
BURADA GEÇEN BİLGİLER KULLANILMADAN ÖNCE YETKİLİ MERCİ İLE KONTROL EDİLMELİDİR. 

MEZUN DENEYİMLERİ SORULARI 

1. Öğrenci: 
 Erkek Öğrenci 
 

2. Hangi sene mezun oldu? 
2017 
 

3. Hangi ülkeye, eyalete, şehre, üniversiteye, fakülteye gitti? 
İsvicre, ETH Zürich, Computer Science (Bilgisayar Bilimi) 
 

4. Matura (veya Abitur) Notu kaçtır? 
1.2  
 

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

2013’ten beri emindim ama teknolojiyi ve matematiği sevdiğim için karar vermiştim. 
Herhangi bir yöntem izlenmedi. Sevdiğim şey buydu.  
 

6. Danışman kullanıldı mı? Cevap evet ise ; 
  

a.  Danışman’ın iletişim bilgilerini ve ilgili yetkili ad ve soyadını belirtiniz 
Özveri Bauschmid, ve daha sonra Unicum 

 
b. Memnun kalındı mı? 

Özveri Bauschmid’den hiç memnun kalınmadı. Sonra onunla ilişkiyi kestim. 
Unicum fena değildi. Genel olarak danışman ile çalışmaya kesinlikle gerek yok. 
Kazandığım üniversiteye zaten kendim başvurmuştum.  

 
c. Neler memnun etti veya etmedi? 

Özveri hanım hiç bir işte gerekli yardımı göstermediği gibi bana Münih’teki yurtların 
listesini bile göndermedi.  
Unicum’a geçene kadar zaten onların benim için hazırlamaları gereken evrakları bir 
önceki danışmanımın pasifliğinden dolayı kendim toparlamıştım.  
Danışmanlık sürecinde memnun eden tek şey birinin sizin için CV’nizi yazıp 
evraklarınızın fotokopisini çekip tüm işinizi yapmış olması olur. Ama birincisi bunları 
kendiniz yapmanız lazım, ikincisi bu kadar çok para vermeye değmeyen bir iş. İnsan 
kendini herkesten iyi tanır. İki danışmanla çalışmış biri olarak bunu garantileyebilirim.  
 

7.  Fakülte başvuru prosedürü ve dikkat edilmesi gerekenler nedir? 
 Deadline’ları kaçırmamak. Eksik evrak yollamamak. Gerekli evraklar ve son gonderim 
tarihleri universitelerin internet sitesinde her zaman yazıyor.  

 
8. Fakülteye kayıt prosedürü ve dikkat edilmesi gerekenler nedir? 

  
a. Fakülte kabul yazısı. 

 Bana Haziran ayında geldi.  
 

b. Öğrenci erkek ise askerlik tecili işlemlerinde bir sorun yaşandı mı? Evet ise neler? 
  
c. Banka işlemleri için prosedür ve gerekli evraklar nelerdir? 

D şıkkı ile aynı. 
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d. Öğrenci vizesi prosedürü ve gerekli evraklar nelerdir? 
 Bazı ülkelerde Türkiye’den bir banka hesabı olması yeterliyken İsviçre için kendi adıma 
İsvicre’de bir banka hesabım olması gerekiyordu. Bunu yapmak İsviçre’ye gidince kolay, 
sorun vize basvurusunda da bu hesabın kullanılacak olması. İsviçre’ye başvuracak 
arkadaşlar öncelikle UBS gibi bir bankada hesap açsınlar (oturma izni olmadan izin 
veriliyor buna), öğrenci vizesinin çıkması için gerekli olan parayı oraya yatırsınlar ve 
İsviçre’ye geldikleri zaman oturma izinleri ile isterlerse kredi kartı da çıkartabilirler.  
Bu detay dışında zaten vize için gerekli evraklar internette yazıyor. Benim 
konsoloslukları sık sık ziyaret etmem gerekmişti. Cünkü dil bilgisi sertifikası vs. 
onaylatılması gerekiyor.  
 

e. Sağlık Sigortası için gerekli prosedür ve evraklar nelerdir? 
 Sağlık sigortası Zürih’te oturmaya başladığınız ilk 3 ay içinde yapılması gereken bir 
sigorta. Adresiniz belli olduktan sonra size gelecek postayı bekleyin, oradaki prosedürü 
takip edin.  
 

9.  Oturma izni prosedürü ve gerekli evraklar nelerdir? 
 İsviçre’de, Zürih’te oturanlar kendi Kreisbüro’suna “anmelden” yapmalı. Bunun gerekli 
olduğu bilgisi zaten vize alınınca verilen bir bilgi.  

 
10. Öğrenci evde mi yurt da mı kalıyor? 

a. Ev ise karşılaştığı sorunlar var mı? Neler? 
  
b. Yurt ise yurt seçimi ve yerleştirme konusunda izlenen yöntem ve bu konuda önemli 

hususlar nelerdir? 
 Zürih’te yurt bulmak çok zor olduğu için ne çıkarsa çıksın kabul edilmek zorunda. Ben 
şanslıyım ki kaldığım yerden çok memnunum, okula çok yakın.  
Verebileceğim tavsiye yazdan ziyaret edip yurtta çalışan insanlarla iyi iletişim kurmak 
ve gerekli zaman aralıklarında E-Mail yazmak. Gerçekten çok zor bir sureç. İsviçre 
başvurularında en zor kısım ev/yurt arayışı.  

 
c. Memnun kalındıysa yurdun tam isim , adres ve iletişim bilgileri (veya varsa sadece web 

sitesi)? 
Pension Villa Laetitia 
http://www.villa-laetitia.ch/?lang=en 
 

11. Öğrenci fakültesinden memnun mü ? Transfer isteği var mı? En önemli sebep ne? 
 Cok cok cok memnun :) 

 
12. Öğrenci fakülteyi bitirmeden Türkiye’ye dönmeyi düşünüyor mu? Cevap evet ise neden? 

Hayir! 

http://www.villa-laetitia.ch/?lang=en

