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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?  

İsviçre, Zürih, ETH, Mimarlık 

 

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

1,7 / 1,7 

4) Meslek seçimine ne zaman karar verdiniz? 

  Lisede karar verdim. 

 

a. Seçim sırasında izlenen bir yöntem varsa lütfen açıklayınız. 

İlkokuldan beri yaratıcılık üzerine meslekleri düşünüyordum. Hatta ayda bir meslek 

değiştirmem ailede eğlence konusu olmuştu. Sırasıyla, öğretmen, yazar, modacı, 

reklamcı, yönetmen vb. meslekleri düşündüm. Eski okulumun verdiği imkânlarla 

bazılarının kulüp çalışmalarına katıldım. Bazılarını da okula gelen uzmanlardan 

dinledim ve bana göre olmadığına karar verdim.  Lisede en sevmediğim dersleri 

bildiğim için, o konularda çalışılacağım meslekleri seçmeyeceğimi biliyordum. En 

sevdiğim dersler matematik ve resim olduğu için mimarlığı düşünmeye başladım. Yurt 

dışında ve yurt içinde çalışan çeşitli mimarlarla görüştüm, yerinde mesleği tanımaya 

çalıştım. 12. sınıfın sonunda “Başka mesleği atlıyor muyum?” diye bir ara 

endişelenmiştim. Matematik sevdiğim için “Bilgisayar mühendisliği olabilir mi?” diye 

sorguladım. Ama bu konuda bir meslek sahibi ile görüşünce vazgeçtim ve mimarlıkta 

karar kıldım. 

 

b. Staj yaptınız mı? Nerede? 

       Acıbadem İnşaat’ta, Efesan Holding vb. yerlerde birer haftalık stajlar yaptım. Aykut 

Mutlu, Sarper Ünlü, Barbaros Sağdıç ve Yücel Çınar gibi isim yapmış mimarlarla da 

görüştüm. 

  

x  X 
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5) Danışman kullandınız mı? 

Evet , Unicum’dan Özlem Barsgan’dan destek aldım.  

Web adresi: http://www.unicum.com.tr/ Adres: Sinanpaşa Köprüsü Sok. Çelik İş Merkezi 

No. 10 Kat 2 D. 44, 34022 Beşiktaş/İstanbul Tel: (0212) 259 70 73 

 

 Danışmanlık hizmetinden memnun kaldınız mı? Neden? 

Ailecek çok çok memnun kaldık. Daha önce ablamın danışmanıydı. Her zaman nazik, 

dakik, disiplinli, çalışkan, mütevazı ve çok deneyimli birisi. Ne zaman bir şey istesek 

veya arasak hep anında dönüp bize yardımcı oluyordu. Ailecek hepimizi ve 

endişelerimizi ayrı ayrı idare etti demek daha doğru olur. Yol haritası çizerek, doğru 

bilgiyi hep zamanında verdi. Benim en stresli zamanlarımda hep yanımda oldu, 

destekledi. Hedeflediğim yer olan ETH kabulüm geldiğinde de, Almanya başvurularını 

yaparsak gelecekte yatay geçiş ve uzmanlık program başvurularımda dezavantajı 

olabileceğini sayesinde öğrendim. Danışman tutamayan bazı arkadaşlarımın sorularını 

da büyük bir iyi niyetle yıl boyunca cevapladı.  

 

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

ETH kış dönemi başvuruları 1 Kasım-30 Nisan arasıydı. İlk dönem karne notu belli olduğu 

zaman başvuru yapılabildi. ETH’ya başvururken dikkat edilmesi gereken en büyük 

faktörlerden birisi not ortalaması olduğu için dokuzuncu sınıftan itibaren notlarıma özen 

göstermiştim.  21.02.2019 tarihinde başvuru yapıldı ve aynı tarihte evraklar üniversiteye 

gönderildi. 26.02.2019 tarihinde başvurunun ve evrakların teslim alındığını teyit eden bir 

yazı geldi. Eksik evrak olan Matura diplomasının alınır alınmaz gönderilmesi belirtiliyordu. 

 

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

Doğrudan üniversiteye on line başvurulup, istenen  belgeler posta ile üniversiteye 

yollandı. (https://www.lehrbetrieb.ethz.ch/eApply/registration.view) 

 

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

• Başvuru Koşulları: 

o Karne Notları 

Genel olarak lise notlarının ve seçilen fakültenin önem verdiği bazı ders 

notlarının kabul edilebilir olması.  

o Alınması Gereken Matura Dersleri 

 Almanca 

 Matematik 

 Fen Bilimleri (Biyoloji, Kimya veya Fizik) (birini almış olması yeterli. ) 

o C1 Sertifikası 

“Gut Bestanden” ile geçmiş olmalı. 

 

http://www.unicum.com.tr/
https://www.lehrbetrieb.ethz.ch/eApply/registration.view
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• Başvuru: 

Online başvurunun çıktısı alınıp istenen dokümanlarla beraber üniversiteye 

yollandı. CV, üç adet fotoğraf,  bir adet Bestatigung (kapsamlı) öğrenci belgesi, 

konsolosluktan onaylı C1 sertifikası, 9-12 (12.sınıf birinci dönem) transktipti ve 

başvuru parasının (150 CHF) ödendiğine dair dekont kondu. Ayrıca Matura 

diplomasının son başvuru tarihine kadar alınamadığını belirten bir yazı yazıldı ve 

onaylı kopyası 31 Mayıs’ta okuldan alır almaz yollandı. 

 

 

Staj Tasarı 
Geometri 

Not 
Ortalaması 

Portfolyo Referans 
Mektubu 

Motivasyon 
Yazısı 

Mülakat CV 

İstenmi-
yor* 
(stajlar 
CV ye 
yazıldı) 

Aldım ama 
istenmiyor
*  

X 
9-12. sınıf 
transkripti 
çok önemli. 
Matura 
notu da 
önemli.* 

 

İstenmiyor 
* 

İstenmiyor 
* 

İstenmiyor 
* 

Matura 
Notu 
yeterli 
değilse 
okul 
sınavı 
var. * 
 

X 

IELTS 
puan 

TOEFL  
puan 

SAT puan TESTAS 
%’lik dilim  

TestDaF 
puan 

MEDAT 
puan 

Kontenja
n Sınırı 

C1 

İstenmi-
yor.  
 

   
 
 

  Var  X 
“Gut 
Bestan-
den” şart 
(Alm. 
Kons. 
onaylı 
kopya) 

* Ben başvurmadım ama genel olarak Almanya Mimarlık başvuruları için (istisnalar 

olabilir) staj ön koşul olmasa bile başvuruda önemli bir husus. Tasarı Geometri dersi 

alamayanlar Almanya’da mimarlığa başvuramıyor. Genel olarak Mimarlık fakülteleri 

kontenjanlı olduğu için Matura notu önemli. Almanya’da her Mimarlık fakültesinin 

ayrı portfolyo talepleri oluyor Web sitesinden takip etmek lazım. Referans 

mektubunun olumlu etkisi olabilir. Almanya Mimarlık başvurularında motivasyon 

yazısı isteniyor. Bazı fakülteler mülakat da istiyor. Detaylar her fakülte Web 

sayfasında var. 

*Viyana Teknik Mimarlık fakültesinde de portfolyo isteniyor. Kontenjanın üzerinde 

başvuru olursa sınav açılabilir. 

 

7) Fakülteye kayıt prosedürü ve dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? 

 

a) Fakülteden kabul /ret cevabı ne zaman geldi?  
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Okuldan alınan onaylı Matura diploması 3 Haziran’da üniversiteye yollandı. 5 Haziran 

günü, Matura diploması ve C1 aslının yollanması kaydıyla kabul yazısı geldi.  

 

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

Haziran ayı içerisinde D vizesi başvurusundan önce yapıldı. 

 

 Hangi bankayı kullandınız? 

İstanbul’da HSBC’de adıma hesap açıldı.  (Çünkü hesabımın bulunduğu bankanın, 

İsviçre’de bir şubesi ve onaylı bankalar listesinde olması gerekli) 

 Hesap/Blokaj meblağı ne kadar? 

Hesap meblağ 21000 CHF. Her hangi bir blokaj gerekmiyor. 

 Zürih’te hangi banka kullanıldı 

Corner Bank kullanıldı. Zürih’te hesap açma zorunluluğu yok. Ancak tüm 

ödemelerimi otomatik hesaba bağlamak istedik.  

 İşlem masrafları ne kadar tuttu? 

1000 CHF transferine 18 CHF masraf ediliyor. 

 

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

Vize randevusu 24 Haziran’a alındı. Ancak konsolosluk, üniversitenin kabulünü 

belirten e-postayı kabul etmedi, üniversitenin resmi, ıslak imzalı kabul yazısını istedi. 

Belgeyi getirmek için konsolosluktan ilave süre istedim. Ertesi gün okul gerekli yazıyı 

tarayarak e-posta yoluyla yolladı ve konsolosluk bu sefer kabul etti. İsviçre vize 

başvurusu için banka hesabımda min. 21 000 CHF miktarında bir para olması 

gerekiyordu. Aslında ETH içinde vize başvurularına yardımcı olan bir birim var.  

 

 Vizeniz ne kadar sürede çıktı?  

15.07 2019 da vize çıktı.  

 Bu süreçte karşılaştığınız en önemli sorunlar ve çözümleri nelerdir? 

Hiçbir sorunla karşılaşılmadı. 

 

d) Fakülte Ön Kaydı: 

03.07.2019’da fakülte ön kaydı İstanbul’dan kayıt formu doldurulup gönderilerek 

yapıldı. Çünkü yurt başvuruları için öğrenci numarası isteniyordu. Formda iletişim 

adresi (öğrenim ilgili belgelerin ve öğrenci kartının gönderileceği adres) ve ailenin 

ikamet adresi yazıldı. 10 Eylül’de fakültenin tanıtım gününe başladı. 16 Eylül’de de 

okul açıldı. 

 

e) Fakülte Kesin Kaydı: 

Merkezdeki ETH dekanlık binasına giderek kesin kayıt yaptım. Okuldan öğrenci 

kartımı ve kayıt belgesinin bir üst versiyonunu (Erweiterte 

Immatrikulationsbestatigung) aldım. 
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f) 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?  

İsviçre’de A/T 11 geçmiyor. Sigortanın mutlaka İsviçre’de yapılması gerekiyor. Masrafı 

ayda 65 CHF olan Suisscare’de var,  ama kapsamının dar olduğu daha önceki bir 

mezun tarafından deneyimlenmiş.  (Başını vurduğu halde kapsam dışı olduğu için 

hastaneden 649 CHF’lık bir fatura gelmiş.) Sağlık sigortasını Groupe Mutuel 

Assurances ile aylık 110 CHF’a yaptırdım. Sağlık sigortası başvurusu için pasaport, 

okuldan alınan kayıt belgesinin bir üst versiyonu (Erweiterte 

Immatrikulationsbestatigung), ikametgâh için verilen belgeyi verdim. Banka 

tarafından hesap numaram henüz daha belirlenmediği için otomatik ödeme için 

banka bilgilerimi aynı gün veremedim. Bu sebeple ödemeyi takip etmek ve sonra 

tekrar sigorta firmasına gitmek zorunda kaldım. 

 

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

D vizesi alındığında, İsviçre’ye girilmesinden 14 gün içinde ikametgâh ve oturma 

iznine başvurma zorunluluğu var. 8 Eylül’de Zürih’e gittim, 13 Eylül’de ikametgâh 

kaydı ve oturma iznine başvurdum.   

• İkametgâh kaydını, yurdun olduğu yere bağlı nüfus dairesine (Kreisbüro) yaptım. 

Adresi internetten bulunabilir. Gerekli evraklar: Pasaport aslı ve kopyası, kira 

kontratı aslı ve kopyası, okuldan alınan kayıt belgesinin bir üst versiyonu 

(Erweiterte Immatrikulationsbestatigung) aslı ve kopyası, İkametgâh kaydı için 20 

CHF, oturum kartı ücreti 142 CHF, min. 21000 CHF miktarının banka hesabında 

olduğunu gösteren belge aslı ve fotokopisi. Oturma izni için bir hafta sonraya, 20 

Eylül’e randevu verildi.  

• 20 Eylül’de oturma izni randevusuna gittim, başka belge istenmedi. Sadece 

yanımda getirmiş olmama rağmen fotoğrafım orada çekildi.  Yurt adresime 26 

Eylül’de bir yıllık oturma izni kartı gönderildi.  

        

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? 

Kabul geldiğinde fakülteye ön kayıt yapılırsa fakültenin yolladığı öğrenci numarası ile 

yurt kayıt sistemlerine giriş hakkı doğuyor, ancak o listelerde sıra hiç gelmiyor. 

Bundan dolayı öğrenciler Facebook’ta grup açmışlar. Odadan çıkmadan önce veya 

geçici süreliğine odayı devralacak birisini arıyorlarsa gruba yazıyorlar. Böylece 

sistemdeki gibi rastgele birisi odalarını almıyor, Çoğu kişi yurt odasını böyle buluyor. 
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Haziran ve Temmuz boyunca sabah akşam internetten bu şekilde yurt başvurusu 

yaptım, orada okuyan tanıdıklara da haber verdim ki bildikleri bir oda boşalırsa haber 

versinler. Normalde odadan çıkarken birisi hakkında öneride bulunarak odanızı 

istediğiniz kişiye verebiliyorsunuz. Bu sistemin artık kaldırılmış olduğu söylenmiş olsa 

da bu şekilde referans sonucu şimdiki odamı kiraladım. (Alman lisesinden ETH 

Mimarlık fakültesinde olan bir arkadaş, ev arkadaşlarından birisinin yurttan çıktığını 

söyledi ve beraber bir sonraki kiracı olarak beni önerdiler, böylece şans eseri Living 

Science’da yer buldum.) Aylık kira olarak 603 CHF ödüyorum. Odam 20m2, içinde çift 

kişilik yatak, dolap ve çalışma masası ve banyo var. Ancak altı kişi bir mutfağı ve ortak 

alanı paylaşıyoruz. Mutfağın temizliği konusundaki farklı görüşlerimizden kaynaklı 

olarak hijyen açısından anlaşmazlıklar olabiliyor. Yurdun kampüsün içinde olması 

büyük kolaylık, derslere ve atölyeye rahat gitmemi sağlıyor. Ama şehir merkezinde 

yaşamak psikolojik açıdan daha iyiymiş gibi görünüyor. 

 

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

Memnunum.  Yurdun adı Living Science . http://www.livingscience.ch/living-and-

studying-zurich/?L=1 

 

9) Lisede alınan derslerin yeterliliğini değerlendirir misiniz? 

 

 Yetersiz Yeterli Çok yeterli 

Almanca  X  

İngilizce    

Matematik   X 

Fizik  X  

Ticaret    

 

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

Fakülteden çok memnunum. Şehir İstanbul yanında çok düzgün ve ıssız kalıyor. Üst lisans 

yaptıktan sonra İsviçre’de kalmayabilirim.  

 

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

Zürih çok pahalı bir şehir ve maket malzemelerini kendi cebimizden ödediğimiz için 

masraf fakülteden kaynaklı olarak da değişiyor. 

600-800 Euro  
 

 

800-1000 Euro 
 

 

1000 Euro ve üzeri 
 

X 

http://www.livingscience.ch/living-and-studying-zurich/?L=1
http://www.livingscience.ch/living-and-studying-zurich/?L=1
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12) Üniversite süresince bir işte veya projede çalıştınız mı? Nerede? 

 

 

 

13) Üniversitede sizi en çok zorlayan konular neler oldu? 

 

Sınav 
Sistemi 

Dersler Yabancı Dil Öğretim 
Görevlileri 

Sosyal 
Yaşantı 

Diğer 
(belirtiniz) 

Henüz tam 
fikrim yok. 

Finaller 
sene 

sonunda 
olacak 

 X 
İsviçre 

Almancası* 

 X 
İsviçre 

Almancası* 

Notlandırma 
sistemi 

*Dersler bizim öğrendiğimiz “Hochdeutsch” dilinde anlatılıyor. Ama günlük hayatta 

kullanılan ve öğrencilerin kullandığı dil “Schweizer Hochdeutsch”.  

14) Uyum sürecinde size kimler destek oldu? 

 

Aile ve 
Yakınlar 

Üniversite 
Arkadaşları 

Lise 
Arkadaşları 

Öğrenci 
Birliği 

Üniversite 
Mentorluk 

Sistemi 

Diğer 
(belirtiniz) 

 

        X 
          

   Derslerin 
hemen 
başlaması  

 

15) Mezun olduktan sonra ne yapmayı planlıyorsunuz ? 

 

Türkiye ‘de çalışmak 
 

 

Yurtdışında çalışmak 
 

 

Yüksek lisans yapmak 
 

X 

Diğer, belirtiniz 
 

 

 

16) Tavsiyelerinizi yazar mısınız?  

 Telefon hattımı, Salt’dan ( Bahnhofstrasse 94) öğrenci kartı kullanılarak aldım. 

 Fakülte süresince yaşadığınız en iyi olay nedir? 

Hep kampüste duruyorduk, artık çalışmaktan bunalmıştık ve uykusuzduk. Bir akşam 

yemek yemeye şehre indik. Kampüse geri dönerken dedim ki “yürüsek mi?” Dağın 
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tepesine doğru iki saat boyunca yürüdük. Zaman zaman müzik açtık, bazen durduk 

şehrin ışıklarına baktık. En sonunda yurtlara varmaya beş dakika kala bir orman 

yolundan geçerken yıldızların ne kadar güzel olduğunu fark ettik. Orada yola yatıp 

müziği açıp yıldızları izlemeye başladık. İki saat orada soğukta yatmışızdır ama o gece, 

onca stresin, baskının arasında bu sömestrin en güzel gecesiydi. 

 Fakülte süresince yaşadığınız en kötü olay nedir? 

İlk dönem birçok proje yaptık. Bazı projelerde, kısa veya uzun süreçli olsa da, ne 

yapacağımı, neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilmediğimden dolayı paralize olmuş 

bir şekilde “deadline”ın yaklaşmasını beklemek benim için en kötüsüydü. 

 Tekrar başlangıca dönseniz neyi farklı yapardınız?  

İçime sinmeyen bir projeyi asla teslim etmez, riski göze alırdım. 

 Tekrar başa dönseniz neyi tekrarlardınız?   

Pre-Study Event’e mutlaka yine giderdim çünkü şu andaki en yakın arkadaşlarımla 

orada tanıştım. 

 

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

paylaşılmasına, aktarılmasına izin verir misiniz? 

Evet 

 

 

 

 


