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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          Ticaret     

 

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

Almanya, Bayern , Münih Teknik Üniversitesi , İnformatik 

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

1,8 

4) Meslek seçimine ne zaman karar verdiniz? 

11.sınıfın sonlarına doğru 

a. Seçim sırasında izlenen bir yöntem varsa lütfen açıklayınız. 

Bu meslekte çalışanlarla iletişime geçtim. 

 

b. Staj yaptınız mı? Nerede? 

Evet. Özel bir reklam ajansında iki hafta staj yaptım. 

 

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

Europa danışmanlık, Alper Baran 0532 648 09 46 

 

 Danışmanlık hizmetinden memnun kaldınız mı? Neden? 

Birçok konuda memnun kaldım. İlk senesi olmasından dolayı endişe ettim. 

 

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

12.06.2019 tarihinde başvuru yaptım. Uni-assist’e belgelerin en hızlı şekilde yüklenmesi 

gerekiyor. 

 

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

TUM’a Uni-assist üzerinden başvuru yapıldı. Ayrıca TUM online’dan da başvuru yapıldı. 

Başvurduğum diğer üniversitelere doğrudan online başvuru yapıldı 

 

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

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

 

x 
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Staj Tasarı 
Geometri 

Not 
Ortalaması 

Portfolyo Referans 
Mektubu 

Motivasyon 
Yazısı 

Mülakat CV 

     X 
 

       78                X       
X 

IELTS 
puan 

TOEFL  
puan 

SAT puan TESTAS %’lik 
dilim 
(Prozentrang) 

TestDaF 
puan 

MEDAT 
puan 

Kontenjan 
Sınırı 

C1 

    
6,5 
 

  Kerntest:109 
Testmodule:107 

   69 

 

 

 

8) Fakülteye kayıt prosedürü ve dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? 

Ortalamanın çevrilmesi için belgelerin bir an önce Uni-assist’e yollanması gerekiyor. 

 

a) Fakülteden kabul /ret cevabı ne zaman geldi?  

06.08.2019’da kabul geldi. 

 

b) Almanya için  

 Konsolosluğun hukuk bölümünden banka işlemleri ve diğer belgeler için belge 

teyit randevusunu ne zaman aldınız? 

       Randevum 21.05.2019’daydı. 

 

 Bloke hesap için hangi bankayı kullandınız?  

 Türkiye’de İş Bankası 

 

 Cari hesabınızı hangi bankada açtınız? 

Kreissparkasse 

 

 Hesap/Blokaj meblağı ne kadar?  

10.236 Euro yatırdık. 

 

 İşlem masrafları ne kadar tuttu? 

43,23 Euro. 

 

c) Diğer Ülkeler için Türkiye’de hangi bankayı kullandınız? Gittiğiniz şehirde hangi 

bankayı kullandınız? 

TEB, Kreissparkasse 

 

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

Haziran başında 20.08.2019 tarihi için vize randevusu aldık. 
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 Vizeniz ne kadar sürede çıktı?  

İki haftada  (istisnai bir durum bu) 03.09.2019’da çıktı. İlk kez bu sene Alman 

Konsolosluğu’na öğrenci vizesine başvuracak öğrenci listesi verildi. Benim ismim de o 

listede idi.  

 

 Bu süreçte karşılaştığınız en önemli sorunlar ve çözümleri nelerdir? 

Vize başvurusunda gidiş tarihini belirtmek gerekir. Vize başlangıç tarihi,  başvuru tarihi 

değil öğrencinin ülkeye gireceği tarih olmalı. Bu husus ta dilekçede mutlaka belirtilmeli. 

 

e) 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 aldık (01.08.2019’da). 

 

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

Belediyenin web sitesinden randevu almak gerekiyor ya da randevusuz sabah erkenden 

gidilmeli. 

 

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

 

9) Evde mi yurt da mı kalıyorsunuz?  

Yurtta (GLC GARCHING). 

 

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

 

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

12. ayda ön kayıt yaptırdık, resmi kaydı ise 09.08.2019’da yaptık. Özel yurt, devlet yurdu 

demeyin yurtlara önceden başvurun. Bizim yurdun maliyeti 860 € kira +elektrik, su vs. 

 

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

Memnunum. Garching Living Center, Garching bei München. Okula çok yakın. 

 

10) Lisede alınan derslerin yeterliliğini değerlendirir misiniz? 

 

 Yetersiz Yeterli Çok yeterli 

Almanca  X  

İngilizce  X  

Matematik  X  

Fizik X   

Ticaret    
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11) Fakülte/Üniversite/Ülkeden memnun musunuz? Değişiklik düşünüyor musunuz? 

Memnunum. Değişiklik düşünmüyorum. 

 

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

 

600-800 Euro  
 

 

800-1000 Euro 
 

 

1000 Euro ve üzeri 
 

X 

 

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

Hayır 

 

14) Üniversitede sizi en çok zorlayan konular neler oldu? 

 

Sınav 
Sistemi 

Dersler Yabancı Dil Öğretim 
Görevlileri 

Sosyal 
Yaşantı 

Diğer 
(belirtiniz) 

X X     

 

15) Uyum sürecinde size kimler destek oldu? 

 

Aile ve 
Yakınlar 

Üniversite 
Arkadaşları 

Lise 
Arkadaşları 

Öğrenci 
Birliği 

Üniversite 
Mentorluk 

Sistemi 

Diğer 
(belirtiniz) 

 

X X X    

 

16) Mezun olduktan sonra ne yapmayı planlıyorsunuz ? 

 

Türkiye ‘de çalışmak 
 

 

Yurtdışında çalışmak 
 

 

Yüksek lisans yapmak 
 

X 

Diğer, belirtiniz 
 

 

17) Başka hangi fakültelere başvurdunuz?  

Sadece Informatik bölümüne başvurdum. 
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18) Tavsiyelerinizi yazar mısınız? 

Mesleği sadece popüler diye seçmemek gerekiyor, iyice araştırmak gerek. Okul kararı 

verilmeden mümkünse aday tüm üniversitelere ziyaret gerçekleştirmeli ya da 

mezunlardan detaylı bilgi almalı. Uni-asist sonucu olsun, fakülte kabul cevabı olsun, 

tahmin ettiğiniz gibi gelmezse mutlaka araştırın. Kurumlar hata yapabiliyorlar. 

Almanya’da okulun düzenlediği “hacka TUM” etkinliğinde görevli olarak çalıştığım için     

I-Pad kazandım, bu benim için güzel bir anı oldu. Şu ana kadar kötü bir olay yaşamadım. 

Yine baştan başlasam yine Münih’i seçerdim, hiç bir şeyi farklı yapmazdım. 

 

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

paylaşılmasına, aktarılmasına izin verir misiniz? 

Evet. 

 


