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Veriyi Kullanan, kullanmadan önce,  doğruluğunu ve güncelliğini yetkili merci ile kontrol ediniz.  

Veriyi Giren, bu formu doldurmanız veya e posta yolu ile içeriği onaylamanız,  kişisel verilerinizin 

herkese açık bir sistem olan https://sanktgeorgblog.wordpress.com internet adresindeki Avusturya 

Lisesi Mezun Deneyimleri bloğunda yayınlanmasına, işlenmesine,  üçüncü şahıslara aktarılmasına, 

dolayısıyla anonim haline gelmesine açıkça izin vermeniz anlamına gelecektir.  Adı, soyadı ve iletişim 

bilgileri söz konusu blogda yayınlanmayacaktır,  ama bilgisayarlarımıza işlenecektir.  

 

1) Öğrenci adı, soyadı, e-posta adresi, tabiiyeti, mezuniyet yılı. 

Kız öğrenci, T.C., 2016 

 

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

Avusturya, Viyana, Viyana Ekonomi Üniversitesi (WU Wien), İşletme , (Wirstschafts und 

Sozialwissenchaften) 

 

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

2.4 

 

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

açıklayınız) 

12. sınıfta karar verdim. Fakülte seçimi yapmadan önce içerikleri iyice araştırılmalı. Bazı 

bölümler önceden bilgi sahibi olmayı gerektiriyor.  

 

5) Öğrenci staj yaptı mı? Nerede? 

Hayır 

 

6) Danışman kullanıldı mı? Cevap evet ise danışmanın iletişim bilgilerini belirtiniz. Memnun 

kalındı mı? Neden? 

Evet. Özlem Barsgan -Unicom . Ama Viyana için danışman gerekli değil.  

 

7) Fakülte başvuru prosedürü ve dikkat edilmesi gerekenler nedir?  

 

a) Başvuru  Uniassist – vb bir sistem üzerinden mi yapıldı yoksa doğrudan fakülteye mi 

başvuruldu? 

Fakülteye  online internet üzerinden başvuru yapıldı. 

b) Fakülteye başvuru ön koşulu var mı? (Staj, tasarı geometri, not ortalaması vb) 

Yok 

c) IELTS, TOEFL, SAT,  TESTAS, MEDAT vb sınavlar istendi mi? Puanınız kaç?  

Hayır 

d) Kontenjan sınırı var mı? 

Var. Aufnahmetest (giriş sınavı) yapılıyor. 

e) Mülakata çağırdılar mı? 

Hayır. 
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f) Motivasyon yazısı istendi mi? 

Evet, internet üzerinden başvuru yapılırken 3 adet soru geliyor, birer paragraf 

uzunluğunda cevaplanmalı. 

g) Referans Mektubu istendi mi? 

Hayır 

h) CV istendi mi? 

Hayır 

       

8) Fakülteye kayıt prosedürü ve dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? 

 

a) Fakülteden kabul /red cevabı ne zaman geldi?  

Temmuz başı kabul geldi. 

 

b) Öğrenci erkek ise askerlik tecili işlemlerini ne zaman ve nerede yaptınız? 

- 

c) Banka işlemleri için prosedür ve gerekli evraklar nelerdir? 

. Hangi bankayı kullandınız? 

Vize için Vakıf Bank’ta hesap açıldı, sonra parayı Bank Austria’ya aktardık. 

. Blokaj meblağı ne kadar? 

Blokaj yok. Ama oturma izni için hesaba yatan meblağ 10,000 Euro civarı, 12 aylık 

kira ve harcamalara göre değişiyor.  

. İşlem masrafları ne kadar tuttu? 

- 

d) Öğrenci vizesi randevusunu ne zaman ve hangi tarih için aldınız? Vizeniz ne kadar 

sürede çıktı? Bu süreçte karşılaştığınız en önemli sorunlar ve çözümleri nelerdi? 

Vize randevusu Danışman tarafından alındı. 

e) Özel sağlık sigortası mı aldınız yoksa AT11 mi? Özel sağlık sigortası için hangi firmayı 

tercih ettiniz,aylık ücreti ne kadar? 

WGKK Viyana Sigorta. Aylık 59 Euro. 

 

9) Oturma izni başvurusu konusunda dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? 

“c” bendinde anlatılan meblağa ilişkin banka dökümü, öğrenci belgesi, üniversite kabulü. 

 

10) Öğrenci evde mi yurt da mı kalıyor?  

Yurt 

a) Ev ise karşılaştığı sorunlar var mı? Aylık kirası ne kadar? 

- 

b) Yurt ise başvurusunu ne zaman yaptınız? Aylık kirası ne kadar?   

12. sınıf Mart ayında başvuru yaptım. 620 Euro. 

c) Memnun kalındıysa yurdun iletişim bilgilerini verebilir misiniz? 
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Explore.prater@milestone.net , 

https://www.studium.at/studentenheime/milestone-campus-wu-vienna 

 

11) Yardım isteyen Avusturya Lisesi öğrencisi ile (veya velisine),  ad ve soyadınızın, iletişim 

bilgilerinizin paylaşılmasına, aktarılmasına izin verir misiniz? 

Evet. 
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