
AVUSTURYA’DA EĞİTİM   

Sunum: ALD – AVUSTURYA KONSOLOSLUĞU  

Hazırlayan: Gamze Borahan 

Matura Öğrencileri için Avusturya’da okumak için izlenecek yollar: 

Burada aktarılan bilgiler sadece Matura diploması olan Avusturya Lisesi öğrencilerine tanınan 

haklardır.  

D-VİZESİ VE OTURUM İZNİ 

1. ADIM: D-VİZESİ 

Avusturya’da öğrenci olmak için mutlaka D-Vizesi almak gerekmektedir. D-Vizesi 180 günlük verilir. 

Avusturya kanunlarına göre bir kişiye bir yıl içinde sadece bir kere verilebilir. Yani 180 günlük süre 

dolduktan sonra tekrar D-Vizesine başvurmak için 6 ay beklemek gerekir. D-Vizesi  bir haftada çıkıyor. 

Konsolosluk tarafından istenen evraklar toplanarak VFS (Vize başvuru kurumu) aracılığı ile 

başvuruluyor.  

D-Vizesi ücretsiz çıkarılıyor. VFS 19 Euro başvuru ücreti alıyor. 

Matura Diplomasını aldıktan sonra konsolosluğa D-Vizesi için başvuruda bulunmak.  

Gerekli Belgeler: 

1. Doldurulmuş ve imzalanmış D-Vizesi başvuru formu 

2. ICAO-kriterlerine uygun 2 resim (renkli, 3,35 x 4,5 cm ebadında): 

www.passbildkriterien.at/osterreich.html 

3. Geçerli pasaport ve işlenmiş/ damgalanmış sayfaların fotokopisi 

4. Matura diploma fotokopisi 

5. Avusturya'da konaklama belgeleri, örneğin kira sözleşmesi, yurt kullanım sözleşmesi, OeAD-

WohnraumverwaltungsGmbH’dan rezervasyon onayı,  özel konut sözleşmesi  

6. Altı aylık asgari 30.000 € kapsamlı Sağlık -Seyahat sigortası 

7. Yeterli maddi kaynak - aylık 502 € (kira hariç) 

Belgelerin hem orijinallerinin hem de fotokopilerinin bulunması uygun olur. Vize görevlileri orijinal 

dokümanları almıyorlar, ama orijinal dokümanları görmeleri gerekiyor. Daha sonra yapılacak Oturum 

İzni başvurusu için de aynı belgeler gerekmektedir. Bu sebeple belgelerin çift kopya hazırlanması 

uygun olur. 

Vize başvurusu için gerekli Sağlık – Seyahat Sigortası Avusturya’yı da kapsayan mevcut sigortanız 

olabilir.  

Yeşil pasaportlular: Yeşil pasaport sahibi öğrenciler de mutlaka D-Vizesine başvurmak zorundalar. 

Yeşil pasaport sadece 3 ay kalma izni veriyor.  

2. ADIM: OTURUM İZNİ 

Avusturya’da okumak için Oturum İzni almak gerekmektedir. 

http://www.passbildkriterien.at/osterreich.html


D Vizesi alınıp, üniversite/fakülte seçimi yapıldıktan sonra, öğrenci okul kaydını yaptırıp bağlı olunan 

yerel yetkili belediyeye Oturum İzni başvurusunda bulunmalıdır. (Viyana için MA-35, diğer şehirler 

için “Bezirkshauptmanscahften). Oturum İzni verilmesi ve Oturum Kartı çıkarılması 2 ila 4 aylık bir 

süreyi alabilmektedir. Öğrencinin vizesiz kalmaması için okul kaydını yaptırdıktan sonra hemen (en 

kısa sürede) başvurusunu yapması gerekmektedir. 

Gerekli Belgeler: D-Vizesi için gerekli belgelerin aynısıdır. Bu sebeple belgelerin çift kopya 

hazırlanması uygun olur.  

Oturum kartı ücreti 100 €’dur. Başvuru sırasında 80 €, kart teslim alınırken 20 € ödeme yapılmaktadır.  

Oturum Kartları 1 yıl süre ile geçerlidir. Kartın süresinin uzatılması için belediye öğrencinin sınavlarını 

geçmesi, gerekli kredisini doldurmuş olması şartını getirmektedir.  

Oturma izni olan öğrenciler için çalışma izni: Haftada 10 saat kadar, aylık 300-400 € kazancı 

geçmeyecek part-time işler yapabilirler. 

Üni. kaydı yapılırken öğrencilere uygun fiyatlı sağlık sigortası seçenekleri sunulmaktadır.  

Avusturya’da yaşarken özel sağlık sigortasının buradan yaptırılması daha uygun olmaktadır. Buradan 

yaptırılan Avusturya’yı da kapsayan özel sigortalarda ihtiyaç halinde gerekli harcamanın öğrenci 

tarafından Avusturya’da işlem sırasında yapılmasının ardından faturaların buradaki acenteye ibra 

edilmesi ile ödemenin geri alınması süreci hem uzun sürebilmekte hem de öğrencinin extra para 

harcamasına sebep olmakta. 

Ender Armağan – Herr Pöschl 

Matura diploması olan öğrenciler  için, Üniversiteye kayıt için Matura puanı ve ders notlarının önemi 

yok. Sınav gerektirmeyen bütün bölümlere kayıt yaptırılabilir. 

Özel sınavla alan bölümler: Tıp ve psikoloji 1-31 Mart tarihleri arasında sınav başvurusu yapılmalıdır. 

Sınav ücreti 100 €. Sınav Temmuz başında yapılıyor.  Tıp ve psikoloji için hazırlık kursları var.  

**Mimarlık, Eczacılık, Informatik, İşletme-İktisat bölümleri o yılki talebe bağlı olarak sınav yapabilirler. 

Üniversitelerin web sitelerinde kayıt/ön kayıt ile ilgi detaylı bilgi ve sınav veya diğer giriş şartları 

(motivasyon mektubu vb) belirtiliyor. Mutlaka istenilen üniversite ve fakültenin web sitesi takip 

edilmeli.  

Bir öğrenci, istediği kadar fakülteye ön kayıt yaptırabilir.  

Avusturya’da mimarlık/mühendislik okumak için “Tasarı Geometri” dersi almak gerekmiyor. 

Ticaret Matura diploması ile de her bölüme başvurmak mümkün.  

 

 

 


