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MEZUN DENEYİMLERİ SORULARI 

1) Öğrenci: 

Erkek Öğrenci 

 

2) Hangi sene mezun oldu?   

2017 

 

3) Hangi ülkeye, eyalete, şehre, üniversiteye, fakülteye gitti?  

İsviçre , Zurih, Zurih ETH Üniversitesi, Matematik bölümü. 

 

4) Matura Notu ve/veya Abitur’a çevrilmiş notu kaçtır?  

1.6. (Matura yazılısı Matematik, Almanca, Fizik ).  Öğrencinin başvursuğu bölüm için ETH 

matematik, fizik, kimya ile alıyor. Öncelikli karne notlarına bakıyor. Matematik dersi notları 

akademik olarak düşükse öğrenciyi genelde kabul etmiyormuş. Özellikle 11 ve 12. Sınıf ama genel 

olarak 9 ve 10 da da matematik notlarının yüksek olmasını bekliyorlar. Daha sonra Matura 

diplomasını istiyorlar Matura notu 3.5 un altında olmamalı. (Duyumlara göre Matura notu düşük 

ama fizik ve matematiği yüksek öğrencilerin de bu bölüme kabulü mümkün olabiliyormuş.) 

 

Aile üniversiteye başvururken 9 istenmemesine rağmen 9-12 tüm karne notlarını okula bildirdi. 

Matematik notu 95. (yani matematik ortalaması 1 idi) 

 

Bu sene ETH ya Türkiye den 11 öğrenci girmiş. 2 Avusturya, 4 Alman, gerisi İst. Erkek vs. 

Karne notu barajı geçemezse ETH kendi sınavını yapıyormuş. Sınava alınacaklardan 1.000 İsviçre 

Frank’ı isteniyormuş. Sınava girenler 1.5 ay çok çalışmışlar. Matematik, fizik, kimyadan yazılı ve 

sözlü genel bir sınav yapılıyormuş.  

 

5) Meslek seçimine ne zaman karar verdi? (Seçim sırasında izlenen bir yöntem varsa lütfen 

açıklayınız) 

Öğrenci her zaman matematiğe hayrandı. Hatta mühendis olması için toplum baskısı gördü 

 

6) Danışman kullanıldı mı? Cevap evet ise; 

Danışmanlık şirketlerine güvenmeyin, kendi başvurunuzu yapın. 

 

a) Danışman’ın iletişim bilgilerini ve ilgili yetkili ad ve soyadını belirtiniz  

 

b) Memnun kalındı mı? 

 

c) Neler memnun etti veya etmedi? 

 

7) Fakülte başvuru prosedürü ve dikkat edilmesi gerekenler nedir?  

Ocak sonu, Şubat’ın ilk haftası başvurular yapılıyor.  Başvuru için gerekli evraklar ve zaman 

planlaması danışmana bırakılmamalı, mutlaka fakültenin web sitesinden takip edilmeli ve 

gitmeden önce titizlikle hazırlanmalı.  Maalesef önce danışmanla çalışılmasına rağmen eksik 

evraklar olması şahsen başvuru esnasında büyük problem yarattı.  



BURADA GEÇEN BİLGİLER KULLANILMADAN ÖNCE YETKİLİ MERCİ İLE KONTROL EDİLMELİDİR. 

Revizyon 11 Sayfa 2 
 

ETH başvurusu için gerekli evraklar: 

• Pasaport (kimlik, vize kısmının fotokopisi) 

• 2 Biometrik fotoğraf , (pasaporttaki resim ölçülerinde yeni çekilmiş olmalı) 

• Okuldan alınmış Almanca not dökümü (Transkript) (Fakülteden sadece 10,11,12 istenmiş ama  

öğrenci 9’u da vermiş) 

 9, 10, 11 ve 12. Sınıf karnelerinin Almancasının noterden tasdikli halleri (ETH 9 . sınıfı istemedi 

ama öğrenci verdi) 

 Almanca öğrenci belgesi 

• C1 diplomanın aslı (sonradan geri iade edildiği için öğrencinin başka yere de başvuracağı 

önemli ) (ve noterden tasdikli kopyası) 

• Açık T.C ikametgah adresi 

• 150 İsviçre Frank’ı başvuru ücreti 

 Müracaat formu (evrakları teslim ederken öğrenci onu da doldurup teslim etti) 

Staj belgesi istenmiyor , öğrencinin staj belgesi olmasına rağmen fakülte kabul etmedi. 

Öğrenci Zurih’e gidip şahsen başvurdu , ama internetten başvurup alanlar da var. Şahsen 

başvuruyu daha dikkatli ele alıyorlar. 

 

Müracat formu okula gittikten sonra 10 gün içinde “Dökümanlarınız alındı ve tamamdır “ diye 

yazı gelmiş. (E-posta ve sonrasında da ev adresine normal posta ile). 

 

Noter tercüme tasdiği için seçilen noter, Zurih ETH ile kontrol edilmeli  . (Aksaray’da bir noter 

gösterildi) Karnelerin özellikle noterden onaylı kopya ve tercümeleri olmalı. 

 

Evrakların asıllarının özellikle kurye ile yollanmaması elden teslim edilmesi tavsiye edilir. 

 

 

8) Fakülteye kayıt  prosedürü ve dikkat edilmesi  gerekenler nedir? 

 

a) Fakülte kabul yazısı ve kesin kayıt.  

 

Nisan’da öğrencinin kabul edildiği fakülte tarafından bildirildi.  

 

10 Haziran da resmi kabul yazısı eve geldi. Öğrencinin matematik notları çok yüksek 

olduğundan “sınavsız kabul edildiniz”  diye yazı geldi.  

 

Resmi kabul yazısında C1 ve matura diplomasının aslı istendi.  Matura diploması alındıktan 

sonra istenen diğer kayıt evrakları ile beraber aslı okul aracılığıyla DHL e verildi.  Asıllar olduğu 

için çok dikkatli olunması lazım. Gönderi yanlış yerlere gidebilir, takibinin çok iyi yapılması 

gerekiyor. Öğrencinin evraklarını DHL yanlışlıkla Rusya’ya gönderdi, geri gelmesi vs.  çok 

stresli bir süreç oldu. Rusya’dan geri gelen evrak daha sonra , okula elden teslim edilsin diye  

PTT ile Zürih’te bir tanıdıklara gönderildi.  Evrakların elden verilmesi  önerilir. 

 

Orijinallerin gitmes i ile resmi kayıt tamamlandı.   
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ETH’nın yıllık 1.800 İsviçre Frank’ı harç ödemesi var ve  2 taksitte alınıyor. (Ekim ve Ocakta). 

 

Okul 13 Eylül’de başladı. 

 

b) Öğrenci erkek ise askerlik tecili işlemlerinde bir sorun yaşandı mı? Evet ise neler? 

 

c) Banka işlemleri için prosedür ve gerekli evraklar nelerdir? 

 

d) Öğrenci vizesi prosedürü ve gerekli evraklar nelerdir?  

Öğrenci daha sonra ses seda çıkmayınca, Temmuz sonu okula mektup yazıp okula sordu.  

Ağustos ta öğrenci vizesi için doldurulması gereken evraklar eve geldi. Evrakları doldurduktan 

sonrası için ETH kendisi İsviçre konsolosluğundan öğrenci için randevu aldı. 

 

 Okulun gönderdiği doldurulan evraklar, 

  ikametgah,  

  vukuatlı nüfus kayıt sureti, 

  pasaport, (pasaportu vermeyin, önceden schengen vizesi olsun) 

 2 biometrik foto,   

 öğrenci adına  açılan banka hesap detayı (hesaba yatırılan  21.000 İsviçre Frank’ı karşılığı 

TL sı olmalı, blokaj yok) . HSBC yi önerilir, öğrenci hesabı İş Bankasında açtı ama İsviçre 

konsolosluk sisteminde görülmediği için diye işler uzadı. Öğrenci ETH yı aradı , onların 

devereye girmesi ile sorun giderildi . 

 

1 haftada vize geldi. 3 aylık verildi.  

 

e) Sağlık Sigortası için gerekli prosedür ve evraklar nelerdir? 

Sağlık sigortas aylık 50 – 250 İsviçre Frank’ı arası. Öğrenci  aylık bedeli 129 İsviçre Frank’ı olan 

birini seçmiş. 

 

9) Oturma izni prosedürü ve gerekli evraklar nelerdir? 

3 ay içinde oturumu almak için ikametgah olarak otel de gösterilebiliyormuş. Öğrencinin oturum 

izni Eylül sonu geldi. 

 

10) Öğrenci evde mi yurt da mı kalıyor?  

a) Ev ise karşılaştığı sorunlar var mı? Neler? 

Ev kiralandı. Resmi kabul ve vize olmadan yurt için başvuru yapamıyorsunuz. Bu nedenle ilk 

yıl yurt çıkmıyor. Ev kirası 1.000 İsviçre Frank’ı. Ev bir Türk’e ait onunla evi paylaşıyor.  Ama  

okula uzak, 3 vesait ile gidiliyor. 

En ucuz yurt; mutfak, tuvalet ortak ise 800 İsviçre Frank’ı. 4 öğrenci aylık 3.900 İsviçre 

Frank’ına a ev kiralayabiliyor ya da 700 İsviçre Frank’ına da kiralık odalar var. Avusturya 

lisesinden giden diğer öğrenci bir kız yurdunda 940 İsviçre Frank’ına kalıyormuş. ( güzel bir 

yurtmuş) 

 

b) Yurt ise yurt seçimi ve yerleştirme konusunda izlenen yöntem ve bu konuda önemli hususlar 

nelerdir? 
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c) Memnun kalındıysa yurdun tam isim, adres ve iletişim bilgileri (veya varsa sadece web sitesi)? 

 

11) Diğer Masraflar: 

Aile ilk sene harcamalarına 20.000 İsviçre Frank ayırdı. 

Ulaşım için yıllık öğrenci kartı alınıyor, uzaklığa göre rakam değişiyor, öğrenci aylık 185 İsviçre 

Frank’ı ödüyor. 

Öğrencinin yemek hariç aylık diğer genel giderler masrafı 250 İsviçre Frank’ı . Zurih çok pahalı bir 

şehir, Aile her şeyi evden getiriyor. 

 

12) Öğrenci fakültesinden memnun mu? Transfer isteği var mı? En önemli sebep ne?  

Çok memnun. 

 

13) Öğrenci fakülteyi bitirmeden Türkiye’ye dönmeyi düşünüyor mu? Cevap evet ise neden? 

Hayır düşünmüyor 

 

14) Yardım isteyen Avusturya Lisesi öğrencisi ile (veya velisine)  iletişim bilgilerinizin 

paylaşılmasına izin verir misiniz? 

 


