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Sevgili Öğrenciler!

Birçok genç Avusturya‘ya öğrenimlerinin 

tümünü veya bir kısmını tamamlamak 

üzere gelmektedir.

Yabancı öğrenciler yerel üniversitelerin, 

meslek yüksekokullarının ve eğitim 

yüksekokullarının sosyal, bilimsel ve 

kültürel açıdan zenginleşmesini sağlarlar.

Üniversitelerin uluslararası kıyaslamada 

düzeyleri ve prestijleri uluslararası 

menşeli öğrencilerinin çeşitliliği ve sayıları 

oranında yükselir.

Avusturya‘da öğrencilik için müracaat 

etmeden önce esaslı bir şekilde bilgi 

toplaman gerekir. Öğrenime kabul edilme 

süresi bazı durumlarda beklediğinden 

daha uzun sürebilir.

Bunun için, üniversitenin istediği belgeleri 

eksiksiz olarak göndermeni ve istenen 

koşulları dikkatle incelemeni öneriyoruz.

Yabancı öğrenciler için Avusturya‘da 

öğrenime başlamak ve başarıyla 

tamamlamak her zaman kolay olmayabilir.

Bunun için önemli bilgileri olduğunca 

anlaşılır bir şekilde bir araya toplayarak, 

giriş sürecine yardımcı olmaya çalıştık.

Ayrıca öğrencilerin ana dilinde danışma 

hizmetimizden de yararlanabilirsin. Daha 

ayrıntılı bilgiler sitemizin ana sayfasında 

bulunabilir.

Yabanci Ögrenciler Deptartmanin
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Öğrenci yaşamının güzel tarafları az 

değildir – buna rağmen zorlukları yeter de 

artar. Tüm bu yasa ve mevzuatın arasında 

sana yardımcı hükümleri, öğrenimin ile 

ilgili hak ve imkanlarını belirlemek hiç de 

kolay olmaz.

Bu broşürü sana bu konularda destek 

olmak için düzenledik, bu konudaki 

desteğimizden ÖH Bundesvertretung’un 

(Federal Temsilcilik) ilgili departmanlarına 

e-postayla, telefonla veya Skype 

vasıtasıyla başvurmak suretiyle de 

yararlanabilirsin. ÖH sorunların, isteklerin 

veya fikirlerin için senin temsilcin sıfatıyla 

başvuracağın ilk adrestir.

1 Temmuz itibariyle ÖH’da önümüzdeki iki 

yıl süresince senin için çalışacak olan yeni 

bir yönetim kadrosu iş başında olacaktır – 

her zaman için düsturumuz:

Etkili politikalar - Yararlı hizmetler

Bizim için hizmet unsuru ÖH’nın 

tartişmasız temel görevlerinden biridir. 

ÖH, öğrencilik yaşamınla ilgili tüm 

sorularında danışmanlıgını üstlenmiştir: 

bilgi alman için bröşürler bastırır, senin 

için, örneğin Mensabon ve öğrenci 

sigortasını ayarlar, yasal sorunlarla 

karşılaştiğında destek olur ve daha birçok 

şey yapar. 

Bununla birlikte üniversitelerde, meslek 

yüksek okullarında ve yüksek eğitim 

okullarındaki öğrenim ortamının 

iyileştirilmesinde hizmet unsurunun 

yetersiz kaldığının da bilincindeyiz. ÖH’nin 

tekrar siyasi bir karektere sahip olmasını ve 

eğitim politikası tartışmasının oluşumunda 

yapıcı ve eleştirel katkıda bulunmasını 

istiyoruz. 

Çıkarlarını duyurmak güçlü, sözünü 

geçirebilen bir ÖH olmasına bağlıdır. 

Amacımız bunun gerçekleşmesidir. 

Senin ÖH-Yönetim Kurulun

Sevgili Öğrenciler!

Florian, Julia, Bernhard und Viktoria





Avusturya‘da
Yüksek Öğrenim
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Temel Prensipler
Aşağıdaki sayfalarda Avusturya‘da 

üniversite öğrenimin ilk adımlarına 

ilişkin en önemli bilgileri bulacaksın. 

Bunların dışındaki soruların için, Federal 

Temsilciliği, yabancılar departmanı 

veya kendi yüksekokulunun yabancılar 

departmanı ile irtibata geçebilirsin. Adres, 

telefon numarası ve irtibat bilgilerini ekte 

bulabilirsin.

Önemli: Bilgi edinme ve başvurular

Ne yazık ki, oturma izni, resmi dairenin 

veya yüksekokulun üniversite kabul 

konularında bazen halen sözlü başvurular 

gelmektedir.  Kişisel geleceğiniz bu bilgiye 

bağlı olabilir. Maalesef telefonla veya 

başka sözlü iletişimde bilgi edinme yanlış 

anlamalara sebep olabilmektedir. Bunun 

çeşitli nedenleri vardır: Gerçek şu ki, 

ileride herhangi bir durumda, sözlü olarak 

verilmiş bir bilgiyle başvuramazsınız. Bu 

durum, İş ve İşçi Bulma Kurumlarına (AMS) 

yapılan, oturum izni veya yüksek okul 

ile ilgili tüm başvurular için geçerlidir. 

Bu nedenle tavsiyemiz: Önemli soruların 

cevabının e-posta ile alınması.

⚫ Başvuruların yazılı yapılması

⚫ Sözlü onay veya reddedilmelere

 itibar edilmemesi

⚫ Şüpheli durumlarda kendi Avusturya

 Öğrenci birliğine (ÖH) başvurulması

Kabul Süreci

⚫ Öğrenim dalını ve yüksekokulu belirle:

 Değişik öğrenim dalları ve öğrenim

 süreleriyle ilgili bilgileri internette

 meslek yüksekokullarının,

 üniversitelerin ve eğitim

 yüksekokullarının web sitelerinde

 bulabilirsin.

⚫ İnternet vasıtasıyla ön müracaat:

 İlgili yüksekokulların ana sayfalarından

 ön müracaat yapılabilir. Böylece kişisel

 bilgilerinin toplanması

 amaçlanmaktadır.

2∙1
bölüm
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⚫ Öğrenime kabul müracaatı süreci

 (yüksekokulda yerleştirme başvurusu):

 Gereken formları, müracaat edeceğin

 yüksekokulun öğrenim ve sınav işleri

 bölümünden doğrudan veya internet

 vasıtasıyla alabilirsin. İstenilmesi

 halinde gönderilecek evrakların

 bazılarını tercüme ettirmek ve

 onaylatmak gerekecektir.

⚫ Öğrenci oturma izni başvurusu.

Başvurun okul tarafından kabul 

edildikten sonra (ülkendeki Avusturya 

temsilciliklerine) vize için müracaat 

edebilirsin. Lütfen öğrenime kabul 

belgesinin, yanı sıra gereken diğer 

koşulları da yerine getirin. Ayrıntılı bilgiler 

Bölüm 4.

Avusturya‘ya ulaştıktan sonra 

yapılacaklar

Adres bildiriminin ilgili resmi daireye – 

(kaymakam veya yerel belediye) Magistrat 

veya Gemeindeamt - (üç gün içinde) 

yapılması.

Kayıt İşlemleri

Yüksekokula İlk müracaat (inskription). 

Kayıt işlemlerinde bir öğrenci kimliği ve 

ÖH ücreti için ve varsa öğrenim ücreti ve 

Almanca kurs ücreti için bir ödeme emri 

verilir.

Bilgi

İnternette “Avusturya‘da Öğrenim” 

konusuna ilişkin önemli bilgileri 

aşağıdaki adreslerde bulabilirsin: 

Avusturya Yüksekokul Öğrencileri 

Birliği altında: www.oeh.ac.at

Bilim ve Araştırma Bakanlığı: www.

bmwf.gv.at

Eğitim Sanat ve Kültür Bakanlığı: 

www.bmukk.gv.at
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2∙2
bölüm

Öğrenim Seçenekleri
Lisans,- Lisans öğrenimi

Lisans öğrenimi genelde altı yarıyıl 

sürmektedir (180 (ETCS-Kredisi). İlgili 

öğrenim dalında bilimsel veya sanatsal 

meslek ön öğrenimi açısından esas olan, 

sınava tabi tüm ders konularını kapsaması 

gereklidir. Ders konuları ve içerikleri 

öğrenim programında belirlenmiştir. 

Dersler; zorunlu dersler, bağlantılı seçmeli 

dersler (öğrenim programı kapsamındaki 

bir listeden seçileceklerdir) ve serbest 

seçmeli derslerden (herhangi bir listeye 

bağlı olmaksızın seçilecekler) oluşur. 

Öğrenim etkinlikler kapsamında en az iki 

lisans tezi hazırlanılmalı. Öğrenim süreci 

lisans bitirme sınavı ile tamamlanır.

Master-, Master Programı

Master programı lisans programında 

edinilmiş bilginin derinine işlenmesini 

amaçlamaktadır. Bu aynı zamanda bu 

programa katılımın başlıca koşuludur. 

Master programı genelde dört yarıyıl (120 

ECTS -Credits) sürer ve bir master tezi 

verilerek tamamlanır.

Yüksek lisans eğitimi de genelde master 

öğrenimi olarak tanımlanır. ECTS 

kredilerin yürürlüğe girmesinden sonra 

kayıt yapılabilecek neredeyse hiç yüksek 

lisans eğitimi kalmadı. Yüksek lisans tezi 

ve bitirme sınavıyla öğrenim tamamlanır.
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Doktora Programı, PhD 
Öğrenimi

Doktora – PhD programları genelde en az 

iki yıl sürelidir. Öğrenime kabul koşulu bir 

Avusturya master veya yüksek mühendislik 

programının veya eşdeğerde bir yüksek 

öğrenimin tamamlanmış olmasıdır. Ders 

konuları ve içerikleri öğrenim programında 

belirlenmiştir.

Lisansüstü Programları

Lisansüstü programları belirli bir öğrenim 

planı çerçevesinde yürütülür. Öğrenimin 

hedefi , süresi, teşekkülü ve kabul edilme 

koşulları öğrenim planında belirtilmiştir.

Öğrenim planı ayrıca zorunlu ve 

seçmeli ders konularının adlarını, ders 

saatleri sayısını, lisansüstü programı 

sınav yönetmeliğini kapsar. Lisansüstü 

programları düzenli öğrencilere, özel 

statülü öğrencilere ve misafir öğrencilere 

açıktır. Lisansüstü programlara katılım 

öğrenim ve sınav ücretine tabidir.

Misafir Öğrencilik

Misafir öğrenci/dinleyici olarak mezun 

olma imkanınız yoktur - bu sadece düzenli 

öğrenim çerçevesinde mümkündür. Ancak 

misafir öğrenci olarak katılıp başarılı 

olduğun yüksek lisans sınavları, ileri bir 

tarihte düzenli öğrenim kapsamında 

değerlendirilebilir. Değerlendirilmeleri 

sınav tarihinde lise bitirme diplomasını 

henüz almamış olman kaydına bağlıdır. 

Misafir öğrencilik kapsamında yüksek 

lisans sınavlarına, yüksek lisansla ilgili 

ön sınavlara veya sözlü doktora sınavına 

katılım mümkün değildir.

Misafir dinleyici olarak kabul edilmek 

aşağıdaki şartlara bağlıdır:

⚫ Yabancı öğrenciler ve Avusturyalı 

 öğrenciler misafir dinleyici için   

 müracaat edebilirler. Bu bağlamda  

 lise bitirme diploması aranmaz. Sadece  

 15 yaşını doldurduğunu kanıtlaman  

 gerekir.

⚫ Pasaport veya doğum belgesi evrak  

 olarak yeterlidir. Başvuru işlemleri için,  

 halen geçerli, resimli kimlik belgesi ve  

 vesikalık bir resim gerekir.

⚫ Misafir öğrenci başvurun için yetkili  

 merci, seçtiğin üniversitenin öğrenim  

 ve sınav işleri dairesidir.

⚫ Düzenli öğrenciler için geçerli olan  

 öğrenim süreleri burada da geçerlidir.

Meslek Yüksekokulları (FH)

Meslek Yüksekokullarının ayırt edici iki 

belirgin özelliği bulunmaktadır: İlki tüm 

meslek Yüksekokulları öğrenim dallarında, 

kontenjanların kısıtlı olması nedeniyle, 
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hepsinde girişi düzenleyen belli seçme 

işlemlerinin yapılmasıdır. Bu işlemler 

birkaç öğrenim seçenekleri aşamasından 

oluşurlar ve ders yılından önceki bahar 

aylarında başlarlar. Dolayısıyla ilgili 

giriş sınavları ve tarihleri konusunda 

zamanında bilgi alınması önemlidir. Seçme 

sınavları her bir Meslek Yüksek-okulunda 

farklı olabilir. Genel uygulama kişisel bir 

görüşme veya yazılı test şeklindedir. Fakat 

bir canlandırmada rol yapman veya bir 

sunum yapman veya benzeri de istenebilir. 

Seçme yöntemlerine ilişkin daha fazla 

bilgiyi ilgili FH’larda veya yerel ÖH öğrenci 

temsilciliklerinde bulabilirsin (Bkz. Bölüm 

7.1).

www.fachhochschule.ac.at

Eğitim Yüksek-Okulları

Öğretmenlik Öğrenimi. Eğitim Yüksek-

okulları halihazırda öğretmenlik öğrenimi 

için mevcut iki seçenekten biridir. Eğitim 

Yüksek-okulları İlköğrenim, özel eğitim 

ve üniversiteyi hedeflemeyen orta 

öğrenim okullarına öğretmen yetiştirir. Bu 

meslekler ilgini çekiyorsa burada doğru 

yerdesin.

Eğitim lisansı öğrenim süresi

Genel olarak bu daldaki öğrenim altı 

yarıyıl ve bir tolerans yarıyılı sürelidir. 

Öğrenim çok “okullu” bir karakter taşır 

ve üniversite öğrenim programlarının 

özgürlüklerini tanımaz. Eğitim Yüksek-

okullarının ana öğrenim unsuru pedagojik 

ve didaktik öğrenimdir. Öğrenim üç 

yıllık bir staj ve bir alıştırma süreciyle 

tamamlanır.

Üniversite mi, Meslek Yüksek-
okulu mu?

Üniversite

Bilimsel mesleki hazırlık öğrenimi

Daha çok teoriye dayalı, daha 
kapsamlı öğrenim

Büyük çapta öğrencinin kendi 
organizasyonuna dayalı, çoğunlukla 
daha uzun süreli öğrenim

Genelde daha yüksek öğrenci sayısı

 
 
 
Uygulamalı Yüksek-okul

Uygulamalı mesleki öğrenim

Daha az teorik, genelde 
uzmanlaşmaya yönelik öğrenim

Belirlenmiş ders programı, belirli 
öğrenim süresi

Nispeten daha yakın yaş aralığı
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Eğitim Yüksek-Okulları

Öğretmenlik Öğrenimi.

Eğitim Yüksek-okulları halihazırda 

öğretmenlik öğrenimi için mevcut iki 

seçenekten biridir. Eğitim Yüksek-okulları 

İlköğrenim, özel eğitim ve üniversiteyi 

hedeflemeyen orta öğrenim okullarına 

öğretmen yetiştirir. Bu meslekler ilgini 

çekiyorsa burada doğru yerdesin.

Eğitim lisansı öğrenim süresi

Genel olarak bu daldaki öğrenim altı 

yarıyıl ve bir tolerans yarıyılı sürelidir. 

Öğrenim çok “okullu” bir karakter taşır 

ve üniversite öğrenim programlarının 

özgürlüklerini tanımaz. Eğitim Yüksek-

okullarının ana öğrenim unsuru pedagojik 

ve didaktik öğrenimdir. Öğrenim üç 

yıllık bir staj ve bir alıştırma süreciyle 

tamamlanır.

Özel Üniversiteler

Avusturya‘da özel üniversitelerde öğrenim 

imkanı da vardır. Akredite öğrenim 

dallarıyla ilgili bilgileri

www.bmwf.gv.at, www.oead.ac.at, 

www.privatuniversitaeten.at

sitelerinde bulabilirsin.

Burgenland

European Peace University (EPU)

Aşağı Avusturya (Niederösterreich)

Danube Private University, Kreatif 

Sektörler Özel Üniversitesi (New Design 

University)

Yukarı Avusturya (Oberösterreich)

Anton Bruckner Özel Üniversitesi, Katolik-

İlahiyat Özel Üniversitesi Linz

Salzburg

Paracelus Tıp-Özel Üniversitesi, Schloss 

Seeburg Özel Üniversitesi

Tirol

Tıp Enformatik ve Teknik Özel Üniversitesi 

(UMIT)

Viyana

Konservatuar Vienna, Modul University 

Vienna, Sigmund-Freud Özel Üniversitesi, 

Webster University Vienna

Önemli: Öğrenci Kontenjanları

Bazı öğrenim dallarında giriş 

kontenjanları kısıtlıdır. Yani sadece 

belirli sayıda öğrenci kabul ederler. 

Meslek Yüksek-okulları için her zaman 

geçerli olan bu durum, üniversitelerde 

kısmen söz konusudur. Müracaatından 

önce kendi öğrenim dalında halen 

geçerli kontenjan konusunda mutlaka 

bilgi edinmelisin. Bu bilgiyi ÖH 

öğrenci temsilciliklerinden veya ilgili 

yüksek okullardan sağlayabilirsin.





Öğrenime 
Kabul Edilme
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Üniversite öğrenimine kabul 

başvurularının, bir sonraki yarıyıl için her 

yılın 

⚫ kış yarıyılı için en geç 5 Eylül‘e kadar, 

⚫ yaz yarıyılı için en geç 5 Şubat‘a kadar

⚫ ilgili üniversitelere eksiksiz olarak   

 yapılmış olması gerekir.

Ancak üniversiteler farklı müracaat 

tarihleri de belirleyebilir. Lütfen 

kaydolmak istediğiniz üniversitenin 

müracaat tarihlerinin başlangıç ve bitişi 

hakkında zamanında bilgi edinin.

Daha geç tarihlerde yapılan müracaatlar 

(buna süre içerisinde üniversite 

rektörlüğüne eksik olarak ulaştırılmış ve 

süre sonrası tamamlanmış başvurular da 

dahil) bir sonraki yarıyıllar için dikkate 

alınır.

Meslek Yüksek-okullarında ve Eğitim 

Yüksek-okullarında giriş sınavları veya 

mülakatlar yapılmaktadır. Güzel Sanatlar 

Y. Okullarıyla, Meslek Yüksekokullarında 

ve Eğitim Yüksekokullarında giriş sınav 

tarihlerine dikkat edilmelidir.

Lütfen zamanında bilgi edin!

Müracaat Tarihleri

3∙1
bölüm



Ö
ğ

re
n

im
e 

K
ab

u
l E

d
ilm

e

19

19

AB üyesi vatandaşları için öğrenime 

kabul koşulları

⚫ Lise mezuniyetini gösteren belge (Bkz.  

 Bölüm 3.6)

⚫ Almanca bilgisi: Anadilleri Almanca  

 olmayanların Almanca bilgi seviyelerini  

 kabul işlemi sırasında kanıtlamaları  

 gerekir. Genelde seviye B2 yeterlidir.  

 Gereksinimlere ilişkin kesin bilgi için  

 ilgili yüksek-okula müracaat etmelisin. 

⚫ Giriş sınavının başarılı olarak geçilmesi.

Giriş sınavları

Kış yarıyılı 2013/14‘ ten itibaren birçok 

yüksek-okulda giriş sınavı yapılacaktır. 

Hangi eğitim bölümleri için bu tip 

uygulamaların geçerli olduğu ve bunlara 

ilişkin başvuru sürelerinin ne zaman 

başlayıp ne zaman bittiği ve olabilecek 

değişikliklere karşı zamanında bilgi sahibi 

olmak önemlidir!

Giriş sınavlarına ilişkin bilgileri 

aşağıdaki yerlerden elde edebilirsin: 

⚫ Yüksekokul dan 

⚫ Yüksek-okulun ÖH‘dan ve

⚫ www.studienplattform.at

AB Vatandaşı olmayanlar için 

öğrenime kabul koşulları

⚫ Lise bitirme diploması ibrazı (okul  

 yönetimince eşdeğerliliği tanınmalıdır)  

 Yabancı diplomaların Avusturya   

 Olgunluk diplomasına eş değerlilikleri  

 içerik ve aranan koşullar bakımından  

 eksik olduğu durumlarda, rektör,

öğrencinin, öğrenime kabulü için 

Avusturya Olgunluk diplomasına 

eşdeğerliliğini tesis edecek bir 

tamamlama sınavına tabi tutulmasını 

isteyebilir. Düzenli öğrenimin 

başlamasından önce tamamlama 

sınavına girmeleri gereken öğrenciler, 

geçici olarak misafir öğrenci olarak 

kabul edilir. Bu kişiler tamamlama 

sınavına hazırlık amacıyla düzenlenen 

öğrenim öncesi kurslara katılma imkanı 

AB üyesi olan ve AB üyesi 
olmayan vatandaşlar için 
kabul işlemleri

3∙2
bölüm
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bulurlar. Kurs ücreti üniversiteye göre 

değişebilir. Viyana Üniversitesinde 

bu ücret kış yarıyılı 2013/14 için 445 

Avro‘dur.

⚫	 Liseden mezun oldukları ülkede

üniversiteyi kazanmış olduklarını 

kanıtlayan belge. Bu belge halen 

geçerli ve Avusturya‘da öğrenim için 

başvurulan öğrenim dalında olmalıdır. 

Eğer bu öğrenim dalı yoksa, benzer bir 

öğrenimin kanıtı gerekir.

Önemli

Ülkesinde bir üniversiteye yerleştiğini 

gösteren belge istenmiyor, sadece 

yüksek öğrenim alma hakkını 

gösteren belge isteniyor.

⚫ Almanca bilgisi: Ana dilleri Almanca

olmayan kişilerden Almanca 

bildiklerini kanıtlayan belge istenir. 

Almanca dersini içeren lise diploması 

yeterli kabul edilir. Anılan türde kanıt 

ibraz edilmediği takdirde, üniversite 

öğrenciden öğrenime kabul öncesinde 

tamamlama sınavını vermesini 

ister. Genelde seviye B2 yeterlidir. 

Gereksinimlere ilişkin kesin bilgi için 

ilgili yüksek-okula müracaat etmelisin.

⚫ Seçme sınavlarının başarıyla

geçilmesinden sonra Avusturya‘da 

üniversite giriş kontenjanının 

müsait olması (sadece bazı öğrenim 

dallarında, örneğin tıp ve güzel 

sanatlarda) aranır.

⚫ Diğer bir üniversiteden doğrudan geçiş  

 yapanlar için çıkış veya izin belgesi.

İstisnai Kişiler Yönetmeliği

Aşağıda belirtilen gruplara mensup 

kişilerin ibraz ettikleri lise bitirme 

diploması, Avusturya‘da düzenlenmiş 

kabul edilir. Bu gruplara mensup kişiler 

lise bitirme diplomasının yanı sıra aşağıda 
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belirtilen gruplardan birine mensup 

olduklarının kanıtını ibraz etmelidir. 

Bu gruplardan birinin mensuplarının 

öğrenime kabul belgesi almaları 

gerekmez.

Kişi Grupları

⚫ Devletler arası anlaşmalar veya yasa

gereğince Avusturya‘da ayrıcalık ve 

dokunulmazlık tanınan kişiler ile lise 

bitirme diplomalarını aldıkları tarihte 

Avusturya Cumhuriyetinin adına yurt 

dışında ikamet eden ve orada devletler 

arası anlaşmalar veya yasa gereğince 

ayrıcalık ve dokunulmazlık tanınan 

kişiler ile eş ve çocukları.

⚫ Avusturya‘da akredite ve çalışmakta

olan yabancı gazeteciler ile eş ve 

çocukları;

Başvuru tarihinden önceki aralıksız 

beş yıl süresince Avusturya‘da ikamet 

eden ve çalışan kişilerle bu şartlara 

uyan, yasal olarak bakmakla yükümlü 

oldukları en az bir kişi bulunan kişiler.

⚫	 Hedefledikleri öğrenim için yasalar

gereği Avusturya devletinden 

veya Avusturya‘daki yerel yönetim 

birimlerinin birinden, ayni tutarda 

ilgili yerel yönetim maliye mevzuatı 

uyarınca sarahaten burs verilmesi için 

tahsis edilmiş bir fondan sağlanan burs 

alan kişiler.

⚫ Yabancı ülkelerde bulunan Avusturya

liselerinden lise bitirme diploması alan 

kişiler.

⚫ Mülteci Hakları sözleşmesi uyarınca

mülteci sayılanlar ve 2005 İltica Yasası 

uyarınca Avusturya‘da ikamet hakkına 

sahip kişiler.

⚫ Lichtenştayn Prensliği ve İsviçre

vatandaşları öğrenime başvuru 

işlemleri kapsamında Avusturya 

vatandaşları ile eşit haklara sahiptir.
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İlk önce internet üzerinden ön müracaat 

yapılır. (Ancak yasalarla sabit değil). 

İnternette kayıt olmadan kabul işlemi 

gerçekleşmez!

Ön müracaattan sonra okumak istediğin 

üniversitenin öğrenim dairesine bir 

dilekçeyle müracaat edersin. Bu dilekçenin 

kış yarıyılı için en geç 5 Eylül, yaz yarıyılı 

için en geç 5 Şubat tarihine kadar 

üniversiteye ulaşması gerekmektedir.

Başvuruya aşağıdaki belgeleri 

eklemelisin

⚫ Tasdikli lise bitirme diploması.

Münferit derslerin notları (eğitim 

dersleri) görünür olmalıdır.

⚫ Her bir dersin notları belirtilmiş   

 olmalıdır.

⚫ AB ülkesi vatandaşı olmayan: Olgunluk

diplomasının düzenlendiği ülkede, 

seçilen öğrenim dalı için üniversite 

okuma hakkı kazanmış olduklarını 

kanıtlayan belge.

Bilgi

Tüm belgeler ve tercümeler (Almanca 

ve İngilizce olmayan belgeler tercüme 

edilmiş olmalıdır!) düzenleyen 

ülke makamlarıyla, Avusturya dış 

temsilciliğinden, geçerli mevzuata 

uygun olarak, tasdikli olmalıdır. 

(Dikkat, ilgili ülkeye bağlı olarak farklı 

hükümler bulunur! Bkz. Bölüm 3.6 - 

Tercüme ve tasdik).

Avusturya‘da yapılan tercümeler için 

mahkemece yeminli tercümanlar 

yetkilidir. Rektörler ibraz edilen 

belgeleri inceleyerek, öğrencilerin 

öğrenime bekletmeden kabul 

edilmeleri veya önce gerekli 

tamamlama sınavını vermeleri 

konusunda karar verirler.

Bu karar başvuru sahibine yazılı olarak 

bildirilir.

Öğrenime Kabul Başvuruları

3∙3
bölüm
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Meslek Yüksek-okulları gerekli şartları 

herkese açıktır. Meslek Yüksek-

okullarında lisans veya yüksek mühendislik 

programına kabul edilmenin koşulu lise 

bitirme diploması veya ilgili dalda (sıklıkla 

ek sınavları da içeren) mesleki yeterlilik 

belgesidir.

Meslek Yüksek-okulları master programına 

kabul edilmenin koşulu meslek 

yüksekokulu lisans programının ya da 

Avusturya‘da veya dışında, eşdeğer kabul 

edilen bir yüksek öğrenim kurumunda 

ayni düzeyde bir öğrenimin, tamamlanmış 

olmasıdır.

Dikkat

Her öğrenim yılı ve her öğrenim dalı 

için kontenjan kısıtlıdır, bu nedenle 

giriş sınavları yapılır.

Önkoşul

⚫ Genel lise diploması

⚫ Avusturya Olgunluk Diploması

⚫ Olgunluğa eşdeğer diğer bir Avusturya

sertifikası (mesleki olgunluk sınavı, 

öğrenime hak kazanma sınavı) veya 

dış ülkelerden alınmış ve denklik ya da 

tanınma koşulları uyarınca yukarıda 

geçen iki belgeden birine denk kabul 

edilen bir sertifika

⚫ Avusturya veya yurt dışında kabul

edilmiş bir yüksek öğrenim kurumunda 

en az üç yıllık bir öğrenimin 

tamamlandığına dair belge

⚫ İlgili dalda (sıklıkla ek sınavları da   

 içeren) mesleki yeterlilik belgesi

Olgunluk Diplomasının Avusturya‘dan 

alınmadığı durumlarda, ibraz edilen 

belgenin eşdeğerliliği devletler arası 

bir antlaşma temelinde ve Avusturya 

Eğitim, Bilim ve Kültür Bakanlığının eş 

Meslek Yüksek-Okullarında 
Öğrenime Kabul Koşulları

3∙4
bölüm
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değerlendirme kuralları uyarınca geçerli 

olmalıdır. Her ikisi de söz konusu değilse 

bölüm yönetimi münferit durumlarda 

denkliği tespit edebilir.

Giriş Sınavları

Meslek Yüksek-okullarında öğrenime 

kabul şartlarını haiz öğrenciler bir giriş 

sınavına tabi tutulur. Bunlar öğrenim 

dallarına bağlı olarak farklıdır. Genelde 

giriş hakkını kazanmak için aşağıdaki 

kriterlere uygunluk aranır:

⚫ Başvuru yazısı (öğrenci adayının

 kişiliği, geçmişi ve motivasyonu

 konularında fikir verir)

⚫ Yazılı test ve sunum (analitik -

 mantıksal düşünme yeteneğinin

 kontrolü) ve sıkça da

⚫ Giriş mülakatı

Bilgi

Meslek Yüksek-okulu master veya 

yüksek mühendislik programlarından 

mezun olanların üniversitede 

dallarında doktora yapma hakkı 

bulunur. Doktora öğrenimi süresi 

mezun olunan meslek yüksek öğrenim 

süresinin kıyaslanabilir bir üniversite 

öğrenimi süresinden kısa olması 

durumunda, eksik süre kadar uzatılır.

Daha fazla bilgiyi www.

fachhochschulen.ac.at, ve tüm yüksek-

okulların adreslerini ve bunların 

öğrenci temsilciliklerini bölüm 7.1‘de 

bulabilirsin.
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Üniversiteler Graz, Leoben ve Viyana’da 

Almanca üniversiteye giriş sınavına ve/veya 

tamamlama sınavlarına tabi tutulacak tüm 

yabancı öğrenciler için hazırlık kursları 

düzenlemektedir.

Yabancı öğrenciler bu kurslar çerçevesinde 

kendilerini bilinçli bir şekilde gerekli 

sınavlara hazırlama imkanına sahiptir. Kurs 

dönemleri kış yarıyılında Mart –Haziran 

ayları ve yaz yarıyılında Ekim –Ocak 

aylarıdır. Almanca tamamlama sınavları 

için genelde üç sömestr süre tanınır.

Hazırlık kurslarına katılmanın ön koşulu, 

temel olarak olumlu kabul kararıdır. Kurs 

ücreti üniversiteye göre değişebilir. Viyana 

Üniversitesinde bu ücret kış yarıyılı 2013/14 

için 445 Avro‘dur. Her sınava en çok üç kez 

giriş hakkı vardır. Kurslara katılmadan da 

sınavlara girilebilir.

Dikkat

İndirimli öğrenim sağlık sigortası 

almak için hazırlık kursuna katılım 

şartı aranır (Bkz. Bölüm 4.4). Bölgesel 

sağlık sigortalarında sağlık sigortası 

yaptırmış olmak, oturma izninin 

uzatılması için gereklidir. Hazırlık 

kursu katılımcıları sadece kurs 

ücreti öder, üniversite harç parası 

ödemezler. Hazırlık sınıfına ilişkin 

daha detaylı bilgiyi www.vwu.at 

adresinde ve üniversitelerin eğitim 

bölümlerinde bulabilirsin. Bölüm 7.2‘ 

de daha fazla dil okulu listelenmiştir.

Viyana Belediyesi MA 17 departmanı da 

Viyana Dil Kuponu sunmaktadır. Bununla 

ilgili daha fazla bilgi www.wien.gv.at.

Aile bireyleri şartlara bağlı olarak 

Almanca kursu için bir OİF Federal Kuponu 

alabilirler. Daha detaylı bilgi www.

integrationsfonds.at adresinde

Hazırlık Kursları

3∙5
bölüm
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Hazırlık kursları için irtibat 
bilgileri

Leoben

Franz Josef Straße 18, 8700 Leoben

Tel.: +43/3842/402 - 8000

Faks: +43/3842/402 - 7012

leoben@oead.at

Graz

Neubaugasse 10, 8020 Graz

Tel.: +43/316/83 14 - 96

Faks: +43/316/95 01 - 11

office@vgu.at

www.vgu.at

Viyana

Sechshauserstraße 33A, 1150 Wien

Tel.: +43/1/319 99 91 - 0

Faks: +43/1/319 99 91 - 70

vwu@vwu.at

www.vwu.at

Kayıt işlemleri için aranan ve Almanca 

düzenlenmemiş belgeler (lise diploması, 

tamamlanmış öğrenimi kanıtlayan 

belgeler, üniversiteye giriş sınav sonucu) 

Almanca veya İngilizce tercüme edilmiş ve 

noter tasdikli olarak ibraz edilmelidir.

Avusturya‘da düzenlenmedikleri sürece 

olgunluk karnesi, mezun olunan eğitimler 

ile ilgili evraklar ve üniversite yerleştirme 

belgesi, kabul süreci kapsamında, tasdikli 

olarak kabul edilir.

Asıl evraklardan yapılmış kopyalar da 

sadece tasdikli olarak kabul edilir.

Ülkelere göre belgelerin 
onama koşulları nedir?

Her bir ülkeyle ilgili olarak belgelerin 

onama işleminde aranan koşullar Bilim 

ve Araştırma Bakanlığı tarafından 

belirlenmiştir.

Tercümeler
ve Tasdikler

3∙6
bölüm
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Aşağıdaki ülkelerde, düzenlenen 

belgelerin noter tasdiği ancak 

asıllarını ibraz edemediğinde gerekir.

Belçika, Bosna - Hersek, Bulgaristan, 

Danimarka (Faroe Adaları ve Grönland 

dışında), Almanya, Finlandiya, Fransa, 

İtalya, Kosova, Hırvatistan, Litvanya, 

Lüksemburg, Lihtenştayn, Makedonya, 

Karadağ, Hollanda (dış bölgeleri hariç), 

Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, 

Sırbistan, İsveç, İsviçre, Slovakya, Slovenya, 

İspanya, Çek Cumhuriyeti, Türkiye ve 

Macaristan.

Devletler arası antlaşmalar (Lahey 

antlaşması) gereğince bazı ülkelerde 

düzenlenen belgeler için tam tasdik 

yerine, belgenin düzenlenen ülkesinde 

apostil alınması yeterlidir.

Apostil belgenin düzenlendiği ülkenin 

Dışişleri Bakanlığı tarafından verilir. 

Aşağıdaki ülkeler Lahey antlaşmasını 

imzalamıştır:

Arnavutluk, Andorra, Antigua ve Barbuda, 

Arjantin, Ermenistan, Aruba, Azerbaycan, 

Avustralya, Bahamalar, Barbados, Beyaz 

Rusya, Belize, Botswana, Brunei, Cook 

Adaları, Kosta Rika, Dominika, Ekvador, El 

Salvador, Estonya, Fiji, Gürcistan, Grenada 

, Yunanistan, Büyük Britanya ve Kuzey 

İrlanda, Honduras, Hong Kong, Hindistan, 

İrlanda, İzlanda, İsrail, Japonya, Cape 

Verde, Kazakistan, Kolombiya, Lesotho, 

Letonya, Liberya, Makao, Malavi, Malta, 

Marshall Adaları, Moritius, Meksika, 

Moldova, Monako, Namibya, Yeni Zelanda 

(Tokelau Adaları hariç), Hollanda Antilleri, 

Niue, Umman, Panama, Peru, Rusya, Sao 

Tome ve Principe, Samoa, San Marino, 

Seyşeller, Saint Kitts ve Nevis, Saint Lucia, 

Saint Vincent ve Grenadinler, Güney 

Afrika, Surinam, Güney Kore, Svaziland, 

Tonga, Trinidad ve Tobago, Ukrayna, ABD, 

Özbekistan, Vanuatu, Kıbrıs.

Antlaşma yapılmamış ülkelerde, 

düzenlenen belgelerin tam olarak 

onanması gereklidir. Bu kapsamda 

gerekli belgenin ülkenin Eğitim 

Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığınca 

tasdiki aranır.

Bu tasdikler alındıktan sonra belge 

ilgili ülkedeki Avusturya diplomatik 

temsilciliğine tasdik ettirilir. Her ülkeden 

gerekli onama işlemleri için daha 

ayrıntılı bilgiyi Eğitim, Bilim ve Kültür 

Bakanlığından veya NARIC (National 

Academic Recognition Information Centre) 

AVUSTURYA yoluyla temin edebilirsin.

Minoritenplatz 5A, 1014 Wien

Tel.: +43/1/531 20 -0 

Faks: +43/1/531 20 - 9099

infoservice@bmwf.gv.at

www.bmwf.gv.at
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Üniversitenin öğrenim başvurusunu 

kabul etmesini müteakip Avusturya 

üniversitelerinde kayıt süreci başlar.

Bu işlem için aşağıdaki belgelerin kayıt 

olacağın üniversite Öğrenim ve Sınav 

Departmanına verilmesi gerekir:

⚫ Pozitif kabul bildirisi

⚫ Geçerli pasaport veya Vatandaşlık

 Belgesi

⚫ Doldurulmuş Formlar

⚫ Vesikalık Resim

Öğrenim ve Sınav İşleri Departmanı 

hemen öğrenci kimliğini düzenler. ÖH 

aidatı (varsa öğrenim harcı) için tahakkuk 

belgeleri verilecektir ve ÖH tutarı hesaba 

ulaştığında, eğitim için kabul edilmişsin 

demektir.

Eğitim programı (Studienblatt) artık 

posta ile ulaştırılmamaktadır. Eğitim 

programını kabul teyidi ile birlikte online 

olarak yazıcıdan almalısın. Öğrenci 

kimliğine yapıştırılacak etiket posta ile 

sana ulaştırılacaktır. Tutarı eğitim ve sınav 

bölümüne nakit olarak ödediğin takdirde 

etiket sana hemen teslim edilecektir. Bu 

etiket ile öğrenci kimliğinizin geçerliliği 

garanti altına alınır.

Kayıt İşlemleri

3∙7
bölüm
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STEOP NEDİR?

2011/12‘ Kış sömestrden itibaren, o 

zamana kadar giriş sınavı uygulanmayan 

tüm öğrenim dalları için yeni kurallar 

getirilmiştir: STEOP Bunun açılımı“Eğitime 

Giriş ve Oryantasyon Aşaması“ Eğitiminize 

normal bir şekilde başlıyorsunuz ancak ilk 

sömestr içerisinde bir veya birkaç sınava 

katılmanız gerekmektedir. Bu sınavlarda 

başarılı olunması eğitiminize devam 

edebilmeniz için bir ön koşuldur. Eğer bu 

sınavlarda (veya tekrarlarında) başarılı 

olamazsan, üniversitedeki eğitimin bloke 

olur.

Yabancı öğrenciler için 
STEOP ne anlama gelir?

AB pasaportu sahibi olmayanlar için 

Avusturya‘da eğitim görmek biraz 

karmaşıktır. Yabancılar yasası, yabancı 

öğrencilerin oturum izni almasını oldukça 

zorlaştırmaktadır. Avusturya‘daki 

bir üniversitede eğitime başlama 

şansı elde edilmesine rağmen, STEOP 

yabancı öğrenciler için ciddi bir engel 

oluşturmaktadır: Sınavlarda başarılı 

olunamaması durumunda oturma izninin 

iptal edilmesine yol açabilmektedir.

Olumsuz sonuçlanan bir STEOP, zorunlu 

ikamet kaydının silinmesine yol açmakta 

- ki bu da başlanan eğitime dayanan 

oturum izninin kaybına neden olmaktadır. 

Başka bir eğitime kayıt olmak için, önce 

tekrardan yabancı ülkede bu öğrenim 

dalında bir üniversiteye yerleştirmeyi 

belgelemek gerekmektedir.

Bunu ispat etmek her zaman mümkün 

olmasa dahi, böyle bir adım çok fazla 

organizasyon, zahmet ve zamana mal 

olmaktadır.

Bu bazı problemleri beraberinde getirir: 

Oturma izninin geçerliliği sonlanır ve 

STEOP

3∙8
bölüm
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öğrenci sigorta hakkı iptal edilir. Aynı 

eğitim Avusturya‘da başka bir üniversitede 

mevcut ise, bu durumda buraya 

başvurabilir.

Dikkat: Burada da yine katı kabul süreleri 

geçerlidir! Başvurulacak yeni yüksekokul, 

üniversite yerleştirme belgesi güncel 

sömestre ait değilse, kabul etmek zorunda 

değildir.

STEOP‘da başarılı olamadığında, 

üniversite temsilciliğinde veya ÖH Federal 

Temsilciliğinde ÖH yabancı öğrenci 

şubesine başvur. Tüm engellere rağmen 

yabancı öğrenci için birlikte bir çözüm yolu 

bulunabilir.

Öğrenime devam bildiriminde bulunman 

için, normal vadesinde veya en geç ek 

süresi zarfında öğrenim harcı ve/veya ÖH 

aidatını ödemiş olman gerekir.

Ödeme yaparken toplam tahakkuk 

tutarının (ÖH aidatının veya duruma 

göre öğrenim harcının) eksiksiz ödenmesi 

gereklidir. Öğreniminin devamının kayda 

geçmesi için üniversite saymanlığınca 

toplam tutarın alınmış olduğu 

bildirilmelidir.

Birden fazla üniversitede öğrenim 

gördüğün takdirde her bir üniversitenin 

Öğrenim ve Sınav İşlerine öğrenime devam 

edeceğini bildirmelisin.

Öğrenime
Devam 
Bildirimi

3∙9
bölüm
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Avusturya üniversitelerinde iki tür 

öğrencilik bulunmaktadır:

⚫ Düzenli Öğrencilik

⚫ Misafir Öğrencilik

Düzenli Öğrenci

„normal“ bir eğitimi (yüksek lisans, 

doktora, bachelor veya mastır eğitimi) 

tamamlamak istiyorsan, düzenli öğrenci 

sayılırsın. Düzenli öğrencilerin lise 

diploması veya yüksek öğrenime hak 

kazanma belgesi sahibi olmaları ve dil 

sınavlarını geçer dereceyle vermiş olmaları 

gereklidir.

Misafir öğrenci eğer

⚫ 17 yaşını (müzik eğitimi için 15. yaşını)

doldurmuş, gerekli ön bilgiye sahip 

ve sadece belirli eğitim kurumlarını 

ziyaret etmek istiyor, ancak düzenli 

bir eğitimi tamamlamak istemiyorsan, 

misafir öğrenci sayılırsın.

⚫ Üniversitenin dil sınavını ve/veya kayıt

için aranan tamamlama sınav(ları)ını 

henüz vermemiş isen;

⚫ Bir yüksek öğrenim dalından mezun

olduğun halde belirli derslere devam 

etmek istersen

⚫ Üniversite veya yüksekokul seminerini

 ziyaret edersen

⚫ Denklik için bazı sınavlara katılman

gerekiyorsa ya da sadece münferit 

eğitim kurumunu ziyaret edeceksen 

(bu durumda sadece bu sınavlara 

girebilirsin!) Sanat eğitimi veren 

üniversitelerde sanatsal öğrenim 

organizasyonlarını ziyaret etmek kabul 

sınavını vermiş olmaya bağlıdır.

Misafir öğrenciler müzakereler, tamamlama 

sınavları ve üniversite kursları kapsamında 

sınavlara girebilirler. Düzenli eğitimde 

öngörülen sınavlara katılamazlar (istisna: 

denklik adayları). Sadece eğitim etkinliği 

ziyaretine kabul edilmiş misafir öğrenciler, 

eğitim etkinliği sınavları ve tamamlama 

sınavlarına girebilirler. Olumlu sonuçlanan 

sınavlar düzenli eğitim için tanınabilir.

Düzenli Öğrencilik,
Misafir Öğrencilik

3∙10
bölüm
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Doktora/PhD programları bağımsız 

bilimsel düşünce niteliğinin geliştirilmesi 

ve geleceğin bilim kadrosunun 

yetiştirilmesi amaçlarına yöneliktir.

Doktora programı kapsamında belirli 

seminerlere katılımın yanı sıra doktora tezi 

verilmesi ve sözlü doktora sınavının veya 

sınavlarının verilmeleri gereklidir.

Doktora tezine kabul başvurusu Öğrenim 

ve Sınav İşlerine yapılır. Öncelikle Öğrenim 

ve Sınav İşleri bölümünden alabileceğin 

kendine ait bir başvuru formuna ihtiyacın 

var. Bunun için Öğrenim ve Sınav 

İşlerinden temin edilen ayrı bir başvuru 

formunun doldurulması gereklidir.

Doktora tezi için danışman ve konu 

seçiminde dikkate alınacak konular

Doktora tezinin konusu eğitim 

programında mezun olunmuş yüksek 

lisansta belirlenmiş sınav dalında olmalı 

veya bu dallarla mantıklı bir ilişki 

bulunmalıdır. Doktora tezinin konusunu 

önerebilirsin veya danışman tarafından 

tavsiye edilen birkaç öneri içerisinden 

seçimde bulunabilirsin. Önerdiğin konu 

için, doktora tezine uygun olmasına 

rağmen, bir danışman bulamazsan, bu 

durumda eğitim dekanın onayıyla sana bir 

danışman atanabilir.

Doktora tezinin konusunu ve danışmanını 

Doktora
Programı
PhD Öğrenimi

3∙11
bölüm
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çalışma öncesi eğitim dekanına yazılı 

olarak bildirmen gerekmektedir. Eğitim 

dekanı bir ay içerisinde bildirimine itirazda 

bulunmamış ise, doktora tezinin konusu ve 

danışmanı kabul edilmiş sayılır.

Tamamlanmış doktora tezinin teslimine 

kadar danışman konusunda değişiklik 

yapma hakkın vardır.

Bir ülkede edinilmiş eğitim bitirme belgesi 

veya sınav performansının başka bir ülke 

tarafından kabul edilmesine akademik 

tanınma denir. Bu tanınma eğitimin çeşitli 

aşamalarında gerçekleşebilir.

Bu nedenle akademik tanınmanın konusu 

üç ana bölüme ayrılır:

⚫ Eğitim başlangıcı: Kabul (yabancı

 olgunluk diplomasının kabulü)

⚫ Eğitim süreci: Sınavların tanınması

⚫ Eğitim bitirme: Diplomaların tanınması

 (denklik dahil)

Eğitimi tamamlanmanın tanınması spesifik 

haklarla bağlantılıdır, özellikle akademik 

derecenin kullanımı ve devam eden 

eğitimlere kabul veya belirli meslekler ve 

faaliyetler gerçekleştirmek gibi.

Akademik 
Tanınma

3∙13
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Denklik Nedir?

Denklik, tanımı bir devlette tamamlanan 

Bachelor, Master, Yüksek Lisans, 

Doktora veya PhD öğrenimin veya sınav 

sonuçlarının, ikinci bir devlette öğrenim 

için kullanılabilmesini ifade eder. Bu 

suretle Avusturya‘da tamamlanmış 

yüksek öğrenime tam eşitlik, karşıt gelen 

Avusturya akademik unvanını kullanma 

hakkı ve Avusturya‘da icra edilmesi yüksek 

öğrenim diplomasına bağlı mesleklerde 

çalışma hakkı tesis edilmiş olur.

Örneğin Avusturya‘da hekim olarak 

çalışmak için, Avusturya‘da tıp eğitimini 

tamamlamış olduğunu kanıtlamak, AB 

yasaları gereği hekim olarak çalışma 

hakkına sahip olduğunu kanıtlamak veya 

bunlar uymadığı takdirde de yabancı bir 

ülkede tamamlanmış tıp öğreniminin 

denkliğini onayladığını kanıtlamak gerekir.

Kimler Denklik Talebinde 
Bulunabilir?

Başvuru sahibi denklik işlemini 

Avusturya‘da icra etmek istediği meslek 

açısından zorunlu olduğunu (bkz.”Gerekli 

belgeler”) kanıtlamalıdır. Ön koşul: 

Bunun haricinde yabancı ülkeden alınan 

diplomanın değerlendirmesi her halde 

işverene ait olacaktır.

Denklik Nereden Talep 
Edilmelidir?
Denklik başvurusu benzer öğrenim 

veren Avusturya‘daki her yüksekokulda 

yapılabilir. Dolayısıyla birçok yüksekokul 

bu bağlamda söz konusu olabilir. Başvuru 

sahibinin hangi yüksekokulu seçeceği 

kendi tercihine kalmıştır. Ancak aynı 

konuda sadece bir yüksekokula başvuru 

yapılabilir; başvurunun geri alınması 

ve başka bir yüksekokula yeniden 

yönlendirilmesi mümkün değildir.

Denklik
(Nostrifizierung)

3∙14
bölüm



Ö
ğ

re
n

im
e 

K
ab

u
l E

d
ilm

e

35

35

Gerekli Belgeler

⚫ Pasaport

⚫ Yabancı üniversite, yüksekokul

 veya diğer yüksek öğrenim kurumunun

 statüsüyle ilgili belgeler

⚫ Yabancı ülkede tamamlanan yüksek

öğrenimle ilgili, örneğin; öğrenim 

planı, öğrenim kayıt defteri, öğrenci 

rehberi, sınav karneleri, bilimsel 

çalışmalar, mezuniyet belgeleri gibi, 

mümkün olduğunca ayrıntılı belgeler

⚫ Mezuniyet belgesi ve akademik derece

 sertifikası

⚫ Başvuru sahibinin amaçladığı iştigal

 konusu

Bu belgelerin asılları veya onanmış 

suretleri, akademik unvan sertifikasının ise 

her zaman aslı, ibraz edilmelidir. Yabancı 

dildeki belgeler için (İngilizce olanlar hariç) 

tasdikli tercümeleri ekli olmalıdır. Tüm 

yabancı dokümanlar düzgün tasdiklenmiş 

olmalıdır. Başvuru öncesinde yetkili merci 

ile bağlantıya geçerek, istenen belgelerin 

eksiksiz olması sağlanmalıdır.

Denklik işleminin maliyeti ne 
kadardır?

Denklik harcı halihazırda 150 Avro‘dur ve 

peşin tahsil edilir. Buna diğer ücretler ve 

idari masraflar eklenir.

İşlem nasıl gerçekleşir?

Mezuniyetine denklik talep edilen 

öğrenim programının Avusturya‘daki 

içerik, kapsam ve şartları, bu bağlamdaki 

kontrol kriterlerini teşkil eder. Bu 

kapsamda eksik, noksan hususlar misafir 

öğrencilik yoluyla telafi edilebilir.

Tüm koşullar başvuran tarafa yazılı olarak 

bildirilir. Başvuru sahibinin tüm ek koşulları 

yerine getirmesi ya da herhangi bir 

koşulun yerine getirilmediği durumlarda, 

yetkili merci denklik gereklerinin oluşmuş 

olduğunu tespit eder.

Denklik mümkün 
olmadığında

Avusturya öğrenim koşullarıyla 

fazlasıyla farklılık mevcut olduğundan 

denklik gerçekleşemediği takdirde ilgili 

dalda Avusturya‘da öğrenime kabul 

başvurusu yapılarak, kabulünü müteakip, 

Avusturya‘da geçerli olan sınavların 

denkliği talep edilebilir, daha sonra 

öğrenime Avusturya‘da devam edilerek 

tamamlanır.

Özel İşlemler
Bosna-Hersek, İtalya, Hırvatistan, 

Lihtenştayn, Makedonya, Sırbistan ve 

Karadağ, Slovenya ile papalığa bağlı 

üniversitelerle ilgili belirli mezuniyet 
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kategorilerinde özel işlemler uygulanır. Bu 

çerçevede denkliğin tanınması işlemi belirli 

antlaşmalar uyarınca sadeleştirilmiştir.

Bilgi

Üniversite ve meslek yüksekokulu 

öğrenim dallarında başvuru 

mercilerini www.portal.ac.at 

adresinde bulabilirsin. 

Denklik ile ilgili genel sorulara ilişkin 

bilgi verir:

ENIC NARIC AUSTRIA – Federal Bilim 

ve Araştırma Bakanlığı 

Minoritenplatz 5A, 1014 Wien

Tel.: +43/1/531 20 -0

Faks: +43/1/531 20 - 9099

infoservice@bmwf.gv.at

www.bmwf.gv.at
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Temel olarak bir öğrenim harcı ödeme 

yükümlülüğü bulunmaktadır, ancak istisna 

kurallara dayanarak öğrencilerin büyük 

bir bölümü bundan muaftır. Bunlar sadece 

tolerans süresi aşıldığında geçerlidir.

1. Üçüncü ülkelerden 
öğrenciler

Üçüncü ülke vatandaşları sömestr 

başına 726,72 Avro ödeyerek daha 

yüksek ücret ödemektedir.

Onlar için aşağıda listelenen indirim 

nedenleri geçerlidir! Eğitim ücret 

düzenlemesinde belirli koşullarda 

indirimler ve iadeler alan vatandaşların 

ülkeleri listelenmiştir.

Bilgi

Öğrenim harçlarında indirim alan 

ülkelerin vatandaşlarının genel 

bakışı

Afganistan, Angola, Ekvator Ginesi, 

Etiyopya, Bangladeş, Benin, Bhutan, 

Burkina Faso, Burundi, Cibuti, Eritre, 

Gambiya, Gine, Gine-Bissau, Haiti, 

Yemen, Kamboçya, Cape Verde, 

Kiribati, Komorlar, (Demokratik 

Cumhuriyeti) Kongo, (Demokratik Halk 

Cumhuriyeti) Laos, Lesotho, Liberya, 

Madagaskar, Malavi, Maldivler, Mali, 

Moritanya, Mozambik, Myanmar, 

Nepal, Nijer, Ruanda, Solomon Adaları, 

Zambiya, Samoa, Sao Tome ve, 

Senegal, Principe Sierra Leone, Somali, 

Sudan, Güney Sudan‘ın (Birleşik 

Cumhuriyeti) Tanzanya, Doğu Timor, 

Togo, Çad, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, 

Orta Afrika Cumhuriyeti

Öğrenim Harçları

3∙15
bölüm
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Bilgi

Öğrenim harçlarında öğrencinin 

başvurusu üzerine iade ALABİLEN 

ülkelerin vatandaşlarının genel 

bakışı

Arnavutluk, Cezayir, Ermenistan, 

Azerbaycan, Belize, Bolivya, Bosna 

Hersek, Çin, Kosta Rika, FildişiSahili, 

Dominik Cumhuriyeti, Ekvador, 

El Salvador, Fiji, Gürcistan, Gana, 

Guatemala, Guyana, Honduras, 

Hindistan, Endonezya, Irak (İslam 

Cumhuriyeti) İran, Jamaika, Ürdün, 

Kamerun, Kazakistan, Kenya, 

Kırgızistan, Kolombiya, Kongo 

(Demokratik Halk Cumhuriyeti) 

Kore, Küba, Fas, Marshall Adaları, 

Makedonya, (bir federe Kıyafet) 

Mikronezya, Moldova, Moğolistan 

, Karadağ, Namibya, Nikaragua, 

Nijerya, Niue, Pakistan, Filistin, 

Toprakları, Papua Yeni Gine, 

Paraguay, Peru, Filipinler, Sırbistan, 

Zimbabwe, Sri Lanka, St Vincent ve 

Grenadinler, Güney Afrika, Surinam, 

Svaziland, (Arap Cumhuriyeti) Suriye, 

Tacikistan, Tayvan, Tayland, Tokelau, 

Tonga, Tunus, Türkmenistan, Ukrayna, 

Özbekistan, Vietnam, Wallis ve 

Futuna, Beyaz Rusya

Bilgi

Aşağıdaki üçüncü ülke vatandaşı 

düzenli öğrenciler, eğitime 

kabullerini Avusturya‘da elde 

edilmiş bir olgunluk diplomasına 

dayandırdığı takdirde, eğitim 

ücretlerin iadesini talep edebilir. 

Bunun kararını rektörlük 

vermektedir.

Anguilla, Antigua ve Barbuda, 

Arjantin, Bahreyn, Barbados, 

Botsvana, Brezilya, Şili, Cook Adaları, 

Dominika, Gabon, Grenada, Lübnan, 

Malezya, Mauritius, Mayotte, 

Meksika, Montserrat, Nauru, Umman, 

Palau, Panama, Suudi Arabistan, 

Seyşeller, St Helena, Saint Kitts ve 

Nevis, Saint Lucia, Trinidad ve Tobago, 

Türkiye, Turks ve Caicos Adaları, 

Uruguay, Venezuela, Vietnam, Wallis 

ve Futuna, Beyaz Rusya

Ancak üniversiteler bu listeyi daha da 

genişletebilir. Lütfen ilgili üniversiteden 

veya senin ÖH‘da güncel durumun 

hakkında bilgi edin!
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2. AB üyesi vatandaşları/
Avusturyalılar

öğrenim harcı ödemeyen

⚫ Avusturya vatandaşları

⚫ AEA (Avrupa Ekonomik Alanı)

 vatandaşları

⚫ Eşit olanlar (eşit insanlar grubu

 yönetmeliğine giren öğrenciler veya

 öğrenci yardımı hakkı olanlar).

⚫ Devletler hukukuna ilişkin anlaşmalara

 dayanarak mesleki erişim konusunda

 Avusturyalı vatandaşlarla aynı haklara

 sahip olan kişiler.

Öğrenim harçları miktarı AB üyesi 

vatandaşları ve Avusturyalılar için sömestr 

başına 363,36 Avro‘dur. Yukarıda bahsi 

geçen sebeplerin yanı sıra Avusturya 

vatandaşları veya AB/AEA vatandaşları da 

aşağıdaki sebeplerle ücret indirimi talep 

edebilirler:

⚫ En az % 50 etkilenme

⚫ Askerlik veya sivil hizmet yapılması

⚫ Hamilelik

⚫ Ağır hastalık

⚫ Çift eğitimde, her eğitim dalında en az 

⚫ 15 ECTS başarıyla bitirilmiş ise

⚫ Çalışanlar, eğer sömestrin bir önceki

 takvim yılında (2012)

 refah oran sınırının 14 katı kazanılmış

 ise: 5.267,64 Avro)

Öğrenimi dondurmak

Öğrencilerin talepleri üzerine, aşağıdaki 

nedenlerden dolayı, her bir vaka için iki 

yarıyıl öğrenim izni alma hakları bulunur: 

⚫ Askerlik, sivil hizmet

⚫ Hamilelik

⚫ veya kendi çocuklarının bakımı

Öğrenim izin alınan diğer konular 

ve ayrıntılı bilgiler üniversitelerin 

tüzüklerinde bunların dışında da izin 

nedenleri ve ayrıntılar içerebilir.

Dolayısıyla izin nedenleri konusunda 

muhakkak üniversitelerden bilgi 

istenmelidir.

İzin süresince öğrenci statüsü devam 

eder. Seminerlere ve sınavlara katılım ile 

bilimsel çalışmaların, güzel sanatlar master 

ve yüksek lisans tezlerinin teslimi ve 

değerlendirilmesi yasaktır.

Birden fazla üniversitede kaydı bulunan 

öğrencilerin diğer üniversiteler nezdinde 

de (öğrenim harcı tahakkuk ettirilmemesi) 

dondurma başvurusunda bulunması 

gereklidir.

Mesleki yüksekokul veya eğitim yüksek 

okullarında bir dondurma, yasalarda 

öngörülmemiştir.

Ancak „önemli mazeret“ ile eğitimin 

dondurulması talep edilebilir.





Avusturya‘da
Oturum İzni
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Avusturya‘da oturma izni aşağıdaki yasalar 

uyarınca düzenlenir:

⚫ Yabancılar Polisi Yasası 2005 (FPG)

⚫ Yerleşme ve Oturum Yasası 2005 (NAG)

AB Ülkeleri ve İsviçre vatandaşı 

öğrencilerin Avusturya‘ya girişleri ve 

öğrenim görmeleri için geçerli bir pasaport 

yeterlidir, vize aranmaz. Geçerli bir kimlik 

belgesi de yeterlidir. Avusturya‘da üç 

aydan fazla kalmak isteyenlerin bildirim 

belgesi almak için, ilk üç ay zarfında 

yetkili makamlara (belediye, bölge 

kaymakamlığı) bildirimde bulunmaları 

gereklidir.

Bunun için aşağıda belirtilen evrakların 

ibrazı gerekmektedir.

⚫ Pasaport veya kimlik belgesi

⚫ Yeterli sağlık sigortası belgesi

 (örn.: Avrupa Sağlık Sigorta kartı veya

 özel öğrenci sağlık sigortası).

⚫ Maddi imkanlarını kanıtlayıcı belge

⚫ İlgili öğrenim kurumunun kabul belgesi

Bu bildirim adres bildirim dairesine 

yapılacak bildirime ilave olarak 

yapılmalıdır.

Üçüncü devleti vatandaşı öğrencilerin 

Avusturya‘ya giriş ve oturma için öğrenci 

oturma izni almaları gereklidir.

Avusturya‘da
Oturum İzni

4
bölüm
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Gerekli olan nedir?

⚫ Eksiksiz doldurulmuş ve imzalı oturma

 izni başvuru formu.

⚫ Biyometrik vesikalık resim (altı aydan

 eski olmamalıdır)

⚫ Geçerli pasaport (kayıtlı ve mühür

 bulunan tüm sayfaların kopyaları)

⚫ Doğum kayıt örneği (kopya)

⚫ Yüksek-okulun veya diğer eğitim

 kurumların kabul kararı (giriş teyidi)

⚫ Savcılık kaydı (alınabilirse) altı aydan

 eski olmamalı

⚫ Oturumu karşılayacak maddi

imkanlara ilişkin bilgiler: 24 yaşına 

kadar öğrenciler her oturum ayı için 

462,60 Avro, 24. yaştan büyükler 

her ay için 837,63 Avro - en az 12 

aylık tutarında peşin - göstermelidir 

(durum 2013). Örneğin bir Avusturya 

bankasına ait bir tasarruf veya mevduat 

hesabında, bir garanti belgesi, 

Avusturya‘da yaşayan bir kişiyle geçim 

sözleşmesi, gelinen ülkeden gelecekte 

geçimi sağlayacağına dair bir teyit 

ile mümkündür, ancak bu ispat daha 

zahmetlidir veya Traveller Çek alımının 

belgelenmesi veya bir burs teyidi ile.

Eğer konaklama kirası ayda 267,64 

Avro ise, ilave maddi olanaklar 

gösterilmelidir (Durum 2013).

⚫ 12 aylık süreyi kapsayan yasal

konaklama hakkına ilişkin bir belge 

örn. bir kira kontratı, oturma hakkı 

anlaşması veya rezervasyon teyidi

⚫ Beklenen başvurunun izninden

Avusturya‘daki eğitime veya 

öğrencinin kendi kendine sigorta 

etmeye kadar sağlık sigorta belgesi 

(seyahat sigortasının kabul edilip 

edilmeyeceği ilgili yerleşim dairesine 

bağlıdır). Bölge sağlık sigortasında 

öğrenci kendi kendine sigorta etme 

kaydı içişleri dairesinin talebi üzerine 

gösterilmelidir.

Almanca olmayan her doküman 

tasdiklenmiş tercüme ile ibraz 

edilmelidir.

Üçüncü ülke
vatandaşı için ilk başvuru

4∙1
bölüm
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Açıklama

Tüm dokümanlar asıl veya kopya 

olarak ibraz edilmelidir.

Başvuru nasıl verilmelidir?

Prensip olarak oturum izni başvurusu 

yurt dışında (Avusturya‘ya giriş öncesi 

normal oturumdan sorumlu Avusturya 

Temsilciliğinde (elçilik, konsolosluk - 

fahri konsolosluk veya kültür kurumu 

yapılamaz) yapılmalıdır.

Evraklar yerleşim dairesine aktarılır ve 

burada giriş sonrasında kart şeklinde bir 

oturum izni verilip verilmeyeceği kontrol 

edilir.

Temsilcilik, yerleşim dairesinden gerekli 

bilgileri alarak giriş için bir vize düzenler. 

Bu vize için temsilcilik mevcut en az bir 

seyahat sigortasını kontrol eder.

Vizesiz Avusturya‘ya giriş yapabilen 

kişiler, öğrenim amacıyla oturum izni için 

Avusturya‘da ilgili yerleşim dairesinde 

başvurabilir ve vize alabilirler. 

Dikkat! İzin verilen oturum süresi 

dolduğunda, oturum izninin teslim 

edilmesinden önce bir giriş gereklidir.

Vizesiz Avusturya‘ya girebilenler:

⚫ AEA üyesi tüm vatandaşlar

⚫ Vizesiz Avusturya‘ya (ve AB‘ye) girme

 hakkı olan üçüncü ülke vatandaşları

Arnavutluk *, Andorra, Antigua 

ve Barbuda, Arjantin, Avustralya, 

Bahamalar, Barbados, Bosna-Hersek 

*, Brezilya, Brunei, Şili, Kosta Rika, El 

Salvador, Guatemala, Honduras, Hong 

Kong, İsrail, Japonya, Kanada, Güney 

Kore, Arnavutluk *, Andorra, Antigua 

ve Barbuda, Arjantin, Avustralya, 

Bahamalar, Barbados, Bosna-Hersek 

Makao, Malezya, Moritius, Makedonya 

*, Meksika, Monako, Karadağ *, 

Yeni Zelanda, Nikaragua, Panama, 

Paraguay, San Marino, İsviçre, Sırbistan 

*, Seyşeller, Singapur, St Kitts ve 

Nevis, Tayvan **, Uruguay, Vatikan, 

Venezüella, Amerika Birleşik Devletleri 

*Biyometrik pasaport sahipleri vizeden muaftır
**Kimlik numarası içeren pasaport sahipleri
    vizeden muaftır

⚫ Başka bir Şengen ülkesinde oturum

izni bulunan üçüncü ülke vatandaşları. 

İltica hakkı olan ve ikameti Şengen 

ülkesinde bulunan destekleyici koruma 

hakkı olanlar için Avusturya prensip 

olarak bir vize talep etmektedir.
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Not

Güzel Sanatlar Üniversiteleri ve 

Meslek Yüksek-Okulu öğrencileri 

(örn.: tıp, sanat üniversiteleri ve 

meslek yüksek-okul öğrenim dalı) 

aynı zamanda D vizesi ve oturma 

izni başvurusu yapabilir. Vize giriş 

sınavlarına katılım imkanı sağlar. 

Öğrenime kabul gerçekleşirse ilgili 

belgelerin ibrazı karşılığında oturma 

izni alınır. Oturma izninin teslim 

edilebilmesi için yabancılar polisine 

ikamet adresi bildirilmelidir. Seyahat 

dokümanı ve oturum müsaadesi 

Avusturya‘da oturum hakkının 

belgelenebilmesi için daima yanınızda 

bulunmalıdır. 
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Oturum müsaadesinin uzatımı için 

geçerlik süresi bitmeden üç ay önce 

başvurulmalıdır! Başvuru geçerlilik 

süresinden sonra yapılırsa, geliş ülkesinde 

yeniden başvuru yapılmak zorunluluğu 

doğabilir.

Gerekli olan nedir?

⚫ Oturma izni başvurusu

⚫ Avusturya‘daki üniversitenin öğrenime

 devam onayı (veya başka bir eğitim

 kurumu)

⚫ Biyometrik vesikalık resim (altı aydan

 eski olmamalıdır)

⚫ Bildirim formu

⚫ Geçimin sağlandığına dair belge

 (tutarın yüksekliği için: Bkz. Bölüm 4.1.)

⚫ 12 aylık yasal konaklama hakkı (geçerli

 kira sözleşmesi, öğrenci yurdu

 sözleşmesi veya benzer doküman)

⚫ Kira bedeli veya konaklama

 masraflarını gösteren belge

⚫ Kapsamlı sağlık sigortası (öğrenci

 sağlık sigortası)

⚫ Kapsamlı sağlık sigortası (öğrenci

sigortası) Yarıyılda sekiz hafta 

devamlılığın veya yılda 16 ECTS puanın 

belgelendirilmesi (istisnalar bazı 

durumlarda, örn. uzun hastalıklarda 

mümkündür) 

⚫ Çeşitli kredi yükümlükleri gösteren

belge (örn. devletçe tanınan finansal 

kurumun kayıtlarından güncel bir 

dekontu)

Oturum
müsaadesinin 
uzatılması

4∙2
bölüm
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Bildirim Yasası uyarınca Avusturya‘da 

herkes ülkeye giriş sonrası veya adres 

değişikliklerinde ilgili makam nezdinde 

bildirimde bulunmakla yükümlüdür.

Yabancı öğrenciler öğrenci yurdu, otel 

veya pansiyon gibi yerlerde geçici olarak 

konaklıyorsa, kayıt işlemi ev sahibi 

tarafından gerçekleştirilir.

İkamet yerinin üç gün içerisinde 

bildirilmesi gerekir (sadece iş günleri 

sayılmaktadır).

Yanınızda getirmenizi gereken 

dokümanlar

⚫ Vatandaşlığı gösteren pasaport veya

 resimli kimlik

⚫ Doğum belgesi

⚫ İkametgah belgesi (doğrudan nüfus

 dairesinde veya online alınabilir)

Yetkili merci

Federal eyaletler: Belediye bildirim servisi

Viyana: Kaymakamlıkların bildirim servisi

Açıklama

İkamet belgesi ana kira dairelerinde 

bina yönetimi tarafından, alt kiracılar 

da ana kiracıdan ve kat mülkiyet 

veya müstakil evlerde ev sahipleri 

tarafından imzalanmalıdır.

İkametgahını yeni kayıt ettiren 

kayıt ile birlikte eski ikametgahında 

kaydının sildirilmesi gerekir. Bu 

durumda yeni ikametgahın ikamet 

servisi yetkilidir.Bölüm 7.3‘de 

Avusturya‘daki üniversite bulunan 

kentler için yetkili dairelerin listesi 

bulunmaktadır.

Ayrıntılı bilgi için: www.help.gv.at 

Hiç bir ücret ya da maliyeti 

bulunmamaktadır.

Bildirme görevi

4∙3
bölüm
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AEA üyesi vatandaşlardan ilave olarak, 

ilk dört ay içerisinde bir kayıt onayı talep 

edilmektedir. 

Bunun için aşağıda belirtilen evraklar 

gerekmektedir.

⚫ Geçerli kimlik veya pasaport

⚫ Avusturya‘da geçerli bir sağlık

 sigortasını gösteren belge

⚫ Sağlanan geçimin (geçim araçları)

 inandırıcılığı örn. iş sözleşmesi, serbest

 meslek belgesi veya bankadaki

 varlıklar, geçimi sağlayanın teyidi

⚫ Yüksekokulun kabulü

Yetkili olan yerleşim daireleri.

Belirli ülkelerle olan sosyal sigorta 

anlaşmalarına göre ilave bir sigorta 

yapılması gerekmeyebilir. Bu durumda iki 

olasılık vardır.

⚫ Avrupa Sigorta Kartı

 (öğrenciler için de geçerlidir)

⚫ Ana vatandan Form E 109

Daha detaylı bilgi için lütfen bölge sigorta 

kurumuna başvurun veya ÖH ile irtibat 

kurun.

Bunların haricinde bir sağlık sigortası 

zorunludur ve Avusturya‘da oturum 

izninin uzatımı için ön koşuldur.

Avusturya ile sağlık sigortaları ile 

ilgili olarak sosyal sigorta anlaşması 

bulunan ülkeler:

Belçika, Bosna-Hersek, Bulgaristan, 

Danimarka, Almanya, Estonya, Finlandiya, 

Fransa, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, 

İrlanda, İsrail, İtalya, Letonya, Lihtenştayn, 

Kayıt onayı

4∙4
bölüm

4∙5
bölüm

Sigortalar
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Litvanya, Lüksemburg, Hırvatistan, 

Makedonya, Malta, Karadağ, Hollanda, 

Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, 

İsviçre, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, 

İspanya, Tunus, Macaristan, Kıbrıs (Rum 

kesimi)

Öğrenci sağlık sigortaları

Öğrenci sağlık sigortası, eğer başka 

sigorta teminatı yoksa, uygun primlerle 

sigortalanma imkanı sunuyor. Aşağıdaki 

şartların sağlanması gerekir:

⚫ Avusturya‘da düzenli ikamet

⚫ Öğrenim programı başına asgari

öğrenim süresi artı öğrenim bölümü 

başına bir yarıyıl süre en çok dört 

yarıyıl aşılabilir (örneğin öğrenim 

süresi sekiz yarıyıl, iki bölüm azami 

süre 8+2+4=14).

⚫ Yıllık gelir 8000 Avro‘dan yüksek

 olmamalı

⚫ Bitirilmemiş eğitim

⚫ Öğrenim dalı en çok 2 defa

 değiştirilebilir.

Dikkat

Misafir öğrenciler sadece ön öğrenim 

kursu veya düzenli öğrenime hazırlık 

kapsamında diğer bir kursa katıldıkları 

takdirde sigorta edilirler.

Başvuru için gerekenler

⚫ Başvuru formu

⚫ Pasaport, öğrenime kabul belgesi veya

 öğrenime devamın onayı

⚫ Bildirim formu, öğrenim defter sayfası

⚫ Misafir öğrenciler: Gereken

 durumlarda ön öğrenim kursuna

 katılım onayı ve üniversite kabul

 belgesi

Sigorta güvencesi başvuru tarihi ertesinde 

başlar. Öğrenci sağlık sigortası primi 

güncel olarak 51,55 Avro‘dur (durum 2013)

Özel öğrenci sigortasının sona ermesi:

⚫ Gerekli koşulların ortadan kalkması

 üzerine

⚫ Çıkış bildiriminde bulunulan ayın

 sonunda

⚫ Öğrenimin tamamlanmasından sonraki

 üçüncü takvim ayı sonunda

⚫ İki ayrı primin ödenmemesi üzerine

 gerçekleşir. Son durumda tekrar

 sigorta yaptırmak için altı ay geçmesi

 gerekir.

Önemli

Oturma izninin uzatılması için sigortalı 

olmak şartı arandığından (bu altı aylık 

dönem için) derhal başka bir sigorta 

firmasıyla anlaşmanız tavsiye edilir.
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Dikkat

Her yılın 31 Aralık tarihine kadar 

bölge sosyal güvenlik müdürlüklerine 

öğrencinin Avusturya‘da üniversite 

öğrenimine bir öğrenim yılı süreyle 

devam hakkını tasdik eden geçerli 

belgenin iletilmesi gerekmektedir. 

Özel öğrenci sigortaları güvence 

kapsamına eş ve çocukları dahil etmek 

imkanı vardır.

Düşük gelirli çalışanlar için 
özel sigorta

Düşük gelirli çalışanlar– aylık geliri 386,80 

Avro‘dan yüksek olmayan (Durum 2013) 

– sadece kazaya karşı sigortalanır. Aylık 

54,59 Avro (Durum 2013) ile kendi kendini 

sigortalayabilirsin.

Bu durumda sadece sağlık sigortası değil 

aynı zamanda yaşlılık sigortanız da vardır. 

Özel sigortalanma başvurusu bu durumda 

da bölge sağlık sigortasında yapılmalıdır.

Eğer aylık olarak 386,80 Avro‘dan (Durum 

2013) fazla kazanıyorsan, tam sigortalı 

oluyorsun (sağlık, kaza ve yaşlılıksigortası). 

Maaştan yapılan sosyal sigortalar 

primi kesintisi işveren tarafından sağlık 

sigortasına aktarmalıdır.

Daha detaylı bilgiyi „Öğrenim 

görmek ve çalışmak“ broşürümüzden 

edinebilirsin.

Genel otomatik sigorta 
ettirme

Eğer sigorta türlerinin hiç biri senin için 

uygun değilse, genel (gönüllü) otomatik 

sigorta ettirme imkanı bulunmaktadır.

Sigorta bu sıralar aylık 359,64 Avro. 

Düşük gelir olduğunda indirim başvurusu 

yapılabilir. Eğer ekonomik şartlar 

gerektiriyorsa, özel bir başvuru üzerinden 

ilgili belgeler gösterilerek (örn. vergi 

beyannamesi, maaş bordrosu, tasarruf 

banka defteri, geçimi gösteren belge) 

prim düşürülebilir.

Eğer başvuru otomatik sigorta etme 

başvurusu ile aynı anda yapılırsa, İndirim 

sigortanın başlangıcından itibaren 

geçerlidir, aksi takdirde başvuru yapılan 

ayı takip eden ayın başından itibaren 

geçerlidir. İndirim sonraki takvim yılının 

bitimine kadar geçerlidir.

İndirimli olarak genel otomatik sigorta 

ettirmenin primi yaklaşık olarak 369,72 

Avro‘nun 1/4ü kadardır (Durum 2013).
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ÖH kaza sigortası

Avusturya yüksekokul birliğine (ÖH) 

üye olan tüm öğrenciler kaza ve mali 

sorumluluğa karşı sigortalıdır. Eğer bu 

sigortanın hizmetlerinden yararlanmak 

istiyorsanız, ilgili kaza veya hasar olayının 

bildirilmesi gerekir.

Web sayfa önerisi

Daha detaylı bilgiyi www.oeh.ac.at 

adresinde bulabilirsin.

Avusturya bölge sağlık sigortalarda çeşitli 

imkanlar ile sağlık sigortası yaptırmanın 

yanı sıra özel sağlık sigortası da 

yaptırılabilir.

Bölge sağlık sigortasının ve endüstriyel 

ekonomisi sosyal sigortalar kurumunun 

irtibat adreslerini bölüm 7.5‘te bulabilirsin.
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⚫ Geçici ikamet Tüm Avusturya

üniversite kentlerinde öğrencilerin 

günlük 22 Avro ila 37 Avro arası 

fiyatlarla pansiyonda kalma 

imkanı vardır. Her havaalanı ve 

tren istasyonunda otel kılavuzları 

bulunur, ancak geçici olarak gençlik 

hostellerinde de kalabilirsin.

⚫ Özel daireler ve ev toplulukları

⚫ Öğrenci yurtları Avusturya‘daki

tüm öğrenci yurtlarının adreslerini ÖH 

”Studieren und Wohnen” broşüründe 

bulabilirsin. İstersen ÖH web 

sayfasından indirebilirsin veya biz sana 

gönderebiliriz.

Web bağlantıları:

www.hostelcentral.com

www.housing.oead.at
(Bölüm 7.9 altında da bir liste bulabilirsin)

www.jobwohnen.at

www.schwarzesbrett-oeh.at

www.oeh.ac.at

Barınma 
seçenekleri

4∙6
bölüm
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Avusturya‘da kiracıların çıkarlarını koruyan 

bir dizi federal kuruluş bulunmaktadır. 

Aşağıdaki danışma kuruluşları kiralayanlar, 

kira sözleşmeleri örn. (tahliye süresi) vs. 

gibi sorunlarında yardımcı olacaktır (Bkz. 

Bölüm 7.10)

⚫ Çalışan ve memurlar odası (AK)

⚫ Kiracı inisiyatifi 

⚫ Kiracı hakları topluluğu (MIG)

⚫ Kiracı koruma birliği

⚫ Kiracı derneği (MV)

⚫ Uzlaşma bürosu

⚫ Tüketim bilgileri derneği (VKI)

Dikkat

Bazı örgütler sadece kendi aidat 

ödeyen üyelerine danışma hizmeti 

verirler. ÖH Sosyal İşler Departmanı 

kiracı hakları konusunda danışma 

hizmeti vermektedir. Çalışma saatleri 

www.oeh.ac.at, veya +43/1/310 88 80 

telefon numarasından öğrenebilirsin.

wohnrecht@oeh.ac.at adresine kira, 

yönetim giderleri, kira sözleşmesi, yasal 

uzlaşma yolu ve kira yasası ile ilgili diğer 

konularla ilgili tüm sorularını sorabilirsin.

Bu hizmetimiz özellikle yerel ÖH 

tarafından yeterli danışma hizmeti 

alamayan Eğitim Yüksekokulları ve küçük 

üniversitelerin öğrencilerine yöneliktir.

Kiracıların haksız 
uygulamalara
karşı korunmaları

4∙7
bölüm
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Şehir içi ulaşımda otobüs, tramvay, metro 

gibi toplu taşıma araçlarının kullanılması 

tavsiye edilir.

Toplu taşıma araçlarının bilet ücretleri her 

üniversite kentinde farklılık gösterir. Aynı 

şekilde değişik kuruluşlar farklı tarifeler 

sunmaktadır (tek seferlik bilet, haftalık 

kart, aylık kart, yıllık kart, 24 saatlik kart, 

72 saatlik kart vs.). Taşıma işletmelerinden 

daha ayrıntılı bilgi ve sefer tarifelerini 

öğrenebilirsin:

Graz

Graz Toplu Taşıma İşletmeleri

Hauptplatz 14, 8010 Graz

Tel.: +43/316/887 - 4224

Faks: +43/316/887 - 1154

office@holding-graz.at

www.holding-graz.at

Innsbruck

Innsbruck Toplu Taşıma İşletmeleri AG

IVB Enformasyon ve Satış Ofisi

Pastorstraße 5, 6010 Innsbruck

Tel.: +43/512/53 07 - 0

Faks +43/512/53 07 - 110

office@ivb.at

www.ivb.at

Klagenfurt

Şehir İşletmeleri Klagenfurt - Toplu Taşıma 

İşletmeleri, Kart Satış Yeri - Kayıp Eşya Ofisi

Heiligengeistplatz 12, 9020 Klagenfurt

Tel.: +43/463/521 - 542

Faks: +43/463/521 - 545

mobilitaet@stw.at

www.stw.at

Salzburg

Salzburg Şehir İşletmeleri - Toplu Taşıma 

İşletmeleri

Bayerhamerstraße 16 , 5020 Salzburg

Tel.: +43/662/88 84 - 0

Faks: +43/662/88 84 - 170

kundenservice@salzburg-ag.at

www.salzburg-ag.at

Viyana

Toplu taşıma
ve seyahat imkanları

4∙8
bölüm
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Viyana Hatları, Müşteri Merkezi

Erdbergstraße 202, (U3-StationErdberg), 

1030 Wien

Tel.: +43/1/79 09 - 100 ve 110

Faks: +43/1/79 09 - 43119

post@wienerlinien.at

www.wienerlinien.at

Demiryolları, Avusturya dahilinde gelişmiş 

ulaşım ağından dolayı en sık kullanacağın 

taşıma aracı olsa gerek.

26 yaşın altındaki düzenli öğrenci 

statüsündeki yabancı öğrencilere 

Avusturya Demiryolları ÖBB 

(Österreichische Bundesbahnen) indirim 

kimliği (VORTEILScard) vermektedir.

Bu kimlikle Avusturya dahilinde yarı 

fiyatına yolculuk edilebilir.

Bu kimliğe hak kazanma koşulları

26. yaşa kadar düzenlenmiş olmalı

Resimli kimlik belgesi ibrazı

Fotoğraf.

VORTEILScard <26 düzenleme tarihinden 

itibaren 1 yıl geçerli olup fiyatı 19,90 

Avro’dur.

26 yaşın üstündeki öğrenciler 

VORTEILScard Classic edinebilir. Bu kartla 

tüm ÖBB güzergahında indirimli fiyattan 

yolculuk yapılabilir.

Düzenle tarihinden itibaren 1 yıl geçerli 

olup fiyatı 99,90 Avro‘dur.

VORTEILScard resimli olduğundan ilk 

başvuru tren gişelerine yapılmalıdır.

www.oebb.at

Aralık 2011 tarihinden itibaren ÖBB yanı 

sıra bir de WESTbahn vardır. WESTbahn 

Salzburg‘a (şehir) kadar bir transfer imkanı 

sunmaktadır. Bir indirim kartına ihtiyaç 

yoktur. Viyana-Salzburg hattı ÖBB‘deki, 

VORTEILScard fiyatı ile aynıdır.

www.westbahn.at
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Kültür

Her üniversitede ÖH kültür departmanları 

bulunur (gösteri, tiyatro geceleri, konser 

organizasyonları vs. indirimli tiyatro, 

konser ve sinema biletleri). Avusturya‘nın 

hemen her yerinde öğrenci indirimleri 

yapılır. Kültür ve gösteri programları 

kısmen gazetelerde yayınlanır.

Web sayfa önerisi

www.falter.at   l  www.vienna.at

Kültür pasaportu çok özeldir. Bununla sosyal 

etkilenmiş kişiler ücretsiz kültür etkinliklerini 

ziyaret edebilir. Kimlerin buna sahip olma 

hakkı olduğunu ve nereden alabileceğini 

aşağıdaki web sayfasından edinebilirsin: 

www.hungeraufkunstundkultur.at

ÖH sosyal fonundan destek aldığında bizden 

de bir kültür pasaportu da alabilirsin!

Spor

Üniversitelerin spor organizasyonları 

uygun şartlarla bir çok spor dalı, dans 

kursları vb. seçeneği sunmaktadır. Ayrıntılı 

bilgileri ilgili üniversitenin web sitesinde 

bulabilirsin.

Graz

Universitätsplatz 3, 8010 Graz

Tel.: +43/316/380 - 2255

Faks: +43/316/380 - 9230

usigraz@uni-graz.at

www.usigraz.at

Innsbruck

Fürstenweg 185, 6020 Innsbruck

Tel.: +43/512/507 – 2525

Faks: +43/512/507 - 2727

usi@uibk.ac.at

www.uibk.ac.at/usi

Öğrenci indirimleri

4∙9
bölüm
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Klagenfurt

Universitätsstraße 63, 9020 Klagenfurt

Tel.: +43/463/2700 - 9402

Faks: +43/ 463/2700 - 9299

uni@usi-klu.ac.at

http://usi.uni-klu.ac.at

Leoben

Peter-Tunner-Straße 15, 8700 Leoben

Tel.: +43/ 3842/402 - 6401

Faks: +43/3842/402 - 6402

usi@unileoben.ac.at

http://usi.unileoben.ac.at

Linz

Altenberger Straße 69, 4040 Linz

Tel.: +43/32/2468 - 0

Faks: +43//32/2468 - 8822

annemarie.burger@jku.at

http://www.jku.at/content/e213/e175/e6856/

Salzburg

Hartmannweg 4, 5400 Hallein Rif

Tel.: +43/662/8044 - 6650

Faks: +43/662/8044 - 746650

usi@sbg.ac.at

www.sbg.ac.at/usi

Viyana

Auf der Schmelz 6, 1150 Wien

Tel.: +43/1/4277 - 17001

Faks: +43/1/4277 - 9170

usi@univie.ac.at

www.univie.ac.at/USI-Wien

Mensalar (öğrenci lokantaları)

Mensaler self-servis öğrenci lokantalarıdır. 

ÖH veya diğer bir öğrenci örgütü 

tarafından işletilirler. Uygun fiyatla yemek 

sunarlar. ÖH ayrıca indirimli (öğrenci 

lokantası) Mensa ödeme fişleri veya 

(öğrenci lokantası) Mensa kimlikleri de 

sağlar. Ayrıntılı bilgeleri ilgili üniversitenin 

ÖH temsilciliğinden edinebilirsin.

www.mensen.at
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„Kim, ne yapabilir?“

AB/AEA üyesi ve İsviçre vatandaşları

Avusturya, Belçika, Danimarka, Almanya, 

Estonya, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, 

İngiltere, İrlanda, İzlanda, İtalya, Letonya, 

Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Malta, 

Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, 

İsveç, Slovakya, Slovenya, İspanya, Çek 

Cumhuriyeti, Macaristan, Kıbrıs ve İsviçre 

vatandaşları Avusturya‘da gelir getirici 

herhangi bir işte çalışabilirler. Bunun için, 

resmi bir müsaadeye, örneğin çalışma 

müsaadesi gibi, ihtiyaç yoktur.

İstisna durumlar Bulgaristan ve 

Romanya vatandaşları

Bulgaristan ve Romanya vatandaşlarının 

31.12.2013 tarihine kadar, serbest olmayan 

işlerde çalışabilmeleri için çalışma iznine 

ihtiyaçları vardır. Eğer faaliyet, yabancılar 

çalışma yasalara göre istisna olarak kabul 

edilmişse, çalışma iznine ihtiyaç yoktur. 

Serbest meslek için de gerekli değildir.

Çalışma izninden muaf faaliyetler örneğin 

Avrupa Birliğinin değişim ve araştırma 

programları kapsamındaki faaliyetler ve 

bilimsel öğreti ve araştırma faaliyetleri.

İstisna durum Hırvatistan

Hırvatistan‘ın Avrupa Birliğine katılımıyla, 

Hırvatistan vatandaşlar için otomatik 

olarak serbest iş piyasasında çalışma 

iznini sağlamamaktadır. Hırvatistan 

vatandaşlarının 30.06.2020 tarihine kadar, 

serbest olmayan işlerde çalışabilmeleri için 

çalışma iznine ihtiyaçları vardır.

Ancak burada da istisnalar söz konusudur.

Serbest iş piyasasında çalışma izni eğer 

Hırvatistan vatandaşı Avrupa Birliğine giriş 

tarihinde veya sonrasında ülkede yasal 

olarak çalışmaktaysa ve kesintisiz olarak 

on iki ay iş piyasasında kabul edilmişse. 

Diğer nedenler ise:

⚫ Muafiyet belgesinin koşullarının

 karşılanmış olması veya

⚫ beş yıldan beri ülkede kesintisiz olarak

Çalışma

4∙10
bölüm
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 ikamet ediyorsa ve izin verilmiş bir işte

 düzenli bir gelir elde ediyorsa

İşçi bulma kurumu bu durumda başvuru 

üzerine işçilerin dolaşım serbestisi 

belgesini düzenleyecektir.

Üçüncü ülke vatandaşları

Oturum müsaadesi „Öğrenci“ olarak 

verilmiş olan tüm diğer ülke öğrencileri 

(„üçüncü ülke“), sadece sınırlı bir şekilde 

çalışabilirler. Burada yabancılar çalışma 

yasalarına uyulmalıdır. Bunların ihlali 

durumunda cezalar ve hatta oturum 

müsaadesinin iptaline yol açabilir!

Avusturya‘da çalışmak için iki olanak 

vardır. Serbest meslek veya işverene 

bağlı çalışmalar. Öncelikli oturum amacı 

olan - eğitim - hiç bir iş ilişkisinden 

etkilenmemelidir.Avusturya‘da çalışmak 

için iki olanak vardır. Serbest meslek veya 

işverene bağlı çalışmalar. Öncelikli oturum 

amacı olan - eğitim - hiç bir iş ilişkisinden 

etkilenmemelidir.

İşverene bağlı çalışmalar

İşverene bağlı faaliyet icra etmek 

için bir çalışma müsaadesi alınması 

gerekmektedir. Bu müsaade çalışmaya 

başlamadan önce işveren tarafından 

İş Bulma Kurumundan (AMS) talep 

edilmelidir. İş piyasa araştırması Avusturya 

üniversitelerinde, yüksekokullarında ve 

akredite özel üniversitelerinde öğrenci 

olanlar için yapılmamaktadır.

Çalışma müsaadeleri farklı mahiyette 

olabilir:

⚫ Haftalık 10 saat ve

⚫ bir yüksek lisans eğitimin 1. eğitim

 bölümünün bitirilmesinden sonra veya

 Bachelor eğitimin bitirilmesinden

 sonra

haftalık 20 saat aşmayacak şekilde

Bunun dışında bir çalışma farklı bir 

yönteme („Ersatzkraftverfahren“) tabidir.

Özel durum Gönüllü staj veya

mesleki staj

Gönüllü stajyerler mesleki yeteneklerini 

ve pratiğini geliştirmek amacıyla çalışma 

zorunluluğu olan ve karşılığında ücret 

alınmadan bir takvim yılında üç aya kadar 

çalışan kişilerdir. Mesleki staj, öğrencinin 

kamu yasasına göre bir eğitim dalında 

yurt içi bir eğitim kurumunda öğrencilerin 

gerçekleştirmesi gereken bir faaliyettir.

Her iki durumda da bir çalışma müsaadesi 

gerekli değil, ancak işveren tarafından 

iş akdinin başlamasından en az iki hafta 

önce, öncelikle İş Bulma Kurumunda ve 

Maliyeye ilan edilmesi gerekir.

Yüksekokullar işveren olarak daha 

çok öğreti ve araştırmada bilimsel 

faaliyetlerde, güzel sanatların gelişimi, 

açılımı ve öğreti ve sanat konularında 

da etkin oluyor, bunlar yabancı istihdam 

yasasına tabi değildir.
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İş sözleşmeli serbest meslek erbabı

Bunun için bir çalıştırma müsaadesi gerekli 

değildir. Sosyal sigorta, vergiler, yabancı 

ve ticari yasaya dayanan yönetmelikler 

dikkate alınmalıdır.

Lütfen hizmet sözleşmesi ve iş sözleşmesi 

arasındaki farkı dikkate al. Asıl faaliyet 

belirleyicidir, sözleşmenin adı değil!

Hizmet sözleşmesi,

iş sözleşmesine karşı

Hizmet sözleşmesi (serbest meslek 

olmayan çalışma) şahsi tekrarlanan, 

düzenli, bulunma zorunluluğu ve sabit 

bir iş yerinde çalışma gerektirir (örn.: 

Pazartesi - Cuma, 09:00 - 17:00 saat 

arası, Restoran X Viyana‘da). İşverenin 

talimatlarına bağlısın.

Bu iş akdi sürdüğü sürece işveren sosyal 

sigortasında bildirim zorunluluğu vardır. 

İşveren maaşından ilgili vergiyi keser.

Serbest hizmet veren sözleşmeleri de 

serbest meslek olmayan çalışma sayılır.

İş sözleşmesinde (serbest meslek erbabı) 

sadece sipariş verene belirli bir ürünü veya 

başarıyı teslim etmen gerekiyor (örn.: 

bir köpek evinin yapımı). Hangi yerde ve 

hangi zaman da bu işin tamamlanacağı 

tamamen sana bağlı.

Sipariş veren seni sosyal kurumuna 

bildirmiyor ve anlaşma sağlanan 

ücretinden vergi kesmiyor. Bunu kendin 

yapman gerekiyor!

Dikkat

Bu iki sözleşmenin farkı her 

zaman kolay anlaşılamıyor. Ancak 

farkı, çalışma müsaadesi gerekip 

gerekmemesi için önemlidir! Bu 

nedenle önceden çok açık bilgilenmek 

önemlidir. İşçi meslek birliği veya iş 

bulma kurumu bu konuda yardımcı olur.

Çalışma amaçlı oturum

Avusturya‘da kabul görmüş bir 

üniversitede eğitimini tamamladıktan 

sonra, oturum izni „kırmızı-beyaz-kırmızı 

kartı“ talep eden bir öğrenci koşulları 

(ikamet, geçim, hastalık sigortası vs.) 

karşılıyor olması şartıyla, oturum izni 

veren resmi dairelere gerekçeli bir başvuru 

ile, iş arama amaçlı altı aylık geçerli bir 

seferlik bir onay alabilir. 

Bu başvuru oturum izni veren daireye 

ne zaman yapılmalı?

Son verilen oturma izninin geçerlilik süresi 

bitmeden önce başvuru oturum izni veren 

daireye ulaşmalıdır.

Onayın daha kısa bir geçerlilik süresi ön 

görülmemiştir. Bu onay istisna olarak 

„kırmızı-beyaz-kırmızı kart“ (RWR Karte) 

oturum iznine yurt içinden başvurma 

hakkı vermektedir.
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Dikkat

Bu başvuru geçerlilik süresini 

aşan bir oturum ve kalma yetkisi 

vermemektedir. NAG‘ye göre bir 

oturum müsaadesi anlamına gelmez. 

Bunun dışında başka eğitim amaçlı 

oturum iznine başvurmaya da 

izin vermemektedir! Ayrıca başka 

Şengen ülkelerine ziyaretine de izin 

vermemektedir.

Mezun öğrenciler için 
oturum izni „kırmızı-beyaz-
kırmızı kart“ (Rot-Weiß-Rot 
Karte) 

Bu oturum izni, kabul görmüş Avusturya 

yüksekokulunda, yüksek lisans eğitiminin 

en az ikinci eğitim bölümünü veya bir 

mastır eğitimini başarıyla bitirmiş olan 

kişiler için verilmesi mümkündür. 

Ayrıca aşağıdaki hususlar yerine 

getirilmelidir.

⚫ Çalışma eğitim seviyesine uygun

 olmalıdır. 

⚫ Aylık brüt gelir 1.998 Avro (2013)

 olmalıdır. 

⚫ Bir iş yerinin var olduğunu gösteren

 belge

Bu başvuru oturum izni veren daireye 

ne zaman yapılmalı?

⚫ Oturum izninin geçerliliği bitmeden

 önce

 veya

⚫ İş arama onayının geçerliliği bitmeden

 önce 

Dikkat

Mevcut oturum hakkının bitiminde 

ülkeden çıkış şarttır.

Başvuru formunu Federal İçişleri 

Bakanlığının ana sayfasında

www.bmi.gv.at/niederlassung 

altında bulabilirsin.

Özel yüksek nitelikler için iş 
arama amaçlı vize

Avusturya‘da bilim ve araştırma 

konularında çalışmak istiyorsan, altı aylık 

geçerlilik süresi olan oturum izni D‘ye 

başvurabilirsin. 

Genel ülkeye giriş koşullarının karşılanması 

ve başvuru sırasında niteliklerini gösteren 

belgelerin ibraz edilmesi gerekmektedir. 

Başvuru ilgili temsilciliğe yapılmalıdır.

Vizenin geçerlilik süresi içerisinde bir iş 
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bulunursa, „kırmızı-beyaz-kırmızı kart“ 

başvurusunda bulunabilinir.

Diğer kilit elemanlar için 
oturum izni „kırmızı-beyaz-
kırmızı kart“ (Rot-Weiß-Rot 
Karte) 

İkinci eğitim bölümü veya mastır eğitimini 

Avusturya‘da bitirmemiş olan kişiler (örn. 

Bachelor, Doktora eğitimi) diğer kilit 

eleman olarak kırmızı-beyaz-kırmızı kartı 

edinebilir. Burada 30 yaşına kadar brüt 

gelir 2.220 Avro (2013) ve 30 yaş üstü brüt 

gelir 2.664 Avro (2013) gösterilmelidir. 

AMS burada bir yedek eleman kontrolü 

yapacaktır.

İletişim

Helping Hands

Taubstummengasse 7-9, 1040 Wien

Tel.: +43/1/310 88 80 - 10 ve 23

Faks: +43/1/310 88 80 – 37

info@helpinghands.at

www.helpinghands.at
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Öğrencileri Destekleme Yasası - 

Studienförderungsgesetz (StudFG), 

kapsamındaki, yabancı öğrencilerin çok az 

faydalanabildikleri teşvik faaliyetlerinin 

yanı sıra (Bkz. Bölüm 5.2) sadece yabancı 

öğrencilere mahsus çeşitli burs imkanları 

bulunmaktadır.

Bu bölümde senin için en önemli teşvikleri 

derledik ve farklı bursları bulabileceğin, 

çeşitli web sayfalarının linklerini listeledik.

Detaylı bilgiyi ÖAD web sayfasında www.

oead.ac.at ve www.eza.at bulabilirsin.

Daha fazla bursu www.grants.at veya 

ayrıca www.scholarships.at adreslerinde 

bulabilirsin. Diğer burs için başvurulacak 

yerleri bölüm 7.11‘de bulabilirsin.

Bir bursun süresi, veriliş tarihi ve veriliş 

yeri bursa göre değişir. Her tür burs için, 

tüm aranan koşulların yerine getirilmiş 

olmasının, burs üzerinde yasal bir hak 

kazandırmayacağı, geçerlidir.

Dolayısıyla bir çok iyi nitelikte aday 

arasından - kısıtlı bütçe imkanlarına bağlı 

olarak- sadece sıralamada önde olanlar, 

burs alabilecektir. Tüm burslar genelde 

tüm öğrenim dallarına mensup adaylara 

açıktır.

İltica hakkı sahipleri Cenevre 
Antlaşması uyarınca mülteci 
sayılanlara özel burslar
“Liese Prokop Bursu“

Hedef grup

İçişleri Bakanlığı iltica hakkı sahipleri ve 

Cenevre Antlaşması uyarınca mülteci 

sayılanlara aylık bazda burs vermektedir. 

Yaşamlarını daimi olarak Avusturya‘da 

geçiren üçüncü ülke vatandaşları (örn. 

„oturum müsaadesi, öğrenci“ olmayan).

Danışma, başvuru ve bilimsel danışmanlık 

konularında “der Österreichische 

Integrationsfond” yetkilidir.

Burslar

5∙1
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Önkoşullar

⚫ İltica hakkı bulunanlar: Misafir öğrenci

 dinleyici olarak kabul edilmiş olmak

 veya önceki öğrenimin tanınması kararı

⚫ İkincil koruma statüsü olanlar:

Avusturya üniversitelerinde misafir 

veya düzenli eğitim için kabul görmüş 

olmak

⚫ Sosyal gereklilik, eğitim yardım hakkı

 bulunmaması

⚫ Yaş sınırı: 30 (denklikte yaş sınırı yok)

⚫ Uzatımlarda: Eğitim başarısını

 gösteren belge - toplamda üç defa

 uzatma almak mümkündür.

Başvuru süresi (Yılda iki defa)

⚫ Yaz sömestr: Ocak/Şubat

⚫ Kış sömestr: Eylül/Ekim

Teşvik süresi

Burs yılda 12 sefere kadar ödenmektedir. 

Azami dört yarıyıl müddetle ödenir. 

İstisnai hallerde bir yarıyıl süresince 

uzatılabilir.

Bursun uzatılması

Bir kez burs almış olan mülteciler, her 

yarıyıl tekrar başvuruda bulunmalıdır.

Dikkat

Ancak Avusturya‘daki bir üniversitede 

misafir/düzenli öğrenim için kabul 

sahibi öğrenciler burs için aday 

olabilirler!

İletişim

Avusturya Entegrasyon Sandıkları

Schlachthausgasse 30, 1030 Wien

Tel.: +43/1/710 1203 – 121

Faks: +43/1/710 12 03 – 521

norbert.antel@integrationsfons.at

www.integrationsfonds.at

FWF Bilim Fonu

Bilimsel araştırmayı teşviki için FWF - Fonu 

- Avusturya‘nın temel araştırma teşviki 

için merkezi bir kurumu. Tüm bilim dalları 

için eşit oranda sorumlu ve faaliyetlerini 

özellikle uluslararası Scientific Community 

kriterleri yönlendirmektedir.

İletişim

Bilim Araştırmaları Teşvik Fonu (FWF)

Haus der Forschung

Sensengasse 1, 1090 Wien

Tel.: +43/1/505 67 40 - 0

Faks: +43/1/505 67 39

office@fwf.ac.at

www.fwf.ac.at
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Performans bursları

Bazı yüksekokul özellikle yüksek 

performans için burs sunmaktadır. Tutar 

aylık ödenmiyor, bir kereye mahsus bir 

ödeme yapılmaktadır. Lütfen kendi 

yüksekokulunda daha fazla bilgi edin.

Öğrenim bitirme ve 
mevcudiyetini koruma bursu

Bu iki burs için daha detaylı bilgiyi 

ÖH‘nın sosyal broşüründen edinebilirsin. 

Ayrıca ÖH‘nın sosyal şubesi ve danışma 

yerleri daha detaylı bilgi vermek için 

hazır bulunmaktadır. İlgili burs yerine de 

başvurabilirsin (Bkz. Bölüm 7.11)

Avusturya vatandaşı olmayan kişiler, 

öğrenime destek uygulamalarından, 

Avusturya vatandaşlarına “eşitlenmiş” 

olmak kaydıyla, yararlanabilir. Avusturya 

vatandaşlarının yanı sıra aşağıda 

tanımlanan kişilerin de öğrenim yardımı 

almaya hakları vardır.

⚫ AEA (Avrupa Ekonomik Alanı)

 vatandaşları

⚫ Üçüncü ülke vatandaşları

⚫ Vatansızlar

⚫ Kabul edilmiş mülteciler

AEA (Avrupa Ekonomik 
Alanı) vatandaşları

Aşağıdaki esaslar geçerlidir:

⚫ Sadece AEA üyesi vatandaşı olmak tek

başına Avusturya‘da öğrenim 

görenlere öğrenim yardımından 

yararlanmak hakkını vermez.

⚫ Eşitleme ebeveynlerden birinin gezici

Öğrenim 
yardımı

5∙2
bölüm
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işçi özelliğinden veya öğrencinin kendi 

gezici işçi özelliğinden oluşabilir.

⚫ Ebeveyn Avusturya‘da çalışıyorsa

(gezici işçi) çocuklarının Avusturya‘da 

yaşamaları ve öğrenim görmeleri 

kaydıyla öğrenime destek 

uygulamalarından yararlanma hakkı 

bulunur.

⚫ Kendileri AEA üyesi vatandaşı ve

çalışan olan öğrenciler, part-time 

işlerine paralel olarak öğrenim 

görebilirler ve eğer gelirleri fazla 

yüksek değilse, eğitim yardımı 

alabilirler. Eğer öğrenim görmek için 

bir işten ayrılırsan, 

iş akdinin kendi isteği dışında sona 

erdiği durumlar hariç, öğrenimin 

o zamana kadar yapılan işin 

geliştirilmesine yönelik bir öğrenim 

olması gerekir.

⚫ Zaten Avusturya eğitim sistemine

entegre edilmiş olan AEA üyesi 

vatandaşları da eşit haklara 

sahiptir. Ön koşul çok yıllı eğitim 

ve Avusturya‘da yüksekokul okuma 

hakkının elde edilmesidir.

⚫ Sürekli oturma hakkına sahip AEA

vatandaşları da eşitlenmiştir. Sürekli 

oturma hakkı asgari 5 yıl aralıksız 

olarak ülkede yaşayan kişilere 

tanınmaktadır (ara sıra bir yurt dışı 

seyahati, örn. tatile gidilmesi kesintisiz 

ikameti bölmez).

AEA üye ülkeleri

AB üyesi ülkeleri: Belçika, Bulgaristan, 

Danimarka, Almanya, Estonya, Finlandiya, 

Fransa, Yunanistan, Macaristan, 

İrlanda, İtalya, Hırvatistan, Letonya, 

Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, 

Avusturya, Polonya, Portekiz, Romanya, 

İsveç, Slovakya, Slovenya, İspanya, Çek 

Cumhuriyeti, Macaristan, Kıbrıs.

Ek olarak: İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç.
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Üçüncü ülke vatandaşları

AEA üyesi olmayan ülke vatandaşları 

üçüncü devlet vatandaşlarıdır. Bu kişiler 

Avusturya‘da “uzun süreli oturma izni” 

almışlarsa eşitlenebilir. Bunun şartı kişinin 

en az aralıksız olarak 5 yıl Avusturya‘da 

yaşamış olmasıdır, öğrenim ve mesleki 

eğitim sürelerinin yarısı sayılır.

Vatansızlar

Vatansızlar eşitlenmek için en az 

ebeveynlerinden biriyle aralıksız 5 yıl 

“gelir vergisi mükellefi ” olarak yaşamış 

olmalı ve bu süre zarfında “yaşamlarının 

ilgi merkezinin” Avusturya‘da olmuş 

olması gerekir.

Mülteciler
Mültecilerin yasal statüsü antlaşması 

(Cenevre Antlaşması) madde 1 

gereğince mülteci sayılanlar Avusturya 

vatandaşlarına eşit sayılır. (Belge: ilgili 

karar) Bu dört grubun hiç birine dahil 

olmayan yabancıların öğrenime destek 

uygulamalarından yararlanma hakkı yoktur.

İletişim

Burs yerlerin ait irtibat adreslerini 

bölüm 7.11‘de bulabilirsin.

Eğitim yardımlarına ilişkin daha detaylı 

bilgiyi ÖH‘nın sosyal broşüründen 

edinebilirsin. Ayrıca üniversite 

temsilciliğinin sosyal şubesi ve danışma 

yerleri daha detaylı bilgi vermek için 

hazır bulunmaktadır. İlgili burs yerine de 

başvurabilirsin.
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Yabancı ülke vatandaşları çocukları için 

aile yardımından yararlanma hakkına,

⚫ yerleşme ve Oturma Yasası uyarınca

 Avusturya‘da yasal oturma izinleri varsa

⚫ kendilerine İltica hakkı tanınmışsa ve

⚫ ikincil koruma statüsüne sahip

çalışanlar (serbest meslek veya serbest 

meslek olmayan) sahip olurlar. (Dikkat 

iş kaybında aile yardım hakkı da sona 

erer).

Yaşam odağı Avusturya‘da olmalı ve çocuk/

çocuklar devamlı Avusturya‘da bulunmalı 

(kısa bir süre için yurt dışında bulunma, 

sorun teşkil etmemektedir). 

Ayni türden yurt dışı bir yardıma hakkı 

olanlar (örn. çocuk parası, çocuk ödentisi 

vs.) aile yardımından yararlanma hakkına 

sahip değildir. Avusturya vatandaşlarının 

ise yurt dışı yardım tutarının Aile 

Yardımından düşük olması durumunda, 

FLAG (Familienlastenausgleichsgesetz) 

uyarınca ödenecek telafi ödemesine hakları 

bulunmaktadır.

Önemli

Aile yardımı hakkı çocuğun da yardım 

talep eden tarafla oturması kaydına 

bağlıdır. Çocuk aynı evde yaşamıyorsa 

kişinin aile yardımı hakkına sahip olması 

ancak, çocuğun geçim giderlerinin 

çoğunu kendi tarafından karşılaması 

ve diğer bir kişinin aynı çocuk için aile 

yardımı hakkı bulunmamasına bağlıdır.

Çocuğun öğrenimi gereği zorunlu olarak 

iş yerinin olduğu mahalde ikinci bir evi 

olması, birlikte oturulmadığı şeklinde 

yorumlanmaz. Diğer bir koşul çocuğun, 

AEA üyesi ülkelerin dışında, devamlı veya 

çoğunlukla yurt dışında bulunmamasıdır. 

Belgeledikleri üzere mesleki eğitim 

amacıyla yurt dışında oturan öğrenciler 

diğer bir istisnayı teşkil eder. Yardım 

hakkına sahip ebeveyn evin geçim 

giderlerinin çoğunu karşılıyorsa, çocuk 

yardımı hakkı geçerli kalır, zira eğitim 

gören çocuk bu durumda hala başvuru 

sahibiyle birlikte oturuyor kabul edilir.

Aile yardımı

5∙3
bölüm
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ÖH sosyal
fonları

5∙4
bölüm

Fon desteği için aranan şartlar öğrencinin

⚫ ebeveyninden ayrı oturması, maddi

 açıdan

⚫ muhtaç olması

⚫ ve öğreniminin yeterli düzeyde başarılı

 olmasıdır.

Koşullara ilişkin detaylı bilgi ve başvuru 

formu doğrudan Avusturya Yüksekokul 

Birliğinin Sosyal Departmanından veya 

www.oeh.ac.at adresinden edinebilir.

BV Sosyal Şube

Taubstummengasse 7-9, 1040 Wien

Tel.: +43/1/310 88 80 – 40 ve 43

sozial@oeh.ac.at

www.oeh.ac.at/#/organisation/referate/

referat-fuer-sozialpolitik

Somut olarak ÖH aşağıdaki fonları 

düzenlemiştir:

⚫ Sosyal fonlar

⚫ İkamet fonları

⚫ Çocuk fonları 

⚫ Çocuk bakımı fonları

Ayrıca bu ödemelerle yasal hususlar ve ara 

buluculuk finansmanı da desteklenmesi 

mümkündür.
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Çeşitli 
harçlardan 
muafiyet

5∙5
bölüm

5∙6
bölüm

Radyo ve Televizyon Vergisi

Bu muafiyet sadece StudFG yardımı veya 

diğer sosyal yardımdan yararlananlar 

(örn. emeklilik maaşı, işsizlik parası) için 

geçerlidir. Daha detaylı bilgiyi sosyal 

broşürümüzden veya www.orf-gis.

atadresinden edinebilirsin.

Reçete kesinti muafiyeti

Yetkili sağlık sigortasına başvuru ile (Bkz. 

Bölüm 7.5) reçete kesintilerden muafiyet 

elde edebilirsin, eğer belirli bir gelirin 

üzerinde kazanmıyorsanız. (örn. yalnız 

yaşayan kişiler için: aylık 837,63 Avro; 

durum 2013).

Öğrenim gören anne ve babaların koşulları 

eyaletten eyalete farklı olduğundan 

ve karşılaştıkları tüm sorunların 

ayrıntılı tanımına - gebelik, doğuma 

hazırlık, doğum maddi olanaklar, çocuk 

bakımı- bu broşür kapsamında imkan 

bulunmadığından, burada sana ÖH’nin 

danışma hizmetleri ve konuyla ilgili bir 

broşürle ilgili bilgi verip bununla yetinmek 

durumundayız.

Çocukla 
Öğrenim





ÖH
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Avusturya Yüksekokul Birliği (ÖH) 

Tüm öğrencilerin çıkarlarının yasal 

temsilcisidir. Avusturya üniversitelerinde, 

Güzel Sanatlar Üniversitesinde, Meslek 

Yüksekokullarında veya Pedagoji 

Yüksekokullarında öğrenim gördüğün 

takdirde ÖH üyesi olur ve her yarıyıl 

öğrenimi sürdüreceğini bildirmeden 

önce halen 18,00 Avro tutan ÖH aidatını 

ödersin.

ÖH dört düzey halinde teşkilatlanmıştır, 

bir yönünde Avusturya'nın tümünü 

kapsayan bir birleşik siyasi temsilcilik, 

diğerinde öğrencilerin yerel ölçekte 

üniversite yaşamıyla ilgili gündelik 

sorunları konusunda başvuracağı adres 

işlevi yürütülür. Dolayısıyla ÖH’nin 

yapılanması genel üniversite ortamına 

uygundur.

Aşağıda size ÖH’nin dört düzeyinin her 

birini en önemli görevleriyle birlikte 

tanıtıyoruz.

⚫ Federal Temsilcilik (BV):

ÖH’nin Avusturya çapındaki 

organıdır. Kamu birliği sıfatıyla görevi 

yasaların değerlendirilmesi ve senin 

çıkarlarının Eğitim Bakanlığı, üniversite 

yönetimleri, parlamento ve kamuoyu 

karşısında korunmasıdır.

⚫ Yüksekokullardaki temsilcilikler.

Her yüksekokulda ÖH’nin en üst 

düzeyi sıfatıyla öğrencilerin spesifik 

çıkarlarını korur. BV düzeyinde olduğu 

gibi, yüksek sayıdaki görevlerini yerine 

getirebilmek için departmanlar halinde 

(örn. eğitim politikası, sosyal konular, 

yabancı öğrenciler departmanları) 

yapılanmıştır.

⚫ Fakülte temsilcilikleri (FV): FV'nin

görevleri arasında öğrencileri, 

araştırma ve öğrenim bütçelerinin 

dağıtımı, yeni enstitülerin kurulması, 

yeni profesörlerin işe alınması, 

asistanların işe alınması ve benzeri 

Yapılanma
ve üyelik

6∙1
bölüm
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önemli konuların ele alındığı 

fakülte genel kurulunda temsil 

etmek bulunur. Fv ayrıca hizmet ve 

danışmanlık görevlerini, örn. öğrenim 

başlangıcındaki popüler tanıtım 

faaliyetlerinde ve fakültenin tüm 

öğrenim dallarının koordinasyon 

merkezi sıfatıyla hizmetinizdedir.

⚫ Öğrenim dalı temsilcilikleri (StRV)

senin en yakın muhatabındır. Hedefi 

sana ilk yarıyılın tanıtım çalışmasından 

mezuniyetine kadar pürüzsüz bir 

öğrenim süreci yaşatmaktır.

Avusturya'daki öğrencilerin tümü ÖH 

seçimlerinde oy kullanma hakkına sahiptir. 

Oyunla etkili olabilirsin. Ne yazık ki 

seçimlere katılım oranı son yıllarda düşük 

seviyelerde seyretmiştir.

ÖH çalışmasında çizdiği yol, biraz da sana 

bağlıdır, oyunu kullan veya üniversite 

siyasetine faal olarak katıl. Her iki yılda 

bir tekrarlanan seçimlerde ÖH yürütme 

organları belirlenir.

AB dışı ülke vatandaşı öğrencilerin oy 

kullanma hakkı vardır, ne var ki seçilme 

hakları yoktur. Hukuk terminolojisindeki 

tanımıyla, aktif oy hakkına sahipsin, pasif 

oy hakkına sahip değilsin.

seçimlere katıl ve yüksekokul politikasında 

etkili ol.

Ö
H

ÖH seçimleri

6∙2
bölüm
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Sayıca çok fazla görevlerini yerine 

getirmek amacıyla, ÖH çalışmaları 

departmanlar şeklinde organize edilmiştir.

Başkan haricinde Federal Temsilciliğin 

çalışma alanları ve departmanları 

aşağıdadır:

⚫ Yabancı Öğrenciler Departmanı

⚫ Feminist Politikalar Departmanı

⚫ İnsan Hakları Sosyal Politikalar

 Departmanı

⚫ FH Hususları Departmanı

⚫ Uluslararası İşler Departmanı

⚫ İnsan Hakları ve Toplum Politikası

 Departmanı

⚫ Kamu Çalışmalar Departmanı

⚫ Pedagojik İşler Departmanı

⚫ Sosyal Politikalar Departmanı

⚫ Öğrenim ve Olgunluk Danışmanlık

 Departmanı

⚫ Öğretici Proje

⚫ Ekonomik İşler Departmanı

Yabancı Öğrencilerin ilk muhatapları 

Yabancı Öğrenciler Departmanı ile Sosyal 

Politika Departmanı olsa gerek.

AusländerInnenreferat

Burası sana öğrenime kabul, öğrenim 

oturma izni, burslar, lisan kursları, sağlık 

sigortası, iş olanakları ve daha birçok 

konuda danışmanlık hizmeti verir.

Sosyal İşler Departmanı

Danışmanlığını yaptığı konular arasında, 

burslar, aile yardımı, sigortalar, vergi ve 

iş hukuku konuları, hamilelik ve çocukla 

öğrenim, kira yasası ve yurtlar konuları 

da bulunur. Bunların dışında Federal 

Temsilcilik Sosyal İşler Departmanı 

bünyesinde, maddi güçlük çeken 

öğrencilere bir defaya mahsus parasal 

destek veren fonlar bulunur.

Çalışma alanları ve 
departmanlar

6∙3
bölüm
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Uluslararası İşler Departmanı

Federal temsilcilik bünyesindeki 

departman karşılıklı öğrenci değişiminde 

Avusturyalı öğrencilerden sorumludur, 

üniversite bünyesindeki departmanlar 

ise yabancı öğrencilere üniversiteye 

alışmalarını kolaylaştırmak amacıyla çeşitli 

danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Bu hizmetler sana kayıt, derslere yazılmak 

ve üniversitede yolunu bulabilmek için 

teke tek danışmanlıktan, çeşitli konularda 

tartışma ve kültür geceleri düzenlemeye, 

uygun fiyattan gösteri bileti sağlamaya ve 

gezi organizasyonuna kadar uzanan geniş 

bir alanı kaplar.

Departmanların faaliyetleri ve projeleriyle 

ilgili bilgilileri sana www.oeh.ac.at 

adresindeki web sitemizde ve ÖH Federal 

temsilciliğinin “Progress” gazetesinde 

sürekli olarak sağlamaktayız .

Ö
H
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ÖH hizmet ve danışmanlık faaliyetlerine 

çeşitli broşürlerin yayımı da dahildir. 

Bunlar ücretsiz olarak Federal Temsilcilik 

ve her üniversitedeki temsilcilikte temin 

edilebilir. Ayrıca broşürleri posta ile 

teslim almak mümkündür. Ayrıca tüm 

broşürleri www.oeh.ac.at adresindeki web 

sayfamızdan indirmek mümkündür.

Halihazırda mevcut broşürler:

⚫ 60 yıl ÖH

⚫ Sekiz Mart 2011 – 100 yıl Kadınlar.

	 Kızlar.Lezbiyenler.Mücadele Günü.

⚫ Engelsiz öğrenim

⚫ Bilanço broşürü

⚫ Senin Master Öğrenimin

⚫ Forum Yüksekokul Bölüm II

⚫ Kadınlar*Pusula

⚫ Öğrenim Başlangıç Kılavuzu

⚫ İnsanlar-Hakları-Hadi?!

⚫ Yap! Ne?

⚫ ÖH kolay (FH temsilcileri için)

⚫ Ekoloji ve Sürdürebilirlik

⚫ Sosyal İşler Broşürü

⚫ Sosyal Sigortalar Broşürü

⚫ Vergi Kılavuzu

⚫ Öğrenci Komünleri

⚫ Öğrenim Bitirme Broşürü

⚫ Öğrenim Hakkı ve Meslek Olgunluk

 Sınavı

⚫ Öğrenim Kılavuzu

⚫ Yurt Dışında Okumak

⚫ Avusturya'da Öğrenim

 (şimdi İngilizce ve Türkçe dillerinde

 çıktı)

⚫ Çocukla Öğrenim

⚫ Okumak ve Çalışmak

⚫ Öğrencilere Geçim Desteği

Broşürler

6∙4
bölüm
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7∙1
bölüm

Akademie der bildenden Künste Wien 
(Viyana Eğitici Sanatlar Akademisi)
Schillerplatz 3, 1010 Wien
Tel: +43/1/588 16 - 1818
Faks: +43/1/588 16 - 1898
Web sayfasında İrtibat formu
www.akbild.ac.at

Yüksekokul Öğrencileri Birliği
Schillerplatz 3, 1010 Wien
Tel.: +43/1/588 16 - 3300
oeh@akbild.ac.at
www.akbild.ac.at/Portal/studium/oeh
http://oehakbild.blogsport.de

Medizinische Universität Graz
(Graz Tıp Üniversitesi)
Auenbruggerplatz 24, 8036 Graz
Tel.: +43/316/385 - 0
rektor@medunigraz.at
www.meduni-graz.at

Yüksekokul Öğrencileri Birliği
Stiftingtalstrasse 24/EG, 8036 Graz
Tel.: +43/316/385 -73080
Faks: +43/316/385 - 73089
oeh-sekretariat@medunigraz.at
www.oehmedgraz.at

Medizinische Universität Innsbruck 
(Innsbruck Tıp Üniversitesi)
Christoph-Probst-Platz 1, Innrain 52
6020 Innsbruck
Tel.: +43/512/9003 - 0
i-master@i-med.ac.at
www.i-med.ac.at

Yüksekokul Öğrencileri Birliği
Schöpfstrasse 41, 6020 Innsbruck
Tel.: +43/512/9003 - 70670
Faks: +43/512/9003 - 73670
sekretariat@skalpell.at
www.skalpell.at

Medizinische Universität Wien
(Viyana Tıp Üniversitesi)
Spitalgasse 23, 1090 Wien
Tel.: +43/1/401 60 - 21000
Faks: +43/1/401 60 - 921000
studienabteilung@meduniwien.ac.at
www.meduniwin.ac.at

Yüksekokul Öğrencileri Birliği
Währinger Gürtel 18-20,
Leistelle 6M, NAKH, 1090 Wien
Tel.: +43/1/401 60 - 71000
Faks: +43/1/401 609 - 71000
uv@uv-medizin.at
www.uv-medizin.at

Universitäten und 
HochschülerInnenschaften
(Üniversiteler ve Yüksekokul
Öğrencileri Birlikleri)
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Montanuniversität Leoben
Franz-Josef-Straße 18, 8700 Leoben
Tel.:+43/3842/402 - 0
Faks: +43/3842/402 - 7702
office@unileoben.ac.at
www.unileoben.ac.at

Yüksekokul Öğrencileri Birliği
Franz-Josef-Straße 18, 8700 Leoben
Tel.:+43/3842/402 8101
Faks: +43/3842/402 8102
eva.sumnitsch@unileoben.ac.at
http://oeh.unileoben.ac.at/

Technische Universität Graz
Rechbauerstraße 12, 8010 Graz
Tel.: +43/316/873 - 0 
Faks: +43/316/873 - 6562
studium@tugraz.at
www.tugraz.at

Yüksekokul Öğrencileri Birliği
Rechbauerstraße 12
8010 Graz
Tel.: +43/316/873 - 5101 ve 5111
Faks: +43/316/873 - 5115
info@htu.tugraz.at
www.htu.tugraz.at/

Technische Universität Wien
Karlsplatz 13, 1040 Wien
Tel.: +43/1/58801 - 0
Faks: +43/1/58801 - 41099
www.tuwien.ac.at

Yüksekokul Öğrencileri Birliği
Wiedner Hauptstraße 8-10, 1040 Wien
Tel.: +43/1/58801 - 49501 ve 49502
Faks: +43/1/586 91 54
sekretariat@htu.at
www.htu.tuwien.ac.at

Universität für angewandte Kunst
Oskar-Kokoschkaplatz 2, 1010 Wien
Tel.: +43/1/711 33 - 0
pr@uni-ak.ac.at
www.dieangewandte.at

Yüksekokul Öğrencileri Birliği
Oskar-Kokoschkaplatz 2, 1010 Wien
Tel.: +43/1/711 33 - 227 0
Faks:+43/1/712 87 73
office@hufak.net
http://hufak.net/

Universität für Bodenkultur Wien
Gregor-Mendel-Straße 33, 1180 Wien
Tel.:+43/1/476 54 - 0
studabt@boku.ac.at
www.boku.ac.at

Yüksekokul Öğrencileri Birliği
Peter-Jordan-Straße 76, 1190 Wien
Tel.:+43/1/47654 - 2000
Faks: +43/1/47654 - 2011
sekretariat@oehboku.at
http://oeh.boku.ac.at/

Universität für künstlerische und 
industrielle Gestaltung Linz
Hauptplatz 8, 4010 Linz
Tel.: +43/732/7898 - 0
Faks: +43/732/783 508
www.ufg.ac.at

Yüksekokul Öğrencileri Birliği
Sonnensteinstraße 11-12, 4040 Linz
Tel.: +43/732/7898 - 320 od. 321
Faks: +43/732/73 69 86
oeh.office@ufg.ac.at
www.ufg.ac.at/OEH-Studierendenvert
retung.1185.0.html

A
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Universität für Musik und 
darstellende Kunst Graz
Leonhardstraße 15, 8010 Graz
Tel.: +43/316/389 - 0
info@kug.ac.at
www.kug.ac.at

Yüksekokul Öğrencileri Birliği
Brandhofgasse 21, 8010 Graz
Tel.: +43/316/389 1600 ve 1603
Faks: +43/316/389 1601
oeh@kug.ac.at
http://oeh.kug.ac.at/

Universität für Musik und 
darstellende Kunst Wien
Anton-von-Webern-Platz 1, 1030 Wien
Tel.: +43/1/711 55 - 0
Faks: +43/1/711 55 - 199
studienabteilung@mdw.ac.at
www.mdw.ac.at

Yüksekokul Öğrencileri Birliği
Anton-von-Webern-Platz 1, 1030 Wien
Tel.: +43/1/711 55 - 8901
Faks: +43/1/711 55 - 8999
hmdw@mdw.ac.at 
www.hmdw.ac.at

Universität Graz
Universitätsplatz 3, 8010 Graz
Tel.: +43/316/380 - 0
Faks: +43/316/380 - 9030
info@uni-graz.at
www.kfunigraz.ac.at

Yüksekokul Öğrencileri Birliği
Schubertstraße 6a, 8010 Graz
Tel.: +43/316/380 - 2900
Faks: +43/316/380 - 9200
beratung@oehunigraz.at
http://oehweb.uni-graz.at

Universität Innsbruck
Christoph-Probst-Platz, Innrain 52
6020 Innsbruck
Tel.: +43/512/507 - 0
studieren@uibk.ac.at
www.uibk.ac.at

Yüksekokul Öğrencileri Birliği
Josef-Hirn-Straße 7, 6020 Innsbruck
Tel.: +43/512/507 - 4900
Faks: +43/512/507 - 9830
info@oeh.cc
www.oehweb.at

Universität Linz
Altenbergstraße 69, 4040 Linz
Tel.: +43/732/2468 - 0
Faks: +43/732/2468 - 8822
studium@jku.at
http://www.jku.at

Yüksekokul Öğrencileri Birliği
Altenbergstraße 69, 4040 Linz
Tel.: +43/732/2468 – 1122 ve 8535
Faks: +43/732/2468 - 9396
oeh@oeh.jku.at
www.oeh.jku.at

Universität Klagenfurt
Universitätsstraße 65-67, 9020 Klagenfurt
Tel.: +43/463/2700 - 9200
Faks: +43/463/2700 -9299
uni@uni-klu.ac.at
www.uni-klu.ac.at

Yüksekokul Öğrencileri Birliği
Universitätsstraße 65-67
9020 Klagenfurt
Tel.: +43/463/2700 - 8800
Faks: +43/463/2700 - 8899
servicecenter@oeh-klagenfurt.at
www.oeh-klagenfurt.at
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Universität Mozarteum Salzburg
Mirabellplatz 1, 5020 Salzburg
Tel.: +43/662/6198 - 0
Faks: +43/662/6198 - 3033
info@moz.ac.at
www.moz.ac.at

Yüksekokul Öğrencileri Birliği
Mirabellplatz 1, 5020 Salzburg
Tel.: +43/662/6198 - 4900 od. 4910
Faks: +43/662/6198 - 4909
oeh-sekr@moz.ac.at
www.oeh-mozarteum.at

Universität Salzburg
Kapitelgasse 4-8, 5020 Salzburg
Tel.: +43/662/8044 - 0
Faks: +43/662/8044 - 214
uni.service@sbg.ac.at
www.uni-salzburg.at

Yüksekokul Öğrencileri Birliği
Kaigasse 28-30, 5020 Salzburg
Tel.: +43/662/8044 - 6000
Faks: +43/662/8044 - 6030
beratung@oeh-salzburg.at
www.oeh-salzburg.at

Universität Wien
Universitätsring 1, 1010 Wien
Tel.: +43/1/4277 - 10600
studentpoint@univie.ac.at
english.studentpoint@univie.ac.at
francais.studentpoint@univie.ac.at
www.univie.ac.at

Yüksekokul Öğrencileri Birliği
Spitalgasse 2, Hof 1, 1090 Wien
Tel.: +43/1/4277 - 19501
Faks: +43/1/4277 - 9195
oeh@oeh.univie.ac.at
www.oeh.univie.ac.at

Veterinärmedizinische Universität 
Wien
Veterinärplatz 1, 1210 Wien
Tel.: +43/1/250 77 - 0
Faks: +43/1/250 77 - 1090
Web sayfasında İrtibat formu
www.vu-wien.ac.at

Yüksekokul Öğrencileri Birliği
Veterinärplatz 1, 1210 Wien
Tel.: +43/1/250 77 - 1700
Faks: +43/1/250 77 - 1790
vorsitz@hvu.vetmeduni.ac.at
http://hvu.vu-wien.ac.at

Wirtschaftsuniversität Wien
Augasse 2-6, 1090 Wien
Tel.: +43/1/31336 - 0
Faks: +43/1/31336 - 740
lehre@wu.ac.at
www.wu-wien.ac.at

Yüksekokul Öğrencileri Birliği
Augasse 2-6, 1090 Wien
Tel.: +43/1/31336 - 5400
Faks: +43/1/31336 - 748
beratung@oeh-wu.at
www.oeh-wu.at A
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Hochschule für Agrar- und 
Umweltpädagogik Wien
Angermayergasse , 1130 Wien
Tel.: +43/1/8772266 - 0
Faks: +43/1/8772361
info@agrarumweltpaedagogik.ac.at
www.agrarumweltpaedagogik.ac.at

Öğrenci temsilciliği
Angermayergasse , 1130 Wien
www.agrarumweltpaedagogik.
ac.at/cm2/index.php/
studierendenvertretung

Pädagogische Hochschule Kärnten
Hubertusstraße 1, 9020 Klagenfurt
Tel.: +43/463/50 85 08
Faks: +43/463/50 85 08 - 829
office@ph-kaernten.ac.at
www.ph-kaernten.ac.at

Öğrenci temsilciliği
Hubertusstraße 1, 9020 Klagenfurt
Tel.: 43/463/508508 - 824
oeh@ph-kaernten.ac.at
http://www.ph-kaernten.ac.at/
organisation/interessensvertretungen/
hochschuelerschaft/

Pädagogische Hochschule 
Niederösterreich
Mühlgasse 67, 2500 Baden
Tel.: +43/2252/88570
Faks: +43/2252/88570 - 180
office@ph-noe.ac.at
www.ph-noe.ac.at

Öğrenci temsilciliği
Mühlgasse 67, 2500 Baden
studien@ph-noe.ac.at
www.oeh-ph-noe.at

Pädagogische Hochschule 
Oberösterreich
Kaplanhofstraße 40, 4020 Linz Tel.: 
+43/732/7470 - 0
Faks: +43/732/7470 - 3090
office@ph-ooe.at
www.ph-ooe.at

Öğrenci temsilciliği
Kaplanhofstraße 40, 4020 Linz
oeh@ph-ooe.at
http://oehphooe.jimdo.com/

Pädagogische Hochschule Salzburg
Akademiestraße 23, 5020 Salzburg 
Tel.: +43/662/6388 - 0
Faks: +43/662/6388 - 1010
office@phsalzburg.at
www.phsalzburg.at

Öğrenci temsilciliği
Akademiestraße 23
5020 Salzburg 
Tel.: +43/662/6388 - 1057
stv@phsalzburg.at
www.phsalzburg.at/index.php?id=394

Pädagogische Hochschule Steiermark
Hasnerplatz 12, 8010 Graz

Pädagogische Hochschulen 
und Studierendenvertretung



87

87

Tel.: +43/316/8067 - 0
Faks: +43/316/8067 - 3199
office@phst.at
www.phst.at

Öğrenci temsilciliği
Hasnerplatz 12, 8010 Graz
oeh@phst.at
www.phst.at/studierende/
organisation/interessensvertretungen/
oesterreichische-
hochschuelerinnenschaft

Pädagogische Hochschule Tirol
Pastorstraße 7, 6010 Innsbruck 
Tel.: +43/512/59 92 3 - 1004
Faks: +43/512/59 92 3 - 1099 
office@ph-tirol.ac.at
www.ph-tirol.ac.at

Öğrenci temsilciliği
Pastorstraße 7, 6010 Innsbruck 
Posta irtibatları için web sayfasına 
bakın
www.ph-tirol.ac.at/de/news-oeh

Pädagogische Hochschule Vorarlberg
Lihtenştaynerstraße 33-37, 6800 Feldkirch
Tel.: +43/5522/31 19 9 - 500
Faks: +43/5522/ 31 19 9 - 550
office@ph-vorarlberg.ac.at
www.ph-vorarlberg.ac.at

Öğrenci temsilciliği
Lihtenştaynerstraße 33-37, 6800 
Feldkirch
Tel.: +43/5522/31 19 9 - 512
stv.ph-feldkirch@gmx.at
http://stvfeldkirch.jimdo.com/

Pädagogische Hochschule Wien
Grenzackerstraße 18, 1100 Wien

Tel.: +43/1/60 11 8 - 2000
Faks: +43/1/60 11 8 - 2004
rektorin@phwien.ac.at
www.phwien.ac.at

Öğrenci temsilciliği
Grenzackerstraße 18, 1100 Wien
oeh.phwien@gmx.at
www.phwien.ac.at/index.php?id=796

CAMPUS 02 – Fachhochschule der 
Wirtschaft
Körblergasse 126, 8021 Graz
Tel.: +43/316/6002 - 0
info@campus02.at
www.campus02.at

Öğrenci temsilciliği
Körblergasse 126, 8021 Graz
Tel.: +43/316/6002 - 177
oeh@campus02.at
http://www.campus02.at/DE/
Informationen/Studierende/
Studierendenvertretung/
Studierendenvertretung.aspx

Fachhochschul-Studiengang 
Militärische Führung
Burgplatz 1, 2700 Wiener. Neustadt
Tel.: 43/50201/20 29 10 5
karlheinz.braun@bmlv.gv.at
www.miles.ac.at

Öğrenci temsilciliği
Burgplatz 1, 2700 Wiener. Neustadt
fh.studienvertretung@miles.ac.at
http://www.miles.ac.at/campus/
studvertretung/index_sv.php
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Fachhochschulstudiengänge 
Burgenland
Campus 1, 7000 Eisenstadt
Tel.: +43/5/901 06 09 - 0
Faks: +43/5/901 06 09 - 15
beratung@fh-burgenland.at
www.fh-burgenland.at

Öğrenci temsilciliği
Campus 1, 7000 Eisenstadt
sv@fh-burgenland.at
www.fhoeh.at 

Ferdinand Porsche FernFH 
Studiengänge
Lothringer Straße 4, 1040 Wien
Tel.: +43/1/505 77 78
Faks: +43/1/505 32 28
office@fernfh.at
www.fernfh.at

Öğrenci temsilciliği
Lothringer Straße 4, 1040 Wien
studierendenvertretung@fernfh.at
www.fernfh.at/
FERNFHSTUDIENVERTRETUNG/

FH Campus Wien
Favoritenstraße 226, 1100 Wien
Tel.: +43/1/606 68 77 - 6600
Faks: +43/1/606 68 77 - 6609
office@fh-campuswien.ac.at
www.fh-campuswien.ac.at

Öğrenci temsilciliği
Favoritenstraße 226, 1100 Wien
Tel.: +43/1/606 68 77 - 1990 
info@stuve-wien.at
www.stuve-wien.at

FH des bfi Wien
Wohlmutstraße 22, 1020 Wien

Tel.: +43/1/720 12 86
Faks: +43/1/720 12 86-19
info@fh-vie.ac.at
www.fh-vie.ac.at

Öğrenci temsilciliği
Wohlmutstraße 22, 1020 Wien
oeh@fh-vie.ac.at

FH Gesundheitsberufe OÖ GmbH
Semmelweisstraße 34/D3, 4020 Linz
Tel.: +43/50 344 - 20000
Faks: +43/50 344 - 20099
office@fhgooe.ac.at
www.fh-gesundheitsberufe.at

FH JOANNEUM
Alte Poststraße 149, 8020 Graz
Tel.: +43/316/5453 - 8800
Faks: +43/316/5453 - 8804
info@fh-joanneum.at
www.fh-joanneum.at

Öğrenci temsilciliği
Urban Box (Alte Poststraße 150 ve 152 
arasında), 8020 Graz
Tel.: +43/316/5453 - 8503
Faks: +43/316/5453 - 98503
join@fh-joanneum.at
http://join.fh-joanneum.at/drupal/

FH Kärnten
Villacherstraße 1, 9800 Spittal an der Drau
Tel.: +43/59 05 00 - 0
Faks: +43/59 05 00 - 1110
info@fh-kaernten.at
www.fh-kaernten.at

Öğrenci temsilciliği
Europastraße 4, 9524 Villach
KFAST-OEH-Vorsitz@edu.fh-kaernten.
ac.at



89

89

http://kfast.cti.ac.at/

FH Krems
Piaristengasse 1, 3500 Krems
Tel.: +43/2732/802 - 140, 512 ve 515
Faks: +43/2732/802 4
information@fh-krems.ac.at
www.fh-krems.ac.at

Öğrenci temsilciliği
Piaristengasse 1, 3500 Krems
oeh@fh-krems.ac.at

FH Kufstein
Andreas Hofer-Straße 7, 6330 Kufstein
Tel.: +43/5372/718 19
Faks: +43/5372/718 19 - 104
info@fh-kufstein.ac.at
www.fh-kufstein.ac.at

Öğrenci temsilciliği
Andreas Hofer-Straße 7, 6330 Kufstein
stud.oeh.vorsitz@fh-kufstein.ac.at
www.oeh-fhkufstein.at

FH Oberösterreich
Franz-Fritsch-Straße 11/üst kat 3
4600 Wels
Tel.: +43/7242/44808 - 10
Faks: +43/7242/44808 - 11900
info@fh-ooe.at
www.fh-ooe.at

Öğrenci temsilciliği
Garnisonstraße 21, 4020 Linz
office@oeh.fh-ooe.at
http://oeh.fh-ooe.at

FH Salzburg
Urstein Süd 1, 5412 Puch bei Hallein
Tel.: +43/50 2211 - 1022

info@fh-salzburg.ac.at
www.fh-salzburg.ac.at

Öğrenci temsilciliği
Urstein Süd 1, 5412 Puch bei Hallein
Web sayfasında adres yanlış

FH St. Pölten
Matthias Corvinus-Straße 15
3100 St. Pölten
Tel.: +43/2742/313 228 - 333
Faks: +43/2742/313 228 - 339
csc@fhstp.ac.at
www.fhstp.ac.at

Öğrenci temsilciliği
Matthias Corvinus-Straße 15
3100 St. Pölten
stv@fhstp.ac.at

FH Technikum Wien
Höchstädtplatz 5, 1200 Wien
Tel.:+43/800/500 300
(sadece Avusturya'da mevcut)
studienberatung@technikum-wien.at
www.technikum-wien.at/

Öğrenci temsilciliği
Höchstädtplatz 5, 1200 Wien
Tel.: +43/1/333 40 77 - 396
Web sayfasında adres yanlış
www.fh-twist.at/

FH Vorarlberg
Hochschulstraße 1, 6850 Dornbirn
Tel.: +43/5572/ 92
Faks: +43/5572/792 - 9500
info@fhv.at
www.fhv.at

Öğrenci temsilciliği
Hochschulstraße 1, 6850 Dornbirn
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oeh@fhv.at
www.fhv.at/oeh-vertretung

FH Wien-Studiengänge der WKW
Währinger Gürtel 97, 1180 Wien
Tel.: +43/1/476 77 - 5744
Faks: +43/1/476 77 - 5745
studienzentrum@fh-wien.ac.at
www.fh-wien.ac.at

Öğrenci temsilciliği
Währinger Gürtel 97
Gebäudeteil B / 5. Stock / Raum B525 
(bina kısmı B / 5. kat / oda B525)
1180 Wien
Tel.: +43/1/476 77 - 5795
oeh@stuve.info
www.stuve.info/

FH Wr. Neustadt
Johannes Gutenberg-Straße 3
2700 Wiener Neustadt
Tel.: +43/2622/89 084 - 0
Faks: +43/2622/89 084 - 99
office@fhwn.ac.at
www.fhwn.ac.at

Öğrenci temsilciliği
Johannes Gutenberg-Straße 3
2700 Wiener Neustadt
stv@fhwn.ac.at
www.stv-fhwn.at/

FH Zentrum für Gesundheitsberufe 
Tirol
Innrain 98, 6020 Innsbruck
Tel.: +43/50/8648 - 4700
Faks: +43/50/8648 - 674700
info@fhg-tirol.ac.at
www.fhg-tirol.ac.at

Öğrenci temsilciliği

İrtibat adresi ancak web sayfasına 
kaydolduğunuzda görünür
http://www.fhg-stv.at/

Lauder Business School
Hofzeile 18-20, 1190 Wien
Tel.: +43/1/369 18 18
office@lbs.ac.at
www.lbs.ac.at/

Öğrenci temsilciliği
Hofzeile 18-20, 1190 Wien

MCI Innsbruck
Universitätsstraße 15, 6020 Innsbruck
Tel.: +43/512/2070 - 0
Faks: +43/512/2070 - 1990
office@mci.edu
www.mci.edu

Öğrenci temsilciliği
Kaiserjägerstraße 1 / 4. kat / üst kat 38
6020 Innsbruck
vorsitz@stv-mci.at
www.stv-mci.at/wp/

Schloss Hofen Weiterbildungszentrum 
FH Vorarlberg
Hoferstraße 26, 6911 Lochau
Tel.: +43/5574/4930 - 0
Faks: +43/5574/4930 - 22
info@schlosshofen.at
www.schlosshofen.at

Öğrenci temsilciliği
Hochschulstraße 1, 6850 Dornbirn
oeh@fhv.at
www.fhv.at/oeh-vertretung
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Bundesvertretung der ÖH

Taubstummengasse 7-9, 1040 Wien

Tel.: +43/1/310 88 80 - 0

oeh@oeh.ac.at

www.oeh.ac.at

AusländerInnenreferat

Taubstummengasse 7-9, 1040 Wien

Tel.: +43/1/310 88 80 - 65

auslaenderinnenreferat@oeh.ac.at

http://www.oeh.ac.at/#/organisation/

referate/referat-fuer-auslaendische-

studierende/
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www.oead.at/index.php?id=1439

Kärnten

Inlingua
Bkz. Graz Inlingua

Deutsch in Österreich Universität 
Klagenfurt
Universitätsstraße 65-67, servis binası, 2. 
kat, 9020 Klagenfurt
Tel.: +43/463/2700 - 8622 ve 8620
Faks: +43/463/24180 - 3
dia@uni-klu.ac.at
http://dia.uni-klu.ac.at/

Yukarı Avusturya

Vorstudiengang Leoben
Franz Josef Straße 18, 8700 Leoben
Tel.: +43/3842/402 - 8000
Faks: +43/3842/402 - 7012
leoben@oead.at

Inlingua
Landstraße 24, 4020 Linz
Tel.: 43/732/78 19 69
Faks: +43/732/78 19 69 - 12
office@inlingua-linz.at
www.inlingua-linz.at

Salzburg

IFK
Kaigasse 19, 5020 Salzburg
Tel.: +43/662/849 611
Faks: +43/662/849 611
office@deutsch-in-salzburg.at
www.deutsch-in-salzburg.at

Inlingua
Universitätsplatz 17, 5020 Salzburg
Tel.: +43/662/87 11 01
Faks: +43/662/87 11 01 85
office@inlingua-salzburg.at
www.inlingua-salzburg.at

Steiermark

Dig – Deutsch in Graz
Kalchberggasse 10, 8010 Graz
Tel.: +43/316/833 900
Faks: +43/316/833 900 - 6
dig@dig.co.at
www.dig.co.at

Inlingua
Gradnerstraße 173, 8054 Graz
Tel.. +43/316/82 44 77
Faks: + 43/316/82 44 77 - 4

Dil okulları 
(seçenekler)

7∙2
bölüm
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info@inlingua-steiermark.at
www.inlingua-lcc.at/

ISZ – Internationales Sprachzentrum
Harrachgasse 3, 8010 Graz
Tel.: +43/316/322 528 - 0
Web sayfasında İrtibat formu
www.sprachzentrum-graz.at

Urania
Burggasse 4/I, 8010 Graz 
Tel.: +43/316/82 56 88 - 0
Faks: +43/316/81 42 57
urania@urania.at
www.urania.at/

Verein ISOP
Dreihackengasse 2, 8020 Graz
Tel.: +43/316/76 46 46
Faks: +43/316/76 46 46 - 6
isop@isop.at
www.isop.at

Volksschule der Kammer für Arbeiter 
und Angestellte Steiermark
Hans-Resel-Gasse 6, 8020 Graz
Tel.: +43/05 77 99 - 0
vhs@akstmk.at
Web sayfası: www.vhsstmk.at/

Vorstudienlehrgang der Grazer 
Universitäten
Neubaugasse 10, 8020 Graz
Tel.: +43/316/83 14 96
Faks: +43/316/95 01 - 11
office@vgu.at

Tirol

bfi – Berufsförderungsinstitut
Ing.-Etzel-Straße 7, 6010 Innsbruck
Tel.: +43/512/59 6 60
Faks: +43/512/59 6 60 - 27
info@bfi-tirol.at
www.bfi-tirol.at/

Innsbrucker Hochschulkurs Deutsch
Innrain 52f, Bruno-Sander-Haus, 1. Kat 
(Oda No.: 60121), 6020 Innsbruck
Tel.: +43/512/507 - 4683
Faks: +43/512/507 - 9878
ihd@uibk.ac.at
www.uibk.ac.at/ihd/

Volkshochschule Innsbruck
Marktgraben 10, 6020 Innsbruck
Tel.: +43/512/588882 - 0
innsbruck@vhs-tirol.at
www.vhs-tirol.at/

Wifi - Wirtschaftsförderungsinstitut
Egger-Lienz-Straße 116, 6020 Innsbruck
Tel.: +43/5 90 90 5 7777
info@wktirol.at
www.tirol.wifi.at/

Viyana

Actilingua Academy
Wattmanngasse 15, 1130 Wien
Tel.: +43 1 877 67 01
Faks: +43/1/877 67 03
german@actilingua.com
www.actilingua.at

Alpha Dil Kursu
Schwarzenbergplatz 16 / Canovagasse 5
1010 Wien
Tel.: +43/1/503 69 69
Faks: +43/1/503 69 69 - 14
info@alpha.at
www.alpha.at

Iki – Internationales Kulturinstitut 
Wien
Opernring 7, 1010 Wien
Tel.: +43/1/586 73 21
Faks: +43/1/586 29 93
office@ikivienna.at
www.ikivienna.at
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Inlingua
Neuer Markt 1, 1010 Wien
Tel.: +43/1/512 22 25
Faks: +43/1/513 94 56
wien@inlingua.at
www.inlingua.at

Lateinamerika-Institut
(Latin Amerika Enstitüsü)
Schlickgasse 1, 1090 Wien
Tel.: +43/1/310 74 65 - 18
Faks: +43/1/310 74 65 - 21
sprachkurse@lai.at
www.lai.at/deutschkurse

LEFÖ (sadece bayanlar için)
Kettenbrückengasse 15/4, 1050 Wien
Tel.: +43/1/581 18 81
Faks: +43/1/581 18 81 - 14
office@lefoe.at
www.lefoe.at

Peregrina (sadece bayanlar için)
Währingerstraße 59, 1090 Wien
Tel.: +43/1/408 33 52 ve +43/1/ 408 61 19
Faks: +43/1/408 04 16 - 13
information@peregrina.at
www.peregrina.at

SHS – Sommerhochschule der 
Universität Wien
Alser Straße 4/Hof 1/Tür 1.16, 1090 Wien
Tel.: +43/1/4277 - 24131
Faks: +43/1/4277 - 9241
sommerhochschule@univie.ac.at
http://shs.univie.ac.at/shs

Wiener Internationale Hochschulkurse
Alser Straße 4/Hof 1/Tür 1.16, 1090 Wien
Tel.: +43/1/4277 - 24101
Faks: +43/1/4277 - 9241
deutschkurse@univie.ac.at
http://deutschkurse.univie.ac.at/dk

Klagenfurt
Kumpfgasse 20, 9010 Klagenfurt am 
Wörthersee
Tel.: +43/463/537 - 4602 ila 4609
Faks: +43/463/537 - 6290
meldeamt@klagenfurt.at
www.klagenfurt.at/klagenfurt-am-
woerthersee/meldeservice.asp

Leoben
Erzherzog Johann-Straße 2, 8700 Leoben
Tel.: +43/3842/4062 - 223, 248 ve 450 ila 
meldewesen@leoben.at
www.leoben.at

Linz
Hauptstraße 1 - 5, Neues Rathaus
4041 Linz
Tel.: +43/732/7070 -0
Faks: +43/732/7070 54 2110
meldebehoerde@mag.linz.at
www.linz.at/meldeservice.asp

Salzburg
Saint-Julien-Straße 20, 5020 Salzburg
Tel.: +43/662/8072 - 3530
Faks: +43/662/8072 - 3519
einwohneramt@stadt-salzburg.at
www.stadt-salzburg.at

Meldewesen
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Steiermark
Schmiedgasse 26, 3. kat, 8011 Graz,
Tel.: +43/316/872 - 5122
Faks: +43/316/872 - 5109
meldebehoerde@stadt.graz.at
www.graz.at/cms/
beitrag/10022850/313359/

Tirol
Maria Theresien Strasse 18, Zimmer 1208, 
1210, 1212, 6010 Innsbruck
Tel.: +43/512/53 60 - 1217
Faks: +43/512/53 60 - 1733
post.meldewesen@innsbruck.gv.at
www.innsbruck.gv.at

Wien (bölgeye göre)

Viyana Bildirim Servisi çoğunlukla 
Bölge Makamların Kaymakamlıklarında 
bulunmaktadır.

Meldeservice - Zentrale 
Meldeauskunft der MA 62
Wimbergergasse 14-16, 1070 Wien
Tel.: +43/1/4000 - 76449
Faks: +43/1/4000 - 9976400
meldeservice-auskunft@ma62.wien.gv.at
www.wien.gv.at/verwaltung/meldeservice/
meldeauskuenfte.html

1. Wipplingerstraße 8, zemin kat, müşteri 
hizmetleri merkezi, 1010 Wien
Tel.: +43/1/4000 - 01550
m@mba01.wien.gv.at#
www.wien.gv.at/verwaltung/meldeservice/
index.html

2. Karmelitergasse 9, zemin kat, oda 15-17
1020 Wien
Tel.: +43/1/4000 - 02551 ila 02555
m@mba02.wien.gv.at
www.wien.gv.at/verwaltung/meldeservice/

index.html

3. Karl-Borromäus-Platz 3, zemin kat, 
Service-Center Landstraße, 1030 Wien
Tel: +43/1/4000 - 03551
m@mba03.wien.gv.at
www.wien.gv.at/verwaltung/meldeservice/
index.html

4. ve 5. Rechte Wienzeile 105, zemin kat, 
Wienzeile servis merkezi
1040 ve 1050 Wien
Tel.:+43/1/4000 - 05551
m@mba04.wien.gv.at
www.wien.gv.at/verwaltung/meldeservice/
index.html

6. ve 7. Hermanngasse 24-26, 1. kat, oda 
102, 1060 ve 1070 Wien
Tel.: +43/1/4000 - 07551
m@mba06.wien.gv.at
www.wien.gv.at/verwaltung/meldeservice/
index.html

8. u 9. Wilhelm-Exner-Gasse 5, Bürger/
innenzentrum Alsergrund, zemin kat, oda 
E.11 ve E.13, 1080 ve 1090 Wien
Tel.: +43/1/4000 - 09551
m@mba09.wien.gv.at
www.wien.gv.at/verwaltung/meldeservice/
index.html

10. Laxenburger Straße 43-45, zemin kat, 
oda 1-4, 1100 Wien
Tel.: +43/1/4000 - 1055 ve 10552
m@mba10.wien.gv.at
www.wien.gv.at/verwaltung/meldeservice/
index.html

11. Enkplatz 2, sol avlu girişi, oda 1-4
1110 Wien
Tel.: +43/1/4000 - 11552
m@mba11.wien.gv.at
www.wien.gv.at/verwaltung/meldeservice/
index.html
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12. Schönbrunner Straße 259, 2. Kat, Oda 
208 ve 209, 1120 Wien
Tel.: +43/1/4000 - 12551, 12552, 12555 ve 
12556
m@mba12.wien.gv.at
www.wien.gv.at/verwaltung/meldeservice/
index.html

13. ve 14. Dommayergasse 12, 3. Stiege, 3. 
Kat, Oda 301 ve -306, 1130 ve 1140 Wien
Tel.:+43/1/4000 - 13551 ila -13566
m@mba13.wien.gv.at
www.wien.gv.at/verwaltung/meldeservice/
index.html

15. Gasgasse 8-10, yeni bölge dairesi, 
zemin kat, 1150 Wien
Tel.: +43/1/4000 - 15551
m@mba15.wien.gv.at
www.wien.gv.at/verwaltung/meldeservice/
index.html

16. Richard-Wagner-Platz 19, zemin kat, 
Ottakring bilgi merkezi, 1160 Wien
Tel.: +43/1/4000 - 16551, 16552, 16561 ve 
16562
m@mba16.wien.gv.at
www.wien.gv.at/verwaltung/meldeservice/
index.html

17. Elterleinplatz 14, 2. kat, oda 210
1170 Wien
Tel.: +43/1/4000 - 17551, 17552 ve 17554
m@mba17.wien.gv.at
www.wien.gv.at/verwaltung/meldeservice/
index.html

18. Martinstraße 100, zemin kat, oda 2
1180 Wien
Tel.: +43/1/4000 - 18552 ve 18553
m@mba18.wien.gv.at
www.wien.gv.at/verwaltung/meldeservice/
index.html

19. Gatterburggasse 14, Hochparterre, 
sağ, oda 119, 1190 Wien
Tel.: +43/1/4000 - 19551
m@mba19.wien.gv.at
www.wien.gv.at/verwaltung/meldeservice/
index.html

20. Brigittaplatz 10, 1. Kat, Oda 106 ve 
-109, 1200 Wien
Tel.: +43/1/4000 - 20551 ila 20553
m@mba20.wien.gv.at
www.wien.gv.at/verwaltung/meldeservice/
index.html

21. Am Spitz 1, 1. Kat, Top 108-110
1210 Wien
Tel.: +43/1/4000 - 21551
m@mba21.wien.gv.at
www.wien.gv.at/verwaltung/meldeservice/
index.html

22. Schrödingerplatz 1, zemin kat, 
Donaustadt servis merkezi, 1220 Wien
Tel.: +43/1/4000 - 22551
m@mba22.wien.gv.at
www.wien.gv.at/verwaltung/meldeservice/
index.html

23. Perchtoldsdorfer Straße 2, zemin kat, 
Liesing servis merkezi, 1230 Wien
Tel.: +43/1/4000 - 23551
m@mba23.wien.gv.at
meldeservice/index.html
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Bakanlıklar
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Bundesministerium für Arbeit, 
Soziales und Konsumentenschutz
(İş, Sosyal İlişkiler ve Tüketici Koruma 
Bakanlığı)
Stubenring 1, 1010 Wien
Tel.: +43/1/711 00 - 0
post@bmask.gv.at
www.bmask.gv.at

Bundesministerium für auswärtige 
Angelegenheiten
(Dış İlişkiler Bakanlığı)
Minoritenplatz 8, 1014 Wien
Tel.: +43/50 11 50 - 0
Faks: +43/50 11 59 - 0
post@bmeia.gv.at
www.bmeia.gv.at

Bundesministerium für Inneres
(İçişleri Bakanlığı)
Herrengasse 7, 1014 Wien
Tel.: +43/1/ 531 26- 0
Faks: +43/1/531 26 - 108613
post@bmi.gv.at
www.bmi.gv.at

Bundesministerium für Wirtschaft 
Familie und Jugend
(Ekonomi, Aile ve Gençlik Bakanlığı)
Stubenring 1, 1010 Wien
Tel.: +43/1/711 00 - 0
service@bmwfj.gv.at

www.bmwfj.gv.at

Bundesministerium für Wissenschaft 
und Forschung
(Federal Bilim ve Araştırma Bakanlığı)
Minoritenplatz 5, 1014 Wien
Tel.: +43/1/531 20 - 0
Faks: +43/1/53120 - 9099
infoservice@bmwf.gv.at
www.bmwf.gv.at
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Burgenland
Esterhazyplatz 3, 7000 Eisenstadt
Tel.: +43/682/608 - 0
Faks: +43/2682/608 - 1041
bgkk@bgkk.at
www.bgkk.at

Kärnten
Kempfstraße 8, 9021 Klagenfurt
Tel.:+43/50 5855
Faks: +43/50 5855 2539
kaerntner.gkk@kgkk.at
www.kgkk.at

Aşağı Avusturya
Kremser Landstraße 3, 3100 St. Pölten
Tel.: +43/5 08 99 - 6100 ve 7100
Faks: +43/5 08 99 - 6581
info@noegkk.at
www.noegkk.at

Yukarı Avusturya
Gruberstraße 77, 4021 Linz
Tel.: +43/578 07 - 0
Faks: +43/578 07 - 109010
ooegkk@ooegkk.at
www.ooegkk.at

Salzburg
Engelbert-Weiß-Weg 10, 5020 Salzburg
Tel.: +43/662/8889 - 0

Faks: +43/662 8889 - 1111
sgkk@sgkk.at
www.sgkk.at

Steiermark
Josef-Pongratz-Platz 1, 8010 Graz
Tel.: +43/316/8035 - 0
Faks: +43/316/8035 - 1590
service@stgkk.at
www.stgkk.at

Tirol
Klara-Pölt-Weg 2, 6020 Innsbruck
Tel.: +43/59160
Faks: +43/59160 - 300
tgkk@tgkk.at
www.tgkk.at
Vorarlberg
Jahngasse 4, 6850 Dornbirn
Tel.: +43/50 84 55
Faks: +43/50 84 55 - 1040
vgkk@vgkk.at
www.vgkk.at

Viyana
Wienerbergstraße 15-19, 1100 Wien
Tel.: +43/1/601 22 - 0
Faks: +43/1/602 46 - 13
office@wgkk.at
www.wgkk.at

Gebietsrankenkassen (GKK) und Sozialversicherungsanstalten
der gewerblichen Wirtschaft (SVA)
Sağlık Sigortaları
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Burgenland
Osterwiese 2, 7000 Eisenstadt
Tel.: +43/5 08 08 - 2023
Faks: +43/5 08 08 - 9329
vs.bgld@svagw.at
www.sozialversicherung.at

Aşağı Avusturya
Trostgasse 23, 2500 Baden bei Wien
Tel.: +43/5 08 08 - 2072
Faks: +43/5 08 08 - 9298
service.baden@svagw.at
www.sozialversicherung.at

Daniel Gran-Straße 48, 3100 St. Pölten
Tel.: +43/5 08 08 - 2082
Faks: +43/5 08 08 - 9299
service.st.poelten@svagw.at
www.sozialversicherung.at

Hartmanngasse 2b, 1051 Wien
Tel.: +43/5 08 08 - 2022
Faks: +43/5 08 08 - 9229
vs.noe@svagw.at
www.sozialversicherung.at

Kärnten
Bahnhofstraße 67, 9020 Klagenfurt
Tel.: +43/5 08 08 - 2026
Faks: +43/5 08 08 - 9629
vs.ktn@svagw.at

www.sozialversicherung.at

Yukarı Avusturya
Mozartstraße 41, 4010 Linz
Tel.: +43/5 08 08 - 2024
Faks: +43/5 08 08 - 9429
vs.ooe@svagw.at
www.sozialversicherung.at

Steiermark
Körblergasse 115, 8010 Graz
Tel.: +43/5 08 08 - 2025
Faks: +43/5 08 08 - 9529
vs.stmk@svagw.at
www.sozialversicherung.at

Salzburg
Auerspergstraße 24, 5020 Salzburg
Tel.: +43/5 08 08 - 2027
Faks: +43/5 08 08 - 9729
vs.sbg@svagw.at
www.sozialversicherung.at

Tirol
Klara-Pölt-Weg 1, 6020 Innsbruck
Tel.: +43/5 08 08 - 2028
Faks: +43/5 08 08 - 9829
vs.t@svagw.at
www.sozialversicherung.at
Vorarlberg
Schloßgraben 14, 6800 Feldkirch

Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft 
(Ticari Ekonomi Sosyal Sigorta Kurumu)
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Tel.: +43/5 08 08 – 2029
Faks: +43/5 08 08 – 9929
vs.vbg@svagw.at
www.sozialversicherung.at

Viyana - Merkez
Wiedner Hauptstraße 84-86, 1051 Wien
Tel.: +43/5 08 08 - 0
Faks: +43/5 08 08 - 9099
www.sozialversicherung.at

AK Burgenland
(Burgenland İşçi ve Çalışanlar Odası)
Wiener Strasse 7, 7000 Eisenstadt
Telefon: +43/2682/740 - 0
Faks: +43/2682/740 - 3107
akbgld@akbgld.at
www.arbeiterkammer.at

AK Kärnten 
Kärnten İşçi ve Çalışanlar Odası)
Bahnhofplatz 3, 9021 Klagenfurt
Tel.: +43/50 477
Faks: +43/50 477 - 2100
arbeiterkammer@akktn.at
www.arbeiterkammer.at

AK Niederösterreich
(Aşağı Avusturya İşçi ve Çalışanlar Odası)
Windmühlgasse 28, 1060 Wien
Tel.: +43/1/58883 - 0
Web sayfasında İrtibat formu
www.arbeiterkammer.at

AK Oberösterreich
(Yukarı Avusturya İşçi ve Çalışanlar Odası)
Volksgartenstraße 40, 4020 Linz
Tel.: +43/50/6906 - 0
Faks: +43/ 50/6906 - 2860
info@akooe.at
www.arbeiterkammer.at

AK Salzburg
(Salzburg İşçi ve Çalışanlar Odası)
Markus-Sittikus-Straße 10, 5020 Salzburg

İşçi Odası 
(Arbeiterkammer = AK)
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Tel.:+43/662/8687
Faks: +43/662/876258
kontakt@ak-salzburg.at
www.arbeiterkammer.at

AK Steiermark
(Steiermark İşçi ve Çalışanlar Odası)
Hans-Resel-Gasse 8-14, 8020 Graz
Tel.: +43/5/7799 - 0
Faks: +43/ 5/7799 - 2387
info@akstmk.at
www.arbeiterkammer.at

AK Tirol
(Tirol İşçi ve Çalışanlar Odası)
Maximilianstraße 7, 6010 Innsbruck
Tel.: 0800/22 55 22 (sadece Avusturya'da)
Faks: +43/512/5340 - 1208
ak@tirol.com
www.arbeiterkammer.at

AK Vorarlberg
(Vorarlberg İşçi ve Çalışanlar Odası)
Widnau 2-4, 6800 Feldkirch
Tel.: +43/50/258 - 0
Faks: +43/50/258 - 1001
kontakt@ak-vorarlberg.at
www.arbeiterkammer.at
AK Wien
(Viyana İşçi ve Çalışanlar Odası)
AK Zentrale
Prinz Eugen Straße 20-22, 1040 Wien
www.arbeiterkammer.at

AMS Österreich
Treustraße 35-43, 1200 Wien
Tel.: +43/1/33178 - 0
Faks: +43/1/33178 - 121
ams.oesterreich@ams.at
www.ams.at

Yerel servis yerlerine ilişkin irtibat 
adreslerini AMS Avusturya web sayfasında 
bulabilirsin.

İşçi Odası 
(Arbeiterkammer = AK)
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Arbeitsmarkt-
service (AMS)
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Kärnten
Universitätsstraße 66, 9020 Klagenfurt
Tel.: +43/463/2348
psycholog.studentenberatung@uni-klu.
ac.at 
www.studentenberatung.at

Yukarı Avusturya
Hochschulfondsgebäude 1. Kat, 
Altenbergerstraße 69, 4040 Linz
Tel.: +43/732/2468 7930
Faks: +43/732/2468 7932
psychol.studber@jku.at
www.studentenberatung.at

Salzburg
Mirabellplatz 9/1, 5020 Salzburg
Tel.: +43/662/8044 - 6500
psb.sbg@sbg.ac.at
www.studentenberatung.at

Steiermark
Dreihackengasse 1, 8020 Graz
Tel.:+43/316/81 47 4
psych.ber@uni-graz.at
www.studentenberatung.at

Tirol
Schöpfstr.3 - arka, batı yönündeki giriş
6020 Innsbruck
Tel.: +43/512/507 - 8491
psycholog-Studentenberatung@uibk.ac.at
www.studentenberatung.at

Viyana
Lederergasse 35/4.kat, 1080 Wien
Tel.: +43/1/ 402 30 91
psychologische.studentenberatung@
univie.ac.at
www.studentenberatung.at

Psychologische 
StudentInnenberatung
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OeAD-Bursiyerler, Erasmus Öğrencileri, 
Misafir Profesörler ve tüm yabancı 
öğrenciler için Avusturya üniversite 
şehirlerinde yurtlar OeAD-Bursiyerler, 
Erasmus Öğrencileri, Misafir Profesörler 
ve tüm yabancı öğrenciler için Avusturya 
üniversite şehirlerinde yurtlar ve öğrenci 
yurtları hazır bulunmaktadır. 

Kärnten
OeAD-WohnraumverwaltungsGmbH - 
Klagenfurt Şubesi
Universitätsstraße 65-67, 9020 Klagenfurt
Tel.: +43/463/2700-9234, 
Faks: +43/463/2700-9293
olayeni.adegeye@uni-klu.ac.at
www.housing.oead.ac.at

Yukarı Avusturya
OeAD-WohnraumverwaltungsGmbH - Linz 
Şubesi
Altenbergerstraße 69, 4040 Linz
Tel.: +43/732/2468 3267
Faks: +43/732/2468 9676
housing-linz@oead.at
www.housing.oead.ac.at

Steiermark
OeAD-WohnraumverwaltungsGmbH - 
Graz Şubesi

Steyrergasse 3-5, 8010 Graz
Tel.: +43/316/31 87 84
Faks: +43/316/32 47 59
housing-graz@oead.at
www.housing.oead.ac.at

Tirol
OeAD-WohnraumverwaltungsGmbH - 
Innsbruck Şubesi
Innrain 36, 6020 Innsbruck
Tel.: +43/512/507 2470
Faks: +43/512/507 2937
oead-housing@uibk.ac.at
www.housing.oead.ac.at

Salzburg
OeAD-WohnraumverwaltungsGmbH - 
Salzburg Şubesi
Akademiestraße 20/2, 5020 Salzburg
Tel.: +43/662/804 449 01
Faks: +43/662/84 36 51
housing-salzburg@oead.at
www.housing.oead.ac.at

Viyana
OeAD-WohnraumverwaltungsGmbH
Ebendorferstraße 7, 1010 Wien
Tel.: +43/1/534 088 00
Faks: +43/1/534 088 99
housing@oead.at
www.housing.oead.ac.at

OeAD 
Wohnraumverwaltungs 
GmbH
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OeAD-Bursiyerler, Erasmus Öğrencileri, 
Misafir Profesörler ve tüm yabancı 
öğrenciler için Avusturya üniversite 
şehirlerinde yurtlar OeAD-Bursiyerler, 
Erasmus Öğrencileri, Misafir Profesörler 
ve tüm yabancı öğrenciler için Avusturya 
üniversite şehirlerinde yurtlar ve öğrenci 
yurtları hazır bulunmaktadır. 

Kärnten
OeAD-WohnraumverwaltungsGmbH - 
Klagenfurt Şubesi
Universitätsstraße 65-67, 9020 Klagenfurt
Tel.: +43/463/2700-9234, 
Faks: +43/463/2700-9293
olayeni.adegeye@uni-klu.ac.at
www.housing.oead.ac.at

Yukarı Avusturya
OeAD-WohnraumverwaltungsGmbH - Linz 
Şubesi
Altenbergerstraße 69, 4040 Linz
Tel.: +43/732/2468 3267
Faks: +43/732/2468 9676
housing-linz@oead.at
www.housing.oead.ac.at

Steiermark
OeAD-WohnraumverwaltungsGmbH - 
Graz Şubesi
Steyrergasse 3-5, 8010 Graz

Tel.: +43/316/31 87 84
Faks: +43/316/32 47 59
housing-graz@oead.at
www.housing.oead.ac.at

Tirol
OeAD-WohnraumverwaltungsGmbH - 
Innsbruck Şubesi
Innrain 36, 6020 Innsbruck
Tel.: +43/512/507 2470
Faks: +43/512/507 2937
oead-housing@uibk.ac.at
www.housing.oead.ac.at

Salzburg
OeAD-WohnraumverwaltungsGmbH - 
Salzburg Şubesi
Akademiestraße 20/2, 5020 Salzburg
Tel.: +43/662/804 449 01
Faks: +43/662/84 36 51
housing-salzburg@oead.at
www.housing.oead.ac.at

Viyana
OeAD-WohnraumverwaltungsGmbH
Ebendorferstraße 7, 1010 Wien
Tel.: +43/1/534 088 00
Faks: +43/1/534 088 99
housing@oead.at
www.housing.oead.ac.at
Çalışan ve memurlar odası (AK)

Vertretung in 
Mietangelegenheiten
(Kira İşlerindeki Temsilcilik)
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Bakın bölüm 7.6

Kiracı inisiyatifi

Viyana
Schüttaustr. 1-39, 1220 Wien
Tel.: +43/1/319 44 86
Faks: +43/1/319 44 86
office@mieterinnen.org
http://mieterinnen.org/spip/home.php

Mieterinteressens-
gemeinschaft (MIG - Kiracı 
hakları topluluğu)

Burgenland
Lisztstraße 12, 7400 Oberwart
Tel.: +43/3352/85 55
office@mig.at
www.mig.at

Aşağı Avusturya
Daniel Granstraße 48, 3100 St. Pölte
Tel.: +43/2742/310 660 - 21
office@mig.at
www.mig.at

Yukarı Avusturya
Starhembergstraße 25, 4020 Linz
Tel.: +43/7327/78 26 76
office@mig.at
www.mig.at

Viyana
Antonsplatz 22, 1100 Wien
Tel.: +43/1/602 25 31
Faks: +43/1/602 25 31 - 20
office@mig.at
www.mig.at

Kiracı koruma birliği
Burgenland

Bkz. Steiermark ve Niederösterreich

Kärnten
Benediktinerplatz 5/1, 9020 Klagenfurt
Tel.: +43/463/51 30 92
Faks: +43/463/51 30 92
msv.kaernten@aon.at
www.mieterschutzverband.at

Aşağı Avusturya
Eyerspergring 7, 2700 Wr. Neustadt
Tel.: +43/2622/23176
Faks: +43/2622/29090
mieterschutz@inode.at
www.mieterschutzverband.at

Yukarı Avusturya
Lederergasse 21, 4020 Linz
Tel.: +43/732/77 12 88
Faks: +43/732/ 79 73 51
msv-linz@aon.at
www.mieterschutzverband.at

Salzburg
Hofhaymer-Allee 9-11, 5020 Salzburg
Tel.: +43/662/841252
Faks: +43/662/841252 - 5
mieterschutzverband@salzburg.co.at
www.mieterschutzverband.at

Steiermark
Sparbersbachgasse 61, 8010 Graz
Tel.: +43/316/38 48 30
Faks: +43/316/38 48 30 - 40
office@mieterschutz-steiermark.at
www.mieterschutzverband.at

Tirol
Maximilianstraße 2, Gebäude Hauptpost 3. 
kat ZI 385-387, 6020 Innsbruck
Tel.: +43/512/574 035 ve 935 876
Faks: +43/512/584 014
office@msv-tirol.at
www.mieterschutzverband.at
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Viyana
Döblergasse 2, 1070 Wien
Tel.: +43/1/523 23 15
Faks: +43/1/523 04 139
office@mieterschutzwien.at
www.mieterschutzverband.at

Kiracı derneği (MV)

Burgenland
Bkz. Niederösterreich

Kärnten
Bahnhofstraße 44, 9020 Klagenfurt
Tel.: +43/463/50195 - 4300 ve 4400
Faks: +43/463/50195 – 94300 ve 94400
zentrale@mietervereinigung.at
www.mietervereinigung.at

Aşağı Avusturya
Niederösterreichring 1A, 3100 St. Pölten
Tel.: +43/2742/22 55 333
Faks: +43/2742/22 55 335
niederoesterreich@mietervereinigung.at
www.mietervereinigung.at

Yukarı Avusturya
Noßbergerstraße 11, 4020 Linz
Tel.: +43/732/77 32 29
Faks: +43/732/79 44 61
ooe.mietervereinigung@aon.at
www.mietervereinigung.at

Salzburg
Wartelsteinstraße 1, 5020 Salzburg
Tel.: +43/662/50195 - 4600
Faks: +43/662/50195 - 94600
zentrale@mietervereinigung.at
www.mietervereinigung.at

Steiermark
Feuerbachgasse 1, 8020 Graz
Tel.: +43/316/50195 - 4300
Faks: +43/316/50195 - 94300

steiermark@mietervereinigung.at
www.mietervereinigung.at

Tirol
Adamgasse 9, 6020 Innsbruck
Tel.: +43/512/58 24 31
Faks: +43/ 512/58 24 31 - 14
tirol@mietervereinigung.at 
www.mietervereinigung.at

Vorarlberg
St. Anna-Straße 1, 6900 Bregenz
Tel.: +43/5574/50195 - 4550
Faks: +43/5574/50195 - 94550
vorarlberg@mietervereinigung.at
www.mietervereinigung.at

Viyana
Reichsratsstraße 15, 1010 Wien
Tel.: +43/1/50195 - 3000
Faks: +43/1/50195 - 93000
zentrale@mietervereinigung.at
www.mietervereinigung.at

Tahkim Merkezleri

Kärnten
Stadthaus, Theaterplatz 3, 9010 Klagenfurt
Tel.: +43/463/537 - 2250
Faks: +43/463 537 - 6225
zivilrecht@klagenfurt.at
http://www.klagenfurt.at/klagenfurt-am-
woerthersee/alle_abteilungen_in_kuer-
ze_1085.asp

Aşağı Avusturya

Mürzzuschlag – irtibat verileri mevcut 
değil
Neunkirchen – irtibat verileri mevcut değil
Stockerau
Rathausplatz 1, 2000 Stockerau
Tel.: +43/2266/695 2100
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Faks: +43/2266/695 6821
schlichtungsstelle@stockerau.gv.at
http://www.stockerau.at/system/web/ab-
teilung.aspx?menuonr=221618589&detailo
nr=221618588

St. Pölten
Rathausplatz 1, 3100 St.Pölten
Tel.: +43/2742/333 - 2200
Faks: +43/2742/333 - 2209
rechtsabteilung@st-poelten.gv.at
Web sayfası: http://www.st-poelten.gv.at/
Content.Node/buergerservice/magistrats-
wegweiser/_recht.php

Yukarı Avusturya

Leoben
Neues Rathaus, 1. kat, oda 116
Tel.: +43/3842/4062 - 379
schlichtungsstelle@leoben.at
www.leoben.at/Wohnen.321.0.html

Linz
Hauptstraße 1 - 5, Neues Rathaus, 4041 Linz
Tel.: +43/732/7070
Faks: +43/732/7070 - 2511
schlichtungsstelle@bzva.mag.linz.at
http://portal.linz.gv.at/Serviceguide/view-
Chapter.html?chapterid=121872

Salzburg

Salzburg
Mirabellplatz 4, 5020 Salzburg
Tel.: +43/662/8072 3136
Faks: +43/662/8072 2089
post@stadt-salzburg.at

Steiermark

Graz
Schillerplatz 4, 4. kat, 8011 Graz

Tel.: +43/316/872 - 5424
Faks: +43/316/872 - 5409
schlichtungsstelle@stadt.graz.at
www.graz.at/cms/beitrag/10023144/356262/

Tirol

Innsbruck
Maria-Theresien-Straße 18, 2. kat
6020 Innsbruck
Tel.: +43/512/5360 - 2182
Faks: +43/512/5360 - 1799
post.wohnungsservice@innsbruck.gv.at
www.innsbruck.gv.at/page.
cfm?vpath=wohnen/schlichtungs--und-
parifizierungsstelle

Viyana
Muthgasse 62, 1190 Wien
Tel.: +43/1/4000 - 74498
schli01@ma50.wien.gv.at ve schli06@ma50.
wien.gv.at
www.wien.gv.at/wohnen/schlichtungsstel-
le/kontakt.html

Tüketim bilgileri için derneği 
(VKI)

Tirol
Maximilianstraße 9, 6020 Innsbruck
Tel.: +43/512/58 68 78 
Faks: +43/512/56 33 22
konsumenteninfo.tirol@vki-tirol.at, ve 
europainfo.tirol@vki-tirol.at
Web sayfası: www.konsument.at

Viyana
Mariahilfer Straße 81, 1060 Wien
Tel.: +43/1/588 77 - 0
Faks: +43/1/588 77 - 71
konsument@vki.at
www.konsument.at
aspx?menuonr=221618589&detailonr=221618588
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Burs Başvuru Yerleri

7∙11
bölüm

Burs Dairesi

Burs Dairesi Graz (Leoben dahil)
Metahofagsse 30, 8020 Graz
Tel.: +43/316/81 33 88 - 0
Faks: +43/316/81 33 88 - 20
stip.graz@stbh.gv.at
www.stipendium.at

Burs Dairesi Innsbruck
Andreas-Hofer-Straße 46, 6020 Innsbruck
Tel.: +43/512/573 370
Faks: +43/512/573 370 - 16
stip.ibk@stbh.gv.at
www.stipendium.at

Burs Dairesi Klagenfurt
Bahnhofstraße 9, 9020 Klagenfurt
Tel.: +43/463/51 46 97
Faks: +43/463/51 46 97 - 19
stip.klf@stbh.gv.at
www.stipendium.at

Burs Dairesi Linz
Europaplatz 5a, 4020 Linz
Tel.: +43/732/66 40 31
Faks: +43/732/66 40 31 - 10
stip.linz@stbh.gv.at
www.stipendium.at

Burs Dairesi Salzburg
Paris-Lodronstraße 2, 5020 Salzburg
Tel.: +43/662/84 24 39
Faks: +43/662/84 15 60
stip.sbg@stbh.gv.at
www.stipendium.at

Burs Dairesi Wien
Gudrunstraße 179a, 1100 Wien
Tel.: +43/1/601 73 - 0
Faks: +43/1/601 73 – 20
stip.wien@stbh.gv.at
www.stipendium.at

Diğer Burs Başvuru Yerleri

Kärnten

Klagenfurt
OeAD- Klagenfurt Bölge Bürosu
Universitätsstraße 65-67, 9020 Klagenfurt
Tel.: +43/463/2700 - 9232
Faks: +43/463/2700 - 999232
klagenfurt@oead.at
www.oead.at
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Yukarı Avusturya

Leoben
OeAD- Leoben Bölge Bürosu
Franz Josef Straße 18, 8700 Leoben
Tel.: +43/3842/402 - 7010 ve 8000
Faks: +43/3842/402 - 7012
leoben@oead.at
www.oead.at

Linz
OeAD- Linz Bölge Bürosu
Altenberger Straße 69, 4040 Linz
Tel.: +43/732/2468 - 3267
Faks: +43/732/2468 - 9676
linz@oead.at
www.oead.at

Salzburg

Salzburg
OeAD- Salzburg Bölge Bürosu
Kaigasse 28/3, 5020 Salzburg
Tel.: +43/662/8044 - 4900
Faks: +43/662/8044 - 4909
salzburg@oead.at
www.oead.at

Steiermark

Graz
Afro-Asiatische Institut Graz
Leechgasse 22, 8010 Graz
Tel.: +43/316/324 434
Faks: +43/316/324 434 - 59
office@aai-graz.at
www.aai-graz.at

OeAD- Graz Bölge Bürosu
Steyrergasse 5, 8010 Graz
Tel.: +43/316/3187 - 81 ila 83
Faks: +43/316/3247 - 58
graz@oead.at

www.oead.at

Tirol

Innsbruck
OeAD- Innsbruck Bölge Bürosu
Innrain 36, 6020 Innsbruck
Tel.: +43/512/507 - 2495
Faks: +43/512/507 - 2937
innsbruck@oead.at
www.oead.at

Viyana

Viyana
Afro-Asiatische Institut Wien
Türkenstraße 3, 1090 Wien
Tel.: +43/1/ 310 51 45 - 213
m.karacsony@aai-wien.at
www.aai-wien.at

Lateinamerika-Institut (Latin Amerika 
Enstitüsü)
Schlickgasse 1, 1090 Wien
Tel.: +43/1/310 74 65
Faks: +43/1/310 74 65 - 21
office@lai.at
www.lai.at

OeAD – Wien Bölge Bürosu
Ebendorferstraße 7, 1010 Wien
Tel.: +43/1/534 08 - 0
Faks: +43/1/534 08 - 999
info@oead.at
www.oead.at

Österreichische Orient-Gesellschaft 
Hammer-Purgstall
Dominikanerbastei 6/6, 1010 Wien
Tel.: +43/1/512 89 36
Faks: +43/1/512 89 36 - 17
office@orient-gesellschaft.at 
www.orient-gesellschaft.at
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