
BURADA GEÇEN BİLGİLER KULLANILMADAN ÖNCE YETKİLİ MERCİ İLE KONTROL EDİLMELİDİR. 

MEZUN DENEYİMLERİ 

1- Kız öğrenci 

2-Hangi sene mezun oldu? 

2016 

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

Avusturya, Viyana Teknik Üniversitesi, Makine Mühendisliği 

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

Liseye başlarken meslek seçimine değil; fakat hangi alanda çalışacağıma karar vermiştim. 

5-Danışman kullanıldı mı? 

Hayır kullanmadı. 

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

Gereken şeyler: Matura belgesi, online ön kayıt yaptıktan sonra alınan numara ve pasaport.  

7-Fakülteye kayıt  için gerekenler: 

a-Fakülteye ön kayıt prosedürü nedir? 

Temmuz ortası gibi internet sitesinde önceden açıklanan tarihten itibaren online olarak ön kayıt yapmak 
gerekiyor. Bu kayıt sonrası bir numara veriliyor, kesin kayıt yaparken bu numara sizden isteniyor. 

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

Gereken belgelerle üniversitenin kayıt işlemlerinin yapıldığı bölüme gidiyor, sıranız geldiğinde vezneye girip 
kaydınızı yaptırabiliyorsunuz; oldukça kısa bir işlem. Kaydınız yapıldığında size birkaç kağıt veriyorlar, kağıtların 
birinde neler yapmanız gerektiği (Dönem harcını ödemek, kart alımı, derslere kayıt yapmak vs.) yazıyor. Okulun 
verdiği bir e-mail adresi oluyor, üniversite kartınız hazır olduğunda (benimki bir hafta sürmüştü) bu adrese bir 
mail geliyor. Avusturya’da yaşamadığımız için kart ev adresinize yollanmıyor; bu sebeple gidip almalısınız, ne 
zaman alındığı önemli değil okulun ilk günü bile alabilirsiniz. Ama belirli sınıflara girmek için bu kart gerekiyor, bu 



sebeple okul başlamadan önce alınması önemli. Bunun haricinde lisede Tasarı Geometri dersi alınmış olması 
zorunlu değil; ama eğer yapılmamışsa üniversitede alınması gerekiyor. 

i- Banka işlemleri için prosedür ve gerekli evraklar nelerdir? 

Kaydınız tamamlandıktan sonra kaydınızı yapan kişi size dönemlik harç için banka bilgilerinin yazılı 
olduğu bir kağıt veriyor, bu kağıtla herhangi bir bankaya gidip hesabınız olmasa dahi ödemeyi 
yapabiliyorsunuz; ücret zaten Avusturya Lisesi mezunu olduğumuz için yaklaşık 20€. Bunun dışında 
da herhangi bir bankada öğrenci hesabı açmak çok basit. Kaydınız tamamlandıktan sonra size verilen 
kağıtlarda Matrikel Nummer yani öğrenci numaranız yazıyor, bu numarayı ve pasaportunuzu 
göstererek hesabınızı açabiliyorsunuz. 

ii- Öğrenci vizesi prosedürü nasıldır? 

Prosedürü hızlandırmak için nelere dikkat etmek gerekir.Öğrenci vizesi için konsolosluğa gitmeniz 
gerekiyor, Avusturya Lisesi mezunlarından vize için herhangi bir ücret talep edilmiyor. D vizesi 
alınması gerekiyor; bu 6 aylık bir vize Avusturya’da yaşamaya başladıktan sonra oturum iznine 
çevrilmesi gerekiyor. Gerekli evrakları şu an tam hatırlamasam da; normal vize evrakları, bunun 
dışında üniversiteden kabulunuz (iki ayrı kağıt var, Studienblatt ve Studienbestätigung, bunlar 
kayıttan sonra öğrenci numaranızla girdiğiniz online portaldan bastırılabiliyor.) yaklaşık bir senelik 
seyahat sigortası, kalacağınız yurttan orada kaldığınıza dair bir belge gerekiyor. Daha hızlı sonuca 
ulaşılması için gereken evrakların eksiksiz olarak getirilmesi yararlı olacaktır. 

iii- Sigorta için gerekli prosedür evraklar nelerdir? 

Seyahat sigortası herhangi bir sigorta acentesinden yapılabiliyor. 

c-Sağlık Sigortası için gerekli evraklar nelerdir? 

   Avusturya’dan alınması gereken sağlık sigortası için WGKK denen yerin ofislerinden herhangi birine, başvuru 
saatleri içinde gidilmesi gerekiyor. Gereken evraklar: Pasaport, Studienblatt ve Studienbestätigung, Meldezettel 
(İkamet belgesi). Aylık 55€ ücreti var. Adresinize kart yolluyorlar, bu kartla doktor masraflarınızı 
karşılayabiliyorsunuz. Kart size teslim edilene kadar bir kağıt veriyorlar gerekirse bu kağıdı kullanabiliyorsunuz. 

d-Oturma izni prosedürü ve gerekli evraklar nelerdir? 

Oturma izni uzun süren bir işlem, bu sebeple ne kadar erken başvurulursa o kadar iyi. Matura belgesinin orijinali, 
Meldezettel, Studienblatt, Studienbestätigung, sağlık sigortası, pasaport, hesap dökümü, doğum belgesi, 
biyometrik fotoğraf, sicil kaydı, kaldığınız evin ya da yurdun kirasını belirten bir belge gerekiyor. Doğum belgesi 
ve sicil kaydı Avusturya’daki Türk Konsolosluğundan da ücretsiz alınabiliyor, bu iki belgenin de 3 aydan eski 
olmaması gerek. Meldezettel dediğimiz kağıt da taşınıldıktan sonra 3 gün içerisinde alınması gereken bir belge. 
Yaşadığınız bölgenin Meldeamt’ına yurt tarafından size verilen kağıdı doldurarak gidiyorsunuz ve aynı gün 
Meldezettel’i alabiliyorsunuz. 

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? 

Yurt seçiminde en önemli şeyler bence okula ve metroya olan uzaklığı. Her şeyi kendiniz yapmanız gerektiği 
için yapılması gereken çok şey var ve zamanınız gerçekten çok değerli bu yüzden mümkün olduğunca az 
zamanınızı yolda geçirmek isteyeceksinizdir. Bunun haricinde, tek veya bir oda ya da ev arkadaşıyla mı 
yaşamak istenileceğine karar verilmeli. Tamamen özel olan yurtlar var (banyosu ve mutfağı odanın içinde ve 
oda tamamen kendine ait), oda ve banyo özel ama mutfağın bir kişiyle daha paylaşıldığı yurtlar var ya da 
mutfağın kat mutfağı olduğu yurtlar da mevcut, banyo ve mutfağı bir yada birkaç kişiyle paylaşıldığı ya da bir 
odada iki kişinin kaldığı yurtlar da mevcut. Bu konuda tercih tamamen öğrencide ama benim şahsi görüşüm 
her şeyin özel olması, temizlik ve rahatsızlık açısından düşünürsek. Sosyalleşmeyi seven öğrenciler için ortak 
mutfaklı yurtlar da tercih edilebilir; ama zaten hemen hemen her yurtta ortak alanlar mevcut.  

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

Benim kaldığım yurdun web sitesi: http://www.donaubase.at/ 

d-Memnun kalındı mı? Neden ? 

Yurt odamdan memnunum. Banyom ve mutfağım özel bu açıdan fiyatının da ideal olduğunu düşünüyorum. 
Memnun olmadığım tek şey çamaşır makinelerinin çok sık bozulması ve uzun sürede tamir edilmesi ve yaklaşık 
400 kişinin kaldığı yurtta yalnızca 4 makine var bu sebeple genelde boş olduğu zamanları kollamak gerekiyor. 
Ama odanızda herhangi bir problem olduğunu zaman yurdun teknik servisine mail atıldığında veya gidip 
söylediğinizde aynı gün içinde tamir ediliyor. 

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

Fakültemden genel olarak memnunum ama kolay olduğunu söyleyemem. Öğretmenler sizden öğrenmenizi 
bekliyor, gerek internetten gerek kütüphaneden araştırarak öğrenmeye çalışmalısınız çünkü derste verilenlerden 
fazlası sınavlarda soruluyor. Çalışmak istediğim sektör belli olduğu için başka bir bölüme transfer olma gibi bir 
isteğim yok. 

10-Öğrenci fakülteyi bitirmeden dönmeyi düşünüyor mu?  

Hayır. 


