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iVeriyi 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 :Erkek öğrenci  

E-posta Adresi  :       

Tel No   :  

Uyruğu   :TC 

Mezuniyet Yılı  :2019  Lise   Ticaret     

 

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

İsviçre/ Zürih/ ETH / Elektrotechnik und Informations Technologie  

 

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

1.0/1.0 

 

4) Meslek seçimine ne zaman karar verdiniz? 

2019 Nisan ayında karar verdim. 

a. Seçim sırasında izlenen bir yöntem varsa lütfen açıklayınız. 

 

b. Staj yaptınız mı? Nerede? 

Staj yapmadım 

 

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

Danışmanla çalışmadım. Her şeyi kendim yaptım. Hedefim hep ETH idi. 

 Danışmanlık hizmetinden memnun kaldınız mı? Neden? 

 

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

Başvuruyu Nisan sonu yaptım. ETH başvuruları 30 Nisan’da bitiyor. 

 

 Uni-assist gibi bir sistem üzerinden mi yoksa doğrudan fakülteye mi başvuru yaptınız? 

Doğrudan fakülteye başvurdum. 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

Staj Tasarı 
Geometri 

Not 
Ortalaması 

Portfolyo Referans 
Mektubu 

Motivasyon 
Yazısı 

Mülakat CV 

 
 

 X     X 

IELTS 
puan 

TOEFL  
puan 

SAT puan TESTAS %’lik 
dilim 
(Prozentrang) 

TestDaF 
puan 

MEDAT 
puan 

Kontenjan 
Sınırı 

C1 

 
 

  Kerntest: 
Testmodule:  

   X 

 

 

 

8) Fakülteye kayıt prosedürü ve dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? 

 

a) Fakülteden kabul cevabı ne zaman geldi?  

Matura diplomasını yolladıktan bir hafta sonra kabul geldi. 

 

b) Almanya için  

 Konsolosluğun hukuk bölümünden banka işlemleri ve diğer belgeler için belge 

teyit randevusunu ne zaman aldınız? 

 

 Bloke hesap için hangi bankayı kullandınız?  

 

 Cari hesabınızı hangi bankada açtınız? 

 

 Blokaj meblağı ne kadar? İşlem masrafları ne kadar tuttu? 

 

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

bankayı kullandınız? 

İstanbul’da HSBC’de hesabım açıldı,  Zürih’te ise  UBS’de.  

 

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

Temmuz'da, Eylül ayı için randevu alındı. 

 Vizeniz ne kadar sürede çıktı?  

Vize iki haftada çıktı 

 Bu süreçte karşılaştığınız en önemli sorunlar ve çözümleri nelerdir? 

Konsolosluk çok geç randevu veriyor dikkat edilmeli. ETH'nın sitesinde bu konuda 

rehber var, okunmalı. 
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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?  

Suisscare’e sigortamı 65 CHF ‘e yaptırdım. 

 

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

Süreç İsviçre'de çok hızlı ve kolay.  

 

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

       Yazın Türkiye'de yaptım. 

 

9) Evde mi yurt da mı kalıyorsunuz?  

Evde kalıyorum. Önce kalacak bir yer bulamadım. İlk ay eski mezunlardan birinin evinde 

kaldım. 

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

Herhangi bir sorun yok. Bir arkadaşımla paylaşıyorum. Aylık kirası 490 CHF. 

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

 

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

Öğrencilere ev bulan bir kuruluş olan https://www.juwo.ch/  

 

10) Lisede alınan derslerin yeterliliğini değerlendirir misiniz? 

 

 Yetersiz Yeterli Çok yeterli 

Almanca   X 

İngilizce   X 

Matematik   X 

Fizik  X  

Ticaret    

 

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

Memnunum. Değişiklik düşünmüyorum. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.juwo.ch/
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12) Aylık ortalama gideriniz ne kadar? (Konaklama dahil) 

 

600-800 Euro  
 

 

800-1000 Euro 
 

X 

1000 Euro ve üzeri 
 

 

 

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  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 
 

X 

Yüksek lisans yapmak 
 

X 

Diğer, belirtiniz 
 

 

 

17) Başka hangi fakültelere başvurdunuz?  

Başvurmadım. 
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18) Tavsiyelerinizi yazar mısınız? 

 Ev/yurt bakmaya erkenden, kabul gelir gelmez başlanmalı. 

 Keşke, başlangıçta derslere daha sık gitseydim.  

 İyi ki,  ödevleri düzenli bir şekilde yapıyorum. 

 

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

paylaşılmasına, aktarılmasına izin verir misiniz? 

Evet. 

                                                           
 


