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Sevgili Öğrenciler!
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Birçok genç Avusturya’ya öğrenimlerinin
tümünü veya bir kısmını tamamlamak
üzere gelmektedir. Yabancı öğrenciler yerel
üniversitelerin, meslek yüksek okullarının ve
eğitim yüksek okullarının 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. Bundan dolayı

önemli bilgileri olduğunca anlaşılır bir
şekilde bir araya toplayarak, giriş sürecine
yardımcı olmaya çalıştık. Ayrıca öğrencilerin
ana dilinde danışma hizmetimizden de
yararlanabilirsin. Daha ayrıntıları bilgiler
sitemizin ana sayfasında bulunabilir.

Yabancı Öğrenciler Departmanın.

Önsöz

v.l.n.r.:
sigrid, thomas,
mirijam

Sevgili Öğrenciler!

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 itibarıyla ÖH’da önümüzdeki
iki yıl süresince senin için çalışacak
olan yeni bir yönetim kadrosu iş başında
olacaktır - her zaman için düsturumuz:

öğrencilik yaşamınla ilgili tüm sorularında
danışmanlığını üstlenmiştir: bilgi
alman için broşürler bastırır, senin için,
örneğin mensabon ve öğrenci sigortasını
ayarlar, yasal sorunlarla karşılaştığında
destek olur ve daha birçok şey yapar.
mamafih üniversitelerde, meslek yüksek
okullarında ve eğitim yüksek okullarındaki
öğrenim ortamının iyileştirilmesinde
hizmet unsurunun yetersiz kaldığının
da bilincindeyiz. ÖH’nin tekrar siyasi
bir karaktere 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.

Etkili politikalar. Yararlı hizmetler
Bizim için hizmet unsuru ÖH’nın
tartışmasız temel görevlerinden biridir. ÖH

senin ÖH- Yönetim kurulun
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İlk adımlar

010
011

Bilgi kutusu: Yurtdışında Avusturya
ile ilgili bilgileri Avusturya diplomatik
temsilciliklerinden (Büyükelçilikler,
konsolosluklar-www.bmediaigv.at
sitesinden bulunabilir), Avusturya
Kültür Enstitülerinden ve Avusturya
Turizm Tanıtım dış temsilciliklerinden
edinebilirsin. Avusturya’da yüksek öğrenim
konusunda önemli bilgileri internette:
--

---

--

--

(Avusturya Yüksek Okul Öğrencileri
Biriliği) Österreichische
HochschülerInnenschaft: www.oeh.ac.at
ÖAD: www.oead.ac.at
(Bilim ve Araştırma Bakanlığı)
Bundesministerium für Wissenschaft
und Forschung: www.bmwf.gv.at
(Eğitim Sanat ve Kültür Bakanlığı)
Bundesministerium für Unterricht,
Kunst und Kultur: www.bmukk.gv.at
Genel bilgiler: www.wegweiser.
ac.at/ und www.studieren.at,
adreslerinde bulabilirsin.

Avusturya’ya gelmeden önce
yapılacaklar
Öğrenim dalını ve yüksek okulu
belirle: Değişik öğrenim dallarıyla
ve bunların süreleriyle ilgili
bilgileri internette meslek Yüksek
Okullarının, Üniversitelerin ve
eğitim Yüksek Okullarının web
sitelerinde bulabilirisin.
	Internet vasıtasıyla ön müracaat:
İlgili yüksek okullarının ana
sayfalarından ön müracaat
yapılabilir. Böylece kişisel bilgilerinin
toplanması amaçlanmaktadır.
Öğrenime kabul müracaatı süreci:
Gereken formları, müracaat edeceğin
yüksek okulun öğrenim ve sınav
işleri bölümünden doğrudan veya
internet vasıtasıyla alabilirsin.
İstenmesi halinde gönderilecek

İlk adımlar

evraklar bazılarını tercüme ettirmen
ve onaylatman gerekecektir.
Öğrenci oturma izni başvurusu.

Okula İlk müracaat (inskription). Bu kayıt
işlemlerinde öğrenci kimliğin ve öğrenim
ücretiyle ve katıldığın takdirde Almanca
kurs ücretiyle ilgili ödeme evrakı verilir.
010

Başvurun okul tarafından kabul
edildikten sonra ülkendeki (Avusturya
konsolosluklarına) vize için müracaat
edebilirsin. lütfen öğrenime kabul
belgesinin yanı sıra gereken diğer
koşulları da yerine getirin. Bu konuda
ayrıntılı bilgileri Bölüm 2- Oturma
İzni kapsamında bulabilirsiniz.

Avusturya’ya vardıktan sonra
yapılacaklar
Adresi bildiriminin ilgili resmi daireye
–(kaymakam veya yerel belediye)
magistrat veya Gemeindeamt - (üç gün
içinde) yapılması. üniversite kayıt
işlemleri (immatrikulation): Yüksek

011
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Öğrenim seçenekleri
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Lisans programı

Master programı

Lisans öğrenimi genelde 6 yarıyıl (180
ETCS-Credits) sürelidir. 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 dersler
(herhangi bir listeye bağlı olmaksızın
seçilecekler) oluşur. Her biri ders konusunda
en az iki tez yazılmalıdır. Öğrenim süreci
lisans bitirme sınavıyla tamamlanır.

Master programı lisans programında
edinilmiş bilginin derinine işlenmesini
amaçlamaktadır. Bu ayni zamanda bu
programa katılımın başlıca koşuludur.
Master programı genelde dört yarıyıl
(120 ECTS-Credits) sürer ve bir
master tezi verilerek tamamlanır.

Doktora programı
Doktora 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. Programın ağırlık merkezi

Öğrenim seçenekleri

tez ve benzer ders konularındaki öğrenim
çalışmalarından oluşmaktadır. Bu program
doktora tezinin kabulü ve sözlü doktora
bitirme sınavının verilmesiyle tamamlanır.

kapsamında yüksek lisans sınavlarına,
yüksek lisansla ilgili ön sınavlara veya sözlü
doktora sınavına katılım mümkün değildir.

Misafir öğrenci olarak kabul edilmek
aşağıdaki şartlara bağlıdır.:

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 öğrencilere,
özel statülü öğrencilere ve misafir
öğrencilere açıktır. lisansüstü programlara
katılım öğrenim ve sınav ücretine tabidir.

Yabancı ve Avusturyalı öğrenciler
misafir öğrencilik 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 geçerli,
resimli bir kimlik ve bir
vesikalık resim gerekir.
misafir öğrenci başvurun için yetkili
mercii, seçtiğin üniversitenin
öğrenim ve sınav işleri dairesidir.
Düzenli öğrenciler için geçerli olan
öğrenim süreleri burada da geçerlidir.

misafir Öğrencilik
misafir öğrenci/dinleyici olarak mezuniyet
imkanın bulunmaz- bu imkan sadece düzenli
öğrenciler için mevcuttur. Ancak misafir
öğrenci olarak katılıp başarılı olduğun yüksek
lisans sınavları, ileriki bir tarihte düzenli
öğrenim kapsamında değerlendirilebilir.
Değerlendirilmeleri sınav tarihinde
lise bitirme diplomasını henüz almamış
olman kaydına bağlıdır. misafir öğrencilik

meslek Yüksek Okulları (FH)
meslek Yüksek Okullarının ayırt edici iki
belirgin özelliği bulunmaktadır: İlki tüm
meslek Yüksek Okulları öğrenim dallarında,
kontenjanların kısıtlı olması nedeniyle,
hepsinde girişi düzenleyen belli seçme
işlemlerinin yapılmasıdır. Bu işlemler birkaç
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aşamadan 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.
Her bir giriş sınavıyla ilgili bilgilere
ilgili MYO veya www.fachhochschulen.
ac.at/. sitesinden erişebilirsin.

Eğitim Yüksek Okulları

seçenekten biridir. Eğitim Yüksek Okulları
ilköğrenim, 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.

014
015

Öğretmenlik öğrenimi
Eğitim Yüksek Okulları halihazırda
öğretmenlik öğrenimi için mevcut iki

Bilgi kutusu: Üniversite mi, Meslek Yüksek Okulu mu?
Üniversite

Meslek Yüksek Okulu

Bilimsel mesleki hazırlık öğrenimi

Uygulamalı mesleki öğrenim

Daha çok teoriye dayalı, daha
kapsamlı öğrenim

Daha az teorik, genelde
uzmanlaşmaya yönelik öğrenim

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

Belirlenmiş ders programı,
belirli öğrenim süresi

Genelde daha yüksek öğrenci sayısı

Nispeten daha yakın yaş aralığı

Öğrenim seçenekleri

Özel üniversiteler
Dikkat: Öğrenci kontenjanları
Avusturya’da özel üniversitelerde öğrenim
imkanı da vardır. Akredite öğrenim dallarıyla
ilgili bilgileri www.oead.ac.at ve www.
bmwf.gv.at. sitelerinde bulabilirsin.

Oberösterreich
katholisch-theologische Privatuniversität
linz Anton Bruckner Privatuniversität
(Özel katolik-ilahiyat üniversitesi)
Tirol
Private universität für medizinische
informatik und technik tirol /
university for Health informatics and
technology tyrol ( Özel tıbbi Bilişim
ve tıp tekniği üniversitesi))
Salzburg
Private medizinische universität
salzburg (Özet tıp üniversitesi )
Wien
imADeC university
Webster university vienna
PeF Privatuniversität für management
(PeF İş Yönetimi üniversitesi )
www.privatuniversitaeten.at

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 muhakkak
bilgi edinmelisin. Bu bilgiyi ÖH veya
ilgili yüksek okullardan sağlayabilirsin.

014
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Müracaat tarihleri
Üniversite öğrenimine kabul başvurularının.
Bir sonraki yarıyıl için her yılın

018
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Kış yarıyılı için en geç 1 Eylül günü
Yaz yarıyılı için en geç 1 Şubat günü
İlgili üniversitelere eksiksiz
olarak yapılmış olması gerekir.

Y. Okullarıyla, Meslek Yüksek Okullarında
giriş sınavı tarihlerine dikkat edilmelidir.

İstisnai Kişiler Yönetmeliği

İstisnalar

Altta sayılan gruplara mensup kişilerin ibraz
ettikleri lise bitirme diploması, Avusturya’da
düzenlenmiş kabul edilir. Bu gruplara
mensup kişiler lise bitirme diplomasının
yanı sıra aşağıda belirtilen gruplardan birine
mensup olduklarının kanıtını ibraz etmelidir.
Bu gruplardan birinin mensuplarının
öğrenime kabul belgesi almaları gerekmez.
Ayrıca onlar için yabancı öğrencilere
uygulanan başvuru tarihleri geçerli olmayıp,
genel başvuru tarihleri geçerlidir.

AB vatandaşlarına ve Avusturya
vatandaşlarına eşit statüde (bkz. Altta
kimlik grupları yönetmeliği mensupları)
başvurularını genel başvurusu süresi
kapsamında da yapabilirler. Güzel Sanatlar

Kişi grupları:
Devletlerarası anlaşmalar veya yasa
gereğince Avusturya’da ayrıcalık ve
dokunulmazlık tanınan kişiler ile lise
bitirme diplomalarını aldıkları tarihte

Daha geç tarihlerde yapılan müracaatlar
bir sonraki yarıyıllar için dikkate alınır.
Meslek Yüksek Okullarında giriş
sınavları veya mülakatlar yapılmaktadır.
Lütfen zamanında bilgi edinin.

müracaat tarihleri

Avusturya Cumhuriyetinin adına
yurt dışında ikamet eden ve orada
devletlerarası anlaşmalar veya yasa
gereğince ayrıcalık ve dokunulmazlık
tanınan kişiler ile eş ve çocukları;

lüksemburg Gran Dükalığı,
lichtenştayn Prensliği ve İsviçre
vatandaşları öğrenime başvuru
işlemleri kapsamında Avusturya
vatandaşları ile eşit haklara sahiptir.

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 kendilerine bakmak
yükümlü 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 1997 İltica
Yasası uyarınca Avusturya’da
ikamet hakkına sahip kişiler.
Güney tirol’lu kişiler.

018
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Zulassung für
EU-BürgerInnen und
Nicht-EU-BürgerInnen
AB Vatandaşları için
öğrenime kabul koşulları
020
021

Olgunluk diploması bkz.
“tasdikli tercüme”
Almanca bilgisi: Anadilleri Almanca
olmayanların Almanca bilgi
seviyelerini kanıtlamaları gerekir.
Bu konuda ayrıntılı bilgiyi ilgili
yüksek okuldan istemelisin.

AB Vatandaşı olmayanlar için
öğrenime kabul koşulları
Lise bitirme diploması ibrazı (okul
yönetimce eşdeğerliliği tanınmalıdır)
Yabancı diplomaların Avusturya
Olgunluk diplomasına eşdeğerlilikleri
içerik ve aranan koşullar bakımından
eksik olduğu durumlarda, rektör
öğrencinin, öğrenime kabulünden
Avusturya Olgunluk diplomasına
eşdeğerliliği 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 kişilerin gerekli
tamamlama sınavına hazırlık amacıyla
düzenlenen öğrenim öncesi kurslara
katılma imkanı bulunur. Bu kursların
yarıyıl ücretleri halen 400 Euro’dur.

zulassung für eu-Bürgerinnen und nicht-eu-Bürgerinnen

liseden mezun oldukları ülkede
üniversiteyi kazanmış olduklarını
kanıtlayan belge. Bu belge halen
geçerli ve Avusturya’da öğrenim için
başvurulan öğrenim dalında olmalıdır.
020
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.
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.

021
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Öğrenime kabul başvuruları

022
023

İlk önce internet üzerinden ön müracaat
yapılır. Ön müracaattan sonra okumak
istediğin üniversitenin öğrenim dairesine
bir dilekçeyle müracaat edersin Bu
dilekçe kış yarıyılı için en geç 1 eylül,
yaz yarıyılı için en geç 1 Şubat tarihinde
üniversiteye ulaşmış olmalıdır (AB
vatandaşları için geçerli değildir. Başvuruna
aşağıdaki belgeleri eklemelisin:
Tasdikli lise bitirme diploması. Her bir
dersin notları belirtilmiş olmalıdır. Varsa
Almanca bilgini kanıtlayan belge
Liseden mezun oldukları ülkede üniversiteyi
Avusturya’da öğrenim için başvurulan
öğrenim dalda kazanmış olduklarını
kanıtlayan, halen geçerliliği süren belge.

Bilgi kutusu:
Tüm belgeler ve tercümeler (Almanca 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. 1.6Tercüme ve Tasdik). Avusturya’da
yapılan tercümeler için mahkeme
yeminli tercümanlar yetkilidir.

Rektörler ibraz edilen belgeleri inceleyerek
öğrencilerin öğrenime bekletmeden kabul
edilmeleri veya önce gerekli tamamlama
sınavını vermeleri konusunda karar verir. Bu
karar başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir.
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meslek Yüksek Okullarında öğrenime kabul koşulları

meslek Yüksek Okullarında
öğrenime kabul koşulları
meslek Yüksek Okulları gerekli şartları
haiz 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 yüksek okulu
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 dalı için giriş
kontenjanı kısıtlıdır, bu nedenle giriş sınavları yapılır.

Kabul koşulları:
Genel lise diploması
Avusturya olgunluk diploması
Olgunluğa eşdeğer diğer bir
Avusturya sertifikası (öğrenime hak
kazanma sınavı) veya dış ülkelerden
alınmış ve eşdeğerlendirme ya
da tanınma koşulları uyarınca
yukarıda geçen iki belgeden birine
eşdeğer kabul edilen bir sertifika
Avusturya veya yurtdışında 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 bakanlılığının

022
023

eşdeğerlendirme kuralları uyarınca geçerli
olmalıdır.; her iki koşulun geçerli olmadığı
münferit vakalarda eşdeğerlilik ilgili
öğrenim dalı başkanlığınca onanabilir.
024
025

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:

Bilgi kutusu:
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.

Verilen akademik unvanlar:
Başvuru yazısı (öğrenci adayının
kişiliği, geçmişi ve motivasyonu
konularında fikir verir)
Yazılı test ve sunum (analitikmantıklı düşünme kapasitesinin
belirlenmesi) ve sıklıkla
Giriş mülakatı

Magister (FH) / Magistra (FH) (Master)
Diplom-Ingenieur (FH) /DiplomIngenieurin (FH) (Yüksek Mühendis)
www.fachhochschulen.at
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kapitel

Öğrenim öncesi
kursları

üniversiteler Graz, leoben ve viyana’da
Almanca üniversiteye giriş sınavına ve/veya
tamamlama sınavlarına tabi tutulacak tüm
yabancı öğrenciler için öğrenim öğrencesi
kurslar düzenlemektedir. Yabancı öğrenciler
bu kurslar çerçevesinde kendilerini bilinçli
bir şekilde gerekli sınavlara hazırlamak
imkanına sahiptir. kurs dönemleri kış
yarıyılında mart –Haziran ayları ve yaz
yarıyılında ekim –Ocak aylarıdır. Öğrenim
öncesi kurlarına katılım için olumlu kabul
belgesi aranır. kurs ücreti halihazırda,
örneğin viyana’da yarıyıl başına 410 euro’dur.
Her sınava en çok üç kez giriş hakkı vardır.
kurslara katılmadan da sınavlara girilebilir.

Dikkat:
İndirimli öğrenim sağlık sigortası almak
için ön öğrenim kursuna katılım şartı
aranır. Bölgesel sağlık sigortalarında
sağlık sigortası yaptırmış olmak oturma
izninin uzatılması için gereklidir! Ön
öğrenim kursu katılımcıları sadece kurs
ücreti öder, üniversite harç parası ödemezler. viyana’daki öğrenci sayısının
yüksek olması nedeniyle ÖOG (Österreichische Orient Gesellschaft) ve WiHOk
(Wiener internationale Hochschulkurse) nezdinde de Almanca kursları
düzenlenmiştir. Detaylı bilgi www.
vwu.at sitesinden ve üniversitelerin
öğrenim dairelerinden temin edilebilir.

024
025
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Tasdikli
tercümeler
Ön öğrenim kursları:

026
027

Leoben
Franz-Josef-Straße 18
8700 Leoben
Tel.: 03842 /402 – 8001

Graz
Neubaugasse 10
8020 Graz
Tel.: 0316/83 14 96
www.vgu.at

Wien
Sechshauserstraße 33A
1150 Wien
Tel.: 01/319 99 91–0
www.vwu.at

Kayıt işlemleri için aranan ve Almanca
düzenlenmemiş belgeler (lise diploması,
tamamlanmış öğrenimi kanıtlayan
belgeler, üniversiteye giriş sınav
sonucu) Almancaya noter tasdikli
tercüme olarak ibraz edilmelidir.
Öğrenime kabul işlemleri çerçevesinde,
Avusturya’da düzenlenmeyen lise
diploması, tamamlanmış öğrenimi
kanıtlayan belgeler ve üniversiteye giriş
sınav sonucu belgesinin resmi makamlar
tarafından onanmış olarak ibrazı gerekir.
Asıl belgelerin suretlerinin kabulü de
resmi makamlar tarafından onanmış olma
kaydına bağlıdır.Türkiye’den gelen belgelerin
sadece asıl nüshaları kabul edilir.

tasdikli tercümeler

Ülkelere göre belgelerin onama
koşulları
Her bir ülkeyle ilgili olarak belgelerin
onama işleminde aranan koşullar Bilim
ve Araştırma Bakanlığı tarafından
tespit edilmiştir. Aşağıdaki ülkelerden
düzenlenen belgelerin noter tasdiki
sadece asıllılarının ibraz edilmemesi
halinde gereklidir: Belçika, Bosna-hersek,
Bulgaristan, Almanya, estonya, Finlandiya,
Fransa, Yunanistan, İngiltere, İrlanda,
İzlanda, İtalya, Hırvatistan, letonya,
litvanya, lüksemburg, lihtenştayn, malta,
makedonya, karadağ, Hollanda, norveç,
Polonya, Portekiz, romanya, sırbistan,
İsveç, İsviçre, slovakya, İspanya, Çek
Cumhuriyeti, macaristan ve kıbrıs
Devletlerarası antlaşmalar (lahey
antlaşması) mucibince bazı ülkelerde
düzenlenen belgeler için tam tasdik yerine,
belgenin düzenle ülkesinde apostil alınması
yeterlidir. Apostil belgenin düzenlendiği
ülkenin Dış İşleri Bakanlığı tarafından
verilir. Aşağıdaki ülkeler lahey antlaşmasını
imzalamıştır: Arnavutluk, Andora, Antigua
ve Barbuda Arjantin, ermenistan Aruba,
Azerbaycan, Avustralya, Bahamalar,
Barbados, Belarus, Belize, Botswana,
Brunei, Domenikan Cumhuriyeti, ekvator, el

salvador, Fici, Gürcistan, Grenada, Guyana,
Honduras, Hongkong, Hindistan, İsrail,
kazakistan, kolombiya, lesotho, liberya,
makau, malawi, marshall Adaları, mauritius,
meksika, monako, mozambik, namibya, Yeni
zelanda, niue, Panama, rusya, solomonlar,
samoa, san marino, seyşeller, st. kitts ve
nevis, st. lucia, st. vincent ve Grenadinler,
zimbabwe, Güney Afrika, surinam,
swasiland, tonga, trinidad vetobago,
türkiye, ukrayna, ABD ve venezuela.
Antlaşma yapılmamış ülkelerde düzenlenen
belgelerin tam olarak onanması gereklidir.
Bu kapsamda gerekli belgenin ülkenin
eğitim Bakanlığı ve Dış İşleri 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)
AustriA yoluyla temin edebilirsin.

026
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Kayıt işlemleri

028
029

Üniversitenin öğrenim başvurusunu
kabul etmesini müteakip Avusturya
üniversitelerinde kayıt süreci başlar.
Bu işlem için aşağıdaki belgelerin
kayıt olacağın üniversite Öğrenim ve
Sınav İşlerine verilmesi gerekir:
Kabul belgesi
Geçerli pasaport veya
vatandaşlık belgesi,
Eksiksiz oldurulan formlar
Vesikalık resim
Öğrenim ve Sınav İşleri bunun üzerine
hemen öğrenci kimliğini düzenler. Ayni
zamanda ödemen gereken öğrenim harcı
ve ÖH-üyelik aidatı tahakkuk belgeleri de
verilecektir. Öğrenim harcı tutarı, vatandaşı
olduğun ülkeye ve ödeme zamanına bağlıdır.
Öğrenime kabul edilmiş sayılman için
öğrenim harının ve ÖH aidatının belirtilen
hesaba yatırılmış olması gerekir. Bundan
sonra sana posta yoluyla “Studienbuchblatt“

gönderilir. Bu belge öğrenim dalın ve kayıt
tarihini belirtir. Ayrıca tasdikli öğrenime
kabul belgesi ve bir sticker gönderilecektir.
Bu sticker geçerliliğini garanti amacıyla
öğrenci kimliğine yapıştırılır.

.
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Öğrenime devam bildirimi

Öğrenime devam bildirimi
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 aidatı
veya duruma göre öğrenim harcı) 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. Bunu yaparken
öğrenim harçların ödenmiş olduğunu
kanıtlaman gerekir. Öğrenim harçlarını
Avusturya’da kaç üniversitede hangi
öğrenim dallarında kayıtlı olmandan
bağımsız olarak bir kere ödemen yeterlidir.
Ödenecek tutar hesaplarda tahsil edilmiş
olarak göründükten sonra öğrencilik
belgelerin (studienblatt, [öğrenim
yaprağı] öğrenciliği onaylama belgesi

ve bir sonraki yarıyılın harç tahakkuk
belgesi) postayla sana gönderilecektir.

028
029
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Düzenli öğrencilik,
misafir öğrencilik
Avusturya üniversitelerinde iki
tür öğrencilik bulunmaktadır:

Üniversitenin dil sınavını ve/
veya kayıt için aranan tamamlama
sınav(ları)nı henüz vermemiştir;

Düzenli öğrencilik
030
031

Misafir öğrencilik.

Düzenli öğrenci
Mezuniyet amaçlı bir öğrenim (diploma,
doktora) tamamlamayı hedefler.
Düzenli öğrencilerin lise diploması veya
yüksek öğrenime hak kazanma belgesi
sahibi olmaları ve dil sınavlarını geçer
dereceyle vermiş olmaları gereklidir.

Misafir öğrenci
17. yaşını bitirmiştir (müzik
öğrenimi için 15) olmalı, gerekli
ön bilgilere sahiptir ve mezuniyet
hedeflemeksizin sadece belirli
öğrenim programlarına devam eder.

Bir yüksek öğrenim dalından
mezun olduğu halde belirli
dersler devam etmek ister;
Üniversite veya yükse okul
seminerlerine devam etmek ister;
Eşdeğerliliğin tanınması çerçevesinde
belirli sınavlara girmeli veya sadece
belli konularda dersleri takip etmelidir
(bu takdirde sadece o derslerin
sınavlarına girebilir!) Güzel Sanatlar
okullarında sanat derslerine girilmesi
giriş sınavını vermek kaydına bağlıdır.
Misafir öğrenciler seminerler kapsamında,
kolokyumlara tamamlama sınavlarına
ve seminerler kapsamındaki sınavlara
katılabilir. Üniversite öğrenim programlarına

.
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Doktora programı

Doktora
programı
yönelik sınavlara (eşdeğerliliğin tanınması
çerçevesinde olanların istisnasıyla)
katılamazlar. sadece yüksek lisans
programları kapsamındaki dersleri
takip etme hakkına sahip öğrenciler,
yüksek lisan sınavlarına ve tamamlama
sınavlarına girebilirler. Bu çerçevede
başarı gösterdikleri sınavlar düzenli
öğrenime geçiş için değerlendirilebilir.

Doktora 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 tezinin
amacı bilimin sorularına bağımsız çözümler
verebilme yeteneğinin kanıtlanmasıdır.
Doktora programına kabul edilme koşulları
Doktora tezine kabul başvurusu Öğrenim
ve sınav İşlerine yapılır. Bunun için
Öğrenim ve sınav İşlerinden temin edilen
ayrı bir başvuru formunun doldurulması
gereklidir. Ayrıca master diploması, son
yüksek lisans karnesi ve öğrenci kimliğinin
ibrazı gerekir. Doktora programına
müracaata bulunanlara bu kapsamda
öğrenim harcı tahakkuk belgesi de verilir.

030
031

.
3 11
Kapitel

Doktora programına kabul
edilme koşulları

032
033

Doktora tezine kabul başvurusu Öğrenim
ve Sınav İşlerine yapılır. Bunun için
Öğrenim ve Sınav İşlerinden temin edilen
ayrı bir başvuru formunun doldurulması
gereklidir. Ayrıca master diploması, son
yüksek lisans karnesi ve öğrenci kimliğinin
ibrazı gerekir. Doktora programına
müracaata bulunanlara bu kapsamda
öğrenim harcı tahakkuk belgesi de verilir.

Doktora danışmanının ve konusunun
seçimiyle ilgili olarak dikkat edilmesi
gerekenler
Doktora konusu mezun olunan öğrenim
planı çerçevesinde sınava girilen derslerden
birinden alınmalı veya bu derslerden biriyle
anlamlı bir bağlantısı bulunmalıdır. Doktora
konusunu teklif edebilir veya danışmanının
sana teklif edeceği bir dizi konu arasından
seçebilirsin. Doktora tezi için seçmiş
olduğun konu bu şartlara uygun olduğu

halde bir danışman bulamadığın takdirde
öğrenme işleri dekanı sana görevi kabul eden
bir danışman temin eder. Doktora konusu ve
danışmanının adını çalışmaya başlamadan
öğrenim işleri dekanına yazılı olarak
bildirmelisin. Doktora tezi ve danışman
seçimin öğrenim işleri dekanının bir ay
zarfında itiraz etmemesi durumunda, kabul
görmüş sayılır. Doktora tezinin teslimine
kadar danışman değiştirmek mümkündür.

.
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Akademik
eşdeğerliliğin
tanınması

Yabancı
diplomaların
kabul edilmesi
(nostrifizierung)

kapitel

Akademik eşdeğerliliğin tanınması deyimi,
bir devlette tamamlanan öğrenim veya
sınav sonuçlarının, ikinci bir devlette
öğrenim için kullanılabilmesini ifade eder.
tanınma öğrenim farklı safhaları
için söz konusu olabilir. Akademik
eşdeğerliliğin tanınması konusu bundan
dolayı üç ana bölüme ayrılmıştır:
Öğrenimin başlangıcı: Öğrenime
kabul (yabancı lise diplomalarının
eşdeğerliliğinin tanınması)
Öğrenim süresinde: sınav
sonuçlarının eşdeğerde sayılması
Öğrenimin tamamlanması: Diploma
eşdeğerliliğinin tanınması
mezuniyetin tanınması ile bağlantılı
bazı haklar vardır, özellikle akademik
unvan kullanmak, daha ileri seviyede bir
öğrenim planına kabul edilmek ve belirli
meslekleri icra izni bu işleme bağlıdır.

kapitel

nostrifizierung nedir?
nostrifizierung yabancı bir ülkede
edinilen yüksek öğrenim mezuniyet
diplomalarının, öğrenim işlerini yürüten
kurul, meslek yüksek okullarında ise
Fachhochschulkollegium (meslek Yüksek
Okulu Genel kurulu) tarafından Avusturya’da
alınmış lisans, master, yüksek mühendislik,
veya doktoralara eşdeğer olarak kabul
edilme işlemidir. 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

032
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tıp öğreniminin Nostrifizierung işleminin
onaylandığını kanıtlamak gerekir.

Kimler Nostrifizierung
başvurusunda bulunabilir?
Başvuru sahibi Nostrifizierung işleminin
Avusturya’da icra etmek istediği
meslek açısında zorunlu olduğunu
(bkz.”Gerekli belgeler”) kanıtlamalıdır.
Bunun haricinde yabancı ülkeden
alınan diplomanın değerlendirmesi
her halde işverene ait olacaktır.

Gerekli belgeler
Pasaport
Yabancı üniversite, yüksek okul 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, olduğunca ayrıntılı belgeler
Mezuniyet belgesi ve akademik
derece sertifikası
Başvuru sahibinin amaçladığı
iştigal konusu

034
035

Başvuru nereye yapılmalıdır?
Nostrifizierung başvurusu benzer
öğrenim veren her üniversitede veya
Fachhochschulkollegium’a yapılabilir.
Dolayısıyla birçok üniversite bu bağlamda
söz konusu olabilir. Başvuru sahibinin
hangi üniversiteyi seçeceği kendi tercihine
kalmıştır. Ancak ayni konuda sadece bir
üniversiteye başvuru yapılabilir; başvurunun
geri alınması ve başka bir üniversiteye
yönlendirilmesi mümkün değildir.

Bu belgelerin asılları veya onanmış
suretleri, akademik unvan sertifikasının ise
her zaman aslı, ibraz edilmelidir. Yabancı
dildeki belgeler tasdikli tercümeleri ekli
olmalıdır. Başvuru öncesinde yetkili
mercii ile bağlantıya geçerek, istenen
belgelerin eksiksiz olması sağlanmalıdır.

Nostrifizierung
işlemi maliyeti
Nostrifizierung harcı halihazırda 150,Euro olup peşinen tahsil edilir. Buna
diğer ücret ve idari resimler eklenir.

Yabancı diplomaların kabul edilmesi (nostrifizierung)

İşlem nasıl yürütülür?
mezuniyetine eşdeğerliğin talep edilen
öğrenim programının Avusturya’daki içerik,
hacim ve icapları, 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 getirilmediği
durumlarda yetkili mercii nostrifizierung
gereklerinin oluşmuş olduğunu tespit eder.

nostrifizierung
imkansız olduğunda
nostrifizierung kabulü Avusturya öğrenim
koşullarıyla fazlasıyla farklılık nedeniyle
mümkün değilse, ilgili dalda Avusturya’da
öğrenime kabul başvurusu yapılarak,
kabulünü müteakip, Avusturya’da geçerli
olan sınavların eşdeğerliliği talep
edilebilir, sonra öğrenime Avusturya’da
devam edilerek tamamlanır.

Özel işlemler
Bosna-Hersek, İtalya, Hırvatistan,
lihtenştayn, makedonya, sırbistan

ve karadağ, slovenya ile papalığa
bağlı üniversitelerle ilgili belirli
mezuniyet kategorilerinde özel işlemler
uygulanır. Bu çerçevede eşdeğerliliğin
tanınması işlemi belirli antlaşmalar
uyarınca sadeleştirilmiştir.

Bilgi kutusu:
üniversite ve meslek yüksek okulu öğrenim dallarında başvuru
merciileri www.portal.ac.at sitesinde bulunabilir. nostrifizierung
konusunda genel bilgileri:
eniC nAriC AustriA – Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung
minoritenplatz 5A
1014 Wien
tel.: 01/531 20–0 Faks: 01 53120–9099
www.infoservice@bmwf.gv.at
adresinden edinebilirisiniz
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Öğrenim Harçları

036
037

Avusturya’da öğrenim kısmen harca
tabidir. Avusturya vatandaşları ile AB
vatandaşları asgari öğrenim süresi artı iki
yarıl boyunca harçtan muaftır. Bu süreden
sonra harç ödemek zorundadırlar, ancak bu
bağlamda da istisnalar vardır. AB vatandaşı
olmayan öğrenciler genelde 363,36 Euro
harç ödemelidir. Bu bağlamda da yine
birçok istisna vardır. Ek süre içinde ödenen
harçlar % 10 zamlı olarak tahsil edilir.

Kimler AB vatandaşı
olmadıkları halde harç ödemez?
Sadece üniversite seminerlerine
devam eden öğrenciler,
seminerin ücretiyle, ÖH aidatını
ve sigorta kesintisini öderler,
öğrenim harcı ödemezler.

Güzel Sanatlar Üniversitelerinde
hazırlık kurslarına devam eden
öğrenciler, sadece ÖH aidatını
ve sigorta kesintisini öderler,
öğrenim harcı ödemezler.
İzinli (öğrenimlerini donduran)
öğrenciler ÖH aidatını ve
sigorta kesintisini öderler,
öğrenim harcı ödemezler.
Öğrenim harcından muaf
olan diğer öğrenciler:
Belirli “az gelişmiş” ülkelerden
gelen öğrenciler (bkz. Liste),
O ülkelerden gelen düzenli
öğrenciler (öğrenim harcı
genelgesi uyarınca, bkz liste),
Devletlerarası, AB, devlet veya
üniversite hareketlilik programları

Öğrenim Harçları

kapsamında yurtdışında
öğrenim gören Avusturya
üniversiteleri öğrencileri;
müfredat kapsamındaki zorunlu
hükümler nedeniyle yurtdışında staj
gören veya öğrenimlerini sürdüren
Avusturya üniversiteleri öğrencileri;
Devletlerarası, AB, devlet veya
üniversite hareketlilik programları
kapsamında Avusturya’da
staj gören veya öğrenimlerini
sürdüren yabancı öğrenciler;
son kayıtları Avusturya’da bir
veya fazla üniversiteyle karşılıklı
öğrenim harcı muafiyetini de içeren
bir ortaklık sözleşmesi akdetmiş
yurtdışındaki üniversitelerde
bulunan yabancı düzenli öğrenciler
Cenevre Antlaşması
kapsamındaki mülteciler;
mağdur kimliği taşıyanlar veya § 10
Opferfürsorgegesetz (kurbanlara
Destek Yasası) uyarınca belge alanlar;
üniversite tüzüğü gereğince
harçtan muaf öğrenciler
Harç muafiyeti başvurusu yarıyıl ek süresi
bitiminden önce yapılmalıdır. Başvuru formu
ve ilgili bilgiler Öğrenim ve sınav İşlerinden
temin edilebilir. Harç muafiyeti başvurusuna

gereken tanıtlar (hareketlilik programı
katılımcı belgesi, mülteci statüsü tanıtı,
mağdur kimliği vs.) eklenmelidir. Hareketlilik
programı çerçevesinde ve müfredat
gereği, harçtan muaf olan öğrencilerin
dönüşlerinden sonra üniversiteleri nezdinde
yurtdışında öğrenim (staj) gördüklerini
belgelemeleri gerekir. Aksi takdirde
ödenmiş harçları ödemeleri gereklidir.

Bilgi kutusu
vatandaşları öğrenim harcından muaf
tutulan ülkeler: Afganistan, malawi, Angola, etopya,mali, Bangladeş,
moritanya,maldivler, Benin, mozambik,
Butan, myanmat (Burma), Byrkina Faso,
nepal, Burundi, nijer, Cibuti, Doğu
timor, eritre, ruanda Gambiya, solomon
Adaları, Gine (ekvator Ginesi), samoa,
Gine, zambiya, Gine-Bisau, sao tome ve
Principe, Haiti, senegal, Yemen, sierra
leone, kamboçya, somali, kap verde, sudan, kiribati, tanzanya, komorlar, togo,
kongo (Demokratik Cumhuriyeti), Çad,
laos, tuvalu, lesoto,uganda, liberya,
vanuatu, madagaskar, Orta Afrika Cum.

036
037

Öğrenimi dondurmak

038
039

Öğrencileri talepleri üzerinde, aşağıdaki
nedenlerden dolayı, her bir vakada iki
yarıyıl öğrenim izni alma hakları bulunur:
Askerlik, sivil hizmet, gebelik veya
kendi çocuklarının bakımı. Öğrenim izni
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, sınavlara katılım
ile bilimsel çalışmaların, güzel sanatlar
master ve yüksek lisans tezlerinin teslimi
ve değerlendirilmesi yasaktır. Öğrenimin
dondurulması UniStG’in yürürlüğe girişi
öncesinden kalan öğrenim planlarının
geçerlilik sürelerini uzatmaz. Birden fazla
üniversitede kaydı bulunan öğrencilerin

diğer üniversiteler nezdinde de öğrenim
harcı tahakkuk ettirilmemesi ve dondurma
başvurusunda bulunması gereklidir.

4

Avusturya’da
oturma izni

Avusturya’da oturma izni aşağıdaki
yasalar uyarınca düzenlenir:
040

das Fremdenpolizeigesetz 2005
(Yabancılar Polisi Yasası) (FPG)

041
das Niederlassungs- und
Aufenthaltsgesetz (Yerleşme ve
Oturma 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 Anmeldebescheinigung
(bildirim belgesi) almak için, ilk
üç ay zarfında yetkili makamlara
(Magistrat, Bezirkshauptmannschaft)
bildirimde bulunmaları gereklidir.

Bunun için gereken belgeler aşağıda
belirtilmiştir:
Pasaport veya kimlik belgesi
Yeterli sağlık sigortası belgesi (örn.
Avrupa Sağlık Sigortası Kartı) veya
özel öğrenci sağlık sigortası. Maddi
imkanlarını kanıtlayıcı belge
İlgili öğrenim kurumunun
kabul belgesi
Bu bildirim Meldeamt’a (adres bildirim
dairesi) yapılacak bildirime ilaveten
yapılmalıdır. Üçüncü devleti vatandaşı
öğrencilerin Avusturya’ya giriş ve oturma
için öğrenci oturma izni almaları gereklidir.

.
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İlk başvuru
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İlk başvuru
Gereken belgeler
eksiksiz doldurulmuş ve imzalı
oturma izni başvuru formu.
Yeni çekilmiş vesikalık resim
Geçerli pasaport (kayıt, mühür
bulunan tüm sayfaların kopyaları)

12 ay için ayda 412,54 euro imkana
sahip olduklarını tanıtlamalıdırlar.
Ailelerinin yanında yaşamayan 24
yaşın üstündeki öğrenciler ileriki
12 ay için ayda 747.- euro imkana
sahip olduklarını tanıtlamalıdırlar.
Almanca olmayan tüm belgelerin
tasdikli tercümeleriyle birlikte
verilmeleri zorunludur.

nüfus kaydı (suret)
üniversite, meslek Yüksek Okulu veya
diğer yüksek öğrenim kurumundan
verilen öğrenime kabul belgesi
sabıka kaydı, azami 6 ay eski tarihli.
maddi imkanlarla ilgili belgeler: §
293 AsvG ( 2007 – yıllık enflasyon
ayarı) uyarınca maddi gereksinme
tutarı: Ailelerinin yanında yaşamayan
24 yaşın altındaki öğrenciler ileriki

Başvuru nasıl yapılmalıdır?
Prensipte tüm oturma izni başvuruları
Avusturya’ya girişten önce ilgili
ülkedeki Avusturya Dış temsilcilikleri
(Büyükelçilik, konsolosluk, Fahri
konsolosluk – kültür enstitülerine
yapılmaz) nezdinde yapılmalıdır.
Belgeler oralarda incelenerek, oturma

040
041

izni öğrencinin pasaportuna işlenir.
Genelde oturma izinleri bir yarıyıl
süreyle geçerlidir. ABD ve Japonya
vatandaşları ile üniversitelerine
öğrenime kabul belgesinin doğrudan
iletildiği ancak Avusturya’ya girişleri
vizeye tabi ülkelerin vatandaşı öğrenciler
Avusturya’ya vizesiz giriş yapıp
sonrasında oturma iznini yabancılar
polisine başvurmak suretiyle alabilirler.

042

Uyarılar

043
Güzel Sanatlar Üniversiteleri ve Meslek
Yüksek Okulu öğrencileri ayni 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 Oturma iznini içeren pasaport
Avusturya’da oturma hakkının tanıtı
olarak daima üzerinde taşınmalıdır.
İlk başvuruda ikamet adresi ve sağlık
sigortası bildirimi zorunlu değildir
(okul bilgileri muhakkak verilecektir).

.
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Oturma izninin uzatılması

Oturma izninin
uzatılması
Oturma izninin uzatılması
başvurusu iznin geçerlilik süresinin
bitiminden önce yapılmalıdır!
Başvurunun geçerlilik süresinin bitiminden
sonra yapılması, ülkenizden yeni bir
başvuru yapılmasını gerektirir. uzatıma
başvurusunu geçerlilik süresi bitiminden
4-6 hafta önce yapmanızı tavsiye ederiz.

Gerekli belgeler
Oturma izni başvurusu
Avusturya’daki üniversitenin
öğrenime devam onayı
vesikalık resim
Bildirim formu
kullanılmış pasaport
sayfalarının fotokopisi
Yeterli geçim imkanlarıyla ilgili
belgeler (tutarlar yukarıda verilmiştir
Geçerli kira sözleşmesi, yurt sözleşmesi
veya benzeri, yasal ikametgah bildirimi
kapsamlı sağlık sigortası (öğrenci
sigortası) Yarıyılda sekiz hafta
devamlılığın veya yılda 16
eCts puanın belgelendirilmesi
(istisnalar bazı durumlarda, örn.
uzun hastalıklarda mümkündür)

042
043
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Bildirim yükümlülüğü

044
045

Bildirim Yasası uyarınca Avusturya’da
herkes ülkeye giriş sonrası veya adres
değişikliklerinde ilgili makam nezdinde
bildirimde bulunmakla yükümlüdür.
Geçici olarak hostellerde, otellerde veya
pansiyonlarda oturan öğrencilerle ilgili
bildirim mal sahibi tarafından yapılır

Bildirimde bulunma mühleti
İkamet adresi üç gün içinde bildirilmelidir
(sadece iş günleri sayılır).
Ayrıca ilk üç ay içinde ikamet belgesi
başvurusu yapılmalıdır. Bu hüküm AB
vatandaşları için de geçerlidir.

Gerekli belgeler
Geçerli kimlik veya pasaport
Avusturya’da geçerli sağlık sigortası
Yeterli maddi durumun
belgelendirilmesi, örneğin iş
sözleşmesi, çalışma belgesi veya
banka hesabı- üniversitenin
öğrenime kabul belgesi
Yetkili mercii
Viyana dışında: Gemeindeamt
Meldesevice (Belediye bildirim servisi))
Viyana: Magistratische BezirksämterMeldeservice (Kaymakamlıkların
bildirim servisi)
Gerekli belgeler;
Vatandaşlığı belirten resimli kimlik
Pasaport
Nüfus kaydı
İlgili makamlardan alınacak
bildirim zaptı

.
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sigorta
Uyarılar
meldezettel’lerin (Bildirim zabıtları)
asıl ev sahipleriyle sözleşmesi bulunan
kiracılarda bina yöneticisi, pansiyoner olanlarda asıl kiracılar ve kendi
mülklerinde oturanlar için mal sahibi
tarafından imzalanmış olması gerekir.
Yeni ikametgah bildirimi yapılırken
eski ikametgahından çıkış bildirimi de
yapılabilir. Yetkili mercii yeni adresin
(bildirim servisi) meldeservice’idir. ekli
listede Avusturya’nın tüm üniversite
kentlerindeki yetkili makamlarınlistesi
verilmektedir. (kaynak ve internet sitesi: www.help.gv.at)www.oeh.ac.at33 )

Belirli devletlerle (örn. AB ülkeleri)
sosyal sigorta antlaşmaları yapılmıştır.
Bu ülkelerden birinden geldiğin takdirde
sadece ülkenden aldığın sigorta karnesi
yeterlidir. Bu belge ile Avusturya’da ayrı bir
sigorta yaptırılmasına gerek yoktur. tüm
diğerleri için Avusturya’da sağlık sigortası
yaptırılması zorunlu olup oturma izninin
uzatılmasının koşullarından biridir.

Öğrenci sağlık sigortası
Özel öğrenci sağlık sigortası başka
sigorta güvencesi altında olmayanlar
için çok uygun bir prim tarifesinden
sigorta yaptırabilmek imkanını sağlar. Bu
sigortayı yaptırmak için gerekli koşullar:
Avusturya’da kurallara
uygun ikamet adresi
Öğrenim programı başına asgari

044
045

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 5.814,- Euro’dan
düşük olmalı
Yüksek öğrenim mezuniyeti olmamalı
Öğrenim dalı en çok 2
defa değiştirilebilir.

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
tekrardan sigorta yaptırmak
için altı ay geçmesi gerekir.

Dikkat:

046

Misafir öğrenciler sadece ön öğrenim
kursu veya düzenli öğrenime
hazırlık kapsamında diğer bir kursa
katıldıkları takdirde sigorta edilirler.

047

Uyarı:
Oturma izninin uzatılması için sigortalı
olmak şartı arandığından (bu altı aylık
dönem için) derhal başka bir sigorta
firmasıyla anlaşmanız tavsiye edilir.

Başvuru için gerekenler:
Başvuru formu
Pasaport, öğrenime kabul belgesi
veya öğrenime devamın onayı
Meldezettel, Studienbuchblatt
(Bildirim zaptı, Öğrenim kitabı sayfası)
Misafir öğrenciler: Gereken durumlarda
ön öğrenim kursuna katılım onayı
ve üniversite kabul belgesi
Sigorta güvencesi başvuru tarihi
ertesinde başlar. Öğrenci sağlık sigortası
primi halen 24,42 Euro tutmaktadır.

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

sigorta

Bölge sosyal güvenlik
temsilcilikleri
WGKK ( Viyana)
1100 Wien
Wienerbergstraße 15-19
tel.: 01/601 22
www.wgkk.at

Niederösterreichische
Gebietskrankenkasse
kremser landstraße 3
3100 st. Pölten
tel.: 05/08 99 6100
www.noegkk.at

BGKK Burgenland
7000 eisenstadt
esterhazyplatz 3
tel.: 02682/60 80
www.bgkk.at

STGKK für Steiermark
8010 Graz
Josef-Pongratz-Platz 1
tel.: 0316/80 35
www.stgkk.at

GKK für Oberösterreich
4020 linz
Gruberstraße 77
tel.: 05/78 07

OGKK Kärnten
9021 klagenfurt
kempfstraße 8
tel.: 050/5855 – 1000
www.kgkk.at

GKK Tirol
6010 innsbruck
klara-Pölt-Weg 2
tel.: 059160
www.tgkk.at

GKK Salzburg
engelbert-Weiß-Weg 109
5020 salzburg
Faberstraße 19-23
tel.: 0662/888 90
www.sgkk.at

046
047
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Özel sigortalar

048
049

Özel öğrenci sigortası yaptırmak için
gereken şartlar sana uygun olmadığı
takdirde, özel bir sigorta şirketine
başvurabilirsin. Sigorta primi halen ayda
341,92 Euro tutmaktadır. Düşük gelir
nedeniyle indirim talebinde bulunulabilir.
Prim tutarı, indirim talebi ve gereken
belgelerin ibrazı (örn. vergi beyannamesi
maaş bordrosu, banka cüzdanı, nafaka
yükümlülüğü belgesi) karşılığında, iktisadi
bakımdan uygun olduğu oranda indirilir.

ÖH-kaza sigortası
Österreichische HochschülerInnenschaft
üyesi tüm öğrenciler kaza ve mali mesuliyet
rizikolarına karşı sigorta güvencesi
altındadır. Bu sigortalar kapsamında
tazminat almak için ilgili kaza veya
zarar ziyan olayının bildirimi gerekir.

İnternette
İndirim talebinin sigorta başvurusuyla
birlikte yapılması durumunda, indirim
sigorta güvencesinin başladığı
tarihte yürürlüğe girer, aksi takdirde
indirim talebinin yapıldığı ayı takip
eden ayın birinci günü yürürlüğe
girecektir, indirim bir sonraki takvim
yılının sonuna kadar geçerli olur.

www.oeh.ac.at adresinde
ayrıntılı bilgi edinebilirsin.

.
46

Barınma seçenekleri
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Barınma seçenekleri
Geçici barınma
tüm Avusturya üniversite kentlerinde
öğrencilerin günlük 22 euro ila 37
euro arası fiyatlarla pansiyonda
kalma imkanı vardır. Her havaalanı
ve tren istasyonunda otel kılavuzları
bulunur, ancak geçici olarak gençlik
hostellerinde de kalabilirsin.
evler, ev toplulukları
Öğrenci yurtları
Avusturya’daki tüm öğrenci yurtlarının
adreslerini ÖH ”studieren und
Wohnen” broşüründe bulabilirsin.
Broşürü Österreichische
Hochschülerinnenschaft,
taubstummengasse7-9, 1040 Wien
tel.: 01/31088 80 – 0 adresinden
ve her üniversitenin sosyal
İşlerinden temin edebilirsin.

İnternette:
www.oeh.ac.a
twww.jobwohnen.a
twww.hostelscentral.com

048
049
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Kiracıların haksız
uygulamalara karşı korunmaları

050

Avusturya’da kiracıların çıkarlarını koruyan
bir dizi federal kuruluş bulunmaktadır.
Aşağıdaki danışma kuruluşları kiralayanlar,
kira sözleşmeleri örn. (tahliye süresi) vs.
gibi sorunlarında yardımcı olacaktır:

051
Mieterschutzverband (Kiracıları
Sakınma derneği)
Mietervereinigung (Kiracılar Birliği)
Mieter- und Siedlerbund
(Kiracılarve Yerleşenler Derneği)
Kammer für Arbeiter und Angestellte
(Emekçi ve Ücretliler Odası)
Verein für Konsumenteninformation
(Tüketiciyi Bilgilendirme Derneği)
Schlichtungsstelle (Uzlaşma Bürosu)

Dikkat:
Bazı örgütler sadece kendi aidat ödeyen
üyelerine danışma hizmeti verirler.
ÖH Sosyal İşler departmanı kiracı
hakları konusunda danışma hizmeti
vermektedir. Çalışma saatlerini www.
oeh.ac.at sitesinden veya 01/310 88
80 no.lu telefondan 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 Yüksek Okulları ve küçük
üniversitelerin öğrencilerine yöneliktir.
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toplu taşıma ve yolculuk
imkanları
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 yarıntılı
bilgi ve sefer tarifelerini öğrenebilirsin:

Graz
Grazer Verkehrsbetriebe
Hauptplatz 14
8010 Graz
tel.: 0316/887 – 468

Innsbruck
Innsbrucker Verkehrsbetriebe AG, IVB
Informations- und Verkaufsbüro
Pastorstraße 5
6010 innsbruck
tel.: 0512/53 0 70
www.ivb.at
Klagenfurt
Stadtwerke Klagenfurt - Verkehrsbetriebe,
Kartenstelle – Fundbüro
Heiligengeistplatz 4
9020 klagenfurt
tel.: 0463/55 1 93
www.stw.at
Salzburg
Salzburger Stadtwerke – Verkehrsbetriebe
Griesgasse 21
5020 salzburg
tel.: 0662/62 05 510
www.salzburger-stadtwerke.at
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Wien
Wiener Linien, Kundenzentrum
Erdbergstraße 202 (U3-StationErdberg)
1030 Wien
Tel.: 01/79 09 – 100 oder 110
www.wienerlinien.at
Demiryolları, Avusturya dahilinde
gelişmiş ulaşım ağından dolayı en sık
kullancağın 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 yaşın bitimine kadar
tanzim edilmesi

Resimli kimlik belgesi ibrazı
Vesikalık resim verilmesidir.
VORTEILScard <26 düzenleme
tarihinden itibaren 1 yıl geçerli
olup fiyatı 19,90 Euro’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 Euro’dur.
VORTEILScard resimli olduğundan ilk
başvuru tren gişelerine yapılmalıdır.

.
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Öğrenci indirimleri
kültür

spor

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.

üniversitelerin spor organizasyonları uyfgun
şartlarlarla bir çok spor dalı, dans kursları vb.
seçeneği sunmaktadır. Ayrıntılı bilgileri ilgili
üniversitenin web sitesinde bulabilirsiniz.

İnternet:
www.vienna.at,
www.falter.at

mensalar (öğrencilokantaları)
mensalerself-servis öğrenci lokantalarıdır.
ÖH veya diğer bir öğrenci örgütü tarafından
işletilmektedirler. ucuz yemeğin
adresidirler. ÖH ayrıca indirimli (öğrenci
lokantası) mensa ödeme fişleri veya
(öğrenci lokantası) mensa kimlikleri de
sağlar. Ayrıntılı bilgeleri ilgili üniversitenin
ÖH temsilciliğinden edinebilirsin.
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Çalışmak
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Öğrenimin finansmanının maaş karşılığı
çalışmaya dayanmasına izin verilmediği
hususu önemle dikkate alınmalıdır. Yasa
gereği öğrencilerin çalışması sadece
geçim giderlerinin “fazla gelen” kısmının
karşılanması çerçevesi içinde kalmalıdır.

Yabancı öğrenciler için
çalışma imkanları

yapılması mümkün ancak caiz değildir.
Bu bölüm konunun ana koşullarını
açıklamayı amaçlar. Teferruatta
kalan birçok soru genel bir yaklaşımla
cevaplandırılamaz, bunlar için bölüm
sonunda sayılan bilgilendirme ve danışma
hizmetlerinden yararlanabilirsin. Ve
dikkat: Yabancılar Polisinin tanımıyla
“illegal çalışma” sınır dışı edilmeye yol
açabilir. Bu karmaşık hükümlerle ilgili
soruların için lütfen ÖH’a danış.

Giriş
İş aramak için birden çok neden vardır-,
geçim giderlerini karşılama koşulunun
yerine getirilmesi kapsamında açıkları
(zorunlu olarak) kapatmak, iş deneyimi
edinmek ve maddi yönden bağımsız
olmak, gibi. Uygun işi ararken yabancı
öğrencilerin çoğu için bazı yasal
engellemeler söz konusu olur – bazı şeylerin

Değişik hükümler
Sosyal güvenlik ve çalışma yasalarına
uyulması işçi-işveren ilişkileri esnasında ve
sonrasında olağan bir koruma sayılmalıdır.
Ne var ki bu husus her iş ilişkisinin yasalara
uygun olması için yeterli değildir – Sosyal
güvenlik kurumları Yabancıları Çalıştırma

Çalışmak

Yasası - Ausländerbeschäftigungsgesetz
(AuslBG ) hükümlerin yerine getirildiğini
nadiren kontrol ederler, en iyi durumda
oturma izni yetkilisi makam bu hususu
uzatma talebi başvurusu kapsamında
belirleyecek (ve bu türden bir geliri
aranan maddi olanak kategorisinde kabul
etmeyecektir), en kötü durumda “illegal
çalışmanın yerinde tespiti”, yani maliye
Bakanlığına bağlı kontrol kurumun işyeri
denetlemeleri kapsamında suç duyurusuyla
karşı karşı kalmaktır. Bağımsız çalışanlar
ise esnaf ve zanaatkarlarla ilgili yasaları
dikkate almalıdır. İcrası koşullara bağlı
mesleklerin sayısı giderek azaltılmaktadır,
ancak serbest meslekler için de çalışma
ruhsatı (Gewerbeschein) gerekmektedir.
İstisnalar yalnız yeni bağımsız meslekler
kategorisinde bulunabilir. kategorilerin
tespiti zor olabilir, en sağlam bilgileri
yerel iktisat odalarından alabilirsin.

kimlere neler yasak, neler değil?

İllegal çalışma suç duyurusuyla
karşılaşırsan, muhakkak bir yabancılar
polisi işlemleri uzmanına danışmalısın!
memurların şüpheleri her zaman gerçeği
yansıtmayabilir: “dostluk çerçevesinde”
yardım şeklinde bir defaya mahsus
çalışmanın izahatı mümkündür, sosyal
güvenlik kurumuna bildirimi gerektiren
tekrarlanan çalışmaların izahı olmaz.

İstisnalar sadece:
Genelde AuslBG kapsamı dışında
olan meslek mensupları (başta
sanatçılar,gazeteciler, araştırmacılar,
belirli okulların öğrenim görevlileri)H
emşire, hastabakıcılar baktıkları kişi
en az 3.derece bakım gerektiriyorsa
Bir yıldan beri çalışma
izni almış kişiler
Çalışma izni olan kişilerin aile efradı

Avusturya vatandaşları ve eşit
statüde olanlar: AB-15 (2004 genişleme
öncesi üye devletler) vatandaşları her
türlü işi, çalışma ve mesleki yasalara
uyması kaydıyla, icra edebilirler.

Orta ve doğu Avrupalı yeni AB üyesi
devletlerin vatandaşları : Yeni AB üyesi
devletlerin vatandaşları her serbest
mesleği icra hakkına sahiptir. Çoğu maaşlı/
ücretli işler kapsamında ise AB-üyesi
olmayan devletlerin vatandaşları gibi
Ausländerinnenbeschäftigungsgesetz.
(Yabancıları çalıştırma Yasası)
hükümlerine tabidirler

Yasayı bilmemek özür kabul edilmez.
2004 yılında yeni üye olan devlet
vatandaşlarına konmuş kısıtlamaların mayıs
2009’da kaldırılacağı beklenmektedir.
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Serbest çalışanlar için bu tür kısıtlamalar
yoktur ve Gewerbeschein (esnaf zanaatkar
çalışma ruhsatı) için fahiş ücret istenemez

Üçüncü devlet vatandaşları: Üçüncü devlet
vatandaşı öğrenciler AuslBG tahtındaki
işverene bağlı tüm işlerde çalışabilmek için
çalışma izni almalıdır. Bağımsız çalışma
ruhsatı almaları zor olabilir, genelde
mütekabiliyet esası geçerlidir, başvuru
sahibinden kendi ülkesinde Avusturya
vatandaşları için geçerli uygulamayı
tanıtlaması istenir. Çalışma izni işveren
tarafından Arbeitsmarktservice (AMS)
nezdinde talep edilmelidir. Sadece bir işyeri
için geçerli olup, her yıl uzatılması gerekir.
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Bir işverenin yanında
çalışmak
Çalışanların yönetime bağlı çalıştıkları ve
çalışma saatlerini borçlu oldukları işlerdir.
AuslBG kapsamındaki herkesin bu işlerde
çalışmaları için özel bir izne tabidir.

Çalışma izinleri aşağıdaki
kategorilerde verilmektedir:
Beschäftigungsbewilligung (çalışma
izni) (işveren tarafından talep
edilmelidir ve sadece o işyerinde
geçerlidir), geçerlilik süresi. bir yıldır

Arbeitserlaubnis (çalışma izni):
Bir yıl çalıştıktan sonra alınır,
ilgili eyalette geçerlidir:
Befreiungsschein (muafiyet
belgesi): beş yıldan sonra verilir
ülke çapında geçerlidir.

2005 Yabancı Hakları Paketi uyarınca
Arbeitserlaubnis ve Befreiungsschein
(çalışma izni) almak için yerleşim izni
almış olmak gereklidir, öğrenciler yerleşim
izni alamaz. Mevcut Arbeitserlaubnis
ve Befreiungsschein’lar (çalışma izni)
( geçerlilik süreleri bitimine kadar
geçerlidir ancak uzatılamazlar. Bundan
böyle sadece Beschäftigungsbewilligung
(çalışma izni)(verilmektedir.
Beschäftigungsbewilligung (çalışma izni)
işveren tarafından (İş Piyasası Sevisi)
Arbeitsmarktservice (AMS) nezdinde
talep edilmelidir ve yabancılar çalışanlar
kotasına tabidir. Sonuç olarak: Başvuru
çoğu zaman geri çevrilir. Kota aşım vakaları
toplumsal ortaklık çerçevesinde oluşturulan
bir kurul tarafından değerlendirilir;
değerlendirmede müspet hususlar Avusturya
emek piyasasında ender olan ve hiç
bulunmayan yeteneklere sahip olunmasıdır,
örneğin dil bilmek veya öğrenime dayalı
özel bilgiler gibi; hedeflenen iş ile ilgili
bağlantısı bulunmanın da faydası vardır.
Öğrencilere en azından 10 haftalık çalışma
imkanı temin edilmesine yönelik bir AB

Çalışmak

yönergesinin muhtemelen çok doğru
olmayan yorumu sonucunda, çalışma
izinlerinin sadece (aylık geliri azami
340_euro’luk) ufak tefek işler için verilmesi
uygulaması doğmuştur. Bu “sezonluk
izinler” (belirli mesleklerde, örneğin
ağırlamada veriliyor) azami altı ay süreli
oldukları halde, öğrencilere sadece 3 ay
geçerlilik süresiyle verilebilmektedir.
sürekli kota aşımı nedeniyle verilmiş
izinlerin uzatılmaması da mümkündür.
Bu takdirde işten mutabık kalınmış ihbar
süresi uyarınca ayrılmak gerekmektedir
– işverenin yardımcı olması durumunda
bir-iki hafta kazanılabilir.
Çalışma izni başvurusunun her reddinde Ams
eyalet temsilciliğine itiraz imkanı vardır,
ancak bu işlemi işveren yürütmelidir, bu tür
çalışma izni (Beschäftigungsbewilligung )
prosedüründe çalışanlar muhatap değildir.

serbest çalışanlar
Başlıca ayırt edici özelliği ücretin, belirli
bir saat çalışma karşılığı değil bir “işe”
karşılık alınmasıdır, riziko iş yapan
taraftadır: İşi daha kısa sürede biterse
alacağı sanal saat ücreti daha yüksek,
iş uzun sürerse daha düşük olacaktır.
serbest çalışmanın diğer olumlu yönleri:
kendi malzemeleriyle çalışmak, birden

fazla kişiden iş almak, kendi isteğine bağlı
olarak başkalarını çalıştırmak (bunların
muhtemelen Beschäftigungsbewilligung
(çalışma izni) alınmasına ihtiyaç olacaktır).
Serbest çalışmaya Gewerbeschein (esnaf
zanaatkar çalışma ruhsatı) almadan
başlayanlar, ileriki bir denetlemede hangi
sosyal güvenlik kurumun yetkili olduğu
belirlenirken yerel sağlık sigortasının
tayini ve “serbest sözleşme” şıkkında karar
vermesi, riskini taşırlar, sosyal güvenlik
yasaları uyarınca bu geçmiş ödemelerin
talep edilmesi anlamını taşır, ayrıca “serbest
sözleşme” de çalışma izni gerektirir - bu
ise Yabancılar Polisi ile geçmişe yönelik
olarak sorunlar yaşamanıza yol açabilir!
Gewerbeschein (esnaf zanaatkar çalışma
ruhsatı) alanların bu türden dertleri olmaz.

Önemli ayrıntılar
Her iş gününde (teknisyenlik, tamirat
benzeri işlerle ilgili sözleşme) yapılmasına
uygun değildir: Bir şirket içinde sabit iş
saatleri dahilinde bulunmayı gerektiren bir
iş (örn. telefon operatörü) hiçbir şekilde
Werkvertrag ile bağdaştırılamaz- yerine
diğer çalışanların bakabilme imkanı bundan
ancak (çalışma izni gerektiren) bir (serbest
iş sözleşmesi) freier Dienstvertrag yapar.
kullanılan belgelerin veya bilgisayarın
firmaya ait olması da bu yönde bir kanıt
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sayılır. Ama kendi bilgisayarınıza bir yazılım
kurulmuş olsa ve iş sahibinin işyerine
sadece görüşme amacıyla giderseniz buna
hakiki bir Werkvertrag (teknisyenlik,
tamirat benzeri işlerle ilgili sözleşme)
denebilirdi. Burada da tereddütlü durumda
uzmanına danışmak yerinde olur. Her şey
sözleşmedeki tek bir kelimeye bağlı olabilir.

Staj
AuslBG yasası stajları Volontariat (yasayla
veya müfredatla düzenlememiş staj), Ferial
(tatil stajı) ve Berufspraktika (mesleki
staj) olarak sınıflandırmaktadır: Praktikum
mesleki eğitim ve yüksek öğrenim planlarına
göre zorunlu olup “iktisadi anlamı”
açısından da böyle görülmelidirler. Konunun
çalışma süresi, çalışmanın türü ve içerik
olarak bir bütün olarak değerlendirilmesi

bu meyanda kalifiye çalışmaların uygun
düzeyde ücretlendirilmesi gerekir.
Volontariat “fahri” bir öğrenim faaliyeti
sayılır ve ücret ödenmesi zorunlu değildir
- duruma göre masraflarının karşılanması
konusunu incelettirmen gerekir.
Üniversitelerin işveren konumunda
durumları daha kolaydır: Araştırma ve
öğrenim ile ilgili bilimsel çalışmalar,
güzel sanatların geliştirilmesi ile güzel
sanatların öğretilmesi AuslBG kapsamında
değildir. Bilim ve Güzel Sanatlara
anayasada bağımsızlık tanınmıştır,
dolayısıyla ne AMS ne de Yabancılar
Dairesi onlarla ilgili bir değerlendirme
yapmaya yetkili değildir.- konu yeterince
sarih tanımlanmamış olduğu halde.
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Avusturya’da öğrenim gören
üniversite mezunları
Öğrenim görenlerin mezuniyetten
sonra işlerinin “kilit eleman” olarak
tanımlanması durumunda, kota dışı
yerleşim izni alma imkanları bulunur:

Ayrıntılı bilgiyi Ams
(Arbeitsmarktservice) ve çeşitli danışma
merkezlerinden edinebilirsin:

İletişim
“kilit eleman “yasaya göre Avusturya’da
güçlü talep gören bir meslekte yüksek
evsafta öğrenim görmüş, yeterli
mesleki deneyime sahip ve tavan
basamağın %60 oranında brüt maaş
alan kişidir. www.oeh.ac.at43
kilit eleman olarak kabul edilme başvurusu
işveren ile çalışanın birlikte, yabancı
kişinin ikamet edeceği eyalette yapılır.
Yetkili makam eyalet Yöneticisidir (Wien:
mA20), kabul durumunda kombine yerleşme
ve çalışma izni ayni makamı tarafından
düzenlenir ( ayrıca çalışma iznine gerek
kalmaz). Geçerlilik süresi bir yıldır.

Helping Hands
taubstummengasse 7-9, 1090 Wien
tel.: 01/310 88 80 – 10
Faks: 01/310 88 80 – 37
www.helpinghands.at

İnternette
www.oeh.ac.at
www.ams.or.at
www.jobwohnen.at
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Öğrencileri Destekleme Yasası Studienförderungsgesetz (StudFG),
kapsamındaki, yabancı öğrencilerin çok az
faydalanabildikleri teşvik faaliyetlerinin
yanı sıra (bkz. Öğrenim desteği) sadece
yabancı öğrencilere mahsus çeşitli
burs imkanları bulunmaktadır. Bu
bölümde senin için özellikle gelişmekte
olan ülke vatandaşı öğrencilerle ilgili
en önemli programları derledik.

Ayrıntılı bilgilere ÖAD web sitesinin www.
oead.ac.at/ adresinden ulaşabilirsin.
Bursları veren taraftan değişiklik
yapılması mümkündür.
Aranan şartlar, burs süresi, başvuru
tarihleri ve başvuru mercileri bursuna
göre değişik özelliktedir. Bazı
burslarda başvuruların öğrenci henüz
ülkesindeyken yapılması istenir.
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

AB dışı ülke vatandaşı yabancı
öğrencilere mahsus burslar

Gelişme ülke vatandaşı öğrencilere özel
burslar hakkında KKS (Kontaktkomitee
Studienförderung Dritte Welt) web
sitesinden ve Entwicklungszusammenarbeit
(gelişme için işbirliği) sitesi
çok iyi fikir edinebilirsin.
www.kks-bza.at | www.eza.at

Burslar

Dünya-tekdir- burs programı

Başvuru tarihi:
Başvuru adresinden öğrenilecek

Hedef grubu:
Dünya-tekdir burs programı Afrika, Asya
(türkiye dahil) ve Güney Amerika’dan,
öğrenim görmek için Avusturya’ya
kendi tercihleri doğrultusunda
gelen öğrencilere yöneliktir.

Aranan koşullar:
Genel koşullar ve şartlar
Avrupa dışı gelişmekte olan bir
ülkenin veya türkiye vatandaşı
olmak (statüsü tanınan
mülteciler ve ilticacılar hariç)
Başvuru Avusturya’da
üniversiteye kayıt işlemi
tamamlandıktan sonra veya
Önemli sivil toplum örgütleri
maddi güçlükler
Öğrenimde başarı
Yaş limiti burs başlangıcında 30 yaş
ülkesine dönüş veya diğer gelişmekte
olan bir ülkeye gitme isteği
Yüksek mühendislik öğreniminin ilk
safhasını bitirmiş olmak veya lisans
öğrenimini tamamlamak. Alınan burs
tutarını öğrenimi teşvik iletişim
komitesiyle mutabık kılındığı şekilde
geri ödemeyi taahhüt etmek.
kadınlara öncelik tanınır.

Burs tutarı:
Yüksek müh. Öğreniminde: Aylık 500,- euro

Azami burs süresi:
Yüksek müh. öğrenimi ikinci safhası
ortalama süresi (sadece çok geçerli
nedenlerde istisna yapılmaktadır).
Afro-Asyatik enstitüler ve ÖAD Avrupa
dışı gelişmekte olan tüm ülke vatandaşı
öğrencilere burs sağlamaktadırlar, lAi
sadece Güney Amerikalılara yöneliktir
ve ÖOG sadece Yakın ve Orta Doğu’dan
gelenlere burs vermektedir.
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Aşağıdaki ülke vatandaşı
öğrenciler Dünya-Tekdir- burs
programına başvurabilir:
Afganistan, mısır, Cezayir, Angola, Anguilla,
Antigua ve Barbuda, ekvator Ginesi, Arjantin,
ermenistan, Aruba, Azerbaycan, etiyopya,
Bahrain, Bangladeş, Barbados, Belize, Benin,
Butan, Bolivya, Brezilya, Britanya virginAdaları, Burkina Faso, Burundi, Şili, Çin, Cook
adaları, kosta rica, Dominica, Domenikan
Cumhuriyeti, Cibuti, ekvator, el salvador,
Fildişi sahili, eritre, Fici, Fransız Polynezyası,
Gabun, Gambya, Gürcistan, Gana, Grenada,
Guatemala, Gine, Gine-Bissau, Guyana,
Haiti, Honduras, Hindistan,endonezya, irak,
İran, Jamaika, Yemen, ürdün, kamboçya,
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Kamerun, Kap Verde, Kazakistan, Kenya,
Kırgızistan, Kiribati, Kolombiya, Komorlar,
Kongo, Kore, Kuba, Laos, Lesoto, Lübnan,
Liberya, Libyen, Makao, Madagaskar,
Malawi, Malezya, Maledivler, Mali,FaS,
Marshall Adaları Moritanya, Mauritius,
Mayotte, Meksika, Mikronezya Moğolistan,
Montserrat, Mozambik, Myanmar, Namibya,
Nauru, Nepal, Yeni Kaledonya, Nikaragua,
Hollanda Antilleri, Nijer, Nijerya, Niue,
Kuzey Marianlar, Oman, Pakistan, Filistin
Otonom Bölgesi, Palau, Panama, PapuaYenigine, Paraguay, Peru,Filipinler,
Ruanda, Solomonlar Zambiya, Sao Tome
ve Principe, Suudi-Arabistan, Senegal,
Seyşeller, Sierra Leone, Zimbabwe, Somali,
Sri Lanka, St. Kitts ve Nevis, St. Lucia,
St. Vincent& Grenadinen, Güney Afrika,
Sudan, Surinam, Suriye, Tacikistan,
Tanzanya, Tayland, Togo, Tokelau, Tonga,
Trinidad ve Tobago, Çad, Tunus, Türkiye,
Türkmenistan, Turks ve Caicos Adaları,
Tuvalu, Uganda, Uruguay, Özbekistan,
Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Wallis ve
Futuna, Batı Samoa, Orta Afrika Cumhuriyeti.

halinde gelişmişlik ve toplumsal siyaset
açısından önemli araştırma çalışmaları
yürüten öğrencilere yöneliktir. Temel yüksek
öğrenimlerini büyük ölçüde Avusturya’da
tamamlamış olan doktora adaylarına
genelde burs verilmemektedir. Burs
kriterleri genel koşullar dışında, detaylı
proje tanımı, bilimsel danışmanın olumlu
kanaati, burs başlangıç tarihinde 35 yaşı
geçmemiş olmaktan ibarettir. Öğreniminin
gelişmekte olan ülkelerde çalımaya yönelik
olması, şansını arttıracaktır. (Örn. ülkende
staj, gelişme politikaları konusunda
uzmanlaşma veya bu konuda tez seçimi)

Dünya-Tekdir- doktora
öğrenimi burs programı

Kuzey-güney diyalogu bursu

Bu program doktora öğrenimi gören ve
ülkeleri yöresinden akademik veya STÖ
gibi üniversite dışı kurumlarla işbirliği

Burs tutarı:
Doktora öğrenimi için: Aylık 550,- Euro

Azami burs süresi:
Doktora yapanlar için: Bilimsel
danışmanların raporu uyarınca
en çok 36 ay. (Sadece çok geçerli
nedenlerde istisna yapılmaktadır).

Burs programının hedefi gelişmekte olan
ülkelerde kişisel ve kurumsal kapasitelerin
gelişimi ve güçlendirilmesine yöneliktir.
Avrupa dışı gelişmekte olan ülkelerden
gelen doğal bilimler, teknik, sosyoloji,

Burslar

ekonomi dallarında öğrenim görmüş,
Avusturya’da bilimsel araştırma veya doktora
yapmak isteyen öğrenciler başvurabilir
Avusturya ile bilim konusunda devam
eden bağlantı ve ülkelerinde bir
üniversitede veya devlette öğrenim
tamamlandıktan sonra sürdürülecek bir iş
belgelendirilmelidir. Öğrenimin işverenin
onayıyla yapıldığı da belgelendirilmelidir.
Doktora öğrenimi yaş sınırı: 35

Kuzey-güney diyalogu bursuna
aşağıda sayılan ülkelerin vatandaşları
başvurabilir:
Afganistan, mısır, Cezayir, Angola, Anguilla,
Antigua ve Barbuda, ekvator Ginesi, Arjantin,
ermenistan, Aruba, Azerbaycan, etopya,
Bahrain, Bangladeş, Barbados, Belize, Benin,
Butan, Bolivya, Brezilya, Britanya virgin
Adaları, Burkina Faso, Burundi, Şili, Çin, Cook
adaları, kosta rica, Dominica, Domenikan
Cumhuriyeti, Cibuti, ekvator, el salvador,
Fildişi sahili, eritre, Fici, Fransız Polynezyası,
Gabun, Gambya, Gürcistan, Gana, Grenada,
Guatemala, Gine, Gine-Bissau, Guyana, Haiti,
Honduras, Hindistan, endonezya, irak, İran,
Jamaika, Yemen, ürdün, kamboçya, kamerun,
kap verde, kazakistan, kenya, kırgızistan
kiribati, kolombiya, komorlar, kongo,
kore, kuba, laos, lesoto, lübnan,
liberya, libyen, makao, madagaskar,
malawi, malezya, maledivler, mali, Fas,
marshall Adaları moritanya, mauritius,

mayotte, meksika, mikronezya moğolistan,
montserrat, mozambik, myanmar, namibya,
nauru, nepal, Yenikaledonya, nikaragua,
Hollanda Antilleri, nijer, nijerya, niue,
kuzey marianlar, Oman, Pakistan, Filistin
Otonom Bölgesi, Palau, Panama, PapuaYenigine, Paraguay, Peru, Filipinler,
ruanda, solomonlar zambiya, sao tome
ve Principe, suudi-Arabistan, senegal,
seyşeller, sierra leone, zimbabwe, somali,
sri lanka, st. kitts ve nevis, st. lucia,
st. vincent& Grenadinen, Güney Afrika,
sudan, surinam, suriye, tacikistan,
tanzanya, tayland, togo, tokelau, tonga,
trinidad ve tobago, Çad, tunus, türkiye,
türkmenistan, turks ve Caicos Adaları,
tuvalu, uganda, uruguay, Özbekistan,
vanuatu, venezuela, vietnam, Wallis ve
Futuna, Batı samoa, Orta Afrika Cumhuriyeti.

Burs veren kurum:
BmaA adına ve finansmanıyla ÖAD/ACm

Hedef grup:
en az lisans diploması olanlar, bilim adamları

Burs süresi:
36 ay

Burs tutarları
Aylık burs:
Öğrenim görenler ve mezunlar
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için: 940,- Euro
5 yıldan eski doktoralı bilim
adamları için 1040,- Euro

Kaza ve sağlık
sigortası, barınma
ÖAD gerektiğinde kaza ve sağlık
sigortası yaptıracaktır.
Bursiyerlere kalacak yer (öğrenci
yurdu veya ev) tahsis edilir. Sigorta
ve barınma giderleri bursiyerler
tarafından burs tutarından karşılanır.
066
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Least developed countries (en az
gelişmiş ülkeler) vatandaşlarının ve
Avusturya iktisadi işbirliği kapsamındaki
gelişmekte olan ülke vatandaşlarının
ayrıca yol giderleri de karşılanabilir.
Öğrenciler öğrenim harcından muaftır.
Başvuru yerleri:
Avusturya dış temsilcilikleri,
bkz. www.bmaa.gv.at

İltica hakkı sahipleri Cenevre
Antlaşması uyarınca mülteci sayılanlara özel burslar “Liese Prokop Bursu“
Hedef grubu:
İçişleri Bakanlığı iltica hakkı sahipleri
ve Cenevre Antlaşması uyarınca mülteci
sayılanlara aylık bazda burs vermektedir.
Danışma, başvuru ve bilimsel danışmanlık
konularında “der Österreichische
Integrationsfond” yetkilidir.
Aranan şartlar:
Misafir öğrenci/ dinleyici olarak
kabul edilmiş olmak veya önceki
öğrenimin tanınması kararı
Ön öğrenim kursuna veya diğer
öğrenime hazırlık kurslarına katılmak
veya önceki öğrenimin eşdeğerliliğinin
tanınması çerçevesinde misafir
öğrenciliğe kabul edilmiş olmak.
Yasalar uyarınca mülteci
statüsünde olmak
Toplumsal ihtiyaç
Yaş haddi: 35 (eşdeğerlendirme
sürecinde yaş haddi uygulanmaz)

Burslar

Başvuru tarihleri:
Yılda iki kez
Yaz yarıyılı: Ocak/Şubat
kış yarıyılı: eylül / ekim

Burs süresi:
İltica hakkı sahipleri (mülteciler)
burs yılda 12 kez ödenir.
Azami dört yarıyıl müddetle ödenir. İstisnai
hallerde bır yarıyıl süresince uzatılabilir.

Bursun uzatılması::
Bir kez burs almış olan mülteciler, her
yarıyıl tekrar başvuruda bulunmalıdır.

Dikkat:
Başvuru ancak misafir öğrenci olarak
kabul edildikten sonra yapılabilir!

İletişim
Österreichischer integrationsfond
schlachthausgasse 30
1030 Wien
tel.: 01/710 1203 – 0
www.integrationsfonds.at
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Öğrenim yardımı
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Avusturya vatandaşlarının yanı sıra
aşağıda tanımlanan kişilerin de öğrenim
yardımı almaya hakları vardır.
Avusturya vatandaşı olmayan kişiler,
öğrenime destek uygulamalarından,
Avusturya vatandaşlarına “eşitlenmiş”
olmak kaydıyla, yararlanabilir.
Bunlar:
A. AB üye ülke vatandaşları
B. İlaveten: İzlanda,
Lihtenştayn, Norveç
C. Üçüncü devlet vatandaşları
D. Vatansızlar
E. Mülteciler

AB üye ülke vatandaşları
Aşağıdaki esaslar geçerlidir:
AB üyesi ülke vatandaşlığı tek
başına Avusturya’da öğrenim

görenlere öğrenim yardımından
yararlanmak hakkını vermez.
Eşitleme ebeveynlerden birinin
gezici 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 AB vatandaşı çalışan
statüsünde olan öğrencilerin,
Avusturya’ya öğrenim nedeniyle
gelmemiş olmaları, öğrenim
öncesinde çalışan olmaları, iş
hayatından isteyerek ayrılmış
olmak istisnasıyla, öğrenimlerinin
şimdiye kadar sürdürdükleri
meslek yaşamını geliştirmeye,
ilerlemeye yönelik olması gerekir

Öğrenim yardımı

Avusturya eğitim sitemine
katılmış bulunan AB vatandaşları,
Avusturya’da okullarında birkaç yıl
eğitim görmüş olmaları ve olgunluk
diplomasını Avusturya’da almış
olmak kaydıyla eşitlenmiştir.
1. Ocak 2006 itibarıyla sürekli oturma
hakkına sahip AeB vatandaşları
da eşitlenmiştir. sürekli oturma
hakkı asgari 5 yıl aralıksız ülkede
yaşayan kişilere tanınmaktadır.

üçüncü devlet vatandaşları
AeB 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.

AeB-devletleri: (1. ekim
2006 itibarıyla)

vatansızlar

AB ülkeleri: Belçika, Danimarka,
Almanya, estonya, Finlandiya, Fransa,
Yunanistan, İngiltere, İrlanda, İtalya,
letonya, litvanya, lüksemburg,
malta, Hollanda, Avusturya, Polonya,
İsveç, slovakya, slovenya, İspanya,
Çek Cumhuriyeti, macaristan, kıbrıs

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.

İlaveten
İzlanda, lihtenştayn, norveç

mülteciler
mültecilerin yasal statüsü antlaşması
(Cenevre Antlaşması) madde 1 mucibince
mülteci sayılanlar Avusturya vatandaşlarına
eşit sayılır. (Belge: İlgili karar).
Bu dört grubun hiç birine dahil
olmayan yabancıların öğrenime destek
uygulamalarından yararlanma hakkı yoktur.
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İletişim
Studienbeihilfe:
www.stipendium.at

Stipendienstelle Graz (inklusive Leoben)
8020 Graz, Metahofgasse 30
Tel.: 031 6/81 33 88

Aile yardımı

Stipendienstelle Klagenfurt
9020 Klagenfurt, Bahnhofstraße 9
Tel.:046 3/51 46 97
Stipendienstelle Linz
4020 Linz, Europaplatz 5a
Tel.: 073 2/66 40 31
070
071

Stipendienstelle Salzburg
5020 Salzburg, Paris-Lodronstraße 2
Tel.: 066 2/84 24 39
Stipendienstelle Wien
1100 Wien, Gudrunstraße 179a
Tel.:01/601 73 – 0

Yabancı ülke vatandaşları çocukları için
aile yardımından yararlanma hakkına,
yerleşme ve Oturma Yasası
uyarınca Avusturya’da yasal
oturma izinleri varsa,
kendilerine İltica hakkı tanınmışsa
sahip olurlar.

Stipendienstelle Innsbruck
Andreas-Hofer-Straße 46
6020 Innsbruck

Ayni türden yurtdışı bir yardıma
hakkı olanlar (örn. çocuk parası,
çocuk ödentisi vs.) aile yardımından
yararlanma hakkına sahip değildir.

Öğrenim yardımıyla ilgili daha
ayrıntılı bilgiyi ÖH sosyal broşüründen
edinebilirsin. Bunun dışında üniversite
temsilciliklerindeki Sosyal İşler
departmanlarıyla danışma servisleri
ayrıntılı bilgi için yardımcı olacaktır.

Avusturya vatandaşlarının ise yurtdışı
yardım tutarının Aile Yardımından
düşük olması durumunda, FLAG
(Familienlastenausgleichsgesetz)
uyarınca ödenecek telafi ödemesine
hakları bulunmaktadır.

Aile yardımı

UYARI:
Aile yardımı hakkı çocuğun da yardım
talep eden tarafla oturması kaydına
bağlıdır. Çocuk ayni evde yaşamıyorsa
kişinin aile yardımı hakkına sahip
olması ancak, çocuğun geçim giderlerinin çoğunu kendi tarafından
karşılanması ve diğer bir kişinin
ayni çocuk için aile yardımı hakkı
bulunmamasına bağlıdır. Çocuğun işi
gereği zorunlu olarak iş yerinin olduğu
mahalde ikinci bir evi olması, birlikte
oturulmadığı şeklinde yorumlanmaz.

Diğer bir koşul çocuğun, AeB üyesi
ülkelerin dışında, devamlı veya çoğunlukla
yurtdışında bulunmamasıdır. Belgeledikleri
üzere mesleki eğitim amacıyla yurtdışında
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.
070
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ÖH-Sosyal
fonları

Çocukla
öğrenim

Fon desteği için aranan şartlar öğrencinin
ebeveyninden ayrı oturması, maddi açıdan
muhtaç olması ve öğreniminin yeterli
düzeyde başarılı olmasıdır. Ayrıntılı
bilgilere, aranan koşullar ve başvuru
formları için doğrudan Österreichische
HochschülerInnenschaft temsilciliği Sosyal
İşler departmanına müracaat edin.

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:

Kapitel
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Sozialreferat der BV
Taubstummengasse 7-9
1040 Wien
Tel.: 01/310 88 80

ÖH’nin kurduğu fonları: Sosyal fon,
barınma fonu, çocuk fonu ve çocuk bakım
fonu şeklinde sayabiliriz. Bunun dışında
da bu kaynaklar yasal sorunlarda destek
amacıyla ve ihtilafların uzlaşmayla
çözülmesiyle ilgili olarak da kullanılabilir.
Sosyal fonlarla konusunda daha ayrıntılı
bilgeleri sosyal broşürde bulabilirsin.

Danışma: Österreichische
Hochschülerschaft (ÖH)
1040 Wien, Taubstummengasse 7-9
Tel.:01/310 88 80
Broschüre: „Studieren mit Kind“

6
ÖH
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Yapılanması
ve üyelik

074
075

Avusturya Öğrenci Birliği -Die
Österreichische HochschülerInnenschaft
(ÖH) tüm öğrencilerin çıkarlarının yasal
temsilcisidir. Avusturya üniversitelerinde,
Güzel Sanatlar Üniversitesinde, Meslek
Yüksek Okullarında veya Pedagoji yüksek
okullarında öğrenim gördüğün takdirde
ÖH üyesi olur ve her yarıyıl öğrenimi
sürdüreceğini bildirmeden önce halen
16,86 Euro 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) Bundesvertretung
(BV). ÖH’nin Avusturya çapındaki
organıdır. Kamu birliği sıfatıyla
görevi yasaların değerlendirilmesi ve
senin çıkarlarının Eğitim Bakanlığı,
üniversite yönetimleri, parlamento
ve kamuoyu karşısında korunmasıdır.
Yüksek okullardaki temsilcilikler. Her
yüksek okulda 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)
Fakultätsvertretungen (FV)
görevleri arasında öğrencileri,
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ÖH seçimleri

ÖH seçimleri
araştırma ve öğrenim bütçelerinin
dağıtımı, yeni enstitüler kurulması,
yeni profesörlerin işe alınması,
asistanların işe alınması ve benzeri
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) Die stu
dienrichtungsvertretung(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.
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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 yüksek okul
politikasında etkili ol!
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Çalışma alanları/
departmanlar

076
077

Sayıca çok fazla görevlerini yerine
getirmek amacıyla, ÖH çalışmaları
departmanlar şeklinde organize edilmiştir.

Yabancı Öğrencilerin ilk muhatapları
Yabancı Öğrenciler Departmanı ile Sosyal
Politika Departmanı olsa gerek.

Başkan haricinde Federal Temsilciğin çalışma
alanları ve departmanları aşağıdadır:

Yabancılar Departmanı:

Başkan
Eğitim Politikası Departmanı
İktisadi İşler Departmanı (Referat für
wirtschaftliche Angelegenheiten)
Sosyal Politika Departmanı
Halkla İlişkiler Departmanı
Öğrenim ve Lise Mezunları
Danışmanlık Departmanı
Uluslararası İşler Departmanı
Yabancı Öğrenciler Departmanı
Feminist Politikalar Departmanı
İnsan Hakları Sosyal
Politikalar Departmanı
Bilimsel Danışmanlık Projesi

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,
öğrenim desteği, aile yardımı, sigortalar, vergi
ve iş hukuku konuları, gebelik ve çocukla
öğrenim, kira yasası ve yurtlar konuları
bulunur. Bunların dışında Federal temsilcilik
Sosyal İşler departmanı bünyesinde, maddi
güçlük çeken öğrencilere bir defaya mahsus
parasal destek veren fonlar bulunur.
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Broşürler

Broşürler
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 yazılman
ve üniversitede yolunu bulabilmen için
teke tek danışmanlıktan, çeşitli konularda
tartışma ve kültür geceleri düzenlemeye,
uygun fiyattan gösteri bileti sağlamaya ve
gezi organizasyonuna kadar uzana geniş
bir alanı kaplar.Departmanların faaliyetleri
ve projeleriyle ilgili bilgilileri sana www.
oeh.ac.atadresindeki web sitemizde ve
ÖH Federal temsilciliğinin “universum”
gazetemizde sürekli olarak sağlamaktayız.

ÖH hizmet ve danışmanlık faaliyetlerine
çeşitli broşürlerin yayımı da dahildir. Bunlar
ücretsiz olarak Fedral temsilcilik ve her
üniversitedeki temsilcilikte temin edilebilir.
Halihazırda mevcut broşürler:

076
077

Avusturya’da öğrenim
(Yabancı Öğrenciler için)
sosyal broşür
sosyal bilgilendirme broşürü
Okumak ve barınmak
Okumak ve çalışmak
Yurtdışında okumak
Öğrencilere geçim desteği
engelsiz öğrenim
Çocukla öğrenim
vergi kılavuzu
Öğrenim kılavuzu

078
079

7

Adresler
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Hochschulen und ÖH

080
081

Bundesvertretung der ÖH
Taubstummengasse 7-9
1040 Wien
Tel.: 01/310 88 80 – 0
Faks: 01/310 88 80 – 36
www.oeh.ac.at
E-posta: oeh@oeh.ac.at

AusländerInnenreferat
Tel.: 01/310 88 80 – 27
Taubstummengasse 7-9
1040 Wien
Tel.: 01/310 88 80 – 27 oder 65
E-posta: auslaenderInnenreferat@oeh.ac.at

Üniversiteler ve Yüksek
Okul Öğrenci Birlikleri

Universität Wien
Dr. Karl-Lueger-Ring 1, 1010 Wien
Tel.: 01/ 4277 – 0
www.univie.ac.at
HochschülerInnenschaft an
der UniversitätWien
Spitalgasse 2, Hof 1, Trakt 2B, EG
1090 Wien
Tel.: 01/4277 – 19501
www.oeh.univie.ac.at

Technische Universität Wien
Karlsplatz 13
1040 Wien
Tel: 01/58801 – 0
www.tuwien.ac.at

üniversiteler ve Yüksek Okul Öğrenci Birlikleri

HochschülerInnenschaft
Wiedner Hauptstraße 8-10
1040 Wien
tel.: 01/58801 – 49501
www.htu.tuwien.ac.at

Wirtschaftsuniversität
1090 Wien
tel.: 01/31336 – 0
www.wu-wien.ac.at
HochschülerInnenschaft
Augasse 2-6, 1090 Wien
tel.: 01/31336 – 4861
www.oeh-wu.at

Universität für Bodenkultur Wien
Gregor-mendel-straße 33, 1180 Wien
tel.: 01/47654 – 0
www.boku.ac.at
HochschülerInnenschaft
Peter-Jordan-straße 76, 1190 Wien
tel.: 01/47654 – 2000
www.oeh.boku.ac.at

Universität für angewandte Kunst Wien
Oskar-kokoschkaplatz 2, 1010 Wien
tel.: 01/71133 – 0
www.dieangewandte.at

HochschülerInnenschaft
Oskar-kokoschkaplatz 2
1010 Wien
tel: 01/71133 – 2270
www.dieangewandte.at/oeh

Akademie der bildenden Künste Wien
schillerplatz 3, 1010 Wien
tel.: 01/58816 – 0
www.akbild.ac.at
HochschülerInnenschaft
schillerplatz 3, 1010 Wien
tel.: 01/58816 – 139
www./pages.akbild.ac.at/oeh

Universität für Musik und
darstellende Kunst Wien
Anton-von-Webern-Platz 1, 1030 Wien
tel.: 01/71155 – 0
www.mdw.ac.at
HochschülerInnenschaft
seilerstätte 26, 1010 Wien
tel.: 01/71155 – 8901
www.mdw.ac.at/oeh

080
081

Veterinärmedizinische Universität Wien
Veterinärplatz 1, 1210 Wien
Tel.: 01/25077 – 0
www.vu-wien.ac.at
HochschülerInnenschaft
Veterinärplatz 1, 1210 Wien
Tel.: 01/25077 – 1700
www.hvu.vu-wien.ac.at

082
083

Medizinische Universität Wien
Spitalgasse 23, 1090 Wien
Tel.: 01/40160 – 10000
www.meduniwien.ac.at
HochschülerInnenschaft
Leitstelle 6M, NAKH
Währinger Gürtel 18-20, 1090 Wien
Tel.: 01/403 17 59
www.uv-medizin.at

Universität Linz
Altenbergerstraße 69, 4040 Linz
Tel.: 0732/2468 – 0
www.uni-linz.ac.at
HochschülerInnenschaft
Altenbergerstraße 69, 4040 Linz
Tel.: 0732/2468 – 1122
www.oeh.uni-linz.ac.at

Universität für künstlerische und
industrielle Gestaltung Linz
Hauptplatz 8, 4010 Linz
Tel.: 0732/7898 – 0
www.ufg.ac.at
HochschülerInnenschaft
Sonnensteinstraße 11-13
4040 Linz
Tel.: 0732/7898 – 321
www.oeh.ufg.ac.at

Universität Graz
Universitätsplatz 3, 8010 Graz
Tel.: 0316/380 – 0
www.kfunigraz.ac.at
HochschülerInnenschaft
Schubertstraße 6a, 8010 Graz
Tel.: 0316/380 – 2900
www.oehuni.uni-graz.at/cms2

Technische Universität Graz
Rechbauerstraße 12, 8010 Graz
Tel.: 0316/873 – 0
www.tugraz.at
HochschülerInnenschaft
Rechbauerstraße 12, 8010 Graz
Tel.: 0316/873 – 5111
www.htu.tugraz.at

üniversiteler ve Yüksek Okul Öğrenci Birlikleri

Universität für Musik und
darstellende Kunst Graz
leonhardstraße 15, 8010 Graz
tel.: 0316/389 – 0
www.kug.ac.at
HochschülerInnenschaft
Brandhofgasse 21, 8010 Graz
tel.: 0316/389 – 1600
www.kug.ac.at/info/kug/oeh

Medizinische Universität Graz
Auenbruggerplatz 24, 8036 Graz
tel.: 0316/385 – 72011
www.meduni-graz.at
HochschülerInnenschaft
stiftigtalstraße 24, 8036 Graz
tel.: 0316/385 – 73080
www.oehmedgraz.at

Montanuniversität Leoben
Franz-Josef-straße 18, 8700 leoben
tel.: 03842/402 – 0
www.unileoben.ac.at
HochschülerInnenschaft
Franz-Josef-straße 18, 8700 leoben
tel.: 03842/45272
www.oehwww.unileoben.ac.at

Universität Klagenfurt
universitätsstraße 65-67, 9020 klagenfurt
tel.: 0463/2700
www.uni-klu.ac.at
HochschülerInnenschaft
universitätsstraße 65-67
9020 klagenfurt
tel.: 0463/2700 – 8800
www.oeh-klagenfurt.at
servicecenter@oeh-klagenfurt.at

Universität Salzburg
kapitelgasse 4-8, 5020 salzburg
tel.: 0662/8044 – 0
www.uni-salzburg.at
HochschülerInnenschaft
kaigasse 28-30, 5020 salzburg
tel.: 0662/8044 – 6001
www.oeh-salzburg.at

Universität Mozarteum Salzburg
Alpenstraße 48, 5020 salzburg
tel.: 0662/6198 – 0
www.moz.ac.at
HochschülerInnenschaft
Fürbergstraße 18-20, 5020 salzburg
tel.: 0662/6198–4900
www.oeh.moz.ac.at

082
083

Eğitim Yüksek Okulları

Universität Innsbruck
Innrain 52
6020 Innsbruck
Tel.: 0512/507–0
www.uibk.ac.at
084
085

HochschülerInnenschaft
Josef-Hirn-Straße 7
6020 Innsbruck
Tel.: 0512/507–4900
www.oehweb.at
Medizinische Universität Innsbruck
Christoph-Probst-Platz 1
6020 Innsbruck
Tel.: 0512/507–3004
www.i-med.ac.at
HochschülerInnenschaft
Schöpfstrasse 24, 6020 Innsbruck
Tel.: 0512/507 – 3030 oder
3032 (Zahnmedizin)
www.skalpell.at
E-posta: skalpell@skalpell.at,
medizin-oeh@uibk.ac.at

Pädagogische Hochschule Wien
Grenzackerstraße 18, 1100 Wien
Tel: 01/60118–2003; Faks: –2004
rektorat@phvienna.at
www.phvienna.at
Studierendenvertretung
phw@oeh.ac.at | www.oeh.ac.at/phw

Pädagogische Hochschule
Niederösterreich
Mühlgasse 67, 2500 Baden
Tel: 0664/388 49 40
office@ph-noe.ac.at | www.ph-noe.ac.at

Pädagogische Hochschule Oberösterreich
Kaplanhofstraße 40, 4020 Linz
www.phlinz.at
Studierendenvertretung
phlinz@oeh.ac.at

Pädagogische Hochschule Steiermark
Hasnerplatz 12, 8010 Graz
www.ph-stmk.at

eğitim Yüksek Okulları

Studierendenvertretung
tel: 0316/675939,
0650-9128970 und 0650-9128971
oeh@phgraz.at | oeh@bpa-graz.at
skypekontakt: Akademievertretung

Pädagogische Hochschule Tirol
Pastorstr. 7, 6020 innsbruck
tel: 0512/59923-70
office@ph-tirol.ac.at | www.ph-tirol.ac.at
Studierendenvertretung
tel: 05125/67620
studentenvertretung@tsn.at
bpastudent@aon.at

Pädagogische Hochschule Salzburg
Akademiestrasse 23, 5020 salzburg
tel: 0662/629591
Faks: 0662/629591 – 10
pa501830@pas.ac.at | www.phsalzburg.at
Studierendenvertretung
tel: 0662/629 591-57
Stv-sbg@gmx.at

Pädagogische Hochschule Kärnten
Hubertusstraße 1, 9022 klagenfurt
www.ph-kaernten.at
Studierendenvertretung
tel. Faks: 0463/23785-60
oeh@akademie.klu.at

Pädagogische Hochschule Vorarlberg
liechtensteinerstraße 33–37, 6800 Feldkirch
tel: 05522/73659-105; Faks: - 140
manuela.luchner@ph-vorarlberg.ac.at
www.ph-vorarlberg.ac.at
Studierendenvertretung
tel: 05578/75328
stv.ph-feldkirch@gmx.at

Agrarpädagogische Hochschule
Angermayerg. 1, 1130 Wien
tel: 01/877 22 66-0; Faks: 01/877 23 61
sekretariat@agrarpaedak.at
www.agrarpaedak.at
Studierendenvertretung
tel: 01/804 04 66

Kirchliche Pädagogische Hochschule Wien
mayerweckstr.1, 1210 Wien
tel: 01/29108; Faks: - 402
www.kphvie.at | office@kphvie.at
Studierendenvertretung
tel: 01/29108-127
stuv.wien@kphvie.at
stuv.krems@kphvie.at
stuv.rp@kphvie.at

084
085

Kirchliche Pädagogische Hochschule Graz
Georgigasse 85-89, 8020 Graz
Tel: 0316/581670-22
http://kphgraz.at
Studierendenvertretung
Tel: 0316/581 670 78
stv@pze.at
www.pze.at/stv
086
087

Kirchliche Pädagogische Hochschule Linz
Salesianumweg 3, 4020 Linz
Tel: 0732/772666
Faks: 0732/797306
office@ph-linz.at | www.ph-linz.at
Studierendenvertretung
Tel: 0732/772 666-4330

Kirchliche Pädagogische Hochschule
Edith Stein (in Stams)
Rennweg 12, 6020 Innsbruck
info@kph-es.at | www.kph-es.at
Studierendenvertretung
Tel: 05263/5253 (verbinden lassen!)
kphstams@oeh.ac.at

Islamische Religionspädagogische
Akademie
Neustiftgasse 117, 1070 Wien
Tel: 01/78 63 22 - 41; Faks: - 43
irpa@chello.at
www.irpa.ac.at
Studierendenvertretung
studentenvertretung@irpa.ac.at

Jüdische Religionspädagogische
Akademie
Rabbiner-Schneerson Pl.1, 1020 Wien
Tel: 01/334 36 66-11; Faks: -18
www.lauderchabad.at

meslek Yüksek Okulları

meslek Yüksek Okulları
Fachhochschulstudiengänge
Burgenland GmbH
Campus 1, 7000 eisenstadt
tel.: 02682/62 180
www.fh-burgenland.at/
Studierendenvertretung
FH Burgenland
Campus 1, 7000 eisenstadt
sv@fh-burgenland.at
www.fhoeh.at

Fachhochschule Vorarlberg GmbH
Hochschulstraße 1, 6850 Dornbirn
tel.: 05572/792 DW 0
www.fhv.at/
Studierendenvertretung
FH Vorarlberg
Hochschulstraße 1, 6850 Dornbirn
oeh@fhv.at

FH OÖ Studienbetriebs GmbH
Franz Fritsch straße 11/top 3
4600 Wels
tel.: 07242/44 808-0
www.fh-ooe.at/

Studierendenvertretung FH OÖ
Garnisonstraße 21, 4020 linz
tel.: 0732 2008 4101
office@oeh.fh-ooe.at
http://oeh.fh-ooe.at

Fachhochschule Wiener Neustadt
für Wirtschaft und Technik GesmbH
Johannes Gutenberg-straße 3
2700 Wiener neustadt
tel.: 02622/890 84 DW 0
www.fhwn.ac.at
Studierendenvertretung
FH Wiener Neustadt
für Wirtschaft und Technik GesmbH
Johannes Gutenberg-straße 3
2700 Wiener neustadt
studentenvertreter@fhwn.ac.at

FH JOANNEUM GesellschaftmbH
Fachhochschul-Studiengänge
Alte Poststraße 149, 8020 Graz
tel.: 0316/54 53 DW 0
www.fh-joanneum.at/
Studierendenvertretung
FH JOANNEUM
Alte Poststraße 149, 8020 Graz
tel.: +43 (316) 5453 - 8503
www.fh-joanneum.at/join
join@fh-joanneum.at

086
087

Fachhochschule Salzburg GmbH
Urstein Süd 1, 5412 Puch/ Salzburg
Tel.: 050/2211 DW 0
www.fh-salzburg.ac.at/
Studierendenvertretung FH Salzburg
Urstein Süd 1, 5412 Puch/ Salzburg
vorsitz@stv-fhs.at

Fachhochschule St. Pölten GmbH
Matthias Corvinus - Straße 15
3100 St.Pölten
Tel.: 02742/313 228 DW 0
www.fhstp.ac.at/

088
089

Studierendenvertretung FH St Pölten
Matthias Corvinus - Straße 15
3100 St.Pölten
stv@fhstp.ac.at

Fachhochschule Technikum Wien
Mariahilfer Straße 37-39, 1060 Wien
Tel.: 01/588 39 DW 0
www.technikum-wien.at/
Studierendenvertretung
FH Technikum Wien
Höchstädtplatz 5, 1200 Wien
twist@fh-twist.at

IMC Fachhochschule Krems GmbH
Piaristengasse 1, 3500 Krems
Tel.: 02732/802 - 0; Faks: - 4
www.fh-krems.ac.at
Studierendenvertretung FH Krems
Piaristengasse 1, 3500 Krems
oeh@fh-krems.at

Fachhochschule Kärnten
Gemeinnützige Privatstiftung
Villacher Straße 1, 9800 Spittal an der Drau
Tel.: 04762/90500-0
www.fh-kaernten.at/
Studierendenvertretung FH Kärnten
Gemeinnützige Privatstiftung
Villacher Straße 1
9800 Spittal an der Drau
oeh-vorsitz@fh-kaernten.at

Management Center Innsbruck
Internationale Hochschule G.m.b.H.
Universitätsstraße 15, 6020 Innsbruck
Tel.: 0512/2070-0
www.mci.at/
Studierendenvertretung
Management Center Innsbruck
Kaiserjägerstraße 1 / 4. Stock
/ Top 38 (ÖH-Büro)
6020 Innsbruck
Tel.: +43664/8130511
www.stv-mci.at | info@stv-mci.at

meslek Yüksek Okulları

CAMPUS 02
Fachhochschule der Wirtschaft GmbH
körblergasse 126, 8021 Graz
tel.: 0316/6002-0
www.campus02.at/
Studierendenvertretung CAMPUS 02
Fachhochschule der Wirtschaft GmbH
körblergasse 126, 8021 Graz
www.icampus.at
oeh@campus02.at

Fachhochschule des bfi Wien Ges.m.b.H.
Wohlmutstraße 22, 1020 Wien
tel.: 01/720 12 86 DW 0
www.fh-vie.ac.at/
Studierendenvertretung FH
des bfi Wien Ges.m.b.H.
Wohlmutstraße 22, 1020 Wien
oeh@fh-vie.ac.at

Fachhochschule Kufstein
Tirol Bildungs GmbH
Andreas Hofer straße 7, 6330 kufstein
tel.: 05372/718 19
www.fh-kufstein.ac.at/
Studierendenvertretung FH Kufstein
Andreas Hofer straße 7
6330 kufstein
www.oeh-fhkufstein.at
stud.oeh.vorsitz@fh-kufstein.ac.at

Bundesministerium für
Landesverteidigung und Sport
Sektion II/ Gruppe Ausbildungswesen
Ausbildung A
roßauer lände 1, 1090 Wien

FHWien - Studiengänge der WKW
Währinger Gürtel 97, 1180 Wien
tel.: 01/476 77-0
www.fh-wien.ac.at/
Studierendenvertretung FHWien
- Studiengänge der WKW
Währinger Gürtel 97, 1180 Wien
tel.: 01/476 77 5795
www.stuve.info | oeh@stuve.info

FH Campus Wien – Verein z.Förderung
des FH-Entwicklungs- und
Forschungszentrums im Süden Wiens
Daumegasse 3, 1100 Wien
tel.: 01/60 66 877-100
www.fh-campuswien.ac.at/
Studierendenvertretung FH
Campus Wien – Verein z.Förderung
des FH-Entwicklungs- und
Forschungszentrums im Süden Wiens
Daumegasse 3, 1100 Wien
www.stuve-wien.at
info@stuve-wien.at

088
089
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Lisan Okulları
(seçki)
Wien
090
091

Ferdinand Porsche Fern FH-Studiengänge
Lothringerstraße 4-8
1040 Wien

Lauder Business School
Hofzeile 18-20, 1190 Wien

fhg-Zentrum für Gesundheitsberufe
Tirol GmbH
Innrain 98, 6020 Innsbruck
Tel.: 050/8648 - 4700, Faks: - 674700
www.fhg-tirol.ac.at
Studierendenvertretung fhg
Innrain 98, 6020 Innsbruck
www.fhg-stv.at | office@fhg-stv.at

Wiener Internationale Hochschulkurse
EbendorferStraße 10, 1010 Wien
Tel.: 01/405 12 54 – 0
wihok@univie.ac.at

Österreichische Orient-Gesellschaft
Dominikanerbastei 6/6, 1010 Wien
Tel.: 01/512 89 36

LEFÖ (for women only)
Kettenbrückengasse 15/4, 1050 Wien
Tel.: 01/58 11 881
lefoe@t0.or.at, lefoe@aon.at

Peregrina (for women only)
Währingerstraße 59/6/1, 1090 Wien
beratung.peregrina@aon.at

lisan Okulları (seçki)

SHS - Sommerhochschule
der Universität Wien
Dr. karl-lueger-ring 1, 1010 vienna
tel.: 01/4277 – 24201

innsbruck

Iki-Internationales Kulturinstitut Wien
Opernring 7, 1010 Wien
tel.: 01/586 73 21

Innsbrucker Hochschulkurse Deutsch
Universität Innsbruck
innrain 52, 6020 innsbruck
tel.: 0512/507 – 2479
ihd-univ-innsbruck@uibk.ac.at

Actilingua Academy
Gloriettegasse 8, 1130 Wien,
tel.: 01/877 67 01

bfi – Berufsförderungsinstitut
salunerstraße 1, 6020 innsbruck
tel.: 0512/59660 – 0
www.bfi-tirol.or.at/

Alpha Sprachinstitut
schwarzenbergplatz 16, 1010 Wien
tel.: 01/503 69 69 – 0

Wifi – Wirtschaftsförderungsinstitut
egger-lienz-straße 116, 6020 innsbruck
tel.: 0512/350 – 0
www.tirol.wifi.at/

Inlingua
neuer markt 1, 1010 Wien
tel.: 01/512 22 25

Volkshochschule Innsbruck
ursulinenhof, markgraben 10, 6020 innsbruck
tel.: 0512/588882 – 0
www.vhs-tirol.at

linz

salzburg

Inlingua
landstraße 24, 4020 linz
tel.: 0732/78 19 69
inlingualinz@eunet.at

IFK
kaigasse 19, 5020 salzburg
tel.: 0662/849611
office@ifk-ca.ac.at

090
091

Inlingua
Linzer Gasse 17-19, 5020 Salzburg
Tel.: 0662/87 11 01
inlingua@salzburg.co.at

Graz

092
093

dig – Deutsch in Graz
Kalchberggasse 10, 8010 Graz
Tel.: 0316/833 900
dig@dig.co.at | www.dig.co.at

Verein ISOP
Dreihackengasse 2, 8020 Graz
Tel.: 0316/76 46 46
www.isop.at

ISZ – Internationales Sprachzentrum
Attemsgasse 25, 8010 Graz
Tel.: 0316/32 25 28 – 0

Volkshochschule der Kammer für
Arbeiter und Angestellte Steiermark
Merangasse 18, 8010 Graz
Tel.: 0316/32 31 48, 0316/32 32 69

Leoben
Vorstudienlehrgang Leoben
Franz-Josef-Straße 18, 8700 Leoben
Tel.: 03842 /402 – 264

Klagenfurt

Vorstudienlehrgang der
Grazer Universitäten
Burgring 8/II, 8010 Graz
Tel.: 0316/83 14 96
xvlgraz@tu-graz.ac.at

Deutsch in Österreich
Universität Klagenfurt
Universitätsstraße 90, 9020 Klagenfurt
Tel.: 0463/24180
dia@uni-klu.ac.at

Urania
Kaiserfeldgasse 1/III, 8010 Graz
Tel.: 03162/82 56 88 – 0
urania@urania.at

Inlingua
Waagplatz 7, 9020 Klagenfurt
Tel.: 0463/50 00 40
klagenfurt@inlingua-kaernten.at
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Bildirim adresleri

kapitel

11: enkplatz 2
tel.: 01/ 740 34

Bildirim
adresleri

12: schönbrunner straße 259
tel.: 01/811 34
13,14: Hietzinger kai 1-3
tel.: 01/870 34
15: Gasgasse 8-10
tel.: 01/891 34

Wien (nach Bezirk)

16: richard-Wagner-Platz 19
tel.: 01/491 96

1: Wipplingerstraße 8 (1.Bezirk)
tel.: 01/534 36

17: elterleinplatz 14
tel.: 01/401 19

2: karmelitergasse 9
tel.: 01/211 06

18: martinstraße 100
tel.: 01/476 34

3: karl-Borromäus-Platz 3
tel.: 01/711 34

19: Gatterburggasse 14
tel.: 01/360 34

4,5: schönbrunner straße 54 (5.Bezirk)
tel.: 01/546 346,

20: Brigittaplatz 10
tel.: 01/331 34

7: Hermanngasse 24-26 (7. Bezirk)
tel.: 01/521 34

21: Am spitz 1
tel.: 01/277 34

9: Währinger straße 39
tel.: 01/400 34

22: schrödingerplatz 1
tel.: 01/211 23

10: laxenburger straße 43-45
tel.: 01/605 34

23: Perchtoldsdorfer straße 2
tel.: 01/863 34

092
093

Graz

Linz

Meldeservice

Meldeservice Bürgerservice Center

Beethovenstraße 9, 8010 Graz
Tel.: 0316/872 – 51 51

Neues Rathaus
Hauptstraße 1 – 5, 4040 Lin

Klagenfurt

Innsbruck

Meldeservice

Rathaus, Meldeservice

Kumpfgasse 20, 9020 Klagenfurt
Tel.: 0463/537 – 4602 bis 4609
meldeamt@klagenfurt.at

Maria-Theresien-Straße 18, 6010 Innsbruck
Rooms 1208,1210,1212

094
095

Leoben

Salzburg
Wahl- und Meldeamt

Gemeinde Leoben – Meldeservice
Erzherzog-Johann-Straße 2, 8700 Leoben
Tel.: 3842/4062 – 0
meldeamt@leoben.at

Saint-Julien-Straße 20, 4. Stock
5024 Salzburg
Tel.: 0662/8072 – 3521
wahl-und-meldeamt@stadt-salzburg.at
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Burs başvuruları

kapitel

Burs başvuruları
Graz

klagenfurt

Afro-Asiatisches Institut Graz

ÖAD-Geschäftsstelle

leechg. 22, 8010 Graz
tel.: 0316/32 44 34 – 58
c.stern@aai-graz.at, www.aai-graz.at

universitätsstraße 65-67, 9020 klagenfurt
tel.: 0463/2700 – 223
gabriele.ﬂ uch@uni-klu.ac.at

innsbruck

leoben

ÖAD-Geschäftsstelle

ÖAD-Geschäftsstelle

innrain 36, 6020 innsbruck
tel.: 0512/5072497
renate.rendl@uibk.ac.at

Franz-Josef-straße 18, 8700 leoben
tel.: 03842/402–203
dagmar.holzapfel@unileoben.ac.at

094
095

096
097

Linz

Wien

ÖAD-Geschäftsstelle

Afro-Asiatisches Institut Wien (AAI)

Altenbergerstraße 69, 4040 Linz
Bankengebäude Zimmer 310,
Tel.: 0732/2468 – 313
oead@udion.uni-linz.ac.at

Türkenstraße 3, A-1090 Wien
Tel.: 01/310 51 54
Fax: 01/310 51 45 – 312
studium@aai-wien.at, www.aai-wien.at

Salzburg

Österreichische Orientgesellschaft
Hammer-Purgstall (ÖOG)

Afro-Asiatisches Institut Salzburg
(AAI)

Dominikanerbastei 6/6, A-1090 Wien
Tel.: 01/512 89 36
theresia.laubichler@oeog.org,
www.oeog.org

Wiener Philharmonikergasse 2,
5020 Salzburg
Tel.: 0662/ 84 13 27 – 71
aai@salzburg.co.at, www.aai-salzburg.at

Österreichisches
Lateinamerikainstitut (LAI)
Schlickgasse 1, A-1090 Wien
Tel.: 01/310 74 66
office@lai.atwww.lai.at

.
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Psikolojik Öğrenci Danışmanları

kapitel

Psikolojik Öğrenci
Danışmanları
www.studentenberatung.at

Wien
lederergasse 35/4, 1080 Wien
tel.: 01/40230 – 91 bis 94
psychologische.studentenberatung@
univie.ac.at

Linz
Altenberger straße 69, 4040 linz
tel.: 0732/2468 – 5310
psych.studber@jku.at

Graz
Salzburg
mirabellplatz 9/1, 5020 salzburg
tel.: 0662/8044 – 6500
psb.sbg@sbg.ac.at

katzianergasse 7/3, 8010 Graz
tel.: 0316/81 47 48
psych.ber@kfunigraz.ac.at

Klagenfurt
Innsbruck
schöpfstraße 3, 6020 innsbruck
tel.: 0512/507 84 91
psycholog-studentenberatung@uibk.ac.at

universitätsstraße 67,
9020 klagenfurt
tel.: 0463/23482
psycholog.studentenberatung@uni-klu.ac.at

096
097

.
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Kapitel

Bakanlıklar

098
099

Bundesministerium für
Wissenschaft und Forschung

Bundesministerium für soziale
Sicherheit und Generationen

Minoritenplatz 5
1014 Wien,
Tel.: 01/531 20 – 0
www.bmwf.gv.at

Stubenring 1,
1010 Wien
Tel.: 01/71100 – 0
www.bmsg.gv.at

Bundesministerium
für Wirtschaft und Arbeit

Bundesministerium für
auswärtige Angelegenheiten

Stubenring 1
1010 Wien,
Tel.: 01/711 00 – 0
www.bmwe.gv.at

Ballhausplatz 2,
1014 Wien,
Tel.: 0802 – 42622
www.bmaa.gv.at

Bundesministerium für Inneres
Postfach 100,
1014 Wien
Tel.: 01/53126 – 0
www.bmi.gv.at
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Bir kitap,
bir toplantı,
bir tiyatro projesi olsun,...

Senin fikirlerini maddi destekleyen var!
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