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BURADA GEÇEN BİLGİLER KULLANILMADAN ÖNCE YETKİLİ MERCİ İLE KONTROL EDİLMELİDİR. 

MEZUN TECRÜBELERİ  SORULARI 

 

1-Öğrenci : 

Erkek öğrenci 

2-Hangi sene mezun oldu?  

2016 

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

Avusturya, Viyana Teknik Üniversitesi, Makine Mühendisliği Fakültesi (1,1 Matura ile kayıt yaptırdım) 

4-Meslek seçimine  ne zaman karar verdi? (Seçim sırasında izlenen bir yöntem varsa lütfen 

açıklayınız) 

Bu konuda net bir cevabım yok fakat kesinlikle mühendisliğin her hangi bir dalı ile ilgileniyordum. 

Daha sonra Makine Mühendisliğini daha geniş bir çalışma alanı olduğunu düşündüğümden seçtim. 

5-Danışman kullanıldı mı? Cevap evet ise ; 

Hayır. Avusturya başvurusu için Gerek yoktu. 

a-Danışman ‘ın iletişim bilgilerini ve ilgili yetkili ad ve soyadını belirtiniz 

b-Memnun kalındı mı? 

c-Neler memnun etti veya etmedi? 

6-Fakülte başvuru prosedürü nedir? (ön şartlar ve evraklar) 

Viyana Teknik Üniversitesi Haziran ayında web sitesi üzerinden kayıt işlemini açıyor. Bu siteyi kayıt 

gününden haberdar olmak için takip etmek gerekiyor. Site üzerinden online kayıt işlemini 

gerçekleştirdim. İşlem bittiğinde site size ön kayıt başvuru numarası veriyor. Kesin kayıt için giderken 

bu numara, matura diploması ile başvurdum. Kayıt işlemi bölümden bölüme farklılık gösteribilir. 

Benim size bildirdiğim Viyana Teknik Makine Mühendisliği fakültesi içindir.  

Burada çok önemli bir konu var oda üniversite web sitesi üzerinden online kayıt yaparken 

Türkiyeden başvuru yaptığınızı girdiğinizde sistem otomatik olarak sizin başvurunuzu Matura değil 

seçeneğini seçmeye mecbur ediyor. Üniversiteye kesin kayıt için başvuru yapmaya gittiğinizde 

Maturanızın olduğunu hatırlatmak gerekir.  

 

7-Fakülteye kayıt  için gerekenler: 

a- Fakülte kabul yazısının teyidi. 
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b- Fakülte kayıt prosedürü ve dikkat edilmesi gereken önemli hususlar nelerdir? 

Matura Diploma Aslı, online kayıt esnasında alıınan ön kayıt numarası, pasaport 

i- Banka işlemleri için prosedür ve gerekli evraklar nelerdir? 

Bank Avustria da hesap açtım. Genelde Türk öğrenciler bu bankada hesap açıyor. 

 

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

gerekir. 

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

oluyor. Konsolosluk bu konuda çok yardımcı olmadı, ben vize konusunda zorluk çektim.  Fakat 

pasaportunuzda geçerli bir Turist vizesi olursa, kayıt yaptırmaya bu vize ile gidebilirsiniz. Okula 

kayıttan sonra da bu vize ile de Avusturya da direk oturma vizesi başvurusu yapılabildiğini 

öğrendim. Fakat ben zor da olsa D vizesi alıp kayıta bu vize ile gittim. 

iii- Sağlık Sigortası 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 

(VGKK). Her şeyi kapsayan bu sigortanın bedeli Aylık 55 Euro . 

c-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. 

Öğrenci Belgesi, Sigorta, Yurt Kontratı ve Temiz Kağıdı,  Ailenin gelir durumunun belgelenmesi ve 

Banka hesabında 7.000-8000 Euro görmek istiyorlar. 

Temiz kağıdını Avusturyadaki Türk konsolosluğundan ücretsiz  alınabiliyor. Bu işlem daha kolay ve 

masrafsız. Bazen D vizesi sorabiliyorlar.  

Okul ve yurt kayıtı yaptırdıktan sonra öncelikle 3 gün içerisinde ikametgah başvurusu yapıp sonra 

oturma izni için başvuru yapılmalı. Oturma izini genelde 2 hafta içerisinde sonuçlanıyor. 

d-Öğrenci erkek ise askerlik tecili işlemlerinde bir sorun yaşandı mı? Evet ise neler? 

Yaşamadım. Gitmeden İstanbuldan hallettim. 

8-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? 

Milestone isimli Özel Yurtta  Kalıyorum. Devlet yurtlarını odalar 2 kişilik olduğu için tercih 

etmedim. İnternet sitesi üzerinden tüm yurtlara başvuru yapılabiliyor fakat yurtta yer bulmak 

bazen zor olabiliyor. Ben yer bulabilmek için merkezi sistem yerine direk yurtların kendi 

sitelerinden online olarak başvuru yaptım. Eğer yer yoksa bile belli aralıklarla yurda direkt 

olarak sormakta, yazmakta fayda var. 
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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.  

 

9- Öğrenci fakültesinden memnun mü ? Transfer isteği var mı? En önemli sebep ne? 

Seçtiğim bölümden memnunum. Bölüm veya ünversite değiştirmeyi düşünmüyorum bunun içinde 

çok erken,  derslere başlayalı sadece  bir kaç ay oldu.  

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

Hayır düşünmüyorum.  


