
 
 

Bilgilendirme 
 

Vize / oturma izni 

AB vatandaşı, AEA vatandaşı veya İsviçre vatandaşı olmayan öğrencilerin Avusturya'da yaşamak için 
bir “oturma izni – öğrenciler için” olması gerekir. 

Bu oturma izni başvurusu ilgili Avusturya büyükelçiliğinde / konsolosluğunda yurt dışından da 
yapılabilir. Ardından oturma izni (Graz için) Steiermark Eyalet resmi makamı tarafından verilir. 
Başvurmak için aşağıdaki belgeler gereklidir: 

• Geçerli seyahat belgesi (örn. Pasaport) 
• Doğum belgesi veya ona karşılık gelen bir belge 
• Altı aydan daha eski olmaması gereken fotoğraf (boyut: 45 x 35 mm) 
• Tüm riskleri kapsayan sağlık sigortası (zorunlu sigorta veya ilgili sigorta) 
• Teminatlı geçimi kanıtlayan belge (özellikle maaş bordroları, ücret teyitleri, hizmet 

sözleşmeleri, emekli maaşı veya diğer sigorta yardımları, yatırım sermayesinin veya kendi 
varlıklarının yeterli miktarda kanıtı) 

• Gerekirse ekstra belgeler 

Genellikle bu oturma izni bir yıl için geçerlidir, yani bir yıl sonra oturma izni için tekrar başvurulması 
gerekir. 

Oturma iznini yenileme için bir yılda en az 16 AKTS (ECTS)  elde etmeniz gerekir. 
 

Daha fazla bilgi için: 

https://www.oesterreich.gv.at/themen/leben_in_oesterreich/aufenthalt/3/2/1/1/Seite.120121.html 
https://studyinaustria.at/de/tipps/fragen-und-antworten/visa/ 

Oturma iznini yenileme (uzatma) dilekçesi için: 

https://www.oesterreich.gv.at/themen/leben_in_oesterreich/aufenthalt/3/2/1/Seite.120102.html 

Diğer vize türlerine veya oturma izinlerine ihtiyacınız olması durumunda, buradan talimatları 
izleyebilir ve bilgi bulabilirsiniz: 

https://oead.at/de/nach-oesterreich/einreise-und-aufenthalt/ 

Not: Birleşik Krallık gibi bazı avrupa ülkeleri Şengen anlaşmasının bir parçası değildir ve bu nedenle 
vizesiz ziyaret edilemez. Ayrıca, COVID-19 salgını nedeniyle Avrupa Birliği içindeki birçok sınır 
kapatılmıştır. Bu nedenle, Avrupa'daki farklı ülkeler arasında seyahat ederken, bir ülkede sıkışıp 
kalmamak için dikkatli olunması ve buna bağlı olarak iyi bir hazırlık yapılması tavsiye edilir! 

Hazırlık kursu 

Hazırlık kursları, diğer yerlerin yanı sıra Graz'da ekstra sınavlara hazırlanmak için alınabilecek 
kurslardır. Böylece örneğin; Almanca biyoloji, kimya, İngilizce ve ya diğer konularda dersler alınabilir. 
Yükseköğrenim görmek için daha yüksek bir dil seviyesine ihtiyacınız olsa bile, istenen dil seviyesine 
ulaşmak için bir hazırlık kursu tamamlayabilirsiniz. 

 



 
 

Daha fazla bilgi için: 

https://vorstudienlehrgang.at/de/graz/ 

 

Kabul 

Graz Tıp Üniversitesi'nde yükseköğrenim görmek için giriş sınavı olan "MedAT" 'ı başarıyla geçmeniz 
gerekmektedir. Üçüncü ülke öğrencileri için bunun için gerekli belgeleri  ve diğer önemli bilgileri 
burada bulabilirsiniz: 

https://www.medunigraz.at/humanmedizin/zulassung/internationale-vorbildung/  
 

Kabul süreci hakkında bilgi için: 

https://www.medunigraz.at/aufnahmeverfahren-zahnmedizin/aufnahmeverfahren-humanmedizin/ 

 

Öğrenim ücreti 

Üçüncü ülkelerden gelen lisanslı üniversite öğrencileri dönem başına 726,72 € tutarında bir öğrenim 
ücreti ödemek zorundadır. Buna ek olarak, tüm öğrenciler dönem başına 20,20 € ÖH ücreti ödemek 
zorundadır. Şimdiye kadar, 726.72 € 'luk eğitim ücretinin belirli koşullar altında iade edilmesi 
mümkün olmuştur, ancak bunun gelecekte de devam edip etmeyeceği belirsizdir. Kesin olan tek şey, 
bu seçeneğin 2020 yaz dönemi için iptal edilmiş olmasıdır. Geri ödemenin tekrar mümkün olmasını 
sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz! 

AB / AEA ve İsviçre'den, üçüncü ülkelerden resmi ve şartlı öğrenciler için daha fazla bilgi burada 
bulunabilir: 

https://www.medunigraz.at/service-und-information/studienbeitrag/ 

 

Aşılar 

Avusturya'da staj ve intörn yapabilmek için enfeksiyon korumasını gösterebilmeniz gerekir. Bu, belirli 
aşılara ve bu aşıları aldığınıza dair belgelere ihtiyacınız olduğu anlamına gelir. Bunun formu aşağıdaki 
üçüncü bağlantıdadır. 

Gerekli aşılar: 

• Kızamık, kabakulak, kızamıkçık 

• suçiçeği 

• hepatit B 

Aşıları daha önce aldıysanız, tekrar aşılanmak yerine antikor kanıtı sağlayabilirsiniz. 

Ayrıca, belirli ülkelerden insanlar (aşağıdaki üçüncü bağlantıda bulunabilir) tüberküloz olmadıklarına 
dair kanıt sağlamalıdır. 

Bunların yanısıra TBE (Tick Borne Ensefaliti)  aşısı önerilir, çünkü özellikle Styria  ama genel olarak 
Avusturya‘da keneler ve dolayısıyla TBE için bir „Hot-Spot“ tur. 



 
 

 

Daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz: 

http://www.oehmedgraz.at/services/impfungen  

https://www.medunigraz.at/humanmedizin/zulassung/infektionsschutz-anforderungen/gratis-
impfungen/ 

https://www.medunigraz.at/fileadmin/studieren/zulassung/pdf/infektionsschutz_informationsblatt.
pdf 

Enfeksiyon korumasını onaylamak için gerekli form: 

https://www.medunigraz.at/fileadmin/studieren/zulassung/pdf/infektionsschutz_anforderungen_for
mular.pdf 

 

Konaklama 

MedUni Graz, öğrencileri veya burada staj veya intörn yapmak isteyen kişiler için konaklama hizmeti 
sunmaz. 

Graz'daki öğrenci yurtlarının bir listesini burada bulabilirsiniz: 

https://www.studium.at/studentenheime/steiermark/graz 

 

Onaylanma 

Onaylanma yabancı bir mezuniyyetin tanınmasını anlamına gelir. 

MedUni Graz'a denklik için başvuru yaparsanız, şartlı bir öğrenci olarak kabul edilirsiniz. 
"Nostrifizierung " konusunda daha fazla bilgi ve belge için buraya tıklayın: 

https://www.medunigraz.at/humanmedizin/nostrifizierung/ 
 

Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen ÖH Med Graz Uluslararası İlişkiler Dairesi ile irtibata geçin. 

 

ÖH etkinlikleri 

MedUni Graz e-posta adresinize düzenli olarak otomatik olarak gönderilen haber bültenimizde ve 
ayrıca Facebook, Instagram ve MedCampus'ta ve ZMF'de çeşitli posterlerde bulunan çeşitli ÖH 
etkinlikleri hakkında bilgi bulabilirsiniz. Dersler, film akşamları, spor etkinlikleri, kaynaştırma ve eşit 
muamele konularında ayrıca aşı kampanyaları, bisiklet tamir kampanyaları ve çok daha fazlası gibi 
yararlı şeyler düzenliyoruz! 

Uluslararası kafelerimiz gibi yabancı öğrenciler için özel etkinlikler de var; Erasmus Karşılama Günü ve 
diğer etkinlikler! Sizi etkinliklerimizde görmek için sabırsızlanıyoruz! 

 

 



 
 

Sosyal fonlar 

Finansal ihtiyacı olan MedUni Graz öğrencileri ÖH Med Graz tarafından ÖH Med Graz'ın sosyal fonu 
ile desteklenebilir. Bu aynı zamanda yabancı öğrenciler ve genel olarak ÖH ücretini ödemiş olan tüm 
öğrenciler için de geçerlidir. Öğrenci sadece ilkelere uymak zorundadır. Daha fazla bilgiyi ana 
sayfamızda bulabilirsiniz: 

http://www.oehmedgraz.at/sozialleistungen/sozialfonds-oeh-med-graz  

ÖH Med Graz'ın sosyal fonuna ek olarak, federal ÖH'nin sosyal fonu da var. Daha fazla bilgi Federal 
ÖH'nin ana sayfasında bulunabilir: 

https://www.oeh.ac.at/node/262 

 

Önemli iletişim bilgileri 

Erasmus öğrencilerinden MedUni Graz Uluslararası Ofisi sorumludur: 

https://international-office.medunigraz.at 

Çalışma, oturma izni, giriş ve diğer konularla ilgili sorular için diğer önemli irtibat bilgileri: 

ÖH Med Graz' Uluslararası İlişkiler: 

oeh-ausland@medunigraz.at 

ÖH Med Graz'da Öğrenci Danışmanlık Hizmeti: 

oeh-beratung@medunigraz.at 

ÖH Med Graz Sosyal Politika Dairesi (sosyal yardım, sosyal fonlar vb. İle ilgili sorular için): 

oeh-sozial@medunigraz.at 

ÖH Med Graz Sekreterliğı: 

oeh-sekretariat@medunigraz.at 

 

Bu bilgi formunun size yardımcı olmasını umuyoruz ve başka sorularınız varsa lütfen bize ulaşın! 

 

Sizin ÖH Med Graz. 


