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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 : Erkek öğrenci 

E-posta Adresi : 

Uyruğu  :T.C 

Mezuniyet Yılı :2019   Lise   Ticaret     

 

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

İsviçre, Zürih ETH, Makine Mühendisliği 

 

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

1.2 

 

4) Meslek seçimine ne zaman karar verdiniz?  

Öğrenci hala düşünüyor, kesin kararını vermedi. 

 Seçim sırasında izlenen bir yöntem varsa lütfen açıklayınız. 

 

 Staj yaptınız mı? Nerede? 

Evet yaptı. Güleryüz Toplu Taşıma Teknolojileri, Bezbant Ltd.Şti ve As Cıvata’da yaptı. 

 

5) Danışmanla çalıştınız mı? 

  Çalıştıysanız danışmanın iletişim bilgilerini belirtiniz.  

Evet, kısmen çalıştık. Alper Baran Europa. 

 Danışmanlık hizmetinden memnun kaldınız mı? Neden?  

Bazı yazışmalar dışında sözleşmede yer alan taahhütleri yerine getirmedi. 

 

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

Nisan sonu başvuru yapıldı. Ancak Matura sınavları bu tarihte henüz tamamlanmadığı için 

üniversiteye bu konuda yazılı bilgi verildi ve Matura sonucunu bekleyecekleri bilgisi geldi. 

 

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

Direkt üniversiteye başvuru yapıldı. 

 

 

 

 

 

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

 

Staj Tasarı 
Geometri 

Not 
Ortalaması 

Portfolyo Referans 
Mektubu 

Motivasyon 
Yazısı 

Mülakat CV 

 
 

 X     X 

IELTS 
puan 

TOEFL  
puan 

SAT      
puan 

TESTAS 
puan 

TESDAF 
puan 

MEDAT 
puan 

Kontenjan 
Sınırı 

C1 

 
 

     X X 

 

7) Fakülteye kayıt prosedürü ve dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? 

ETH web sitesi bu konuda çok detaylı ve açıklayıcı bilgileri vermektedir. Ancak ÖSD C1 

Almanca Dil  Sertifikası “Gut Bestanden” olması şart,  son üç yıl karne ortalaması ve Matura 

notunun kabul edilebilir olması lazım. Kontenjan sınırı olduğu için o yıl için 

okulun/fakültenin kendi kriterlerine göre belirlediği kabul edilebilir karne notu ve matura 

notu isteniyor. Herhalde o senenin başvurusuna göre belirleniyordur diye düşünüyoruz. 

 

a) Fakülteden kabul /ret cevabı ne zaman geldi?  

Matura sonucu geldikten sonra matura diploması gönderildi ve iki gün içinde kabul e-

postası geldi. 

 

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

Üniversiteden kabul e-postası geldikten sonra banka işlemlerine başladık. 

 Hangi bankayı kullandınız? 

HSBC ile çalıştık. 

 Blokaj / Hesap meblağı ne kadar? 

Bloke hesap istenmiyor. Ancak vize başvurusu sırasında öğrencinin Türkiye’deki 

hesabında 21.000 CHF karşılığı para görmek istemekteler. Ancak Zürih’te bulunan 

HSBC bankası kurumsal çalışmaktadır ve ATMsi bulunmamaktadır.   Para çekmek için 

HSBC banka kartı ile herhangi bir bankanın ATMsini kullanıyor. 

 

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

28 Ağustos’ta başvurduk. 

 Vizeniz ne kadar sürede çıktı?  

13-14 Eylül vize geldi 

 Bu süreçte karşılaştığınız en önemli sorunlar ve çözümleri nelerdir? 

Vize sürecimiz uzun sürdü. Çünkü İstanbul İsviçre Konsolosluğu dosyasındaki banka 

dokümanlarını Zürih Göçmen bürosuna göndermemiş. Biz bunu göçmen 

bürosundan PTT aracılığı ile bize gönderilen yazıdan öğrenebildik. Evrakların 

gönderilmesi vs 2-3 haftayı geçti. Konsolosluktan bilgi almak biraz zor bu sebeple 

gereksiz bir bekleme oldu. 
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d) 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?  

Sağlık sigortası Groupe Mutuel ile yaptık. Ancak kart ve ödeme kağıtları öğrenci 

tatildeyken gelmiş dolayısıyla ödeme gününü kaçırmış. Belediyeden sağlık sigortası 

yaptırılmadığına dair bir yazı geldi. Meğer sigortayı yaptırdıktan sonra Kraus büroya da 

bildirmek gerekiyormuş. Öğrenci ülkeye girdiğinden itibaren üç ay içerisinde sigorta 

yaptırmazsa belediye otomatikman sigortayı yapıyormuş. Bize yine Groupe Mutuel’a 

daha düşük ücretle sigorta yaptıracaklarını bildirince, öğrencinin yaptırdığı aylık 403CHF 

gibi yüksek sigortanın yetişkin sigortası olduğunu öğrendik. Hemen yanlışlık düzeltildi.  

Sigorta öğrenci sigortasına (aylık 110 CHF) çevrildi ve sigorta firmasından Kraus Büroya 

gidecek yazı alındı. 

  

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

Başvuru sırasında öğrencinin Türkiye’deki veya İsviçre’deki hesabında 21.000 CHF veya 

karşılığı para görmek istemekteler. 

 

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

Türkiye’de yapılmamışsa, askerlik tecili T.C. Büyükelçiliklerinden yapılıyor. Zürih’te 

ateşelik olduğu için  Bern’deki büyükelçiliğimizde elden ya da posta yolu ile askerlik 

ertelemesi yapılabilmektedir. 

 

8) Evde mi yurt da mı kalıyorsunuz?  

Evde kalıyor. Yurt bulma konusunda çok çabaladık ama bulamadık. Zürih’te yurt bulmak çok 

zor. 

 

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

Ev kiralama konusunda kimi emlâkçıların ırkçı tutumlarından bahsedebiliriz. Kira bedeli 

aylık 1480 CHF. Bu rakama ısınma, su ve elektrik giderleri dahildir.  

 

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

- 

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

Comparis Property Uygulaması bu konuda oldukça başarılı. 

 

9) Lisede alınan derslerin yeterliliğini değerlendirir misiniz? 

 

 Yetersiz Yeterli Çok yeterli 

Almanca  X  

İngilizce  X  

Matematik  X  
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Fizik  X  

Ticaret    

 

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

Bölümün derslerine girip hepsinin ilgisini çektiğini gördüğünde doğru bölümde olduğunu 

anladı. Şu an için başka bölüm düşünmüyor.  

 

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

 

600-800 euro  
 

 

800-1000 euro 
 

 

1000 euro ve üzeri 
 

X 

 

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) 

      

 

14) Uyum sürecinde size kimler destek oldu? 

 

Aile ve 
Yakınlar 

Üniversite 
Arkadaşları 

Lise 
Arkadaşları 

Öğrenci 
Birliği 

Üniversite 
Mentorluk 

Sistemi 

Diğer 
(belirtiniz) 

 

X  X    

 

15) Mezun olduktan sonra ne yapmayı planlıyorsunuz ? 

 

Türkiye ‘de çalışmak 
 

 

Yurtdışında çalışmak 
 

 

Yüksek lisans yapmak 
 

X 

Diğer, belirtiniz 
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16) Tavsiyelerinizi yazar mısınız ? 

 

 

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

paylaşılmasına, aktarılmasına izin verir misiniz? 

Evet 

 

 


