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MEZUN DENEYİMLERİ SORU VE CEVAPLARI 

1) Öğrenci: 

Erkek Öğrenci. 

 

2) Hangi sene mezun oldu?   

2017 

 

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

Viyana Ekonomi ve İşletme üniversitesi WU ( Wirtschafts Universitat Wien )  Betriebswirtschaft 

(İşletme)  

  

Wirtschafts Universitat’ta ticari hukuk ve ekonomi olmak üzere 2 bölüm var, hukuk sınavsız 

alıyor. Ekonomi bölümünde dünyada her yerden çok fazla talep olduğundan genelde sınavla 

öğrenci almakta. Üniversitenin isteyenlere baraj sınavından 2 hafta önce 2 haftalık kursu var. 

2017 yılında 3.000 çocuk sınava girdi, %15 elendi. Avusturya Lisesi mezunu öğrenciler sınavda 

genelde zorlanmadı.   4 alt bölüm var. İşletme Enformatiği, İşletme Yönetimi, Uluslararası 

İşletmecilik ve İktisat ve Ekonomi Sosyolojisi.  İlk yıl dersler ortak (Matematik, Ekonomi, İşletme , 

Hukuk). Öğrenciler 2. yıl branşlara ayrılıyor. (Notu 51 in üzeri olanlar ikinci yıla başlıyor) 

 

Öğrenci branş seçimi zamanı geldiğinde Uluslararası İşletme düşünüyor. 

 https://www.wu.ac.at/ 

4) Matura Notu (veya Abitur notu) kaçtır? 

Ortalama 3. (Matematik, İngilizce, Almanca, Fizikten yazılıya girdi. VWA dan dan Haziran ayında 

kaldı, Eylül de geçti . WVA ya hazırlık sürecini iyi yönetmediği ve son ana kadar hazırlamadığı için 

Okul müdürü sözlüde bıraktı.) 

 

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

açıklayınız)  

Avusturya Lisesi boyunca makine mühendisliği istedi ve WVA yı da bu konudan seçti ancak WVA    

ve süreçte konulardan keyif almadı ve ilkbaharda (son dönem ekonomi okumaya karar verdi )  

 

6) Danışman kullanıldı mı? Cevap evet ise ; 

HAYIR  

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

HAYIR  

b) Memnun kalındı mı? 

HAYIR  

c) Neler memnun etti veya etmedi? 

HAYIR , Avusturya için danışman gerekli değil . 

 

7) Fakülte başvuru prosedürü ve dikkat edilmesi gerekenler nedir?  

Okul yardımcı oluyor, Mart ayında Matura öncesi online Üniversite tercihi yapılıyor.  
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8) Fakülteye kayıt prosedürü ve dikkat edilmesi gerekenler nedir? 

Matura ile ilgili notlar belli olduktan sonra eğer baraj sınavı var ise öğrenciye e mail ile bilgi 

geliyor . Viyana WU de ekonomi fakültesine giriş baraj sınavı ile ve Temmuz un ilk yarısında 

yapılıyor . Öğrenci  Matura’yı eylülde aldığı ve fakülte kayıtları daha erken olduğu için Avusturya 

Lisesinden  Matura ya Eylül’de gireceğine dair bir yazı alarak fakülteye başvuru yapmışlar. 

 

a) Fakülte kabul yazısı. 

Baraj Sınavı sonrası,  fakülte 1 hafta sonra öğrenci belgesini veriyor ve onunla Öğrenci vizesi 

işlemleri başlatılabiliniyor. 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? Evet ise neler? 

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

takdirde asker kaçağı sayılıyor ve yurda giriş , çıkışta alıkonuyor. Tercüme masrafı olmadığı 

için 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? 

Avusturya için vize: Öğrenci vizesi (D vize) almak için Türkiye’de bir bankaya 7.000 Euro gibi 

bir para yatırılıyor. Vize alınınca bu para geri çekilebiliyor. 

Önce TC de Euro hesabı açıldı Vize başvurusu için DENIZBANK kullanıldı. ( Viyana Subesinde 

hesap dokumu vs alına biliniyor işlemler için ) Sonrasında öğrenci adına yurt adresi ve öğrenci 

belgeleri ile ERSTE BANK ta hesap açıldı . 1 yıllık yurt ucreti ve devletin belirlediği aylık geçim 

tutarı karşılığı paranın bankada olduğu belgelendi ( 7.000 €- 12.000 € arası değişebilir yurt 

aylık ödeme dikkate alınmalı ) Avusturya’daki Denizbank, Türkiye’dekinden tamamen farklı 

bir kurum. O nedenle Türkiye’deki Denizbank’a yatan parayı Avusturya’dakinden çekmek zor.   

 

 

d) Öğrenci vizesi prosedürü ve gerekli evraklar nelerdir?  

Avusturya’dan ilk vizeyi alırken Viyana bankalarında hesap olması gerekmiyor. 

 Pasaport ( yeşil ise umumi pasaport alınmalı D vize için ) 

 Banka hesap dokumu  

 Öğrenci belgesi ( Üniversite den-öğrenci eylülde maturayı aldığı için ) 

 Seyahat sigortası  

 Yurt kontratı  

 Sabıka kaydı tercümesi apostilli 

 Vukuatlı nüfus kayıt örneği Almanca ve noterden apostlli 

 İkametgâh muhtardan ve tercüme edilecek 

 Sağlık raporu ( Almanca olacak ) 

 Eğitim süresince velinin sponsor olacağına dair yazı , noterden tasdikli olacak 

 İnternetten başvuru formu  

 

e) Sağlık Sigortası için gerekli prosedür ve evraklar nelerdir? 
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Öğrenci Avusturya ya gittikten sonra , yerel olarak aylık ödeme ile sigorta yaptırıyor , SGK dan 

faydalanılıyor ise SGK genel Müdürlükten belge alınıp Almanca’ya tercüme ediliyor   

 

9) Oturma izni prosedürü ve gerekli evraklar nelerdir? 

Avusturya da polis merkezine  D vize  ,Kontrat ,  üniversite kayıt belgesi , banka dökümü sabıka 

kaydı tercümesi ile başvuru yapılıyor  

 

10) Öğrenci evde mi yurt da mı kalıyor?  

a) Ev ise karşılaştığı sorunlar var mı? Neler? 

Yurt  

b) Yurt ise yurt seçimi ve yerleştirme konusunda izlenen yöntem ve bu konuda önemli 

hususlar nelerdir? 

Base 19 Yurdunda kalıyor, Türklerin tercih ettiği yurtlardan biri. Okula epey uzak olduğundan 

çocuklar tek gitmek istemiyor okula devamsızlık yapabiliyorlarmış. 

Avusturya da Kasım ayı sonuna kadar bir yıl sonraki yurt tercihi için online kayıt yapılıyor. Yer 

bulabilmek için öneri öğrencinin bu tercihi vaktinde yapması ., 

 

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

www.base19.at/en 
  Adres : Gymnasiumstraße 85, 1190 Wien  

 

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

Memnun 

 

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

Hayır 

 

13) Öğrencinin seçtiği meslek veya fakülte  konusunda yardım isteyen  Avusturya Lisesi öğrencisine 

(veya velisine)  iletişim bilgilerini verebilir miyiz? 

Evet. 

http://www.base19.at/en

