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MEZUN DENEYİMLERİ SORULARI 

1) Öğrenci:   

Erkek Öğrenci 

 

2) Hangi sene mezun oldu?  

 2017 

 

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

Avusturya  Ekonomi ve İşletme Üniversitesi (VWU) ,  Betriebswirtschaft (İşletme) 

 

4) Matura Notu ve/veya Abitur’a çevrilmiş notu kaçtır?  

2.7 

 

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

açıklayınız)  

12. Sınıfta ekonomiye karar verdi daha önce farklı meslekler düşünüyordu 

 

6) Danışman kullanıldı mı? Cevap evet ise;  

Hayır 

 

a) Danışman’ın iletişim bilgilerini ve ilgili yetkili ad ve soyadını belirtiniz  

 

b) Memnun kalındı mı? 

 

c) Neler memnun etti veya etmedi? 

 

7) Fakülte başvuru prosedürü ve dikkat edilmesi gerekenler nedir?   

Fakültenin  ön kayıt başvurusu  Mart ayında başladı. Avusturya’da Türkiye’dekine benzer bir e-

okul uygulaması var. Bu uygulama yoluyla Nisan ayı sonuna kadar öğrenci 5 okul tercihi yaptı. 

(buna ön kayıt deniyor) .  Matura diplomalarını Avusturya vatandaşı gibi e-sistemlerine ekliyorlar. 

 

8) Fakülteye kayıt  prosedürü ve dikkat edilmesi  gerekenler nedir?  

 

a) Fakülte kabul yazısı. 

Matura diplomasını aldıktan bir süre sonra başvurulan fakülteden öğrenciye yazı geldi. 

Doğrudan öğrenciyi kesin kayda çağırdığı gibi  başvuru fazla ise  sınava da çağırabiliyorlar. 

Öğrenci sınava çağrıldı. Geçen sene 11 Temmuz ‘da fakülte sınav yaptı  ve 1 hafta sonra 

sonuçlar geldi. Kesin kayıt Temmuz ayında yapıldı . Üniversitelere kesin kayıt için Matura 

diplomasının aslı şart, diplomanın aslını kaybetmemek çok önemli bu sebeple şahsen kayıt 

yaptırmak daha güvenilir. 

 

b) Öğrenci erkek ise askerlik tecili işlemlerinde bir sorun yaşandı mı?  

1998 doğumluların 2018’e girmeden önce askerlik tecillerini yaptırmaları gerekiyor. Aksi 

takdirde asker kaçağı sayılıyor ve yurda giriş , çıkışta alıkonuyor. Tercüme masrafı olmadığı için 
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çocuklar Viyana’da ki T.C . Konsolosluğunu tercih ediyor. Konsolosluğun istediği belgeler 

pasaport ve öğrenci olduğuna dair belge. 

 

c) Banka işlemleri için prosedür ve gerekli evraklar nelerdir?  

 Öğrenci Vizesi başvurusu için:  

İstanbul’da ortalama 7000 Euro için öğrenci adına hesap açıldı. Bu  öğrenci vize 

başvurusu için gerekliydi .  Vizeyi aldıktan sonra hesaptaki parayı çekip  Avusturya’daki 

bankaya yatırmak üzere öğrenci ve ailesi parayı yanında götürdü.  (sağlık sigortası ve 

oturum izni almak için) 

 Sağlık Sigortası ve Oturma izni Başvuruları için:  

Erste Banka tercih edildi.  (Bankada yurt parası aylık x 12 + yaşam parası olmalı 

yaklaşık 15.000 Euro ) Ancak 10.000 Euro aile başına bir kerede yanınızda 

Avusturya’ya sokulabilecek para limitidir. Onun için daha çok para götürebilmek için 

aile ayrı uçaklarla gidebilir. Diğer bir yolda çocuklar daha önce gidiyorsa banka hesabı 

açılabilir, böylece birkaç gidişte hesaptaki para gerektiği kadar olur. 

 

d) Öğrenci vizesi prosedürü ve gerekli evraklar nelerdir?  

Yeşil pasaportu olanların normal pasaporta geçmesi tavsiye edilir, yeşil pasaportun zorlukları 

oluyor (ama olay bazında araştırılmalı. ) Aile çocuğuna sponsor olduğu için vize başvurusuna 

öğrenci ile gitmesinde fayda var.  (VFS Global aracılığı ile randevu alındı ve vize başvurusu 

yapıldı.) 

 

Almanca ya da İngilizce bir dilekçe ve ekinde aşağıdaki belgelerle başvuru yapıldı.  

D Vizesi  için gerekenler:  

• Matura ya da mezuniyet belgesi,  

• Kalacağı yurt kontratı,  

• Bankaya yaklaşık 7.000 Euro öğrenci adına hesap açılması, banka cüzdanının 

fotokopisi,  

• Aile gelir bilgisi beyanı  ve belgeleri, (maaş, vergi levhası, tapu senedi vs) 

 Ebeveynin sponsorluk  taahhütnamesi 

• Vukuatlı nüfus cüzdanı sureti,  (2 şer tane) ( noterden onaylı Almanca tercümesi) 

• İlçe kaymakamlıktan Apostilli sabıka kaydı (2 şer tane) (noterden onaylı Almanca 

tercümesi) 

• Sabıka kaydı (2 şer tane noterden onaylı Almanca tercümesi) (1 ay geçerli oluyor. 

Avusturya ya gittiğinde oradaki konsolosluktan da bu belgeyi alabiliyorsun)  

• Pasaport, (fotokopisi) 

• 6 aylık seyahat sigortası (30.000 Euro teminatlı),  

• Uçak bileti,  

• 2 adet biyometrik resim,  

• Yurt dışı okul kaydı.  

Öğrenci vizesi  4-5 günde geldi. 

 

e) Sağlık Sigortası için gerekli prosedür ve evraklar nelerdir? 

Devlet sağlık sigortası için gerekenler:  
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 Yurt kira  kontratı 

 İkametgah  

 Pasaport 

 Banka hesabı ve bankaya verilen otomatik ödeme talimatı   

Aylık 60 euro (değişebilir) ödeniyor.  

f) Oturma izni prosedürü ve gerekli evraklar nelerdir?  

Fakülte kaydından sonra yurt yakınında ki muhtarlığa ikametgah için başvuruldu.  İkametgah için 

gereken belgeler yurt kira  kontratı ve pasaport. 

 

Oturma izni Ekim gibi okul açıldıktan sonra yapıldı. Gerekli belgeler: 

 Pasaport (D vizesi alınmış) 

 Sağlık  Sigortası  

 İkametgah 

 Fotograf 

 Apostilli sabıka kaydı (Almancası noterden tasdikli veya Avusturya’daki T.C 

konsolosluğundan Almanca sabıka kaydı) 

 Vukuatlı nüfus cüzdanı örneği 

 Yurt kira kontratı 

 Matura diploması 

 Banka hesabı   

 

9) 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?  

Yurtta kalıyor.  Yurt için Kasım-Aralık gibi internetten çoklu tercih yapılarak ön kayıt 

yaptırılmalı. Öğrenci 3 tercih yaptı, 2. tercih çıktı. Öğrenciler  takıldıkları konularda okulun  iki 

sorumlu öğretmeninden destek alabilirler. (Bayan Gertrude Binder ve Werner Pöschl) 

 

11. Sınıfta ülke, okul, yurt tercihleri yapılmalı. 12. Sınıf öğrencilerine okul açılmadan yazın 

Avusturya ya gidip seçtikleri ildeki yurtları gezmelerini, tercihlerini sıralamasını önerilir 

(Okul çocukları 11.  Sınıfta Viyana’ya üniversite fuarına  götürüyor. Bu fuarda yurtlar da var ) 

Yurtlar genelde Şubat ayına kadar kontrat yapıyor. Şubattan sonra isterlerse yurt 

değiştirebiliyorlar. Yurtlar özel, devletin değil. 

 

c) Memnun kalındıysa yurdun tam isim, adres ve iletişim bilgileri (veya varsa sadece web sitesi)? 

 

10) Öğrenci fakültesinden memnun mu? Transfer isteği var mı? En önemli sebep ne?  

Fakültesinden memnun  

 

11) Öğrenci fakülteyi bitirmeden Türkiye’ye dönmeyi düşünüyor mu? Cevap evet ise neden?  

Erasmus ile bir sene burada Koçta okumak istiyor 
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12) Yardım isteyen Avusturya Lisesi öğrencisi ile (veya velisine)  iletişim bilgilerinizin 

paylaşılmasına izin verir misiniz? 

Evet 


