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Şimdiden senelerdir üst üste dünyadaki en yaşanılası şehir seçilen, güzel şehir Viyana’ya hoşgeldiniz!  

“Ögrenci El Kitapçığı”, sizlere üniversite eğitiminiz için geleceğiniz Viyana’daki yaşamı tanıtmak ve 
üniversiteniz hakkında ön bilgi vermek amacıyla “Studentengruppe ‘SgAktif’ des Sankt Georgsabsolven-
tenvereins” tarafından hazırlanmıştır. 

1. Yurt Başvurusu

Avusturya’da istediğiniz yurtlardan birinde yer bulabilmek için yaklaşık bir yıl önceden başvurmanız 
gerekmektedir. Bu işlemi son ana bırakan birçok öğrenci her sene ciddi sorunlar yaşamaktadırlar.  

Yurtlara başvurmak için 700-1000 Euro arası Kaution (depozito) yatırmanız gerekmektedir. Türkiye’den 
SWIFT ile bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.  

Bu miktar, yurtla olan sözleşmeniz bittikten sonra geri alınır. 

Yurt(Studentenheim) dışında, Öğrenci Evleri (Wohngemeinschaft)’nde de konaklayabilirsiniz. Ancak yurt-
dışındaki ilk senenizde seçiminizi yurttan yana kullanmanızı tavsiye ederiz. 

Aşağıda Viyana’daki yurtların bir listesini bulabilirsiniz. 
 
Yurtlar Adres Telefon E-Mail Websitesi

MILESTONE Nordportalstraße 2 
1020 Wien 

+43 1 9195095 connect@milestone.net www.milestone.net

CAMPUS LODGE Studion Center / 
4.OG / Top 15 
Olympiaplatz 2 
1020 Wien

+43 15127690-404 a.eckhardt@ehl.at www.campuslodge.at

ÖeAD Ebendorferstraße 7 
1010 Wien 

+43 1 53408800 housing@oead.at www.oead.at

ÖJAB Mittelgasse 16 
1060 Wien 

+43 1 59797350 office@oejab.at www.oejab.at

KHG Ebendorferstr.8 
1010 Wien

+43 1 4083587 khg.office@edw.or.at www.khg.or.at

STUWO Strozzigasse 6-8 
1080 Wien 

+43 1 40493618 office@stuwo.at  www.stuwo.at 

home4students Sensengasse 2b/1 
1090 Wien 

+43 1 5122466 office@home4students.at www.home4students.at

Studentinnenheim 
Marienanstalt 

Fasangasse 46 
1030 Wien 

+43 1 7987928 provinz.fdc@gmx.at www.studentinnenheim-fdc.at

Studentenheim 
Salesianum Don 
Bosco 

Hagenmüllergasse 
31 
1030 Wien 

+43 1 71184113 office@donbosco.sth.ac.at www.donbosco.sth.ac.at

Akademikerhilfe Pfeilgasse 3a 
1080 Wien 

+43 1 4017699 studentservice@akademi-
kerhilfe.at

www.akademikerhilfe.at

Studentenhaus Neustiftgasse 83 
1070 Wien 

+43 1 5248877 office@studentenheimplat-
z.at

www.studentenheimplatz.at

Studentenhaus 
Oberösterreich 

Hermanngasse 2a
1070 Wien  

+43 1 525280 wist.verwaltung@wist.uni-
linz.ac.at

www.wist.uni-linz.ac.at

Porzellaneum Porzellangasse 30
1090 Wien  

+43 1 3177282 office@porzellane-
um.sth.ac.at

www.porzellaneum.sth.ac.at

StudentInnenheim 
“Auge Gottes” 

Nußdorfer Streße 
75 
1090 Wien 

+43 1 3194488400 office@auge-gottes.at www.auge-gottes.at

Yurtlar
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2. Üniversite Ön Kayıt İşlemleri

Üniversite kayıt işlem süreci hakkındaki bilgileri; kitapçığımızın ilerleyen sayfalarında, ilgili üniversite kısmın-
da bulabilirsiniz. 
Not: Üniversitenizin websitesini ön kayıt işlem tarihlerini kaçırmamak için takip etmenizi tavsiye ederiz.

StudentInnenheim 
Korotan 

Albertgasse 48 
1080 Wien 

+43 1 4034193 office@korotan.com www.korotan.com

Dr. Johannes 
Schober 
Studentenhilfsver
ein 

Albertgasse 51 
1080 Wien 

+43 1 4034193 info@schober-heim.com http://schoberheim.sc.ohost.de

Albert Schweitzer 
Haus

Garnisongasse 
14-16 Erdgeschoss 
1090 Wien 

+ 43 1 408340913 d.dulling@diakoniewerk.at www.albert-schweitzer-haus.at

Afro-Asiatisches 
Institut in Wien 

Türkenstraße 3 
1090 Wien 

+43 1 3105145311 office@aai-wien.at www.aai-wien.at 

StudentInnenheim 
Gasometer 

Guglgasse 8/4/2/2 
1110 Wien 

+43 1 9136974 studentenheim@wbv-gpa.at www.studentenheim-gasometer.at

Studentenheim 
Schönbrunn 

Jheringgasse 12 
1150 Wien 

wohnungen1@studenten-
wohnungen.at

www.studenten-wohnungen.at

Tiroler 
Studentenheim 

Neuwaldegger 
Streße 18-18a 
1170 Wien 

+43 1 488006100 office@tirolerheim.com www.tirolerheim.com

Alberts Magnus 
Studentenheim 

Michaelerstraße 8
1180 Wien  

+43 1 479691840 marianisten@ams-wien.at www.ams-wien.at/studentenheim

Studentinnenheim 
Währing

Hasenauerstraße 
29 
1180 Wien 

+43 1 4790599 info@waehring.or.at www.waehring.or.at

Evangelisches 
Studentenheim 
Wilhelm-Dantine-
Haus

Blumengasse 6 
1180 Wien 

+43 1 9551440-60 studentenheim@evang.at http://studentenheim.evang.at

Johann Pölzer 
Studentenheim 

Burghardtgasse 23
1200 Wien 

+43 1 3131683640 renate.neumann@gdg-kms-
fb.at

www.poelzer.sth.ac.at

StudentInnenheim 
Bodenkultur 

Pötzleinsdorfer 
Streße 40 
1180 Wien

+43 1 4792977 office@bokuheim.at www.boku.ac.at

Studentenhaus & 
Akademie 
Birkbrunn 

Linnéplatz 3

1190 Wien 

+43 1 3695057 info@birkbrunn.at www.birkbrunn.at

Base19 – Haus 
Döbling 

Gymnasiumstraße 
85
1190 Wien 

+43 1 369549016 office@base19.at www.base19.at

Kolpinghaus Gumpendorfer 
Streße 39 
1060 Wien 

+43 1 5875631 students@kolping-wien-
zentral.at

www.kolping-wien-zentral.at

WIHAST Hirschengasse 23 
1060 Wien 

+43 1 5970662 DW 
33-35 

info@wihast.at www.wihast.at

Adres Telefon E-Mail WebsitesiYurtlar
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3. Banka Hesabının açılması

Öğrenci hesabı için gereken belgeler şunlardır: 

- Studentenblatt / Studentenbestätigung 
- Pasaport 
- Studentenausweis 
- Vesikalık resim (BankAustria'da gerek yok fakat ErsteBank'dan alacağınız kart aynı zamanda ISIC 

Uluslararası Öğrenci Kartı olduğu için vesikalık fotoğraf da gereklidir.) 

4. Vize İşlemleri (D Visum)

Oturma iznine başvurmadan önce, Avusturya Başkonsolosluğundan D-Vizesine başvurulmalıdır. Başvuru ilk 
önce internetten randevu alınarak yapılır, daha sonraki aşamada gerekli belgeler götürülür. Eğer eksik bel-
geniz varsa, Başkonsolosluğa elden veya e-mail yoluyla gönderebilirsiniz.  

Türkiye'den alınan bütün belgelerin noter onaylı tercümesinin yapılması ve kaymakamlık veya valiliklerde 
apostillenmesi gerekir. Gerekli belgeler şunlardır: 

- Pasaport 
- Yurtdışındaki banka hesabınızda 6.000 € bulunduğuna dair belge 
- Matura ve Matura Bestätigung 
- Yurt/ kira kontratı 
- Üniversite'den kabul veya kayıt belgesi 
- Yurtdışında geçerli sağlık sigortası 
- Sabıka kaydı 
- D-Vizesi başvuru formu 
- Biyometrik fotoğraf 
- Uçak bileti rezervasyonu 
- Doğum Belgesi 

Verilen rakamlar yıldan yıla değişebilir. Başkonsolosluktan güncel bilgileri alabilirsiniz. 

http://www.bmeia.gv.at/tr/bueyuekelcilik/istanbul/danisma/avusturyaya-seyahat/avusturyada-oturum.html

5. Telefon Hattı

Avusturya’da yasamaya başladığınız ilk andan itibaren telefon hattı almanızda fayda var. Wertkarte yani kon-
türü TMobile, A1, Orange, Telering, Drei gibi operatörlerden temin edebilirsiniz. 

Wertkarte’ler operatörlerin sunduğu paket içeriklerine göre aylık 10-20 Euro arasında değişmektedir.

Avusturya’daki ilk senenizde kontratlı telefon (Handy mit Vertrag) alamayacağınızı belirtelim.

6. İkametgah Belgesi (Meldezettel)

Avusturya'ya geldikten, ya da adresinizi değiştirdikten sonra en geç üç iş günü içerisinde taşındığınız 
yerdeki Magistrat'a başvurmanız gerekmektedir. 

Bildirim, "Meldezettel" (ikamet kağıdı) adı verilen özel bir form ile yapılmaktadır. Bu formun kira kontratı 
yaptığınız kişi tarafından imzalanması gerekmektedir. (http://www.wien.gv.at/mba/mba.htm linkinde 
bölgelere göre Magistrat adresleri bulunmaktadır.) 

Başvururken gereken belgeler şunlardır: 

- Pasaport 
- Kalacağınız yerden (yurt, ev, Wohngemeinschaft) yurt ve ya kira kontratı 
- Meldezettel formu (http://www.help.gv.at/documents/meldez.pdf linkinden doldurup bastıra-

bilirsiniz.) 
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Magistrat çalışma saatleri aşağıda belirtildiği gibidir: 
Pazartesi, Salı, Perşembe, Cuma 08:00 – 12:00 arası. 
Perşembe ek olarak 15:30 – 17:30 arası 
Çarşamba günleri kapalı! 

7. MA 35 Oturum Kartı (Aufenthaltstitel) Başvurusu 

İlk başvurular 20. Viyana’da bulunan Dresdner Straße 93 numaradaki MA 35 üzerinden yapılır. Her belgenin 
aslıyla beraber fotokopisinin de götürülmesi ve Türkiye'den alınan bütün belgelerin noter onaylı ter-
cümesinin yapılıp, kaymakamlık veya valiliklerde apostillenmesi gerekir. 

İstenen belgeler şunlardır: 

- Pasaport 
- Meldezettel 
- Doğum kayıt belgesi (Çok dilli veriliyor, sadece apostillenmesi gerekir)  
- Biyometrik Fotoğraf  
- Kira yada yurt kontratı 
- Sigorta giriş belgesi (WGKK)  
- Banka hesabınızda en az 6600-7000 € tutarında para   
- Matura ve Matura Bestätigung 
- Sabıka Kaydı (Tercüme ve apostillenmesi gerekir) 

Verilen rakamlar yıldan yıla değişebilir. Başkonsolosluktan güncel bilgileri alabilirsiniz. 

Uzatma başvuruları geçerli olan oturma izninin bitiş tarihinden önce yapılmak zorundadır. Bu konuda istis-
na yoktur!  

Oturum belgesi uzatma başvuruları ise ikamet edilen bölgenin (Bezirk’in) MA 35 şubesinden yapılır. Bilgi 
için: https://www.wien.gv.at/verwaltung/personenwesen/pdf/factsheet-standorte-einwanderung.pdf

8. Sağlık Sigortası

Viyana’da öğrenci olarak yaşadığınız sürece mecburi olarak sigorta yaptırmalısınız. Öğrencilerin çoğu bağlı 
oldukları eyaletteki devlet sigortasını tercih etmektedir. (Viyana: Wiener Gebietskrankenkasse WGKK) Bu 
sigorta ile anlaşmalı hastanelerden ve doktorlardan ücretsiz bir şekilde faydalanabilirsiniz ve ilaçlarınızı 
ücretsiz alabilirsiniz. 

Sigorta başvurunuzu yaptıktan sonra “e-card” adı verilen sigorta kartı size, adresinize gönderilecektir. 
Doktora giderken bu kartı yanınızda bulundurmanız gerekmektedir. (Banka hesabınızdan otomatik ödeme 
talimatı vermek için sigorta giriş dilekçesi ile beraber “Zahlungsermächtigung” adlı formu 
doldurmalısınız.) 
  
Başvuru için gereken belgeler şunlardır: 

- Pasaport 
- Meldezettel (aslı) 
- Studienblatt / Studienbestätigung 
- Anmeldungsformular (gittiğiniz zaman ordan alabilirsiniz) 
- Otomatik ödeme için “Zahlungsermächtigung” formu 

Not: İkametinizi Viyana’ya aldırmanız durumunda Türkiye’deki zorunlu sigortadan muaf olabilirsiniz.  
SGK’dan sigortanızın Avusturya’da da geçerli olduğuna dair bir belge almanız halinde Avusturya’da sigorta 
yaptırmak zorunda kalmazsınız. Fakat böyle bir durumda buradaki sağlık harcamalarınızı cebinizden öde-
meniz gerekmektedir. Sonrasında, yaptığınız ödemelerin bir kısmını SGK’dan geri alabiliyorsunuz ancak pek 
tavsiye edilen bir yöntem değildir. Doktor ve hastane masrafları sigortasız olanlar için oldukça yüksektir ve 
acil durumlarda öğrenciler zor duruma sokabilmektedir. 
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9. Askerlik

Askerlik dosyası açtırabilmek için www.konsolosluk.gov.tr üzerinden eğitim müşavirliği için randevu alıp 
aşağıdaki belgelerle gitmeniz gerekmektedir. 

- Başvuru Dilekçesi (Eğitim müşavirliği tarafından verilir.) 
- Türk diploması, Fotokopisi 
- Fotoğraf (4 adet) 
- Nüfus Cüzdanı (1 adet), Fotokopisi 
- Askerlik Durum Belgesi, (94 dogumlular ve üzeri olan öğrenciler için gereklidir) Fotokopisi 
- Öğrenci Belgesi (Studienblatt) 
- 10 adet 0,80 Eur’luk Posta Pulu (Briefmarken) 

Adres: Hietzinger Hauptstraße 29,1130-Wien 
Çalışma Saatleri: Pazartesi – Cuma 09:00 – 12:00 arası 

10. Üniversiteler hakkındaki bilgiler

1. Viyana Üniversitesi (Hauptuni)

1365 yılında kurulan Avrupa’nın en köklü üniversitelerinden biridir. 70000’den fazla öğrencisi ve 8000’e 
yakın çalışanı mevcut (bunlardan 6000 kadarı bilim insanı). 50’den fazla enstitüsü bulunmakla birlikte ana 
binası (Hauptgebäude) 1. Viyana’da Schottentor’da bulunmakta (Dr.-Karl-Lueger-Ring 1). Buraya ulaşım D, 
1, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44,71 tramvayları ve 1A otobüsüyle sağlanmaktadır. Ayrıca U2 metro hattı da bu-
radan geçer. Bununla birlikte diğer enstitüler şehre yayılmış durumdadır.  

En önemli binaları şunlardır: 

NIG: Sosyal bilimlerin yer aldığı binadır. Bu binanın üst katında  bir Mensa bulunmaktadır.  

Uni-Campus: Alser Straße yönünde yer alır ve içinde zaman zaman aktiviteler düzenlenmektedir.  
ÖAD (Österreichischer Austauschdienst) büroları da burada yer alır. Parkta yılbaşına doğru Pazar kurulur. 
Bazı dersler bu kampüste sunulmaktadır. 

Hukuk Fakültesi: Ana binanın hemen yakınlarında (Schottenbastei 10-16) yer almaktadır. 

Bio-Zentrum Althanspraße: Zooloji, Botanik, Antropoloji, Paleobiyoloji bölümleri burada yer almaktadır. 

Biozentrum St. Marx: Şehrin oldukça dışında yer alan bu bina moleküler biyolojiyi alakadar eden birimleri 
içinde barındırır. 

1. Kayıt

1 Mart’tan itibaren ön kayıt yapılabilir. Sınavla alınan bölümlerde o bölümün sayfası takip edilmelidir. Okul 
kaydı 3 aşamadan oluşmaktadır. (“Maturantlar için),  2. ve 3. aşamalar Studienzulassung bölümünde 
gerçekleşecektir: 

1. Online Başvuru: http://www.univie.ac.at/zulassung 

2. Dokümanların Kişisel Olarak Sunulması (Online başvurudan sonra) 
 Gerekli belgeler: 

- Pasaport 
- Matura belgesi 
- Almanca bilgisinin ispatı (Matura yapanlar için gerekli değil) 
- Girilmek istenen bölümün özel bir sınavı varsa (Örn.: Psikoloji), bunun karnesi 
- Eğer varsa sosyal güvenlik numarası 
- Eğer o bölüm için Avusturya’da başka bir üniversiteden kabul gelmişse bunun ispatı 

3. Ücretin ödenmesi: Normal şartlar altında Türk vatandaşlarını Sömestr başına € 745,42 ödemekle 
yükümlü tutulmuşlar. Ancak Matura belgesine sahip Türk öğrenciler diğer Avrupa Birliğine üye devlet 
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öğrencilerle eşit tutulmuş ve istisnai durumlar haricinde ( bu durumlar: Mindeststudiendauer + zwei Toler-
anzsemester ı aşmak) bunun yerine sadece ÖH-Beitragı ödemek zorundadırlar. ( Bu 2015/2016 Kış dönemi 
için €18,70 ‘du.) 

Üniversite harcını öderken dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise ödemenin bazı tarihlere tabi 
olduğudur. (2015/2016 Kış Sömestri için ödemeyi 30 Kasım’a kadar yapmayan öğrencilerin harçları %10 
oranında yükseltilmektedir.) 

https://studentpoint.univie.ac.at/rund-ums-geld/studienbeitrag/hoehe/ 
https://studentpoint.univie.ac.at/durchs-studium/termine-fristen-ferien/wichtige-fristen/ 

✓ Sorularınız ve bilgi toplamak için kaynak: Okulun Studentpoint servisine hem mail  http://student-
point.univie.ac.at/ ve telefon yoluyla (Tel. +43/1/4277-10600) hem de kişisel olarak (Hauptgebäude 
de yer alıyor.) ulaşabilirsiniz. Çalışan insanlar oldukça yardımsever olduklarından üniversiteyle ilgili her 
hangi bir sorununuz olduğunda gitmekten çekinmemenizi tavsiye ederiz. 

2. Ders Sistemi

Ders programı her bölüme göre değiştiği için bu konulardaki sorularınızı Viyana Üniversitesi’nden sorumlu 
arkadaşlarımıza sorabilirsiniz. 

3. Yeme/ İçme

Mensa: NIG’de en üst katta bir Mensa bulunmakta. Burada ucuz ve güzel bir yemek yenebilir. ÖH-Sticker 
(Okul kaydından sonra herhangi bir ÖH- Bürosundan ücretsiz alınabilir) ile 0,50€ indirim yapılıyor. 

Mensa Afro Asiatisches Institut: Türklerin işlettiği bu mensa da Hauptgebäude’ ye yürüme ile 10 dk 
mesafede bulunur ( Türkenstraße 3, 1090 Wien) ve günlük menülerine http://www.aai-wien.at/aai-mensa 
adresinden ulaşabilirsiniz. Mensa Sticker’la yapılan indirim burda da geçerlidir. 

Metro İstasyonu: Schottentor istasyonunda bolca ucuza yemek yenebilecek yerler var (Sushiden dönere 
kadar). Aynı zamanda Starbucks ve Mc Cafe ye alternatif olarak güzel kahve içebileceğiniz KaffeeKüche de 
bu istasyonda bulunuyor. 

McDonalds: Üniversitenin hemen karşısında. 

Coffee Day: Üniversitenin hemen karşısında. 

Votiv Cafe: Hauptgebau’ de nin arkasında bulunan bu cafede de öğlen menüleri çıkıyor. 
Süpermarket olarak universitenin yakınlarında Billa ve Spar mevcut; kırtasiye ihtiyaçları içinse okulun için-
deki küçük kırtasiyeyi ve ya Libro yu tercih edebilirsiniz. 

2. Viyana Ekonomi Üniversitesi (WU)

1. Kayıt

1 Mart-15 Mayıs tarihleri arasında üniversitenin internet sitesi üzerinden ön kayıt yapılmak zorundadır. 18 
Mayıs tarihinde üniversiteye giriş sınavının yapılıp yapılmayacağı konusunda ögrencilere haber verilecektir.  
Eğer sınav yapılacak ise: 18-31 Mayıs tarihleri arasında ilk aşamada üniversiteye motivasyon yazısı gönder-
ilmesi gerekmektedir. Sınav ise 12 Temmuz (2016 öğretim yılı için) tarihinde yapılacaktır.  
Son kayıt işleminin 5 Eylül den en az iki hafta öncesine kadar kütüphane binasında bulunan öğrenci işleri 
bölümü (Studienabteilung- LC 2. Kat) üzerinden yapılması gerekmektedir. Öğrencilerin en geç 22 Ağustos 
tarihine kadar Viyana ya gelip son kayıt islemlerini yapmaları tavsiye edilir. 

Gereken belgeler: 

- Matura diploması aslı 
- Kabul mektubu (Zulassungsbrief) 
- Pasaport 
- İkametgah Kağıdı (Meldezettel) 
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Studienabteilung normal zamanlarda hafta içi her gün 9:00-12:00 arası, buna ek olarak pazartesi günleri 
13:00-17:00 arası ve çarşamba günleri 13:00-18:00 arası açıktır. 

Güncel bilgiler için: https://www.wu.ac.at/studierende/study-service-center/ 

2. Ders sistemi

2012 Kış dönemiyle beraber ders sistemi değişmiştir. Yeni gelen tüm öğrenciler ilk önce STEOP bölümünde 
olan 4 dersi ( Einführung in die BWL, Europäisches und Öffentliches Recht, Mathematik ve Volkswirtschaft I 
) verdikten sonra ders programındaki diğer dersleri alabilirler.  

Sistem hakkında detaylı bilgiyi ana sayfadan Studium>Bachelor>Wirtschafts-Sozialwissenschaften’ a tıkla-
yarak bakabilirsiniz.  

Ayrıca kütüphane binasının girişinde hemen solda okulu ve eğitim sistemini ayrıntılı bir şekilde anlatan 
broşürler bulunur ve ücretsiz temin edinilebilir. 

Ders programı her bölüme göre değiştiği için bu konulardaki sorularınızı Viyana Ekonomi Üniversitesi’nden 
sorumlu arkadaşlarımıza sorabilirsiniz. 

3. Ders çalışma yerleri

LC Binası tümüyle kütüphaneye ayrılmıştır. Kütüphaneden ders kitaplarınızı alabilirsiniz, burada ortak 
alanlarda veya kişisel odaları kiralayarak ders çalışabilirsiniz. Bu işlem https://bach.wu.ac.at sitesi üz-
erinden gerçekleştirilir. 

Hafta içi 08:00-22:00 arasında ve cumartesileri 09:00-18:00 arasında açıktır. Pazar günleri ise kapalıdır. 
(NOT: Pazar günleri sadece sınav haftalarında 09:00-18:00 arasında açıktır.) 

LC binasındaki ana kütüphane dışında kampüs içerisindeki diğer binalarda da kütüphaneler mevcuttur. ( D2 
binasında Bibliothek Wirtschaftssprachen, D3 binasında Bilbliothek Recht, D4 binasinda Bibliothek Sozial-
wissenschaften) Ayni zamanda bina içlerinde kütüphaneden ayrı olaraktan çalışma alanları bulunmaktadır. 
(genelde grup calışmaları için kullanılır, kütüphanede olduğu gibi sessizlik mecburiyeti yoktur.) 

4. Yeme/ İçme

Mensa(yemekhane): D1-TC Giriş Katında bulunur ve burada her gün uygun fiyatlarda iki fix menü çıkar. Bu 
iki seçenek dışında salata, makarna, vb birçok alternatif de mevcuttur. 

Nacho Libre: Executive Academy binasının giriş katında bulunur, Meksika mutfağından yemekler bulunur. 

Comida y Luz: Executive Academy nin 6.katında bulunur. 

Nykke: D4 binasının girişinde bulunur. Hafta ici her gün farklı yemeklerden olusan menüler çıkar. 

Library Cafe: LC binasının girişinde bulunur. Kasadan “Kaffeepickerl” aldiginiz takdirde hafta ici saat 11:00 
a kadar tüm kahveler 1,5 Euro dan satılmaktadır. Ayrıca atıştırmalık yiyecekler de bulabilirsiniz. 

Campus: D2 binasının altında bulunur. Hafta içi her gün farklı yemeklerden oluşan menü çıkarırlar. 

Spar: D2 binasının giriş katında bulunur. 

Anker: Sandwich ve kahve almak için idealdir. AD binasında bulunur. 

Mc Donald’s: Messe-Prater Metrosu çıkışında bulunur. 
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5. Yararlı bilgiler

İnternet: Okuldaki kablosuz interneti kullanabilmeniz için bir kaç işlem yapmanız gerekli. Bu işlemlerin 
hakkında broşürleri kütüphanedeki danışmadan temin edebilirsiniz. 

Okul E-posta Adresi: Okula kaydınızla beraber otomatik bir mail adresine sahip olabilirsiniz. Mail adresi şu 
şekilde: hMatrikelnummer@wu-wien.ac.at . Bu maili isterseniz kendi kullandığınız emailinize  yönlendire-
bilirsiniz. Bunun için https://controlpanel.wu.ac.at sitesine Matrikelnummer ve şifreyle giriş yapıktan son-
ra soldan Übersicht’e tıklanır ve listeden e-posta altındaki Forward'a tıklatıp işlem gerçekleştirilir. Aynı 
yerden şifre ve PIN değişimi de yapabilirsiniz. (Şifre her yerde geçerlidir. PIN özellikle belirtilen yerlerde 
geçerlidir. Bkz. LPIS) 

ÖH: D2-SC Giriş Katında bulunan öğrenci işlerini bir ziyaret edip bilgilenmeniz ve mevcut sorularınıza ce-
vap aramanız da tavsiye edilir. 

ÖH Bücherbörse: TC binasının 3. katında bulunur. İkinci el kitap alabilir, kendi kitaplarınızı satabilirsiniz. 

Takvim: Ana sayfadan Studierende>Studienorganisation>Termine und Fristen>Kalender Einteilung Studien-
jahr kısmından önemli tarihleri ve pdf formatındaki ajandayı bilgisayarınıza indirebilirsiniz. 

Fotokopi Çekmek: Kütüphane içinde ve diğer campus binalarında Facultas şirketine ait Copycard'la çalışan 
fotokopi makineleri vardır. Aynı zamanda LC -1. Katta da okul kartınıza para yükleyerek bilgisayarlardan 
istediğiniz dokümanları bastırmak mümkün. 

3. Viyana Teknik Üniversitesi (TU)

1. Kayıt

Ön kayıt Temmuz başından itibaren yapılabilir: Hauptgebäude 2. Stiege 1.Obergeschoss(OG) Studien-
abteilung 

Kayıt için götürülmesi gereken belgeler:  

- Matura diploması aslı 
- Kabul mektubu (Zulassungsbrief) 
- Pasaport 
- İkametgah Kağıdı (Meldezettel) 

2. Ders kitapları

Profesörlerin derste kullanacakları kitapları o dersin kendi binasında(enstitüde) veya Freihaus’taki giriş 
katındaki kırmızı bölgede bulabilirsiniz. Dersleri takip etmeniz için gerekli slaytları da (kitabın olmadığı 
durumlarda) bazen direk o enstitünün internet sayfasında bulabilirsiniz, bazen de derse gitmeli ve sınav 
için tuttuğunuz notlarınıza güvenmelisiniz. Gerekli bilgiyi zaten derse girdiğinizde alacaksınızdır. 

Model malzemelerinizi okulun Paniglgasse çıkışında bulunan Archidelis’ten veya Freihaus‘ ta kırmızı 
bölgede bulunan INTU’dan(Books & Shop) karşılayabilirsiniz. Okul kartınızı (Studentenausweis) göstererek 
alışverişinizi %10 indirimle alabilirsiniz. Bunların dışında zamanla artan çeşitli malzeme ihtiyacı sebebiyle 
Thalia, OBI veya Bauhaus da işinizi görebilir. Mimarlık öğrencileri için Modelbau konusunda kesim işleri 
gerekiyorsa Brüll Modellbau’yu da önerebilirim. Mimarlık bölümünde okuyanlar için ekonomik açıdan en 
ideal plotter yeri okuldur. Okula girişinizden sonra matrikel numaranıza göre kendi hesabınızı açtırıyor-
sunuz (6.Stiege, 1.Stock). Bu hesabınızla okuldaki bilgisayarları kullanmanız mümkün. Ayrıca bu hesabınıza 
para yükleyerek okulda fotokopi çekebilir veya plotten yapabilirsiniz. Teslim zamanında oluşan uzun 
öğrenci kuyrukları nedeniyle plotten için alternatif yerler “Plot-Service - Schiessling” ve "Kleinhans CAD 
Systeme". Maket yapımı için okuldaki Laser odasını veya Werkstatt’ı kullanabilirsiniz. Çalışma yerleriniz 
okul içinde Fachschaft, Aufbaulabor, 6.stiege 3. Stock Zeichensaal veya 4.Stock eski Hochbau1 enstitüsü 
gibi toplu çalışma mekanları olabileceği gibi kendi çalışma alanınızı zamanla siz de keşfedebilirsiniz. 

Model yapımı atölyeleri ve bilgisayar odaları ilgili gerekli Linkler: 

http://ar.tuwien.ac.at/de/fakultaet/einrichtungen/modellbauwerkstatt/ 
http://kunst2.tuwien.ac.at/index.php?idcat=70 

�8

https://controlpanel.wu.ac.at/
https://controlpanel.wu.ac.at/


http://info.tuwien.ac.at/ddg/media/4_werkstatt/prefab_lab/werkstattfuehrerschein_unterlagen.pdf 
https://www.archlab.tuwien.ac.at/registrierung.html 

3. Yeme/ İçme 

Mensa (Yemekhane): Tüm üniversitelerde olduğu gibi Teknik Üniversite’nin de Mensa’sı vardır. Özel bir şir-
ket tarafından işletilen Mensa, Freihaus‘taki sarı bölgede, 1.katta bulunuyor. İki Classic Menü‘ den birini 
seçebilirsiniz. Bu menüleri beğenmezseniz açık büfede kendi menünüzü kendiniz yaratabilir 4 ila 7 Euro 
aralığında karnınızı doyurabilirsiniz. Ayrıca Mensa’nın 12 menüye 1 menü bedava veren kartlarından alarak 
öğle yemeklerinizi daha da hesaplı yapabilirsiniz. 

Kunsthalle: Burası da gün içinde gezilebilecek bir sergi alanıdır. Arkasında bulunan bar/restaurantın menü-
leri çok çeşitlidir ancak fiyat olarak çok uygun değildir. Arada bir lezzetli kaçamaklar yapmak veya okul 
çıkışında keyifli bir sohbet için ideal bir mekan. 

Nelson’s: Hem ders çalışmak hem de yemek yemek ve çay kahve içmek için ideal bir kafe. Sessiz olan üst 
katı her ne kadar insana kullanılmıyormuş havası verse de sessizlikte ders çalışmak isteyenler için birebir. 
(Hauptgebäude 2. Hof) 

Pointer’s: Okula yakınlığı nedeniyle içerisinde çok sayıda ders çalışan öğrencinin bulunduğu bir bar. Müzikli 
olan bu ortam aynı zamanda biraz loştur. Yemek yiyip, bira ve sigara içebileceğiniz bir yerdir. Okulda uzun 
saatler çalıştıktan sonra bir bira içip eve dönmek için birebir. 

Centimeter: Porsiyonları gayet büyük olan Centimeter’i (2 kişiye bir porsiyon) Viyana’nın pek çok yerinde 
bulabilirsiniz. Avusturya mutfağına sahip bu restoran uzun yemek araları için ideal. Yalnız yemekleri biraz 
yağlıdır. Kendi yaptıkları bira (Hausbier) ise çok güzel. Schnitzel, Sosis, Chili Con Carne gibi çoğu Avusturya 
Restoran’ında bulunan yemekleri bulabilirsiniz. Kendi spesiyalleri olan kalabalıkla (10 kişiye kadar) yenile-
cek menüleri mevcut. 

Wiedenbräu: Centimeter tarzında olan bu restoranın Spare Ribs’ i (domuz kaburgası) çok güzel. Porsiyon-
ları Centimeter’ e göre daha küçük ancak daha az yağlı. Kendi yaptıkları bira ise çoğu birayı geride bıraka-
cak kadar güzel. Menüsü ise Centimeter’ inkine benziyor. 

Yunan Restoranı: Freihaus’un karşısında, Hauptgebäude‘nin arkasında kalan bu restoranda Türk-Yunan or-
tak damak tadına ait pek çok yiyecek bulabilirsiniz. Döner (gyros), imambayıldı, vb. Bunların dışında 
Schnitzel Sandvich’i de çok güzel. Sandviçleri genel olarak çok büyük. 

Billa: Okulun yakınındaki Billa‘da yiyecek ve içecek dışında hesap makinesi, defter gibi pek çok şey bulun-
abiliyor. 

Schnitzel Haus; Kebap Haus: Bärenmühldurchgang‘ daki Türklerin işlettiği Şnitzelci. Tombik ekmek arası 
Şnitzel hem çok ucuz hem de çok doyurucu. Her bakımdan bol malzemeli olan Schnitzel’i gibi döneri de 
lezzetli. Kebap Haus burayla aynı sırada 100m ilerisinde. 

Çin Büfe: Hızlı bir öğün için birebir. İkisi de lezzetli ve bir hayli doyurucu. Çincinin dış  
görünüşüne bakıp aldanmamak gerekiyor =) 

Yakınlardaki Kärtner Straße, Naschmarkt ve hatta Mariahilfer Straße‘yi de unutmamak gerek. 

4. Yararlı bilgiler

Her öğrencinin, okuduğu bölümün derslerini de barındıran bir TISS sayfası vardır. Buradan dönem dönem 
almanız gereken dersleri seçebilir, kendi sayfanızdaki “Favoriten” kısmına dersleri ekleyebilirsiniz. 

4. Uygulamalı Sanatlar Üniversitesi (Die Angewandte)

1. Kayıt/ Kabul

Her bölümün kendine göre kayıt kuralları vardır. 

Bazı bölümlerde portfolyoya bakarak ön eleme yapılır. İlk elemeyi geçenler giriş sınavına katılma hakkı 
kazanır. Bazı bölümlerdeyse portfolyo ve sınav aynı süreç içerisinde değerlendirilmektedir. 
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Genelde Şubat ayı gibi portfolyo gösterimi ve bölüme giriş sınavı yapılıyor. Bu sınav bir kaç gün sürüyor. 
Bazı bölümler (endüstriyel tasarım gibi) Matura ya da denklik sınavını zorunlu kılsa da, bazı bölümler 
(grafik tasarım gibi) bunu zorunluluk olarak göstermiyor. 

Her bölümün sınavları ve portfolyoda istedikleri birbirinden farklı olduğu için ve her sene bölüm içerisinde 
de güncellendiği için en doğru bilgiye üniversitenin web sayfasından ulaşmakta fayda var. Aynı zamanda 
mail sistemi de iyi işlediğinden bölümün sekreterlerine direk mail atarak da sorularınızı sorabilirsiniz. 

Mimarlık lisans programı şuan okulda bulunmamaktadır. 

Endüstriyel tasarım veya grafik tasarım için farklı bir kaç sınıf olduğundan başvururken önceden sınıflarla 
görüşme yapmak size hangisinin daha uygun olduğunu görmek açısından yararlı olacaktır. 

Sınavda başarılı olduktan sonra okulun başlama tarihlerinde Studienabteilung’tan kayıt yaptırabilirsiniz. 

Not: Resmi öğretim dili Almanca olmasına rağmen okulda çok sayıda yabancı öğrenci bulunduğundan pro-
fesörlerin insiyatifine göre çoğu zaman dersler İngilizce de işlenebiliyor. 

2. Ders çalışma yerleri

Genelde projelere toplu çalışıldığı için öğrenciler sınıflarında çalışmayı tercih ediyorlar. Okul 7 gün 24 saat 
açık olduğu için sınıflarda çalışmak pratik oluyor. Bunun dışında yine binanın içindeki atölyelerde de 
çalışılmaktadır. Aynı zamanda okulda kütüphane ile dergi okuma odası bulunuyor. Öğrenciler araştır-
malarını buralarda da yapabilirler. 

3. Yeme/ İçme

Okulun içerisinde küçük bir yemekhane var. Fiyatları uygun, günlük taze ev yemekleri ile atıştımalık sand-
wichler çıkarılıyor. Bunun dışında üniversite Landstraße’ye çok yakın. Landstraße’de bir çok küçük büfe, 
cafe, restaurant var. Aynı zamanda Wien Mitte alışveriş merkezinin içinde de bir çok fast food seçeceği 
bulunuyor. Ayrıca sınıfların içinde kendi mutfakları var. Bir çok kişi evden, marketten yemeğini alıp bu 
mutfakta hazırlayabiliyor. 

4. Yararlı bilgiler

Okulun herhangi bir kulübü bulunmamasına rağmen zaman zaman yoga, dans, koro gibi dönemsel etkinlik-
ler yapılıyor. Bunun dışında dönem dönem workshoplar da oluyor. Bazen bu workshoplara katılıp kredi al-
mak bile mümkün. Bunun dışında 7 gün 24 saat açık olması nedeniyle okul bir çok partiye de ev sahipliği 
yapıyor. MAK okulun kendi müzesi olduğu için müzeye giriş öğrencilere ücretsiz ve müzede de bir çok 
etkinlik düzenleniyor. 

5. Ziraat Üniversitesi (BOKU)

1872’de “k.k. Hochschule für Bodenkultur” adıyla kurulmuş olan Viyana Ziraat Üniversitesi, günümüzde 
yaklaşık on bin öğrencisiyle ve bin beş yüz çalışanıyla Avrupa’nın en büyük ziraat üniversitelerinden biridir. 
Üniversite, öğrencilerine dokuz tane bölüm sunar. Bunlar; Agrarwissenschaften, Forstwirtschaft, Holz- und 
Naturfasertechnologie, Kulturtechnik und Wasserwirtschaft, Landschaftsplanung und Landschaftsarchitek-
tur, Lebensmittel- und Biotechnologie, Pferdewissenschaften, Umwelt –und Bioressourcenmanagement ve 
Weinbau, Önologie und Weinwirtschaft’tır. Bunun dışında BOKU İngilizce veya Almanca olmak üzere pek 
çok ve daha spesifik Master bölümleri sunar. Detaylar: www.boku.ac.at/studienangebot/  

Okul, temel olarak 3 kampüsten oluşur, bunlar: Türkenschanze, Muthgasse ve Tulln’dır. En çok gittiğimiz 
kampüs genelde Türkenschanze’dir. Burada üniversitenin ana kampüsü olan Gregor-Mendel-Haus ve en çok 
dersin verildiği Exner-Haus gibi daha birçok bina bulunur. Bunun dışında bir diğer öneli kampüs Muth-
gasse’dedir. Bu binalarda genellikle kimya ağırlıklı dersler rol oynar ve laboratuvarlar bu binalardadır. De-
taylar; http://www.boku.ac.at/fm/themen/orientierung-und-lageplaene/ 
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1. Kayıt

Kayıt işlemi üç aşamadan oluşur. Bunlar ön kayıt (Voranmeldung), kabul (Zulassung) ve kayıttır(Aufnahme). 

Voranmeldung: Bu işlem online gerçekleşmektedir. İlk yapacağınız işlem; ön kayıt için gereken Checkin’dir. 
Bunu yaptıktan sonra bir form dolduracaksınız. Formun içeriğinde sigorta numarası, yaşadığınız ülke, Matu-
ra tarihiniz gibi sorular vardır. Türk olduğumuz için sigorta kısmını boş bırakabiliriz. Ayrıca, buradaki tüm 
üniversitelerde Avusturya’da yapılmış bir Matura gibi kabul edilen Matura’mızı da lütfen belirtelim. Bu 
sayede Maturası olmayan Türklerin ödediği rakamı değil, Avusturyalıların ödediği € 18,-- ‘dan sorumlu ola-
cağız. Sonraki işlem, siteye vesikalık bir fotoğraf yüklemektir. Bu işlemi yaptıktan sonra devam tuşuna 
basarak formu ve bilgilerinizi onaylamış olursunuz. Detaylar; http://www.boku.ac.at/zid/themen/teach-
learn/studium-meldung-weitermeldung-abschluss/voranmeldung/ 

Voranmeldung’dan sonraki işlem ne okuyacağınıza karar verip üniversiteye gitmektir. Bu işlem sadece yüz 
yüze gerçekleşmektir. Lütfen üniversiteye giderken kayıt tarihlerini dikkate alın ve öğrenci işlerinin açılış 
saatlerine bakın. Üniversiteye gelirken lütfen Maturanızı, varsa ÖSD diplomanızı, Türk sağlık sigortanızı ve 
pasaportunuzu yanınıza almayı unutmayın.  Öğrenci işlerinde size bunlar karşılığında geçersiz olan bir 
üniversite kartı verecekler. Üniversite harcınızı üniversitenin banka hesabına yatırdıktan bir kaç gün sonra 
okula gidip makinalardan kartınızı geçerli hale getirmeniz mümkündür. 

2. Ders sistemi

Dersler, okulumuzun sosyal portalı olan “BOKU Online”’da paketler halinde sunulur. Bu paketleri olduğu 
gibi uygulamak zorunlu değildir ancak uygulamak planlamanıza daha yardımcı olacaktır. Bunların yanında 
seçmeli derslere göz atmakta fayda var, bazen çok enteresan derslere rastlanabiliyor. Giriş derslerinin 
tümü geçmeden diğer dersleri kayıt yaptırılamamaktadır. Derslere ve sınavlarına kayıt işlemleri online 
gerçekleşir ve kayıt başlangıç tarihlerine dikkat etmek gerekmektedir. Çoğu ders ve bütün sınavlar konten-
janlıdır. Üniversite, Viyana’daki bütün üniversiteler gibi 6 sömestrden oluşmaktadır ve bitirmek için 180 
ECTS kredisi verilmesi şarttır. Ayrıca zorunlu dersleri (Pflichtfach) vermeden mezun olamıyoruz. 

3. Ders kitapları 

Ders kitaplarını genelde kampüslerin yanında veya içinde bulunan Facultas’tan temin edebilirsiniz. Ancak 
her dersin kitabı yoktur. Bazı profesörler ders materyallerini derste dağıtır, bazıları ise okulumuzun başka 
bir online platformu olan “BOKU-Learn’’de paylaşırlar. BOKU-Learn’den materyalleri indirmek mümkündür. 
Bunun dışında kütüphanelerden de ekstra materyal elde etmek mümkün. İnternetten dersin materyallerine 
bakarak nelerin gerektiğini bilgisine ulaşabilirsiniz. Bunu yansıra profesörler genelde ilk derste materyaller 
hakkında bilgi verirler. 
BOKU’da baya yaygın olan çeşitli materyalleri bulabileceğiniz bir sistem daha vardır: Bokuwiese.  
Bokuwiese’de, genelde her dersin materyal, kitap özetleri ya da eski sınavlar ya da soru katalogları gibi 
şeyler bulunur. Bir BOKU öğrencisi olarak sınavlara çalışmadan önce ‘‘bokuwiese’’ye göz atmanızı şiddetle 
tavsiye ederim: http://www.bokuwiese.at/ 

4. Ders çalışma yerleri

Ders çalışma yeri olarak en çok ilgi duyulan yer Exner-Haus’daki ana kütüphanedir.BOKU’nun ana 
kütüphanesi olan bu yere giriş için, internetten faydalanmak için ya da kitap almak için de BOKU’nun 
öğrencisi olmak yeterlidir. Onun dışında Türkenschanz kampüsündeki Türkenschanzpark’ı tavsiye ederiz, 
özellikle ilkbaharda temiz hava ve yeşil içinde ders çalışmak gerçekten çok keyifli oluyor. Bunun dışında 
başka üniversitelerin kütüphanelerininde de ders çalışabilirsiniz. BOKU’nun kütüphanesi küçük olduğu için 
bazen yer bulmak zor olabiliyor, bu yüzden WU’nun kütüphanesi tercih edilebilir. Gerçekten çok büyük, 
modern ve yeni olan bu kütüphaneye giriş için öğrenci kimliği ve bir Meldezettel yeterlidir. Bunun dışında 
Milli Kütüphane’de (Nationelbibliothek) de ders çalışmak mümkündür. Kütüphanenin fiyatı yıllık 10 Euro’-
dur. 

5. Yeme/ İçme

Ana kampüs olan Türkenschanz’da yemek yenilebilecek ya da dinlenebilecek pek çok yer bulunmaktadır. 
Bunlardan en sevileni olan TÜWI’dir. TÜWI, bir nevi BOKU’nun kafesi, restoranı ve barıdır. Her gün başka 
bir menü sunan TÜWI genellikle veganlara yöneliktir, fiyatlar yaklaşık € 3-4 civarındadır. Onun dışında 
TÜWI’de pek çok aktiviteler ve konserler yapılır.  
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TÜWI’nin hemen yanındaki Tüwi’s Hofladen ise BOKU’nun sadece organik ürünler satan pastanesi ve 
fırınıdır. Kahveden Strudel’e kadar her şey organiktir.  

Bunun dışında diğer köşede der Mann pastanesi ve döner yiyebileceğiniz Fırato Imbiss bulunmaktadır.  
BOKU’nun her kampüsünde bir Mensa bulunmaktadır.  

Mensa, okulun yemekhanesidir. Her gün menü değişir ve üç çeşit menü seçeneği vardır. Fiyatlar yaklaşık € 
5’dur.  

Yemek konusunu bir kenara bırakırsak, Türkenschanz’daki Türkenschanzpark tüm öğrenciler sık sık uğradığı 
çok büyük bir parktır. Parkta, yürüyüş parkurundan, Yunus Emre Çeşmesi’ne kadar her şey bulunur ve kafa 
dinlemek için ideal yerlerdendir. 

6. Tıp Üniversitesi (Med Uni)

1. Kayıt/ Kabul

İhtiyacınız olan belgeler: 

- Pasaportunuz 
- Kabul sınavını (MedAT) geçtiğinize dair belgeler 
- Matura belgeniz 
- Okuldan alacağınız transkript belgeniz 
- Eğer Matura yapmadan başvuru yapmak istiyorsanız, ÖSS ile kazandığınız herhangi bir tıp fakül-

tesinin (kayıt yaptırmak zorunluluğu olmaksızın) kontenjan belgesi, lise mezuniyet belgeniz ve 
bunların noter onaylı Almanca tercümesi, C1 belgeniz ve sigorta belgeleriniz 

Viyana Tıp Fakültesi’ne giriş için yapılan sınav, fakültenin yoğun talep görmesi sebebiyle düzenlenmiştir. 
Yılda yalnızca bir kez yapılan bu sınava her yıl ortalama 5 bin kişi katılır ve bunlardan yalnızca 740’ı (660 
kişi tıp fakültesi, 80 kişi diş fakültesi) okumaya hak kazanır. Sınav bir kaç bölümden oluşur ve yaklaşık 7 
saate yayılarak bir gün içerisinde tamamlanır. Temel tıbbi bilgileriniz (puanlamanın %40’ıdır) fizik, kimya, 
biyoloji ve matematik sorularıyla ölçülür. Metin okuma bölümünde (puanlamanın %10’udur) verilen Alman-
ca metinleri okuduktan sonra her biriyle ilgili 3-4 soru cevaplamanız gerekir. Bilişsel beceri bölümünde 
(puanlamanın %10’udur) ise size verilen sayı sıralarını tamamlamanız, verilen bilgileri aklınızda tutup 
birkaç bölüm sonra hatırlayabilmeniz ve bu bilgilerle ilgili soruları yanıtlamanız, parçalanmış olarak verilen 
şekilleri kağıt üzerinde birleştirip şeklin ne olduğunu anlamanız ve harfleri karışık olarak verilen kelimeleri 
tahmin etmeniz gerekir. Son olarak akademik düşünme bölümünde de(puanlamanın %40’ıdır) size verilen 
argümanları anlayarak seçeneklerle karşılaştırmanız beklenmektedir. 

Sınavda alınan puanlar en iyiden en kötüye doğru sıralanır ve Matura belgesiyle başvuran kişiler Avusturya 
vatandaşlarının dahil oldukları %70’lik kontenjana dahil olarak ilk 462 kişi arasına girebilirlerse okumaya 
hak kazanırlar. ÖSS belgesi ile başvuran öğrenciler ise Avrupa Birliği dışından olan ülkelerden katılanlara 
dahildirler ve yalnızca %5’lik bir kontenjana sahiptirler. Bu da Avrupa Birliği dışındaki ülkelerden katılanlar 
arasından alınacak 33 kişiden biri olmaları gerektiği anlamına gelir. 

MedAT genellikle temmuz ayının başında yapılır ve başvuruları önce online olarak şubat ayında başlar. Yak-
laşık mart ayında sınav ücreti olan 100€ yatırılır. Sınav sonuçları ağustos ayının ortalarında açıklanır ve 
ağustos sonunda okul kayıtları başlar. Sınav başvurusu, tarihi ve daha ayrıntılı bilgi için: http://medizin-
studieren.at/cms3/ 

2. Ders sistemi

İlk senenizde sabah saatlerinde (8-12) konu anlatımlı fakat katılımı zorunlu olmayan derslerle başlanır. Bu 
derslere herkes katılabilir ve büyük amfilerde yapılır. Bu derslerin içeriklerine ve profesörlerin paylaştık-
larına studyguides.meduniwien.ac.at adresinden öğrenci numaranız ve şifrenizle ulaşabilirsiniz. Birçok 
öğrenci bu adresteki bütün kağıtları bastırıp bastırmama konusunda kararsız kalıyor. Çünkü bastırmaya 
kalktığınızda hem hacim olarak çok yer kaplıyor ve bazen üzerine not almak dışında çok fazla kullanılmıyor 
da, hem de maddi anlamda eğer yazıcınız yoksa dert oluyor. Benim tavsiyem eğer elimde mutlaka kağıt 
olmalı demiyorsanız, derse bilgisayarınız ya da tabletinizle gelip online olarak dersi takip etmenizdir. Ala-
cağınız notları da gene rahatça alabilirsiniz.  
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Ders kitaplarını satın almanızı birçok profesör gerekli görmediğini söyler, fakat yine de satın almayı tercih 
edenler için kitap isimleri önerilir. Satın almak isteyenler kitapları kampüsün hemen yanındaki Facultas’tan 
temin edebilir, facebook grubundan ya da kütüphanenin ilan panosundan kitaplarını satan öğrencilerden 
alabilirler. Fakat okulun büyük ve zengin kütüphanesi de birçok ihtiyacınızı ücretsizce karşılayabilir. Ders-
lerin bir kısmının da yer alacağı Allgemeines Krankenhaus(AKH)’un giriş katındaki kütüphaneye yalnızca bir 
form doldurarak kayıt olabilirsiniz. Katılımı zorunlu olan (yoklama alınan) grup dersleri ise yaklaşık 10 kişi-
lik bir grup ile çoğunlukla öğleden sonraları olur. Tıp fakültesi çok geniş bir alana yayılmıştır ve bütün bi-
naları öğrenmek zaman alır, fakat zor değildir. https://campus.meduniwien.ac.at/med.campus/webnav.ini 
adresinde her öğrencinin kendi ders programını ve derslerin olduğu binaların ayrıntılı adreslerinin yazdığı 
bir takvimi vardır. 

Önemli bir ayrıntı ise 3. Sınıfa başlayana kadar mutlaka bir Latince sınavı vermeniz gerekir. Eğer Matura’da 
Latince sınavı yapmış iseniz, bunu vermeniz gereken sınav yerine saydırabilirsiniz. Ya da Matura'da sınavı 
yapmamış fakat lise boyunca Latince dersi almış iseniz de bu sayılabilir. Bunu transkriptinizle birlikte 
sekreterlikte kayıt zamanında danışmalısınız! Latince sınavı yapmamış olanlar ek olarak Latince dersini 
seçip sınavına girmelidirler. 

Tıp Fakültesi’nde dersler diğer üniversiteden farklı olarak seçilmeye çok açık değildirler. Her zaman için 
alabileceğiniz seçmeli dersler olur fakat önceliğiniz her yılın müfredatını tamamlamaktır ve bu za-
manınızın büyük bir bölümünü alır. Yani bir seneye başlamadan önce alacağınız dersler lisedeki gibi bel-
lidir, ders seçmekle uğraşmazsınız. Mezun olana kadar vermeniz gereken ek olarak 15 kredi vardır. (Yak-
laşık 5-6 seçmeli derse denk gelir.) Her seneniz bloklardan oluşur ve blokların kendi içlerinde sınavları 
değişkenlik gösterir. Sınavı olmayan dersleriniz de olabilir, 5-6 sınavlı dersleriniz de. Her bloğun kendi için-
deki sınavlarını verdikten sonra sene sonundaki SIP(Summative integrierte Prüfung) adlı bir sınava girmeye 
hak kazanırsınız. Bu sınav sene içinde öğrendiğiniz bütün konularda olur. Sorular çoktan seçmelidir (orta-
lama 200 soru) ve birkaç saat sürer. Sınavı başarıyla tamamlarsanız bir üst sınıfa geçebilirsiniz. 

Temel eğitim 6 yıl sürer, yani 6 yıldan önce mezun olmanız mümkün değildir. İlk 4 yılında teorik bilgileri 
edindikten sonra son 2 yıl pratik eğitime ağırlık verilir ve bir nevi staj yapılır. Fakat bunun dışında da sizin 
yapmanız gereken zorunlu stajlar vardır. Örneğin 5.sınıfa geçebilmeniz için 8 haftalık staj yapmış olmanız 
gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi için http://kpj.meduniwien.ac.at/ adresini ziyaret edebilirsiniz. 2. Sınıfı 
bitirdikten sonra staj yapabilme ehliyeti kazanırsınız ve istediğiniz birçok yerde (kabul gördükten sonra 
Avrupa, Amerika, Türkiye, vb.) staj yapabilme olasılığınız olur. 

3. Ders çalışma yerleri

AKH’nın kütüphanesinde birçok kitap, tıp dergileri ve öğrenci tezlerinin yanı sıra ders çalışma alanları ve 
bilgisayarlar mevcut. Bu bilgisayarlardan normalde yalnızca ücretli üyelikle girilebilen bilimsel araştırma 
ve paylaşım sitelerine, okul üye olduğu için ulaşabilirsiniz.  

Kütüphaneye çok yakın, yine AKH’nın içinde bir çalışma alanı var. Burada kendi bilgisayarınızı getirerek 
hastanenin internetinden öğrenci numaranız ve şifrenizle yararlanabilirsiniz. Hastanenin bazı bölgelerinde 
telefon çekmese de okulun ve hastanenin içindeyken de bu interneti kullanabilirsiniz.  

Bunun dışında da Viyana'da üye olup rahatça çalışabileceğiniz birçok kütüphane var. Öğrenci belgenizle 
gittiğinizde indirimli üye olabilir, üye olmadan da sessiz bir çalışma ortamına ulaşabilirsiniz. 

4. Yeme/ İçme

Hastanedeyseniz yemek için birçok seçeneğiniz bulunmaktadır. Diğer üniversitelerde de olduğu gibi Mensa 
yine bir seçenek. Hastanenin içindeki ÖH merkezinden alacağınız ücretsiz bir etiketle öğrenci indirimi al-
manız da mümkün.  

Eğer daha hızlı bir şeyler arıyorsanız hemen giriş kattaki büfeden de noodle, pizza gibi atıştırmalıklar ala-
bilirsiniz. Aynı zamanda hastanenin içinde bir market (Spar) bile mevcut. Eğer dersleriniz hastanede değil 
de amfilerden birinde ise (Schwarzspanierstraße) yakınlarda her türlü fast food’u bulabilirsiniz.  

Fakat fast food yerine oturup lezzetli yemek yemeyi tercih ederseniz yakınlardaki Welt Cafe’de hem vegan 
hem lezzetli yemekler ve kahveler bulabilirsiniz. Mekanın kendine özgü karışımları da bir şahane. Sokağın 
öbür tarafında ise Türk çalışanları ve hergün öğrencilere özel çıkan Türk mutfağına uygun menüleriyle 
Afro-Asiatische Mensa da güzel bir tercih. 
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5. Yararlı bilgiler

Yoğun ders çalışma temposunda yorulan tıp fakültesi öğrencileri için çoğu zaman indirimler ve özel geceler 
düzenleniyor. Mesela her pazartesi Ride Club’da tıp fakültesi öğrencilerine happy hourslar daha uzun ve 
daha ucuz. Ya da sık sık cumartesileri hukuk fakültesi öğrencileriyle tıp fakültesi öğrencilerinin ortak 
olarak düzenledikleri “Med&Law” partileri de isimlerini çok duyuruyor. Schwarzspanierstraße’de amfilerin 
hemen yanı başındaki Charlie P’s adlı bar da tıp öğrencilerine kucak açıp özel indirim günleri düzenliyor. 
Ayrıca her ay düzenli olarak gönderilen ÖH (Österreichische HochschülerInnenschaft) Newsletter’ında da 
güncel aktiviteleri bulmak mümkün. 

11. Çalışma/ Staj

Bachelor okuyan öğrenciler mezun olana kadar haftada 10 saat (geringfügig) çalışabilmektedirler. Bunun 
için işverenin AMS’e bir dilekçe(Beschaeftigungsbewilligung) vermesi gerekmektedir.  

AMS’den gelecek olumlu karar öncesinde kesinlikle sigorta girişi yapılmamalıdır! Bu durum kişinin kaçak 
çalıştığı anlamına geldiği için yasal değildir.  

Bachelor mezunu kişiler ise haftada 20 saat çalışabilmektedir.  

Amerika’nın Greencard’ına benzeyen Rot-Weiß-Rot Karte limitsiz çalışma izni imkanı sağlamaktadır. 
Başvurabilmek için master mezunu olmak gerekmektedir.  

Bunun dışında öğrenciler Schlüsselkraft (Anahtar iş gücü) olarak çalışabilme imkanı vardır, ancak bu ünvan-
la çalışmaya başlayacak kişilere verilmesi gereken minimum maaş yüksek olduğundan dolayı sadece istisnai 
durumlarda işverenler bu çözümü kullanmaktadırlar.  

Staj olanakları oldukça sınırlıdır. Okuduğunuz bölümde staj yapmanızın zorunlu olması gerekmektedir. 
(örneğin Ekonomi Üniversitesi Uluslararası İşletme bölümü) Staj yapmak isteyen isteyen öğrencilere 
tavsiyemiz Almanya’daki şirketlerde şanslarını denemeleridir. 

Detaylı bilgi için: 
www.ams.at  
www.migration.gv.at 

12. Türkiye Cumhuriyeti Viyana Başkonsolosluğu

Konsolosluktan pasaport uzatma, yeni pasaport alma, askerlik dosyası açtırma, noter gibi hizmetlerden 
faydalanabilirsiniz. Öğrenciler sadece pasaport cüzdan bedeli vererek pasaportlarını 2 yıl uzatabilmekte-
dirler.  

Pasaport işlemleriniz için www.epasaport.com.tr üzerinden randevu almak zorunludur.  

13. İşinize yarayabilir…

Türk ehliyetinizi Avusturya’da AB ehliyetine çevirme şansınız (Umschreibung) vardır. Bunun için teori ders-
leri almanız ve sonrasında bir direksiyon sınavına girmeniz gerekmektedir. Bu işlem için görevli kurum 
Verkehramt’tır. 
Detaylı bilgi için: http://www.polizei.gv.at/wien/buergerservice/fuehrerschein/4/umschreibung.aspx 

Universitätssportzentrum Wien (USI) de danstan, voleybol a, voleyboldan boksa kadar çok çeşitli aktivitel-
er sunulmaktadır. Ön kayıt dönemine dikkat etmeniz gerekiyor!  
Bilgi için : https://www.univie.ac.at/USI-Wien/ 

Bunun dışında Viyana tam anlamıyla bir kültür şehridir. Kültürel ortamları takip etmekte zorlanır insan; 
istemediğiniz kadar sempozyum, sergi, konser, tiyatro, opera, festival vs. bulabilirsiniz. Örneğin, her yaz 
belediye binasında yapılan “Viyana Film Festivali”, Schönbrunn Sarayı’ndaki “Sommernachtskonzert”, kışın 
ise “Wiener Eistraum" buz pateni üzerinde eğlenceli anlar sunmaktadır. https://www.wien.gv.at websitesi 
üzerinden bu etkinlikleri takip edebilirsiniz. 

https://www.events.at ise etkinliklerden haberdar olmak için başka bir seçenek. 
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Ayrıcana popüler Viyana şehir blogları da Viyana’daki zamanınızı güzel değerledirmeniz için birebir:  
http://goodnight.at 
http://www.viennawurstelstand.com/index.php/category/coffee-in-vienna/ 
https://www.1000things.at/blog/
http://www.stadtbekannt.at

Sankt Georgs Absolventenverein Wien’in etkinliklerinden haberdar olmak için: http://www2.sgwien.at
SG Aktif etkinliklerini ise SgAktif-Events Facebook sayfamızdan takip edebilirsiniz: https://www.facebook.-
com/SgAktif-Events-1523762704613321/?fref=ts

14. Sorularınız için…

Eğer sizler için hazırladığımız el kitapçığımızda; sorularınıza aradığınız cevabı bulamadıysanız, aşağıda 
görebileceğiniz mail adreslerinden bizlere ulaşabilirsiniz! 

Üniversiteler Sorumlular İletişim Bilgileri

Hauptuni: 
Demet Parlak (Hukuk) demetparlak5@gmail.com

Serim Aydoğan (İşletme) serimaydogan@hotmail.com  

WU: 
Efe Öcal efeocal92@gmail.com

Begüm Can İnal cbegum@gmail.com

TU: 
Hayati Demir h.demir_hektour@hotmail.com

Yağmur Akyüz ygmur.akyuz@gmail.com

Die Angewandte Ege Kökel ege-kokel@hotmail.com 

BOKU: Melis Yaltır myaltir94@gmail.com

Med Uni: 
Volkan Dağlılar volkandaglilar@gmail.com

Sahra Ücelehan sahrauce@hotmail.com

Öğrenci İşleri: Orkun Zorlu orkunzorlu@gmail.com
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