
BURADA GEÇEN BİLGİLER KULLANILMADAN ÖNCE YETKİLİ MERCİ İLE KONTROL EDİLMELİDİR. 

1-Öğrenci: 

Kız öğrenci 

2-Hangi Sene mezun oldu? 

2016 

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

Avusturya, Viyana, Viyana Üniversitesi Eczacılık Fakültesi   ( 1.7 Matura notu ile kabul aldım). 

Viyana şehrini çok sevdiğimden, Almanya’daki okullara hiç başvuruda bulunmadım. 

4-Meslek Seçimine ne zaman karar verdi?(seçim sırasında izlediğiniz bir yöntem varsa lütfen 

açıklayınız) 

Kimya dersini çok seviyordum, ama Kimya sektörü yerine sağlık sektöründe çalışmak istiyordum. Bu 

sektörde çalışan tanıdıklarımla görüştüm. Bir meslek danışmanına gidip, bana uygun meslek haritasını 

çıkarttım.  

5-Danışman kullandınız mı? Cevap evet ise ; 

Hayır kullanmadım.  

6-Fakülte başvuru prosedürü nedir? 

Viyana Ünv. Eczacılık Fakültesinin yanısıra Viyana Teknik Ünv. Endüstri Mühendisliğine de kayıt 

yaptırdım. Endüstri Mühendisliğindeki kaydım  halen devam ediyor. Bölümümden memnun 

kalmazsam oraya devam etme imkanım var. Eczacılık fakültesi için ek sınava girdim. Biyoloji ve IQ 

sorularından oluşan,  2 saat süren çok zor olmayan bir sınavdı.  Derslerde ve sınavda herhangi bir 

Almanca dil sorunu yaşamadım. Ek sınavla alım yapan bölümler için kayıt işlemleri daha erken (Mart-

Nisan gibi) başlıyor, o yüzden okulların internet sitesinden düzenli takip yapılmalı. Avusturya 

Üniversiteleri için sadece son (12.) sınıf ders notları önemli. Ben sadece son sene Matematik özel 

dersi aldım. 

7-Fakülteye kayıt için gerekenler 

a--Fakülte kabul yazısının teyidi - 

b- Fakülte kayıt prosedürü ve dikkat edilmesi gereken önemli hususlar nelerdir?  

Matura diploması (Okuldan onaylı aslı) , pasaport, Online kayıt sırasındaki numara . 

Online kayıtda bizim okulu direk diğer ülkeler kategorisine attığından, bizim Matura diplomamız 

olduğunu kesin kayıt sırasında görevliye manuel olarak düzelttirmek gerekiyor.  

 

i-Banka işlemleri için prosedür ve gerekli evraklar nelerdir? 



Genelde Bank Austria da hesap açıyor Türk öğrenciler.  

ii- Öğrenci vizesi prosedürü nasıldır? Prosedürü hızlandırmak için nelere dikkat etmek gerekir. 

Üniversiteden kabul gelmeden, Avusturya konsolosluğundan D (öğrenci) vizesini almak biraz zor 

oluyor. Önceden geçerli bir Turist vizesi olursa, Avusturya da direk oturma vizesi başvurusu 

yapılabiliniyor.  D vizesinin avantajı ise Turist vizesinde 90 gün maksimum kalma süresinden daha 

uzun (6 AY) kalma imkanı sağlaması. Bazen oturma vizesi almak uzun sürebiliyor.  

iii- Sigorta için gerekli prosedür evraklar nelerdir? 

SSK lı olanların SGK’dan aldığı AT11 belgesi Avusturya’da geçerli.  AT11 belgesi için Unkapanı ya da 

Pendik’deki  SGK Yurtdışı İşlemler Birimi’ne başvurmak gerekmekte.  Bağ Kur olanlar geçerli 

olmuyormuş dikkat!!! Bağkurlular (ve isteyenler) Avusturyadaki özel sağlık sigortasını yaptırıyor. Aylık 

55 Euro bedeli var.  

d-Oturma izni prosedürü ve gerekli evraklar nelerdir? 

Normalde Türk vatandaşları oturma iznini Türkiyeden almaları gerekirken, Avusturya Lisesi öğrencileri 

Avusturyadan alabiliyor. Başvuru yapılan görevli bunu bilmeyebiliyor, hatırlatmak gerekebilir.Temiz 

kağıdını Avusturyadaki Türk konsolosluğundan almak daha kolay .  Bazen D vizesi sorabiliyorlar. 

Ayrıca ikametgah, sağlık sigortası ve Banka evrakları isteniyor.  

8-Öğrenci evde mi Yurt'da mı kalıyor? 

Milestone isimli özel yurtta kalıyorum. 2016 Haziran ayında başvurup, Ekimde taşındım. Yer 

bulabilmek için merkezi sistem yerine direk yurtların kendi sitelerinden online olarak veya şahsen 

başvurmak şansınızı artırıyor. Bazen daha uygun fiyat bile alınabiliyor.  

Tek kişilik oda için aylık 600 Euro ödüyorum. Girişde 1200 Euro deposit ve 2 aylık ücret peşin alınıyor. 

Ücreti 12 ay üzerinden alıyorlar. Bu sebeple yaz aylarında da kalabiliyorsunuz.  

Yurtdan memnunum. Özellikle ilk yıllarda yurtda kalmak alışma dönemini kolaylaştırıyor. Belki 

sonradan eve çıkabilirim. Daha önceden  giden Türk öğrenciler her konuda yeni gelenlere destek 

oluyor. 

9-Öğrenci  Fakültesinden memnun mü ? Transfer isteği var mı? En önemli sebebi ne? 

Evet  memnun. Transfer isteği yok.  

Öğrenci sayısı yıllar ilerledikçe azalıyor. Bazı dersleri veremeyenler okulu bırakabiliyor ya da başka 

bölümlere geçiş yapıyor. 

10-Öğrenci fakülteyi bitirmeden dönmeyi düşünüyor mu? Cevap evet ise neden? 

Hayır düşünmüyor. 


