pek çok farklı konuda bilgi sahibi 

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

Yurttan çok memnun kaldım, çok mutluyum. Yurdun adı: Campus Viva Oberwiesenfeld, 

doğrudan web sayfası üzerinden iletişime geçilebiliyor veya okulun web sayfasına ev 

sahibi ilan verebiliyor. Campus Viva’nın her odasının mülkiyeti farklı kişilerin. Yurdun ayrı 

işletmecisi bulunuyor. 21 m2’lik bir odada kalıyorum. Banyo, WC, Mutfak her şey odanın 

içinde ve çok rahat yemek pişirebiliyorum. Ayrıca büyük mutfak var ancak kullanım için 

100 EUR depozit isteniyor. Çok gerekli değil. 

 

9) Lisede alınan derslerin yeterliliğini değerlendirir misiniz? 

 

 

 

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

Evet çok memnunum, asla değişiklik düşünmüyorum. TUM’un oryantasyon günleri çok 

güzel, çok eğlenceli ve her konuda çok bilgilendiriyorlar. Dersler videoya çekiliyor ve web 

sayfasında yayınlanıyor. Münih’te ulaşım çok rahat, metro ve bisiklet çok kullanışlı. Yeşil 

alanlar parklar çok çok fazla. Bitki dokusu muhteşem,  havası çok temiz. Yurt ücretleri ve 

market alışverişi diğer şehirlerden biraz pahalı olabilir ama sağladığı sosyal avantajlar 

buna değer diyorum. Münih’te iş bulma ve staj olanağının yüksek olduğu beklentisi 

içindeyim. 

 

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

 

600-800 euro  

 

 

800-1000 euro 

 

+ 

1000 euro ve üzeri 

 

 

 Yetersiz Yeterli Çok yeterli 

Almanca  +  

İngilizce   + 

Matematik   + 

Fizik +   

Ticaret    
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Yurt hariç aylık ortalama 400,EUR giderim bulunmakta. 

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

Hayır henüz çalışmadım ama araştırıyorum. Okulda gönüllü olarak çalışabileceğiniz, sizi 

çok yaratıcı olmaya zorlayan projeler bulunmakta. Club üyesi olabilmek için çok ciddi 

‘case’ soruları içeren mülakata önceden hazırlanmak faydalı olur. Altını 

doldurabileceğiniz, mantıklı, ayakları yere basan, gerçekçi ve tüm insanlığa faydalı, 

uluslararası alanda çalışan projeler sunmanız gerekiyor. 

 

13) Üniversitede sizi en çok zorlayan konular neler oldu? 

Sınav 

Sistemi 

Dersler Yabancı Dil Öğretim 

Görevlileri 

Sosyal 

Yaşantı 

Diğer 
(belirtiniz) 

 +     

 

Okulun başından itibaren ders çalışmaya başlamak zorunlu, aksi halde konular birikiyor 

ve kaçırıyorsunuz. Liseden çok farklı konular olduğu için biraz zorluyor. 

 

14) Uyum sürecinde size kimler destek oldu? 

Aile ve 

Yakınlar 

Üniversite 

Arkadaşları 

Lise 

Arkadaşları 

Öğrenci 

Birliği 

Üniversite 

Mentorluk 

Sistemi 

Diğer 

(belirtiniz) 

 

+  +    

 

Üniversitenin oryantasyon ekibi çok iyi. Üst sınıf Buddy’ler çok yardımcı oluyor. 

15) Mezun olduktan sonra ne yapmayı planlıyorsunuz ? 

Türkiye ‘de çalışmak 

 

 

Yurtdışında çalışmak 

 

+ 

Yüksek lisans yapmak 

 

+ 

Diğer, belirtiniz 
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16) Tavsiyelerinizi yazar mısınız ? 

Bana göre diğer tüm derslerden önce Almancamızın ve İngilizcemizin çok iyi olması gerekiyor. 

Dili iyi öğrenince konuyu daha rahat öğrenebiliyorsunuz. BWL’de tüm dersleri İngilizce aldım. 

Bazı dersleri Almanca da alabilirdim ama İngilizce tercih ettim.  

Matura döneminde sakin ve huzurlu bir ev ortamım vardı. Çok iyi beslendim ve uykusuz 

kalmadım. Mutlaka besleyici yumurtalı kahvaltı yaptım, öğle yemeklerini evden götürdüm.  

Bazı hafta sonları arkadaşlarımla eğlenmeyi, dans etmeyi ve dışarda açık havada gezmeyi de 

ihmal etmedim ve çok rahatladım.  Okul hedefimi belirledikten sonra gerekenleri sırasıyla 

yapınca sorun çıkmadı. BWL mülakatında neler istenebileceğini önceden öğrendim ve çok 

çalıştım. Bir meslek belirlemeniz ve bu meslek hakkında bilgi ve fikir sahibi olmanız 

gerekiyordu. Ablamın işi bu konuda çok faydalı oldu. Sanki o işi yapacakmış gibi detayları 

öğrendim ve bu bilgileri mülakatta değerlendirdim.  

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

bilgilerinizin paylaşılmasına, aktarılmasına izin verir misiniz? 

Evet 

 

 

 


