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i~Danismanlik hizmetlerinin saglikliverilmesini saglamak ve sektörde yasanan

problemlerin çözümü için çalisma yapmak amaciyla kurulan Uluslararasi Egitim
Danismanlan Dernegi (UED) sirketlerin ve ögrencilerin haklanni koruyor
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O
grencilerin Türkiye'deki egitim
sisteminden memnun olmamalari

ve ögrenimIerine yurtdisinda de-
vam etmek istemeleri bu alanda insanla-

ra danismanlik hizmeti veren firmalarin

sayisini arttirirken Uluslararasi Egitim
Danismanlari Dernegi (UED), sektöre

güven ve kalitenin hakim olmasini sagla-
maya çalisiyor.

UED Baskani Gülçin Taskin, her sek-

törde yapilan isi suistimal edebilecek kisi-
lerin bulundugunu dernegin amacinin bu
meslegin standartlarinin olusmasini sagla-
mak, kurallara uymayanlari cezalandir-

mak ve yasadiklari sorunun çözümünü

, saglamak oldugunu kaydediyor. Taskin,
Türkiye'de daha önce benzeri bir demek
yapilanmasi olmadigi için sektörün kural-
larini el yorda~m ne'olusturmaya çalistik-
larini ama güvenli ve emin adimlarla yol-
larina devam ettiklerini söylüyor.

Beklentiler gençleri yurtdisina
götürüyor

Gençlerin okumak için yurtdisini seç-

melerinin nedenlerine deginen Taskin,
konusmasina söyle devam ediyor: "Bu du-
rumun birkaç nedeni var. Bunlarin basin-

da talepler yer aliyor. Yani mezun olduk-
tan sonra sizden istenen seyler. Bir ya da

iki yabanci dili iyi bilmek, akademik kari-

yer yapmak vs.. vs.. Bunlarin hepsinin bir
potada eritilmesi isteniyor. Bunlari Türki-
ye'de yapmak kolay ve ucuz degiL.Yurtdi-
si zaman zaman çok ucuza geliyor. Özel-
likle üniversite bazinda bakildiginda fiyat

farki yok gibi. Hem yurtdisina çikiyorsu-
nuz, sadece dili degil o kültürü de ögreni-

yorsunuz, hem de daha kaliteli bir egitim

aliyorsunuz. Bu nedenlerden ötürü insan-

lar yurtdisina gitmek istiyor."
Yurtdisi egitimde popüler olan ülke-

lere de deginen Taskin, bu konuda Ingil-
tere, Amerika ve Kanada'nin basi çektigini

söylüyor. Taskin, konusmasini söyle

sürdürüyor: "Amerika'ya en fazla ögrenci

gönderenler siralamasinda Türkiye basi
çekiyor. Türkiye'den 12 bin ögrenci egi-

tim görüyor burada. Ondan sonra 5 bin
civarinda ögrencimiz Ingiltere'de var. Bin
civarinda Kanada'da var. Bu biraz, begeni-

lirlik ile de ilgili bir sey. Türklerin gittigi

okullar da genelde ayni. Özellikle Ameri-

ka'daki egitim olanaklari çok çesit ve her
ögrenci için seçenek bulunuyor. Ama ög-
rencilerin taleb,ini arttiran en önemli sey
bilinirlik. Bilinirlilik çok önemli. Sonuç

itibariyle birisi mutlu oldugu zaman, o

kulaktan kulaga yayiliyor."

Almanya ve Fransa'ya ilgi artti

Taskin, Almanya ve Fransa'ya da cid-

di bir yönelimin oldugunu kaydederek AI-
manca'nin hobi dili olmaktan çikmasi ve

bu ülkede egitiminin ücretsiz olmasi bu-
raya talebin artmasina neden oldugunu
söylüvor. Kafkas ülkeleri gibi. Slown~'a.
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türü ile birlikte ögrenmenin çok daha ya-
rarli ve önemli oldugunu dile getiren Tas-
kin, "Türkiye'de üniversite okurken, yurt-
disina çikan ögrenciler var. Bu da çok

önemli.Yasayan dili kitaplardan ayirmak
lazim. Her zaman kitaplardaki dille karsi-

lasmiyoruz." diyor. -

Yurtdisi danismanlarinin

görevleri

Yurtdisi egitim danismanlik firmalari-

nin görevinin, insanlari en dogru w

kendilerine uygun egitimi alacaklari ül-
keleri seçmelerine yardimci olmak. yur-

da dönünceye kadar yanlarinda bulun-

mak oldugunu belirten Taskin, -Bazen
ögrenci ne istedigini bilerek danisman-
lik firmasina gider. 'Bu üniversitede, su-
nu okumak istiyorum' der. Bazisi ise sa-
dece ABD'de egitim görmek istedigini

söyler. Kimisi ise hangi ülkeye gidecegi-
ni bile bilemez ve nereye gitmesi gerek-

tigini sorar. Danismanin görevi burada
basliyor. Danisman, ögrenciye iliskin
doneleri topladiktan sonra ihtiyacina

göre en uygun programi hazirliyor. Ye
danismanlik sirketlerine giden her kisi
bi=im için mÜSteri degildir ~ ola-
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