
BURADA GEÇEN BİLGİLER KULLANILMADAN ÖNCE YETKİLİ MERCİ İLE KONTROL EDİLMELİDİR. 

MEZUN DENEYİMLERİ 

1- Erkek öğrenci 

2-Hangi sene mezun oldu? 

2016 

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

Avusturya, Viyana, Viyana Ekonomi Üniversitesi, İktisadi ve Sosyal Bilimler – İktisat ve Sosyoekonomi 

4-Meslek seçimine ne zaman karar verdi?  

12. sınıfın başlangıcında. 

5-Danışman kullanıldı mı?  

Hayır 

6-Fakülte başvuru prosedürü nedir?  

(ön şartlar ve evraklar).  

Her yıl 1 Mart ve 15 Mayıs tarihleri arasında üniversitenin internet sitesinden ön başvuru yapılır, kredi kartı (ya da 
varsa Avusturya banka hesabı havalesiyle) 50 € kayıt ücreti ödenir. Mayıs sonuna doğru başvurunun ikinci 
aşamasına geçilir, öğrencilerden neden o üniversitede okumak istediklerini anlattıkları başvuru mektubu 
yazmaları istenir. Eğer çok az öğrenci üniversiteye başvurmuşsa bu adım atlanır. Haziran ayı ortasında da 
motivasyon mektubu gönderen öğrenci sayısına göre üniversiteye giriş sınavı (Aufnahmeprüfung) yapılıp 
yapılmayacağı duyurulur. (2012-2016 yılları arasında bu sınavın sadece iki kere gerçekleştirildiğini duydum, ancak 
bu iki seferde de sınava katılan bütün öğrenciler üniversiteye kabul edilmiş)  

7-Fakülteye kayıt için gerekenler: 

a-Fakülteye ön kayıt prosedürü nedir? 

İnternet üzerinden başvuru, kayıt ücretinin ödenmesi, gerekli olduğu durumlarda motivasyon mektubu 
yazılması ve üniversiteye giriş sınavına girilmesi.  



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

Ön kayıt sürecinde belirtilen tarihleri kesinlikle kaçırmayın. Kesin kayıt işlemi için internetten uygun 
olduğunuz bir zamana randevu alın ve o tarihte Viyana’da olun. Öğrenci işlerine uğramadan önce yine 
kütüphane binasının 1. Katındaki cihazlardan sonradan öğrenci kimliğinizin üzerine basılacak fotoğrafınızı 
çektirin. Üniversiteye kayıt için oturumunuzu Avusturya’ya aldırmanıza gerek yok, turist vizesiyle bile 
üniversiteye başvuru yapabilirsiniz. Kayıt sırasında pasaportunuzu ve Matura diplomanızı götürmeniz 
yeterli olacaktır. Üniversite size sosyal güvenlik numaranızı sorarsa henüz Avusturya’da sosyal güvenceniz 
olmadığını belirtebilirsiniz. Kayıt sonrası öğrenci kimliğiniz ve kredi kartı ile fotoğrafınızı çektirdiğiniz 
cihazlardan 19.20€ tutarındaki ÖH-Beitrag’ı ödediğiniz takdirde üniversitenin kayıtlı öğrencisi olabilirsiniz.  

i- Banka işlemleri için prosedür ve gerekli evraklar nelerdir? 

Oturum vizesine (D) başvururken öğrenci Türkiye’de kendi adına hesap açarsa ve bu hesapta 6000 € 
civarı bir para bulunursa anne babadan evrak istenmeyeceği için vize daha hızlı çıkar. Avusturya’ya 
geldiğinizde burada bir banka hesabı açılışı için Meldezettel, pasaport ve öğrenci belgeleri 
(Studienblatt ve Studienbestätigung) götürmeniz yeterlidir. Bazı bankalar öğrenci hesabı açılışında 
öğrencilere 20 – 50 € arası para hediye edebiliyor, araştırabilirsiniz. Türkiye’deki parayı buraya 
getirmenin en masrafsız yolu parayı nakit getirmek. SWIFT yapıldığında hem parayı gönderen hem de 
alan bankalar kesinti yapabiliyor. Denizbank’ın Avusturya’da şubeleri olduğu için daha az kesinti 
yaptığını duydum. 

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

Avusturya Konsolosluğu’nun internet sitesinden Abholung Visa D ya da başka bir D vizesi türü 
başvurusu için randevu alın. Konsolosluğa gittiğinizde Matura diplomanız olduğunu ve bu yüzden 
Aufenthaltsbewilligung başvurusunu Avusturya’da yapacağınızı belirtin. Ben hiçbir belgeyi notere 
tasdik ettirmedim, doğum kayıt örneği zaten çok dille veriliyor, onu kaymakamlıktan apostillettim, 
adli sicil kaydının da e-devletten çıktısını aldım. Konsolosluk çalışanı bana bunun sebebini sorduğunda 
aynı belgelerin Viyana’daki Türk Konsolosluğu’ndan Almanca olarak alınabildiğini söyledim. D vizesine 
hiçbir ücret ödemedim ama temmuz ayında üniversiteye kayıt yapmak için aldığım C turist vizesi için 
86 € ödemiştim. Üniversiteye atacağınız bir mail ile alabileceğiniz BestätigungAufnahmeverfahren 
belgesiyle üniversiteye kesin kayıt yaptırmasanız bile 5-6 ay geçerli D vizesi alıp onunla yazın 
Avusturya’ya gidebiliyormuşsunuz. 

iii- Sigorta için gerekli prosedür evraklar nelerdir? 

SGK’lı öğrenciler SGK’dan alacakları bir belgeyle sigortalarının Avusturya’da da geçerli olduğunu ispat 
edebilirlerse o belgeyle vize başvurusunda bulunabilirler. Ben telefonla Ray Sigorta’dan 60 € karşılığı 
1 yıl geçerli sağlık sigortası yaptırıp onun poliçesiyle vize aldım. Vizem çıktıktan sonra bu poliçeyi iptal 
ettim ve ödediğim ücretin tamamını geri aldım. Avusturya’ya gelince burada devlet sigortasına 
başvurdum. 

c-Sağlık Sigortası için gerekli evraklar nelerdir? 

Öğrenci belgeleri ve pasaport. Sigorta için WGKK’ya ayda 56,74 € ödüyorum.  



d-Oturma izni prosedürü ve gerekli evraklar nelerdir? 

D vizesi için gereken evraklara çok benzer evraklar gerekiyor:Kira sözleşmesi, adli sicil kaydı, nüfus kayıt 
örneği, banka hesap dökümü (Finanzübersicht), öğrenci belgeleri, Matura diplomasının orijinali ve 
kopyası, bir de oradan alıp doldurabileceğiniz başvuru formu. DresdnerStraße’deki MA 35 bürosuna gidip 
sıra numarası alıyorsunuz ve ilk başvuru esnasında nakit ya da kartla 155 € ödemeniz gerekiyor. 

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

Askerliğimi henüz tecil ettirmedim, bu yıl sonuna kadar vaktim var. 

8-Öğrenci evde mi yurt da mı kalıyor?Yurtta kalıyorum. 

a-Ev ise karşılaştığı sorunlar var mı? Neler? 

b-Yurt ise yurt seçimi ve yerleştirme konusunda izlenen yöntem ve önemli hususlar nelerdir? 

İnternet üzerinden araştırma yaparken yurdun merkezi bir bölgede (tercihen 6, 7, 8 ve 9. ilçeler) olmasına ve 
üniversiteme yakın olmasına dikkat ettim. Viyana’daki en uygun yurtlardan birinde kalıyorum ama odamı 
yabancı bir oda arkadaşıyla paylaşıyorum. Tuvalet ve mutfak ikimize ait. Tek kişilik odaların bir çoğunda da 
mutfak ve tuvalet, bir başka kişiyle paylaşıyorsunuz, odayla ilgili detayları iyi okumanızı tavsiye ederim. 

c-Yurdun tam isim , adres ve iletişim bilgileri (veya varsa sadece web sitesi)? 

WihastTendlergasse 12, http://www.wihast.at/ 

d-Memnun kalındı mı? Neden ? 

Yurdun fiyatı çok uygun ama yabancı bir arkadaşla (ki kendisi 33 yaşında bir Master öğrencisi) aynı odada 
yaşamak çok da güzel bir şey değil. Kendi dönemimden bir arkadaşla aynı yurttaki başka bir odaya çıkmak 
istiyorum. Başka türlü iki kişilik odada kalmak kolay değil. Tek kişilik odada kalırsam da kendi başıma 
sıkılabilirim diye düşünüyorum. 

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

Güzel ve ilginç bilgiler öğrendiğimi düşünüyorum. Bölümümden memnunum. STEOP adı verilen baraj 
derslerin olduğu ilk dönem biraz sıkıcı gelebilir ama zaman geçtikçe üniversite yaşamı daha güzelleşiyor, 
gruplar daha küçülüyor. İlk birkaç ay boyunca sabredebilmek önemli. 

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

Hayır düşünmüyorum. 


