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Güzel b�r yıl geç�rmen�z d�leğ� �le hep�n�ze key�fl� okumalar…

Bu derg�y� hazırlarken en öneml� amacımız, yurtdışı eğ�t�m olanakları 
hakkında s�zlere temel b�lg�ler� sunab�lmek olduğu kadar, yurtdışı 
eğ�t�m�n pahalı ve gerçekleşt�r�lmes� çok zor b�r alternat�f olduğu 
yönündek� gerçekç�l�kten uzak önyargıyı da kırab�lmekt�r.

Uluslararası eğ�t�m sektörü açısından dünya genel�nde geçt�ğ�m�z 
senen�n en öneml� haberler�nden b�r�, yurtdışı eğ�t�m danışmanlık 
firmalarının sadece ülkem�zde değ�l, d�ğer b�rçok ülkede de gençler�n 
hem okul seç�m�, hem de başvuru ve kayıt �şlemler�nde en çok 
başvurdukları merc�� konumuna gelmeler�yd�.

Yurtdışı eğ�t�m danışmanlığı sektörü açısından ülkem�zde geçt�ğ�m�z 
senen�n özet� �se yurtdışında eğ�t�m almak �steyen gençler�m�z ve 
a�leler�m�z �ç�n döv�z kurlarındak� dalgalanmaların yarattığı hayal 
kırıklığı ve planlama sorunuydu.

UED üyes� yurtdışı eğ�t�m danışmanlık firmaları,  sah�p oldukları 
ortalama y�rm� yılı aşkın sektör deney�m� ve b�lg� �le bu ön yargıyı 
değ�şt�rmek �ç�n çalışmaktadır. 

Aslında sektörümüz bu t�p döv�z kuru dalgalanmalarını, hatta daha 
da kötüler�n� gördü ancak gene de yurtdışı eğ�t�m taleb�n� en uygun 
terc�hlere yönlend�rmey� başardı. Z�ra yurtdışı eğ�t�m danışmanlık 
firmaları, bu tarz dalgalanmalar hang� boyutta olursa olsun, hem 
öğrenc�ler�n bütçeler�ne en uygun seç�mler�, hem de yurtdışında 
eğ�t�m g�derler�n� mümkün olan en alt düzeye çekecek çözümler� 
sunab�lecek tecrübe ve networke de sah�pler. 

S�z� de, yurtdışı eğ�t�m hayaller�n� gerçeğe dönüştüren b�nlerce 
öğrenc� g�b�, en yakın UED üyes� yurtdışı eğ�t�m danışmanlık 
acentasına bekl�yoruz.

001 yılından ber� Yurtdışı Eğ�t�m sektörünün öncü kuruluşu olan 

2Uluslararası Eğ�t�m Danışmanları Derneğ�n�n dokuz yıldır 
ücrets�z olarak yayınladığı Ueducat�on Magaz�ne'�n 12.sayısısı 

�le karşınızdayız.

Yurtdışı eğ�t�m danışmanlığı h�zmet� almanın yararları konusunda 
detaylı b�r yazıyı derg�m�z�n bu sayısında bulab�leceks�n�z ancak 
uluslararası öğrenc� adaylarının yurtdışı eğ�t�m danışmanlığı 
firmalarına gösterd�kler� bu �lg�n�n en öneml� neden� h�ç şüphes�z 
sah�p oldukları tecrübe ve yaygın okul ağı hakkındak� b�lg�ler�d�r.

Değerl� Okuyucularımız,

Aslıhan Özenç
UED Yönet�m Kurulu Başkanı

U
ED, Uluslararası Eğ�t�m Danışmanları Derneğ�, yurtdışında 
eğ�t�m konusunda danışmanlık h�zmet� veren, güven�l�r 
firmaları b�r araya get�ren b�r s�v�l toplum kuruluşudur. Kal�tel�, 

güven�l�r ve yüksek standartta h�zmet anlayışını kend�ne prens�p 
ed�nm�ş yurtdışı eğ�t�m danışmanlık firmaları tarafından, Mayıs 
2001'de hayata geç�r�lm�şt�r. Bugün �t�barı �le UED'n�n üye sayısı 
36'ya ulaşmıştır.S.06

H
er yıl b�nlerce öğrenc�n�n eğ�t�m amacıyla yurtdışına çıktığı 
ülkem�zde, bu öğrenc�ler�n öneml� b�r kısmı b�r yurtdışı eğ�t�m 
danışmanlığı firmasının rehberl�ğ�nden yararlanıyor. Pek� 

ama bu yurtdışı eğ�t�m danışmanlığı firmaları öğrenc�ler�n kend� 
başlarına üstes�nden gelemeyecekler� hang� konularda çözümler 
sunuyor? S.13

UED DERNEĞİ
HAKKINDA

YURTDIŞI EĞİTİM DANIŞMANLIĞI
NEDEN GEREKLİ?
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UED
DERNEĞİ HAKKINDA

UED; alanında uzman, güven�l�r, yüksek tecrübe ve b�lg�ye sah�p, 

gerek çalışanları gerekse tems�lc�ğ�n� yaptıkları yurtdışı eğ�t�m 

kurumları açısından, yüksek standartları yakalamış kuruluşlardan 

oluşmaktadır.

Amaçlarımız;

*Yurtdışı eğ�t�m danışmanlığı konusunda bel�rl� b�r standart 

oluşturmak.
*Ülkem�zde, uluslararası eğ�t�m sektörünün yasal çerçeves�n�n 

U
ED, Uluslararası Eğ�t�m Danışmanları Derneğ�, yurtdışında 

eğ�t�m konusunda danışmanlık h�zmet� veren, güven�l�r 

firmaları b�r araya get�ren b�r s�v�l toplum kuruluşudur. 

Kal�tel�, güven�l�r ve yüksek standartta h�zmet anlayışını kend�ne 

prens�p ed�nm�ş yurtdışı eğ�t�m danışmanlık firmaları tarafından, 

Mayıs 2001'de hayata geç�r�lm�şt�r. Bugün �t�barı �le UED'n�n üye 

sayısı 36'ya ulaşmıştır.

*Yurtdışında eğ�t�m almayı düşünen öğrenc�ler� ve vel�ler�n�, güven�l�r 

firmalara yönlend�rerek, tecrübe ve b�lg� eks�kl�ğ�nden dolayı 

yaşayab�lecekler� zorlukları en aza �nd�rmek.
*Yurtdışında eğ�t�m almak �steyen öğrenc�lerde güven duygusu 

oluşturarak, hayatlarındak� bu çok farklı tecrübeye karşı onları 

hazırlamak.

Hedefim�z;

*Yabancı eğ�t�m kurumlarının, tems�l yeters�zl�ğ� yüzünden mağdur 

olmalarını engellemek.

�y�leşt�r�lmes� �ç�n gerekl� çalışmaları yapmak ve bu sayede hem 

danışmanlık ş�rketler�n�n, hem de yurtdışında eğ�t�m almak �steyen 

öğrenc�ler�n mağdur olmasını engellemek.

*Yurtdışında eğ�t�m almak �steyen k�ş�ler�n �ht�yaçlarına en uygun 

olan programı bel�rlemek, bu k�ş�ler �le yurtdışındak� eğ�t�m kurumları 

arasında köprü görev�n� üstlenerek öğrenc�ler�m�z�n sorunsuz b�r 

yurtdışı eğ�t�m sürec� yaşamaları �ç�n gerekl� çalışmaları yapmaktır.

*Yurtdışı Eğ�t�m Danışmanlığı alanında faal�yette bulunan güven�l�r 

firmaları bünyem�zde toplayarak, her koşulda, ülkem�z�n �ht�yaç 

duyduğu kal�fiye �nsan kaynağının tem�n�n� sağlamaktır!

M�syonumuz;

*Üyes� olan kuruluşların, sektördek� değ�ş�mlere daha hızlı adapte 

olmasını sağlayarak, üyeler�n�n h�zmet kal�tes�n� arttırmak ve bu 

yüksek kal�te standartlarının devamlılığını sağlamak.

*Yurtdışı eğ�t�m sektöründe, çağımızın gerekt�rd�ğ� kal�te 

standartlarını oluşturmaktır!

V�zyonumuz;

İzzett�n Çalışlar Cad. Genç Apt. No:21/9 
Bahçel�evler/İstanbul

0212 556 81 88

www.akt�fedu.com

Ataköy 7-8. Kısım Ata S�t. C7 B Blok 
Bakırköy/İstanbul

0212 560 60 64

www.alesedu.com

Bağdat Cad. Yenel Apt. No:350/8 
Şaşkınbakkal/İstanbul

www.asba.com.tr

0216 363 1160

İnönü Cad. Har�c�yekonağı Sok. Ozanhan 
Apt. No:9 K:3 Gümüşsuyu/İstanbul

0212 249 53 10

www.atlasedu.com

İst�klal Cad. M�m Han No:55 K:2

www.b�l�mev�.com

Beyoğlu/ İstanbul

0212 244 88 77

Fener Kalamış Cad. No:50/2 Kalamış 
Kadıköy/İstanbul

0216 336 33 61

www.b�ltur.com

www.br�t�shs�de-edu.com

Barbaros Blv. No:91
Beş�ktaş/İstanbul

0212 327 51 51

Meşrut�yet Cad. No:11/1
Beyoğlu/İstanbul

0212 292 40 26

www.cds.com.tr

www.crowneg�t�m.com

0212 327 44 55

No:23 K:1 Beş�ktaş/İstanbul
S�nanpaşa Mah. Beş�ktaş Cad. Ak Han Atatürk Mah. Çakmak Sok. No:3 Tunca Apt. 

K:2 D:5 Kares�/Balıkes�r

0266 243 55 74 

www.d�l-mes.com.tr 

0212 234 48 99

www.edcon.com.tr

Val�konağı Cad. No:67 K:7 D:7 
N�şantaşı/İstanbul

Büyükdere Cad. Çınar Apt. No:95 K:5 D:19 
Mec�d�yeköy Ş�şl�/İstanbul

0212 275 48 22

http://www.edumar.com.tr

0332 325 22 40

Askan Mah. Yen� Meram Cad. No:230 
Meram/Konya 

www.edurefer.com.tr www.ef.com.tr

Levent 199 Plaza Büyükdere Cad. No:199 
K:16 Levent/İstanbul 

0850 202 10 00

N�spet�ye Cad. Kerem Apt. 2 30/13 Levent 
Bes�ktas/Istanbul

0212 291 39 20

www.els.edu

0212 236 04 44

Barbaros Blv. No:29/10
Beş�ktaş/İstanbul

www.elt.com.tr

0212 259 07 74

Barbaros Blv. Tekn�k Apt. N0: 19/6 34353
Beş�ktaş/İstanbul

www.afeg�t�m.com

0212 211 41 41

Mec�d�yeköy Mah. Büyükdere Cad. No:65/3 
Ş�şl�/İstanbul

www.academyun�versal.com
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sev�yes�ne ulaşmış olmasının önem� büyüktür. 

Ülkem�zde, yurtdışı eğ�t�m konusunda eğ�t�m danışmanlığı h�zmet� 
veren b�rçok firma bulunmakla beraber, bu firmaların ancak b�r kısmı, 
gerekl� uzmanlık ve tecrübe sev�yes�ne ulaşmış firmalardır. Son 
yıllarda eğ�t�m danışmanlığı firmalarının sayısındak� artış 
net�ces�nde, yeterl� deney�me sah�p olmayan firmaların, �nsanları 
yanlış yönlend�rmeler� öneml� b�r sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Bu 
nedenled�r k�, zaman zaman hem öğrenc� ve vel�ler�n�n hem de 
yurtdışı eğ�t�m kurumlarının güç durumlara düştükler� görülmekted�r. 

G
ünümüz dünyasında yaşanan teknoloj�k gel�şme, ülkeler�n ve 
kül tür ler �n b�rb�r �ne yakınlaşması,  �ş  dünyasının 
çalışanlarından talep ett�ğ� farklı donanım �ht�yaçları ve Türk 

eğ�t�m kurumlarının öğrenc�ler�m�z �ç�n bunları karşılamakta yeters�z 
kalması, öğrenc�ler�m�z� ve a�leler�n� yurtdışında arayışlara 
�tmekted�r. Bu nedenled�r k�, yurtdışında eğ�t�m alan Türk öğrenc� 
sayısı her sene artmakta, yurtdışı eğ�t�m danışmanlığı sektörü �se 
sürekl� büyümekte ve sektöre hergeçen gün yen� firmalar 
eklenmekted�r. 

Yurtdışında eğ�t�m alab�lmek, ülke ve okul terc�h�nden başvuru 
prosedürüne, v�ze �şlemler�nden uçuşa kadar oldukça kapsamlı b�r 
�şlemler bütünün, sorunsuz tamamlanmasını gerekt�rmekted�r. İşte 
bu nedenle her yıl b�nlerce öğrenc�n�n eğ�t�m amacıyla yurtdışına 
çıktığı ülkem�zde, bu öğrenc�ler�n öneml� b�r kısmı b�r yurtdışı eğ�t�m 
danışmanlığı firmasının rehberl�ğ�nden yararlanmaktadır. 

Bu noktada, öğrenc�n�n memnun�yet�nde ve yurtdışı eğ�t�m 
tecrübes�nden beklent�ler�n�n karşılanmasında, yurtdışı eğ�t�m 
danışmanlığı ş�rketler�n�n güven�l�rl�ğ�n�n, gerekl� tecrübe ve b�lg� 

Ayrıca derneğ�m�z, üyeler�n�n sektördek� değ�ş�mler� rahatlıkla tak�p 
edeb�lmes� amacıyla hem kend� bünyes�nde hem de ülkem�zdek� 
yabancı tems�lc�l�kler�n eğ�t�m ve v�ze departmanları �le beraber 
eğ�t�m çalışmaları yürütmekte, konsolosluklar ve yurtdışı okulların 

UED'n�n hayata geç�r�l�ş� �se, �şte tam bu noktada ortaya çıkmakta ve 
yurtdışı eğ�t�m sürec�n�, böyles� c�dd� sorunlar �le karşılaşılmadan 
tamamlanması amacını taşımaktadır. 

Uluslararası Eğ�t�m Danışmanları Derneğ�, UED, yurtdışı eğ�t�m 
danışmanlığı alanında faal�yette bulunan bütün firmalara açık 
olmakla beraber, sadece bel�rled�ğ� yüksek üyel�k kr�terler� �le bel�rl� 
b�r uzmanlık ve kal�te sev�yes�ne ulaşmış olduğunu �spat edeb�len 
firmaların üye olab�ld�ğ� b�r dernekt�r. 

yetk�l�ler� nezd�nde yapılan toplantılarla, üyeler�n�n h�zmet kal�tes�n�n 
gel�ş�m�ne katkıda bulunmaktadır. 

UED, üyes� olan bu kuruluşların, her türlü faal�yet�nde b�r denetleme 
mekan�zması görev�n� üstlend�ğ� g�b�, b�r de ş�kayet mekan�zması 
gel�şt�rm�şt�r. Öğrenc�ler�m�z, eğer b�r UED üyes�n�n tem�n ett�ğ� 
danışmanlık h�zmet� sonrasında herhang� b�r problem �le 
karşılaşırlarsa, bunu UED'ye �leteb�l�r ve yardım talep edeb�l�rler. 

lAkadem�k Danışmanlık; Öğrenc� �ç�n en doğru okul ve en doğru 
programın seç�lmes�, 
lBütçe; Okula göre bütçe değ�l, bütçen�ze göre okul araştırması, 

lİnd�r�m ve Promosyonlar; Sadece eğ�t�m danışmanlığı firmalarına 
sunulan �nd�r�mlerden yararlanma �mkanı, 

Pek� ama UED üyes� bu yurtdışı eğ�t�m danışmanlığı firmaları 
öğrenc�ler�n kend� başlarına üstes�nden gelemeyecekler� hang� 
konularda çözümler sunuyor? 

lHer an er�ş�m; Dünyanın nerese�nde olursanız olun, danışmanınıza 
24 saat er�ş�m �mkanı; 
lFollow Up: Sadece Türk�ye'den ayrılana kadar değ�l, g�tt�ğ�n�z 
ülkede eğ�t�n�z boyunca acente desteğ�, 

lÜcrets�z Danışmanlık; Mükemmel b�r ön hazırlık devres�, ücrets�z 
danışmanlık ve oryantasyon, 

lV�ze; V�ze danışmanlığı 

S�z de, başarılı ve sorunsuz b�r yurtdışı eğ�t�m sürec� �ç�n UED üyes� 
eğ�t�m danışmanlığı firmalarını seç�n. 

lBurslar; Okulların sundukları burslar, bunlara başvurulması �ç�n 
gerekl� �şlemler�n tamamlanması, 

S�ze sunulan bu olanaklardan yararlanın, p�şman olmayın...

neden
ued?
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0216 450 53 40

www.sempaedu.com

Ataşeh�r Bulvarı Ata 2/3 Plaza D:27 K:2 
Ataşeh�r/İstanbul

0216 580 99 60

www.sertur.com

Saray Mah. S�te Yolu Cad. No:4/1 34768 
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Kıblel�zade Sok. Ruh�de Apt. No:3 D:2 
Ş�şhane Beyoğlu/İstanbul

0212 293 61 05

www.soeducat�on.com

www.troy�nt.com
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Beş�ktaş/İstanbul

0212 709 32 10
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0312 223 5218

www.ye-ro.com
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www.esseeg�t�m.com.tr

0324 328 06 62
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Apt. No:2/3 Beş�ktaş/İstanbul

0212 227 02 27

www.global-yurtd�s�eg�t�m.com
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H
er yıl b�nlerce öğrenc�n�n eğ�t�m amacıyla yurtdışına çıktığı 
ülkem�zde, bu öğrenc�ler�n öneml� b�r kısmı b�r yurtdışı eğ�t�m 
danışmanlığı firmasının rehberl�ğ�nden yararlanıyor. Pek� 

ama bu yurtdışı eğ�t�m danışmanlığı firmaları öğrenc�ler�n kend� 
başlarına üstes�nden gelemeyecekler� hang� konularda çözümler 
sunuyor?

l DOĞRU OKUL DOĞRU PROGRAM

Eğ�t�m danışmanlığı firmaları çalıştıkları ve tems�lc�l�kler�n� yaptıkları 
tüm okullardak� burs olanakları hakkında b�lg�y� öğrenc�ler�ne sunar. 
Burslu okumayı düşünen öğrenc�lere, bu okulların burs koşulları 
çerçeves�nde hang�ler�nde ne oranda burs almalarının mümkün 
olduğu ve bunun �ç�n ne şek�lde b�r çalışma yapılması gerekt�ğ� 
konusundak� b�lg�y�, ekstra h�çb�r ücret talep etmeden sunarlar.

B�r yurtdışı eğ�t�m danışmanlığı firmasının öğrenc�ler�ne sunduğu en 
öneml� h�zmet, h�ç şüphes�z  doğru okul ve doğru program seç�m� 
sürec�nde öğrenc�ye danışmanlık yapmaktır. Sayısı yüzler� hatta 
b�nler� bulan okul ve program alternat�fler� �çer�s�nde, öğrenc�ler�n 
akadem�k hedefler�ne, kar�yer amaçlarına, k�ş�sel özell�kler�ne ve not 
ortalaması, yabancı d�l sev�yes� g�b� kr�terlere göre en uygun okul ve 
programın bel�rlenmes�, sadece alanında yetk�n ve yılların 
tecrübes�ne sah�p eğ�t�m danışmanlarının öğrenc�lere sunab�leceğ� 
eşs�z b�r olanaktır.

l TÜM BURS SEÇENEKLERİ

Eğ�t�m danışmanlığı firmaları, tems�lc�l�ğ�n� yaptıkları okullar dünya 
üzer�nde çok gen�ş b�r coğrafyaya yayıldığı �ç�n, b�rçok farklı ülken�n 
v�ze prosederü hakkında b�lg� sah�b�d�rler. Bu sayede öğrenc�lere, 
v�ze dosyalarının eks�ks�z hazırlanması konusunda destek oldukları 
g�b�, güncel v�ze uygulamalarına göre öğrenc�ler� uyarmakta ve 
yönlend�reb�lmekted�rler. Bu da öğrenc�ler�n v�ze başvurularının 
olumlu sonuçlanma �ht�mal�n� arttırmaktadır.

l OKULA GÖRE BÜTÇE DEĞİL, BÜTÇEYE GÖRE OKUL

B�rçok uluslararası eğ�t�m kurumu, tems�lc�l�kler�n� yapan eğ�t�m 
danışmanlığı firmalarına çeş�tl� dönemlerde promosyonlar ve 
�nd�r�mler sunar. Bu eğ�t�m danışmanlığı firmaları da bu olanakları 

l SADECE EĞİTİM DANIŞMANLIĞI FİRMALARINA SUNULAN 
İNDİRİMLER

l VİZE

Eğ�t�m danışmanlığı firmaları, öğrenc�ler�n ekonom�k durumlarını da 
göz önüne alıp, öğrenc� ve vel�ler�n�n bütçeler�n�n karşılayab�leceğ� 
okulları öğrenc�lere sunarak, yurtdışında eğ�t�m almak �steyen 
k�ş�ler�n önündek� en öneml� bar�yerlerden b�r�n� de ortadan kaldırırlar. 
Z�ra b�rçok öğrenc� �ç�n, yurtdışı eğ�t�me ayırılmış bütçe �le terc�h 
ed�len programın mal�yet�n�n uygunluk göstermes� en öneml� 
faktörlerden b�r�d�r.

l HER AN ERİŞİM

S�ze sunulan bu olanaklardan yararlanın, 

l ÖN HAZIRLIK EVRESİ ve ÜCRETSİZ DANIŞMANLIK

S�z de, başarılı ve sorunsuz b�r yurtdışı eğ�t�m sürec� �ç�n UED üyes� 
eğ�t�m danışmanlığı firmalarını seç�n.

Mutlu b�r yurtdışı eğ�t�m sürec� yaşamak �ç�n, terc�hler�n�zde sadece 
okul ve program seç�mler�ne değ�l, ülke, şeh�r ve konaklama 
seç�mler�ne de özen göstermen�z gerek�r. Sabahları uyanmakta 
zorluk çeken b�r �nsanın öğleden sonrak� b�r programa kayıt olması, 
sıcak �kl�m� seven �nsanların n�speten sıcak veya ılıman �kl�mler� 
terc�h etmes�, büyük şeh�r ve kalabalık ortamları sevmeyen 
öğrenc�ler�n, şeh�r merkezler�ndek� okulları terc�h etmemes� veya 
konaklama alternat�fler� arasından seç�m yapılırken, �ng�l�zce prat�ğ� 
yapab�lme �mkanı kadar, öğrenc�n�n a�le ortamına bağlılığı veya 
h�jyen konusundak� t�t�zl�ğ� g�b� koşulların göz önünde tutulması g�b� 
ufak noktalar b�le, yurtdışı eğ�t�m sürec�nden duyulan memnun�yet�n 
artmasında öneml� b�rer neden olab�lmekted�r. Bunun �ç�n �se farklı 
ülke ve şeh�r seçenekler�n�n öğrenc�ye sunulması gerekt�ğ� 
kaçınılmazdır. Bu da tek b�r okul ve sayılı merkezden z�yade, 
öğrenc�ye pekçok farklı lokasyonu sunab�lecek kadar gen�ş b�r okul 
yelpazes�ne hak�m olab�lmey� gerekt�r�r.

doğrudan öğrenc�ler�ne �let�r. Dolayısıyla öğrenc�ler b�r yurtdışı eğ�t�m 
danışmanlığı firması yolu �le başvuru yaparlarsa, bu promosyon ve 
�nd�r�mlerden de yararlanırlar. B�reysel olarak başvuruda bulunan 
adaylar �se bu olanaktan yararlanamaz.

l KİŞİSEL ÖZELLİKLERİNİZE GÖRE SEÇİM YAPMANIN ÖNEMİ

Yurtdışında eğ�t�m tecrübes�nden mutlu ayrılab�lmen�n en öneml� 
koşulu, ön hazırlık evres�n� �y� değerlend�rmek ve gerekl� 
araştırmaları en �y� şek�lde yapab�lmekt�r. Eğ�t�m danışmanlığı 
firmaları s�ze bu noktada yardımcı olacak, �ht�yaç duyduğunuz 
b�lg�ler�, ücrets�z danışmanlık h�zmetler� çerçeves�nde s�ze sunacak 
ve bu ön hazırlık evres�n� en �y� şek�lde değerlend�rmen�z �ç�n tüm b�lg� 
ve deney�mler�n� s�z�nle paylaşacaklardır. Yurtdışında ün�vers�te 
eğ�t�m� almak �steyen b�r öğrenc�n�n yabancı d�l sev�yes�n�n yeterl� 
olup olmadığından hang� yabancı d�l sev�ye tesp�t ve akadem�k 
yeterl�l�k sınavlarını alması gerekt�ğ�ne, bu sınavlar �le �lg�l� prosedür 
ve başvuru sürec�nden bunlar �ç�n gerekl� olan hazırlığa kadar 
onlarca farklı konuda, k�m senelerd�r bu alanda çalışan ve onlarca 
eğ�t�m kurumu �le çalışan b�r yurtdışı eğ�t�m danışmanından daha 
b�lg�l� olab�l�r k�?

Eğ�t�m danışmanlığı firmaları coğrafi uzaklık ve saat farkı g�b� 
nedenlerden ötürü ortaya çıkab�lecek �let�ş�m sorunlarından 
etk�lenmeden, her an yanınızda olab�lecek, ac�l durumlarda en kolay 
�let�ş�m kurab�leceğ�n�z merc�lerd�r. 

p�şman olmayın...

YURTDIŞI EĞİTİM DANIŞMANLIĞI

NEDEN GEREKLİ?
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Eyaletler bazında �se Kal�forn�ya, yükseköğret�mdek� uluslararası 

öğrenc�lerden 6.6 m�lyar ABD Doları katkı alarak l�sten�n z�rves�nde 

yer aldı.

Kaynak:
https://studytravel.network/magaz�ne/news/0/26144

N
AFSA:Assoc�at�on of  Internat�onal Educators ( Uluslararası 

Eğ�t�mc�ler Derneğ� ) tarafından yayınlanan en son yıllık 

anal�ze göre, ABD'dek� uluslararası yükseköğret�m 

öğrenc�ler�,  2017 / 18 öğret�m yılında ekonom�ye yaklaşık 39 m�lyar 

ABD Doları katkıda bulundu.

Amer�ka B�rleş�k Devletler�'ndek� uluslararası öğrenc� �stat�st�kler�n� 

düzenl� olarak yayınlayan Open Doors'un son araştırması, ABD'dek� 

yükseköğret�m kurumlarında uluslararası öğrenc� sayısının toplam 

1.094.792 öğrenc� �le rekor düzeyde olduğunu bel�rtm�şt�. Bu raporun 

ardından Nafsa'nın yayınladığı son rapor �se, bu öğrenc�ler�n 455.622 

farklı �ş destekled�ğ�n� �dd�a ed�yor.

Kal�forn�ya'nın ardından New York (5 m�lyar ABD Doları) ve 

Massachusetts (3 m�lyar ABD Doları) geld� ve on eyalet�n uluslararası 

öğrenc�lerden b�rer m�lyar dolar veya daha fazla para aldığı bel�rt�ld�.

39 m�lyar ABD Doları katkı, 2016/17 akadem�k yılına göre yüzde 5,8 

oranında b�r artışı �fade ed�yor. Bu rakam, eğ�t�m ve yaşam 

harcamalarının tamamını kapsamakta �ken ülkede bulunan 

kurumlardan burs yada destek alan uluslararası öğrenc�ler�n aldıkları 

bu katkının toplam değer� de anal�ze eks� değer olarak katıldı.

İ
ng�ltere'de eğ�t�m almak �steyen Uluslararası Öğrenc�ler �ç�n 

ödenmes� gerekl� olan sağlık katkı payı ödemes�, UK Healt 

Surcharge, 8 Ocak 2019 tar�h�nden �t�baren arttırılarak 300 GBP’a 

çıkarıldı.

D�ğer v�ze türler�ne başvuran adayların yapması gerekl� olan ödeme 

�se 400 GBP'a yükselt�ld�.

Kaynak: 

UKVI-Un�ted K�ngdom V�sas and Im�grat�on'dan yapılan açıklamada 

bu ödeme sayes�nde öğrenc�ler�n ulusal sağlık s�stem�n�n sunduğu 

h�zmetlere tam er�ş�m�n�n sağlandığı �fade ed�lerek, bu ödemen�n k�m� 

d�ğer ülkelerdek� s�gorta zorunlulukları �le karşılaştırıldığında cuz� 

olduğunu, İng�ltere sağlık s�stem�n�n b�r uluslararası öğrenc� �ç�n 

ortalama 470 GBP harcadığını, bunun b�r yılda katkı payı 

ödemeler�ne ek olarak 220 m�lyon GBP harcanması demek olduğunu 

bel�rtt�.

B�l�nd�ğ� g�b� bu ücret AB üyes� olmayan ülke öğrenc�ler�nden,  altı 

aydan uzun b�r programa katılan veya Youth Mob�l�ty Scheme-

Gençl�k Hareketl�l�k Programı'na katılanlar �ç�n ödenemes� zorunlu b�r 

ücret olup  �lk olarak 2013 yılında yürürlüğe g�rm�şt�.

https://studytravel.network/magaz�ne/news/0/26260

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERDEN
AMERİKAN EKONOMİSİNE BÜYÜK KATKI...

İNGİLTERE VİZESİ
SAĞLIK ÜCRETİNDE ARTIŞ

15. Un�vers�ty of Cal�forn�a, Berkeley (A.B.D.)

17. Un�vers�ty of Cal�forn�a, Los Angeles (A.B.D.)

10. Un�vers�ty of Ch�cago  (A.B.D.)

22. Ts�nghua Un�vers�ty (Ç�n Halk Cumhur�yet�)

1. Un�vers�ty of Oxford (İng�ltere)

6. Harvard Un�vers�ty (A.B.D.)

8. Yale Un�vers�ty (A.B.D.)

11. ETH Zur�ch (İsv�çre)

18. Duke Un�vers�ty (A.B.D.)

21. Un�vers�ty of Toronto (Kanada)

7. Pr�nceton Un�vers�ty (A.B.D.)

9. Imper�al College London (İng�ltere)

12. John Hopk�ns Un�vers�ty (A.B.D.)

5. Cal�forn�a Inst�tute of Technology (A.B.D.)

14. UCL-Un�vers�ty College London (İng�ltere)
13. Un�vers�ty of Pennsylvan�a (A.B.D.)

26. London School of Econom�cs and Pol�t�cal Sc�ence (İng�ltere)

3. Stanford Un�vers�ty (A.B.D.)

D
ünyanın en prest�jl � ün�vers�te derecelend�rme ve 

değerlend�rme araştırması olarak kabul ed�len T�mes H�gher 

Educat�on Worls Un�vers�ty Rank�ngs �n 2018-2019 yılı 

değerlend�rmes� yayınlandı. 1250 ün�vers�ten�n yer aldığı bu yılk� 

değerlend�rmede �lk 30'a g�ren ün�vers�teler şöyle bel�rlend�.

2. Un�vers�ty of Cambr�dge (İng�ltere)

4. MIT-Massachusetts Inst�tute of Technology (A.B.D.)

16. Columb�a Un�vers�ty (A.B.D.)

19. Cornell Un�vers�ty (A.B.D.)
20. Un�vers�ty of M�ch�gan (A.B.D.)

25. Northwestern Un�vers�ty (A.B.D.)

27. New York Un�vers�ty (A.B.D.)

23. Nat�onal Un�vers�ty of S�ngapore (S�ngapur)

29. Un�vers�ty of Ed�nburgh (İskoçya)

24. Carneg�e Mellon Un�vers�ty (A.B.D.)

30. Un�vers�ty of Cal�forn�a, San D�ego (A.B.D.)

Araştırmada �lk  �çer�s�nde yer alan ülkem�z ün�vers�teler� ve 1000

yer aldıkları sıralar �se şöyleyd�;

 aralığında Sabancı Ün�vers�tes�351-400

 aralığında Koç Ün�vers�tes�401-450

 aralığında B�lkent Ün�vers�tes�, Boğaz�ç� Ün�vers�tes�, 501-600

Hacettepe Ün�vers�tes�

 aralığında İstanbul Tekn�k Ün�vers�tes�, Ortadoğu Tekn�k 600-800

Ün�vers�tes�

 aralığında Anadolu Ün�vers�tes�, Atılım Ün�vers�tes�, 800-1000

Erc�yes Ün�vers�tes�, Gebze Tekn�k Ün�vers�tes� ve İstanbul 

Ün�vers�tes�

28. Un�vers�ty of Wash�ngton (A.B.D.)

Sıralamanın tamamı �ç�n bknz; 

https://www.t�mesh�ghereducat�on.com/world-un�vers�ty-rank�ngs/

2019/world-rank�ng#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/

asc/cols/stats

TIMES HIGHER EDUCATION 
DÜNYA ÜNİVERSİTELERİ DEĞERLENDİRMESİ

“...Ülkem�zde faal�yet gösteren yükseköğret�m kurumları �le �lg�l� 

düzenlemeler T.C. Anayasası'nın 130. maddes� �le bel�rlenm�ş olup 

kamu tüzel k�ş�l�ğ�ne ve b�l�msel özerkl�ğe sah�p ün�vers�teler ancak 

devlet tarafından kanunla ve devlet�n gözet�m ve denet�m�ne tab� 

olarak kurulab�l�r. Ün�vers�teler ve bağlı b�r�mler�n kuruluş ve 

�şley�şler�, kanunla düzenlenm�şt�r.

Yapılan açıklamada şöyle den�ld�:

Son günlerde Kurulumuza yapılan başvuru ve �hbarlardan, merkez� 

yurt dışında bulunan yabancı ün�vers�teler�n ülkem�zde sözde 

şubeler açtığı ve mezunlar verd�ğ� anlaşılmaktadır.

Yurtdışındak� ün�vers�telerden alınan d�plomaların denkl�k �şlem� 

yapılırken 2547 sayılı Yükseköğret�m Kanunu'na dayanılarak 

hazırlanan Yurtdışı Yükseköğret�m D�plomaları Tanıma ve Denkl�k 

Yönetmel�ğ�n�n yükseköğret�m kurumları ve programlarının 

tanınması �le �lg�l� maddeler� öncel�kl� olarak göz önünde 

bulundurulur. B�r yükseköğret�m kurumunun tanınması �ç�n �lg�l� 

yönetmel�ktek� Madde 5-(1)/b'e göre "B�r ülken�n yükseköğret�m 

kurumuna bağlı olarak başka b�r ülkede faal�yet gösteren kurumların 

menşe ülke ve faal�yet gösterd�ğ� ülke tarafından yasal olarak 

tanınıyor olması," gerek�r.

Y
üksek Öğren�m Kurumu YÖK, yaptığı b�r basın açıklaması �le 

öğrenc�ler�, asıl merkezler� k�m� Ortadoğu ve Balkan ülkeler� 

olan bazı ün�vers�teler�n Türk�ye kampusü veya merkez� adı 

�le yasal düzenlemeler dışında faal�yette bulunan ve merd�ven altı 

tab�r ed�len kurumlar hakkında uyararak bunlardan alına d�plomalara 

denkl�k ver�lemeyeceğ�n� duyurdu.

YÖK'TEN
ÖNEMLİ AÇIKLAMA
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Uluslararası Eğ�t�m Sektörü'nün başat aktörler� olan uluslararası 

okullar ve eğ�t�m danışmanlığı firmalarının karşılıklı oylarıyla 

sah�pler�n� bulması sebeb� �le de oldukça özel b�r yere sah�p olan STM 

Star Awards ödüller�nde, �lk olarak aday gösterme sürec�nde tüm 

dünyadan eğ�t�m danışmanlık firmaları dernekler� �le yarışan UED; 

Aseproce / İspanya, IALCA / İtalya, AMTE / Meks�ka ve ARSAA / 

Arjant�n �le final oylamaya kalmaya hak kazandı.

D�ğer b�r kategor� olan Star Agency Eastern Europe kategor�s�nde 

aday olma başarısını gösteren beş kuruluşun �k�s�n�n UED üyes� 

olması da bu başarıyı taçlandırdı.

U
luslararası eğ�t�m sektörünün en öneml� yayını olan Study 

Travel Magaz�ne'�n her sene verd�ğ� ve sektörün “Oscar”ları 

olarak kabul ed� len ST Star Awards ödül ler �nde 

kategor�ler�nde aday olan kuruluşlar açıklandı. 2013, 2015 ve 2016 

yıllarında bu ödülü kazanma başarısını gösteren UED üstüste 

yed�nc� senede de aday göster�ld�.

Uluslararası Öğrencİler
Yurtdışı Eğİtİm Danışmanlık Fİrmalarını

Tercİh Edİyor

UED,
YİNE DÜNYANIN EN İYİ EĞİTİM DANIŞMANLIK
DERNEKLERİNİN ARASINDA YER ALDI

Ü
lkem�z yurtdışı eğ�t�m danışmanlığı sektöründe faal�yette 

bulunan kuruluşları b�raraya get�ren �lk dernek olması 

yanında, alanında dünyanın en başarılı derneğ� de seç�lmey� 

başarmış olan Uluslararası Eğ�t�m Danışmanları Derneğ� UED, 

sektörün yurtdışındak� ses� olmaya devam ed�yor. Ülkem�zdek� 

gel�şmeler, sektörel yen�l�kler ve yurtdışı eğ�t�m p�yasasındak� 

trendler �le �lg�l� UED'n�n yaptığı değerlend�rmeler yerl� ve yabancı 

basında, özell�kle uluslararası sektörel yayınlarda kend�ne yer 

buluyor.  Bu çerçevede UED'n�n yaptığı değerlend�rmeler, yıllık UED 

Üyeler anket�n�n sonuçları ve UED Basın Bültenler�, geçt�ğ�m�z 

aylarda Hürr�yet ve Sabah g�b� ulusal basın kuruluşlarının yanında, 

Study Travel Magaz�ne ve PIE NEWS g�b� uluslararası  mecralarda 

kend�ne yer buldu.

UED'NİN ARAŞTIRMALARI
BASINDA KENDİNE YER BULDU

 
Asıl merkezler� Orta Doğu ve Balkan ülkeler�nde olan ve ülkem�zde 

Gaz�antep, Mers�n, Antakya, Urfa, Bursa, İstanbul, Ankara g�b� 

şeh�rlerde"Ün�vers�te kampüsü ya da şubes�" adı altında apartman 

da�reler�nde gayr� resm� olarak faal�yet gösteren sözde ün�vers�te 

şubeler�n�n, sosyal medya aracılığıyla öğrenc� toplamaya çalıştığı 

tesp�t ed�lm�şt�r.

Kuruluş ve �şley�ş�ne da�r h�çb�r yasal dayanağı olmayan, resm� 

statüsü bulunmayan, eğ�t�m ve öğret�m açısından ülkem�zdek� h�çb�r 

usul ve esasa uymayan bu yapılanmalara �t�bar ed�lmemes� 

gerekmekted�r.
 
Sözde ün�vers�te eğ�t�m�n�n, apartman da�reler�nde ya da uzaktan 

eğ�t�m yolu �le yükseköğren�m�n gerekt�rd�ğ� n�cel�k ve n�tel�kten 

yoksun olarak, gerekl� akadem�k ve meslek� kazanımlar 

sağlanmadan, kısa sürede ve özell�kle ülkem�zdek� sığınmacılara 

yönel�k olarak ver�ld�ğ� ve öğrenc�ler�n or�j�nal d�plomalarla mezun 

ed�ld�ğ� anlaşılmaktadır.

Ülkem�z�n gel�şmekte olan yükseköğret�m s�stem�n� ve kal�tes�n� bu 

tür yıkıcı etk�lerden korumak �ç�n tanınmayan ve ülkem�zde yasal 

olmayan b�r başka ülkede bulunan ün�vers�teye a�t yükseköğret�m 

kurumlarından alınan d�plomaların �lg�l� mevzuat hükümler� göz 

önünde bulundurularak REDDEDİLECEĞİ hususu kamuoyumuzun 

b�lg�s�ne saygıyla sunulur...”

Kaynak:http://www.yok.gov.tr/yabanc�-un�vers�teler�n-turk�ye-dek�-

sozde-subeler�nden-al�nan-d�plomalara-yonel�k

2018'de yayınlanan, İspanya, Fransa, İtalya ve Almanya'nın 

yanında İng�l�zce eğ�t�m�n�n ver�ld�ğ� 8 önde gelen ülkedek� yaklaşık 

3000 öğrenc�y� kapsayan araştırma, gerek okul seç�m� gerekse 

başvuru ve kayıt aşamasında öğrenc�ler�n büyük kısmının yurtdışı 

eğ�t�m danışmanlık firmalarından h�zmet almayı terc�h ett�ğ�n� ortaya 

koydu.

Bu 12 lokasyonun tamamında, 

yur td ış ı  eğ � t �m danışmanl ık 

firmaları okullara kayıt aşama-

sında öğrenc�ler�n en çok yarar-

landığı kaynak olurken, 9 ülkede de 

okul seç�m� konusunda en çok �t�bar 

ed�len merc�� oldu. Sadece 3 ülkede 

okul seç�m�nde b�r arkadaş veya 

akrabanın öner�s� ve �nternet üzer�nden 

yapılan araştırmalar okul seç�m�nde 

yurtdışı eğ�t�m danışmanlık 

firmalarından daha etk�n b�r 

rol oynar gözüktü.

Öğrenc�ler�n yurtdışı eğ�t�m 

alma nedenler� �nce-

lend�ğ�nde ve öğrenc�-

ler�n tamamı değer-

lend�r�ld�ğ�nde �se, 

mevcut ya da gele-

cektek� meslek� çalış-

manın en öneml� yurt-

dışı eğ�t�m mot�vasyonu

2018'de 12 öneml� dest�nasyonda d�l eğ�t�m� alan uluslararası 

öğrenc�lere yönel�k yapılan b�r �nceleme, öğrenc�ler açısından 

eğ�t�m alacağı okulu seçme ve kayıt yaptırma aşamasında 

yurtdışı eğ�t�m danışmanlık firmalarının en öneml� rolü oynadıklarını 

gösterd�.

olduğu bel�rlend�.

https://studytravel.network/magaz�ne/news/0/26244
Kaynak:
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Mart: 16, Nisan: 5, Mayıs: 10
Haziran: 15, Temmuz: 6,

Mart: 8, 9, 16, 30, Nisan: 5, 6, 13, Mayıs: 4, 10, 11, 18, 19
Haziran: 1,14, 15, 29, Temmuz: 6, 12, 13, 20 ,27, 28

Mart: 9, 16, 30, Nisan: 6,13, Mayıs: 4, 11, 18, 19
Haziran: 1, 15, 29, Temmuz: 6, 20

Mart: 9, 16, 30, Nisan: 6,13
Mayıs: 4, 11, 18, Haziran: 1, 15, 29

Mayıs: 11, Haziran: 1, Temmuz: 6
Mart: 8, Nisan: 5

Mart: 16, Nisan: 5
Mayıs: 10, Haziran: 1, 29, Temmuz: 6

Haziran: 1, 6, Temmuz: 20
Mart: 9, Nisan: 6, Mayıs: 4

Mart: 8, Nisan: 5
Haziran: 1, Temmuz: 6

Mart: 8, 9, 16, 30, Nisan: 5, 6, 13
Mayıs: 4, 11, Haziran: 15, 29, Temmuz: 6, 12

Mart: 8, 9, 16, 30, Nisan: 5, 6, 13 Mayıs: 4, 10, 11, 18, 19
Haziran: 1, 14, 15, 29, Temmuz: 6, 12,13, 20, 27, 28

Mart: 8, 30, Nisan: 5, 13, Mayıs: 4, 10, 11, 18
Haziran: 1, 14, 15, 29, Temmuz: 6, 12, 27

Mart: 9, Nisan: 6
Mayıs: 4, Haziran: 15

Haziran: 15, Temmuz: 6,
Mart: 16, Nisan: 5, Mayıs: 10,

Haziran: 15, Temmuz: 6
Mart: 8, Nisan: 5, Mayıs: 10

Mart: 16, Haziran: 1
Temmuz: 6

Mart: 8, Nisan: 5, Mayıs: 4
Haziran: 15, Temmuz: 6

Adana

Ankara

Antalya

Bursa

Den�zl�

Esk�şeh�r

Gaz�antep

Hatay

İstanbul (Asya)

İstanbul (Avrupa)

İzm�r

Kastamonu

Kayser�

Kocael�

Malatya

Mers�n

ŞEHİR SINAV TARİHİ

SINAV TARİHLERİ
YABANCI DİL SEVİYE TESPİT SINAVLARI

1-TOEFL IBT SINAV TARİHLERİ

Önemli Bilgi: Dergimiz yayına hazırlandığı sırada, 2019 yılı Ağustos ayı sonrasındaki sınav tarihleri henüz 
açıklanmamıştı. Bu tarihten sonraki tüm TOEFL IBT sınav tarihlerini öğrenebilmek için www.ets.org sitesini 
ziyaret edebilirsiniz.

2-IELTS SINAVI TARİHLERİ:
IELTS Sınavı ülkemizde British Council ve IDP tarafından düzenlenmektedir.
British Council'in sınav tarihleri ve merkezleri şöyledir:

IDP'nin sınav tarihleri ve merkezleri ise şöyledir:

Derg�m�z yayına hazırlandığında BC ve IDP henüz 
yukarıda bel�rt�len tar�hler sonrası �ç�n bel�rlenen 
sınav tar�hler�n� açıklamamıştı. Bu konuda b�lg� �ç�n 
https://www.br�t�shcounc�l.org.tr/exam/�elts/date
s-fees-locat�ons
ve http://�dp�eltsturkey.com/tr/�elts-s�nav-
tar�hler�/ s�teler�n� z�yaret edeb�l�rs�n�z.

Öneml� B�lg�: Sınav ve son başvuru tar�hler� �le 
yapıldukları şeh�rler IELTS sınavını düzenleyen 
kurumlar arasında farklılık göstereb�l�r. Ayrıntılı b�lg� 
�ç�n lütfen bu kurumlarla �let�ş�me geç�n�z.
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3-CAMBRIDGE SINAVLARI

-B2 FIRST SINAVI (CAMBRIDGE ENGLISH: FIRST / FCE)

11 Haz�ran, 22 Haz�ran, 25 Temmuz, 22 Ağustos, 12 Ek�m,
9 Kasım, 3 Aralık, 14 Aralık
 
Computer-Based: 23 Mart, 9 N�san, 25 Mayıs, 6 Haz�ran,

Paper-Based: 9 Mart, 15 Mart, 13 N�san, 18 Mayıs, 8 Haz�ran,

8 Haz�ran, 13 Temmuz, 9 Ağustos, 27 Eylül, 19 Ek�m, 22 Kasım, 
30 Kasım

-C1 ADVANCED SINAVI (CAMBRIDGE ENGLISH: ADVANCED / 
CAE)

Paper-Based: 9 Mart, 11 Mayıs, 12 Mayıs, 13 Haz�ran, 30 Kasım, 
5 Aralık

Paper-Based: 16 Mart, 23 Mart, 27 N�san, 4 Mayıs, 11 Mayıs,

10 Ağustos, 21 Eylül, 26 Ek�m, 9 Kasım, 5 Aralık

Computer-Based: 2 Mart, 14 Mayıs, 13 Temmuz, 23 Kasım

Haz�ran, 22 Haz�ran, 6 Temmuz, 24 Temmuz, 23 Ağustos, 7 Eylül, 
19 Ek�m, 2 Kasım, 23 Kasım, 4 Aralık, 7 Aralık, 14 Aralık

-C2 PROFICIENCY SINAVI (CAMBRIDGEENGLISH: 
PROFICIENCY / CPE)

18 Mayıs, 1 Haz�ran, 12

11 Haz�ran, 15  Haz�ran, 29 Haz�ran, 20 Temmuz, 3 Ağustos,
Computer-Based: 22 Mart,  6 N�san, 16  Mayıs, 25 Mayıs, 

30 Kasım,

Paper Based: 21 Mart, 25 Mayıs, 16 Kasım

Computer-based: 11 Mayıs, 21 Haz�ran, 13 Aralık

Computer-Based: 22 Mart, 11 Mayıs, 21 Haz�ran, 7 Eylül, 5 Ek�m, 
27 Kasım, 13 Aralık

23 Kasım

Paper Based: 9 Mart, 15 Mart, 1 Haz�ran, 6 Haz�ran, 13 Eylül,

-B1 BUSINESS PRELIMINARY SINAVI (CAMBRIDGE  ENGLISH  
BUSINESS: PRELIMINARY/ BEC PRELIMINARY)

Paper Based: 14 Mart, 9 N�san, 18 Mayıs, 8 Haz�ran, 14 Eylül,

-B2 BUSINESS VANTAGE SINAVI (CAMBRIDGE ENGLISH: 
BUSINESS VANTAGE / BEC VANTAGE)

Computer-based: 22 Mart, 11 Mayıs, 21 Haz�ran, 7 Eylül,
27 Kasım, 13 Aralık
 
-C1 BUSINESS HIGHER SINAVI (CAMBRIDGE ENGLISH: 
BUSINESS HIGHER / BEC HIGHER)

Öneml� B�lg�: Cambr�dge sınavlarının bazılarının “Speak�ng” bölümü tar�hler�, 
sınava g�receğ�n�z test merkez� tarafından bel�rlenecekt�r. Sınavın bu bölümünü 
alma tar�h�n�z, “Read�ng,” “Wr�t�ng,” ve “L�sten�ng” bölümler�n�n heps�n� beraber 
alacağınız tar�hten önce ya da sonra olab�l�r. Daha fazla b�lg� �ç�n test 
merkez�n�zle �let�ş�me geç�n�z. Derg�m�z yayına hazırlandığı sırada henüz 
açıklanmamış olan ya da sayfalarımızda yer veremed�ğ�m�z d�ğer Cambr�dge 
Sınavları'nın tar�hler�n� www.cambr�dgeengl�sh.org/exams/ web sayfasından 
öğreneb�l�r�sn�z.

Sınav başvuruları ve merkez seç�m�, kurumun web sayfaları üzer�nden onl�n eolarak yapılmakta, bunun �ç�n �lk olarak b�r kullnıcı hesabı 
oluşturmak gerekmekted�r. Daha detaylı b�lg� ve kayıt �ç�n https://tr.pearson.com/tr/pte-academ�c.html web s�tes�n� z�yaret ed�n�z.

4- PEARSON TEST OF ENGLISH – ACADEMIC (PTE-A)

5- TESTDAF SINAVI

PTE Academ�c sınavları, Türk�ye’de İstanbul, Ankara, Den�zl�, Adana ve Erzurum'dak� sınav merkezler�nde düzenlenmekted�r. Sınav tar�hler� 
�se, sınav merkez�n�n�n uygunluğuna ve öğrenc� başvurularının yoğunluğuna göre değ�şmekted�r.

Almanya'da yüksek öğren�m görmek �steyen öğrenc�ler�n Almanca sev�yeler�n� belgelemeler� �ç�n sev�ye tesp�t sınavlarından en yaygın olanı 
TESTDAF sınavına Almanya veya Türk�ye'de g�reb�l�rs�n�z. Türk�ye'dek� sınav merkezler� Antalya, Ankara, Erzurum, İstanbul, İzm�r ve 
Bursa'da bulunmaktadır. Sınav tar�hler� �se merkezlere göre değ�şmekte ve yılboyu b�rkaç sınav düzenlenmekte, bu sınavların tar�hler� sınav 
merkezler�n�n kend� web sayfalarından duyurulmaktadır. Bu merkezler�n l�stes�n� ve web sayfalarına l�nkler�; www.testdaf.de s�tes�nden 
tem�n edeb�l�rs�n�z.

6-DELE SINAVI

İspanyolca sev�ye bel�rleme sınavı olan DELE sınavının Türk�ye'de yapıldığı
merkezler ve bu merkezlere göre sınav ve son kayıt tar�hler� şöyled�r:

Öneml� B�lg�: Cambr�dge sınavlarının bazılarının “Speak�ng” bölümü 
tar�hler�, sınava g�receğ�n�z test merkez� tarafından bel�rlenecekt�r. 
Sınavın bu bölümünü alma tar�h�n�z, “Read�ng,” “Wr�t�ng,” ve “L�sten�ng” 
bölümler�n�n heps�n� beraber alacağınız tar�hten önce ya da sonra olab�l�r. 
Daha fazla b�lg� �ç�n test merkez�n�zle �let�ş�me geç�n�z. Derg�m�z yayına 
hazırlandığı sırada henüz açıklanmamış olan ya da sayfalarımızda yer 
veremed�ğ�m�z d�ğer Cambr�dge Sınavları'nın tar�hler�n� 
www.cambr�dgeengl�sh.org/exams/ web sayfasından öğreneb�l�r�sn�z.

7-DELF-DALF Sınav Tar�hler�

Fransızca sev�ye bel�rleme sınavları olan DELF-DALF Sınavları yet�şk�n �ç�n,
gençler �ç�n (Delf Jun�or; �lköğret�m, ortaöğret�m, l�se öğrenc�ler�) ve çocuklar �ç�n
(Delf Pr�m 8-12 yaş arası) olmak üzere 3 kategor�de yapılmaktadır.

Aşağıda göreceğ�n�z sınav tar�hler� yet�şk�n grubu sınav tar�hler�d�r.

Fransız ün�vers�teler�ne kabul �ç�n gerekl� olan sev�ye, kuruma göre değ�şeb�lmekle beraber, genell�kle B2 Sev�yes�'d�r.
Ancak bu konuda kes�n b�lg� �ç�n yurtdışı eğ�t�m danışmanınız �le �let�ş�me geçmen�z� tavs�ye eder�z.

DELT-DALF Sınavları ülkem�zde Inst�tut França�s / Fransız Kültür Merkez� tarafından, kurumun İstanbul, Ankara ve
İzm�r'dek� merkezler�nde sunulmaktadır. Sınav tar�hler�n�n bu merkezlere göre değ�ş�kl�k göstermes� �ht�mal�ne karşı,
www.�fturqu�e.org web s�tes�n� kontrol etmen�z� öner�r�z.

8-CELI Sınav Tar�hler�

İtalyanca sev�ye bel�rleme sınavları arasında en yaygını olan CELI,  ülkem�ze  Inst�tuto Ital�ano d� Cultura / İtalyan Kültür
Merkez� tarafından düzenlenmekted�r. Derg�m�z yayına hazırlandığında 2019 yılı CELI sınavlarının tar�hler� duyurulmamıştı.
Bu sınav �le �lg�lenen adayların www.��c�stanbul.ester�.�t/ adres�n� düzenl� aralıklar �le z�yaret etmeler�n� tavs�ye eder�z.

5.04.2019

24-25.05.2019

6.02.2019

27.03.2019

22-23.11.2019 9.10.2019
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YURTDIŞINDA EĞİTİM ALMAK İÇİN GEREKLİ
KİMİ AKADEMİK SINAVLARIN TARİHLERİ
1-SAT SINAVI TARİHLERİ:
 
9 Mart 2019 -SBT 8 Şubat 2019 (SAT Subject Tests bu tar�hte sunulmamaktadır)
4 Mayıs 2019 -SBT 5 N�san 2019
1 Haz�ran 2019 -SBT 3 Mayıs 2019

12-13 N�san 2019 -SBT 22 Mart 2019

2-ACT SINAV TARİHLERİ:

7-8 Haz�ran 2019 -SBT 17 Mayıs 2019

2019 yazında gerçekleşecek Work & Travel programı �ç�n başvurular 2018'�n son aylarında başlamıştır. Başvurular 2019 yılı N�san - Mayıs 
aylarına kadar devam edeb�lmekted�r. Bununla beraber, b�rçok kuruluş kontenjanını daha önce doldurduğu �ç�n kayıtlarını bu tar�hten önce 
kapatmaktadır.

Paper-Based olarak yapılan GRE Subject Tests-Konu Testler� �se dünya genel�nde yılda üç kez yapılmakta olup kayıt �onl�ne ya da posta yolu 
�le yapılab�lmekted�r. Bunula beraber ETS Hesabı olan adaylar onl�ne kayıt olab�lmekted�rler.

GMAT Türk�ye'de, İstanbul ve Ankara'dak� merkezlerde, yılın her dönem�nde talebe göre yapılmaktadır.  Randevu  �ç�n  uygun  zamanlar,  
sınav  merkez�n�n  kapas�tes�ne  ve  başvuru yoğunluğuna göre değ�ş�kl�k göstermekted�r. Sınav �ç�n uygun zamanları s�ze en yakın sınav 
merkez�nden veya https://www.mba.com/exams/gmat web s�tes�nden öğreneb�l�rs�n�z.

B�lg�sayar tabanlı yapılmakta olan GRE General Sınavına, Türk�ye'de bu sınavı organ�ze eden kurum olan ETS Global'�n resm� merkez� 
olmadığından, ETS Global'İn anlaşmalı olduğu test merkezler�nde g�reb�l�rs�n�z. GRE General Test, bu merkezlerde yılın her dönem�nde 
talebe göre yapılmaktadır ve bu nedenle haftanın herhang� b�r günü sınava g�rme olanağı bulunab�lmekted�r. Her 21 günde b�r yapılmaktadır. 
Bu sınav tar�hler�n� görmek ve kayıt yaptırmak �ç�n,ETS Global'�n web sayfaları üzer�nden https://www.ets.org/gre/rev�sed_general/reg�ster/ 
kullanıcı hesabı oluşturmanız ve bu hesap �le g�r�ş yapmanız gerekmekted�r.

WORK & TRAVEL 2019 PROGRAMI SON BAŞVURU TARİHLERİ

Derg�m�z yayına hazırlandığı sırada, ETS Global'�n web sayfalarında, 6 N�san 2019 da Ankara'da konu test�n�n yapılacağı duyurulmuştu. GRE 
Subject Test hakkında daha detaylı b�lg� ve kayıt �ç�n https://www.ets.org/gre/subject/reg�ster/ web sayfasını z�yaret ed�n�z.

3-GRE SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ

4-GMAT SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ

BAZI YURTDIŞI EĞİTİM BURSLARININ
SON BAŞVURU TARİHLERİ

Fullbr�ght Türk�ye'n�n, Türk vatandaşlarına verd�ğ� burslar �ç�nde, öğrenc�lere ver�len Yüksek L�sans, Doktora ve Prof. Dr. Az�z Sancar Doktora 
burslarının son başvuru tar�h� 10 N�san 2019 olarak açıklanmıştır. Derg�m�z yayına hazırlandığında Öğret�m Üyeler� ve Araştırmacılar �ç�n 
ver�len burslar �le Doktora Tez� Araştırma, Meslek Yüksekokulu Öğren�m, Yabancı D�l Öğret�m As�stanlığı ve Hubert H. Humphrey Programı 
2020-2020 öğren�m yılı burslarının son başvuru tar�h� henüz açıklanmamıştı. Bu konuda güncel b�lg� �ç�n; https://fulbr�ght.org.tr/turk-
vatandaslar�na-ver�len-burslar s�tes�n� z�yaret edeb�l�rs�n�z.

-CHEVENING BURS PROGRAMI

B�rleş�k Krallık Dış İşler� Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarınca, İng�ltere'de yüksek  l�sans yapmak adaylara sunulan Cheven�ng Bursları 2019-2020 
başvruları kapanmıştır. Derg�m�z yayına hazırlandığı sırada, 2019-2020 bursları �ç�n değerlend�rme sürec� devam  ederken henüz 2020-2021 
başvuruları �le �lg�l� zaman ç�zelges� yayınlanmamıştı. Bu nedenle bu burslar �le �lg�lene adayların www.cheven�ng.org/turkey web s�tes�n� 
tak�p etmeler� tavs�ye ed�l�r.

-FULLBRIGHT BURSLARI

-TÜBİTAK BURSLARI

-TEV-TÜRK EĞİTİM VAKFI BURSLARI

Öneml� B�lg�: Bu sayfalarda açıklanan sınav / etk�nl�k tar�hler�n�n tümü �ç�n, organ�zatörler tarafından tar�h değ�ş�kl�ğ�ne g�d�leb�l�r. Ayrıntılı b�lg� 
�ç�n lütfen s�ze en yakın sınav merkez� / organ�zatör �le �let�ş�me geç�n�z. Bu tar�hler�n değ�şmes� durumunda UED Derneğ� sorumluluk kabul 
etmemekted�r.

Derg�m�z yayına hazırlandığı sırada, yurtdışında yüksek l�sans eğ�t�m� �ç�n burslar sunan Türk Eğ�t�m Vakfı'nın 2019-2020 dönem� bursları �ç�n 
son başvuru tar�hler� gelm�ş veya gelmek üzere olduğundan, bu tar�hlere sayfalarımızda yer verem�yoruz. 2020-2021 eğ�t�m dönem� bursları 
�le �lg�lenen adayların güncel b�lg� �ç�n http://www.tev.org.tr/burslar�m�z web s�tes�n� düzenl� aralıklar �le z�yaret etmeler�n� tavs�ye eder�z.

Yurtdışında l�sansüstü ve doktora eğ�t�m� �ç�n burslar sunan Tüb�bak'ın 2019-2020 dönem� bursları �ç�n son başvuru tar�hler�, derg�m�z yayına 
hazırlandığında henüz açıklanmamıştı. Bu konuda güncel b�lg� �ç�n www.tub�tak.gov.tr/tr/burslar web s�tes�n� z�yaret edeb�l�rs�n�z.

-JEAN MONNET BURSLARI

AB muktesabatı konusunda uzmanlaşmak �steyen kamu ve özel sektör çalışanlarına, ün�vers�teler�n �dare ve akadem�k personeller�ne, l�sans 
düzey�nde son sınıf ve l�sansüstü (yüksek l�sans veya doktora) düzey�nde öğrenc� olan k�ş�lere ver�len burslar olan Jean Monnet Burslarının 
2020-2021 zaman ç�zelges� ve başvuru tar�hler�, derg�m�z yayına hazırlandığında hen�z �lan ed�lmem�şt�. Bu burslar �le �lg�lenen 
öğrenc�ler�m�z�n http://www.jeanmonnet.org.tr/tr/ web sayfalarını düzenl� olarak z�yaret etmeler�n� öner�r�z.

ÜLKEMİZDEKİ YURTDIŞI EĞİTİM FUARLARININ TARİHLERİ
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YILIN EN BAŞARILI İNGİLİZCE DİL OKULU– İNGİLTERE:

ILAC – Internat�onal Language Academy of Canada

H
er yıl UED tarafından organ�ze ed�len ve kazananları, üyes� 
olan eğ�t�m danışmanlığı firmalarının oyları �le bel�rlenen UED 
Agency Awards of Turkey, Türk öğrenc�ler� ve eğ�t�m 

danışmanlık firmalarına en kal�tel� eğ�t�m ve h�zmet� sunduğuna 
�nanılan okulları ödüllend�rmek ve onore etmek �ç�n ortaya çıkmış b�r 
çalışmadır.

 EMBASSY ENGLISH 

EMERALD CULTURAL INSTITUTE

İlk olarak 2013 yılında yapılan ödüller�n ardından bu sene altıncısı 
düzenlenen ve sah�pler�n� bulan ödüller�n kazananları şöyle:

EC ENGLISH

YILIN EN BAŞARILI ALMANCA DİL OKULU – ALMANYA:
GLS BERLIN

YILIN EN BAŞARILI İNGİLİZCE DİL OKULU– ABD:

YILIN EN BAŞARILI İNGİLİZCE DİL OKULU – İRLANDA:

YILIN EN BAŞARILI İNGİLİZCE DİL OKULU – KANADA:

ELS LANGUAGE CENTERS

REGENT LANGUAGE

YILIN EN BAŞARILI İNGİLİZCE DİL OKULU – AVUSTRALYA:

BYILIN EN BAŞARILI İNGİLİZCE DİL OKULU – MALTA:

YILIN EN BAŞARILI FRANSIZCA DİL OKULU – FRANSA:

UED
AGENCY AWARDS OF TURKEY

FRENCH �n NORMANDY

IH BARCELONA

HUMBOLDT INSTITUT

LINGUAVIVA

YILIN EN BAŞARILI FRANSIZCA YAZOKULU – TÜM DÜNYA:

KAPLAN INTERNATIONAL

Ödüller, 10 Kasım cumartes� geces�, D�van Hotel İstanbul'da 
düzenlenen b�r yemeğ�n ardından kazananlara takd�m ed�ld�.

YILIN EN BAŞARILI İSPANYOLCA DİL OKULU – İSPANYA:

STUDIO CAMBRIDGE

YILIN EN BAŞARILI ALMANCA YAZOKULU – TÜM DÜNYA:

YILIN EN BAŞARILI İTALYANCA DİL OKULU – İTALYA:

YILIN EN BAŞARILI İNGİLİZCE YAZOKULU – TÜM DÜNYA:

CERAN LINGUA 

Ödül tören� önces�nde �se UED üyes� eğ�t�m danışmanlık firmaları �le 
IALC-Internat�onal Assoc�at�on of Language Centers üyes� okulların 
katılımı �le b�r workshop gerçekleşt�r�lm�şt�. 

UED olarak ödüllerin, sahiplerine 2019 yılı için bol şans getirmesini 
dileriz.

YILIN EN BAŞARILI ZİNCİR DİL OKULU – TÜM DÜNYA:

UED ÜYESİ
YURTDIŞI EĞİTİM DANIŞMANLIK FİRMALARI ,
YILIN EN BAŞARILI YURTDIŞI DİL OKULLARINI BELİRLEDİ

UED Yönet�m Kurulu Başkanı Sn. Aslıhan Özenç yaptığı açılış 
konuşmasında, katılımcılara, ana sponsor Guard Me Internat�onal 
Insurance ve sponsor ELS Language Serv�ces'a teşekkür ett�kten 
sonra şöyle devam ett�: “...UED Z�rve Toplantısı, sektörümüzün 
gel�ş�m�ne yardımcı olacak b�r tartışma platformu yaratarak bu alanda 
b�r �lk oldu. Ülkem�z�n, b�rçok meydan okuma �le karşı karşıya olduğu 
ve buna hem ülke çapında hem de küresel çapta et�k�l� b�r değ�ş�m 
taleb�n�n eşl�k ett�ğ� b�r dönem yaşıyoruz. Uluslararası eğ�t�m çok 
öneml� ve heyecan ver�c� b�r alan ve b�zler UED'n�n bu etk�nl�kler� �le 
yaratıcı �nsanları buluşturmaya devam edeceğ�z...”

Sadece ülkem�zde değ�l dünyada da daha önce benzer� yapılmamış 
olan etk�nl�k, sektörel konulara da�r b�lg�lend�r�c� sunum ve paneller�n 
yanı sıra açık tartışma toplantılarını ve b�reb�r görüşmeler� b�rarada 
sunan b�r program dah�l�nde hayata geç�r�ld�. UED Summ�t, yurtdışı 
eğ�t�m kurumları ve onların ülkem�zdek� tems�lc�s� olan yurtdışı eğ�t�m 
danışmanlığı firmalarının rahat ve eğlencel� b�r ortamda b�r araya 
gelerek sektörün geleceğ�n� tartışacakları b�r etk�nl�k oldu.

K
ısaca UED olarak b�l�nen Uluslararası Eğ�t�m Danışmanları 
Derneğ�, �lk z�rve toplantısını 29 Kasım 1 - Aralık 2018 
tar�hler�nde, üyes� olan yurtdışı eğ�t�m danışmanlık firmaları 

ve yurtdışı eğ�t�m kurumlarının katılımı �le Antalya Belek'de 
gerçekleşt�rd�.

UED summıt
YURTDIŞI EĞİTİM ZİRVESİ

Z�rve toplantısının �lk bölümünde, hem ülkem�zde yerleş�k yurtdışı 
eğ�t�m danışmanlığı firmaları hem de yurtdışı d�l okulları �ç�n b�lg� 
ver�c� sunum ve paneller yer alırken, �k�nc� bölümde danışmanlık 
firmalarının yönet�c�ler�n�n sektörel konuları tartıştığı anda d�ğer 
salonda yurtdışı d�l okullarının yetk�l�ler� ve yurtdışı danışmanlar 
b�reb�r görüşmeler yaptılar. UED Summ�t, cumartes� günü Antalya'da 
bulunan Kurşunlu Şelales� Tab�at Parkı'na yapılan b�r gez� �le sona 
erd�.

UED'NİN İLK YURTDIŞI EĞİTİM
ZİRVESİ UED SUMMIT 2018, ANTALYA'DA YAPILDI
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Y
urtdışında eğ�t�m almak �steyen herkes�n önündek� en öneml� 
engel, h�ç şüphes�z bu eğ�t�m�n mal�yet�d�r. Özell�kle döv�z 
kurlarının ulusal veya uluslararası s�yas� ve ekonom�k 

dalgalanmalara bağlı olarak çok değ�şken b�r sey�r �zled�ğ� şu son 
yıllarda bütçe konusu her öğrenc� �ç�n üzer�nde en çok düşünülmes� 
gereken konu olarak ortaya çıkmaktadır.

Yurtdışında eğ�t�m almanın bell� b�r mal�yet�n�n olduğu ve döv�z 
kurlarındak� herhang� b�r artışın ülkem�zden yurtdışına g�derek eğ�t�m 
almak �steyen �nsanların bütçes�ne olumsuz etk� yaptığı b�r gerçek. 
D�ğer taraftan alınan eğ�t�m�n kal�tes� veya harcanan zaman 
düşündüğünde yurtdışı eğ�t�m�n ne kadar doğru b�r fik�r olduğu ortaya 

Pek� Yurtdışı Eğ�t�m Gerçekten Pahalı Mı?

çıkıyor. Örneğ�n d�l eğ�t�m� �ç�n düşündüğümüzde, ülkem�zde d�l 
eğ�t�m� alırken karşılaşacağınız ortalama b�r d�l okulunun eğ�t�m ve 
eğ�tmen kal�tes� �le yurtdışındak� ortalama b�r d�l okulunun İng�l�zce 
eğ�t�m�ndek� ve eğ�tmen kal�tes�ndek� farklılık ve ayrıca o d�l�n 
yaşanarak öğrenmes�n�n verd�ğ� daha kısa sürede daha yüksek 
yabancı d�l yetk�nl�ğ�ne ulaşab�lme �mkanı göz önüne alındığında 
yurtdışı eğ�t�m daha ağır basıyor. 

D�ğer taraftan; ülkem�zde b�r devlet ün�vers�tes�nde eğ�t�m alma 
hakkını kazanmanın ne kadar zor olduğunu, b�rçok öğrenc�n�n 
aslında h�ç �stemed�ğ� bölümlerde eğ�t�m aldığını, b�rçok durumda 
ülkem�zde alınan b�r l�sans d�plomasının uluslararası prest�j�n�n 
olmadığını, ülkem�zde b�rçok ün�vers�tede sunulan eğ�t�m�n�n 
öğrenc�ler�n v�zyon ve k�ş�sel gel�ş�mler�ne katkısının h�ç olmadığı ya 
da çok sınırlı olduğunu, özell�kle Türkçe bölümlerde sunulan yabancı 
d�l eğ�t�m�n�n �ş dünyasında etk�n yabancı d�l kullanımı �ç�n yeters�z 
olduğunu da unutmamak gerek. Aks�ne yurtdışında ün�vers�te eğ�t�m� 
alan b�r öğrenc� �se, eğ�t�m� yabancı d�lde alarak mükemmel b�r 
yabancı d�l düzey�ne ulaşacak, farklı kültür ve çalışma d�s�pl�nler�n� 
tanıyarak v�zyon ve k�ş�sel gel�ş�m�n� destekleyecek, �sted�ğ� bölümde 
eğ�t�m alarak uluslararası saygınlığı olan b�r d�ploma sah�b� 
olab�lecekt�r.

D�ğer taraftan, ülkem�zdek� k�m� vakıf ün�vers�teler�n�n b�r yıllık 
hazırlık eğ�t�m� ücretler�, yurtdışındak� b�rçok d�l okulundan daha 
yüksekt�r. Benzer� durum ün�vers�te eğ�t�m� �ç�n de söz konusudur. 
Yurtdışında, ülkem�zdek� k�m� özel ün�vers�telerden ucuz yüzlerce 
kal�tel� ün�vers�te bulunmaktadır.

Yurtdışında d�l eğ�t�m� alarak bell� b�r yabancı d�l düzey�ne ulaşan ve 
bu düzey� b�r sınav sonucu �le belgeleyeb�len b�r öğrenc�, buradak� 
ün�vers�tes�n�n 1 yıllık yabancı d�l eğ�t�m�n� geçerek doğrudan l�sans 
eğ�t�m�ne geçeb�ld�ğ� g�b� –tab�� k� akadem�k yeterl�l�kler�ne de bağlı 
olarak- yurtdışında dünyanın en saygın ün�vers�teler�ne de 
başvurab�l�yor.

Yurtdışında eğ�t�m almanın b�r  d�ğer büyük avantajı �se, ülkem�zde 
bulunmayan okul ve program türler�nden yararlanma �mkanıdır. 
Örneğ�n ABD veya Kanada'da 4 senel�k ün�vers�te eğ�t�m� almak 

Yukarıda değ�nd�ğ�m�z hususlara ek olarak, her zaman �ç�n yurtdışı 
eğ�t�m mal�yetler�n� daha da aşağı çekmen�z mümkün. Yurtdışı eğ�t�m 
�le �lg�l� mal�yetler arasında en kolay tasarrufu, yaşam g�derler�n�z� 
kontrol ederek gerçekleşt�reb�l�rs�n�z. Örneğ�n konaklama 
mal�yet�n�z, hem seçt�ğ�n�z konaklama türüne hem de seçt�ğ�n�z 
okulun merkezde olup olmamasına göre değ�ş�kl�k gösterecekt�r. 
Büyük metropoller�n merkez�nde konaklama mal�yetler� daha 
yüksekken, merkezden dışarı çıkıldıkça bu mal�yet azalacaktır. Tek 
başına bu seç�m�n�z, yan� b�r metropolün merkez�ndek� b�r okul ve 
konaklama yer�ne daha merkez dışında b�r okul ve konaklama 
seç�m�n�z b�le, sadece konaklama değ�l, tüm yaşam masraflarınızda 
tasarruf yapma �mkanı sağlayab�l�r.

�steyen b�r öğrenc�, �lk �k� senes�n� - b�z�m eğ�t�m s�stem�m�zde tam b�r 
karşılığı olmayan – Commun�ty College'larda alarak �lk �k� senel�k 
eğ�t�m g�derler�n� aşağı çekeb�l�r. Benzer şek�lde, l�sans eğ�t�m� 
sonrası b�r öğren�m programına katılmak �steyen, özell�kle de 
akadem�k kar�yer yer�ne daha �ş dünyası odaklı b�r eğ�t�m düşünen 
adaylar, yurtdışında b�rçok ülkede sunulan Sert�fika ve D�ploma 
Programları �le yüzlerce farklı başlıktan b�r�nde, yüksek l�sans 
eğ�t�m�ne göre daha kısa sürede eğ�t�m alab�l�rler.

Seçt�ğ�n�z konaklama alternat�fin�n sunduğu �mkanlar çerçeves�nde 
haftalık yapacağınız alışver�şler �le yemeğ�n�z� kend� mutfağınızda 
yapmanız yeme-�çme g�derler�n�z� aşağı çekeceğ� g�b�, buradan 
sağladığınız tasarrufu daha farklı kültürel faal�yetlere, konser veya 
gez� g�b� akt�v�telere kaydırmanızı da sağlayacaktır. Ulaşım �ç�n 
mümkün olduğunca yürümek veya �mkanlar dah�l�nde b�s�klet 
kullanmak da ulaşım mal�yetler�n�z� aşağı çekecekt�r.

Yurtdışında b�rçok ülkede l�sans eğ�t�m�n�n 3 veya 3,5 senede 
tamamlanab�ld�ğ�n� de unutmamak gerek. 

Yurtdışı Eğ�t�m Mal�yetler�n� Nasıl Daha Aşağı Çekeb�l�r�m?

D�ğer taraftan, bütçe planlamasında doğru b�lg� ed�nmen�n ve 
yönlend�r�lmen�n önem� açıktır. Yurtdışı eğ�t�m danışmanınız �le 
yapacağınız detaylı planlama �le yurtdışı eğ�t�m�m hedefler�n�z� 
bütçen�ze en uygun şek�lde gerçekleşt�reb�l�rs�n�z.

YURTDIŞI EĞİTİM
PAHALI BİR ALTERNATİF Mİ?
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Uluslararası öğrenc�lere d�l eğ�t�m� veren b�rçok okula ev sah�pl�ğ� 
yapan Amer�ka B�rleş�k Devletler�'nde, onlarca farklı d�l eğ�t�m 
programı sunulmaktadır. Öyle k� günümüzde b�rçok okul, k�ş�lere ve 
gruplara özel tasarlanmış kurslar b�le sunmaktadır.

Genel İng�l�zce programları, k�ş�ler�n günlük yabancı d�l kullanım 
gereks�n�mler�ne cevap vermek amacıyla tasarlanmış olan, bu 
amaçla kullanılacak okuma, yazma ve konuşma yetenekler�n� 
gel�şt�rmeye odaklanmış programlardır.

Haftalık ders saatler�ne göre, standart (Haftada 20 ders saat�) , yarı 
yoğun ya da yoğun (Haftada 30 ders saat�) genel İng�l�zce 
programları  o larak adlandır ı lmaktadır.  Genel  İng� l �zce 
programlarında, dersler genell�kle öğlene kadar ver�l�r ve öğleden 

Ç�nce ve İspanyolca'nın ardından, dünyanın en çok konuşulan 
üçüncü resm� d�l� olan İng�l�zce şüphes�z k� prat�kte dünyadak� 
en geçerl� d�ld�r ve her yıl yüz b�nlerce �nsan İng�l�zce öğrenmek 

veya b�lg�ler�n� gel�şt�rmek ve bu d�le daha çok hâk�m olab�lmek 
amacıyla, ana d�l� İng�l�zce olan ülkelere seyahat etmekted�r. Bu 
ülkeler�n en önde gelenler�nden b�r� de İng�l�zce konuşan nüfusun en 
fazla olduğu ülke olan Amer�ka B�rleş�k Devletler�'d�r.

Bununla beraber, ülkede yaygın olarak sunulan İng�l�zce programlar, 
genel olarak şunlardır:

Genel İng�l�zce programlarının süres� 2 haftadan 2 seneye kadar 
değ�şeb�lmekted�r. Ayrıca, b�rçok okul olması ve esnek program 
tar�hler� sunulması neden� �le hemen her hafta, yen� başlayan b�r 
genel İng�l�zce programı bulab�lmek mümkündür.

sonraları, çeş�tl� sosyal akt�v�teler veya b�reysel çalışmalar �le geçer. 
Yoğun programlarda �se öğleden sonra da dersler sunulmaktadır. 
Öğleden sonra sunulan bu derslerde, bell� konulara odaklanmak 
mümkün olab�lmekted�r. Bazı okullar nad�ren, dersler�n öğleden 
sonra ver�ld�ğ� genel İng�l�zce programları sunmaktadır.

Akadem�k Dönem & Akadem�k Yıl programları, d�ğer programlara 
göre daha uzun sürel� programlardır. Akadem�k dönem /Akadem�k 
sömestr programları, 20–32 hafta süreb�lmekle beraber, akadem�k yıl 
programları, 48 haftaya kadar uzayab�lmekted�r. Bu programlar, 
özell�kle ün�vers�te eğ�t�m�n� İng�l�zce alacak öğrenc�ler �ç�n �deal 
programlardır. 

Meslek� İng�l�zce programları (Özel amaçlı programlar), bell� �ş 
kollarında çalışan k�ş�ler�n, meslek� gereks�n�mler�ne cevap vermek 
amacıyla tasarlanmış programlardır. Hukuk İng�l�zces�, Havacılık 
İng�l�zces�, Tıp İng�l�zces�, Asker� İng�l�zce, Tur�zm İng�l�zces� g�b� 
onlarca farklı alanda sunulan Meslek� İng�l�zce programları, hem 
İng�l�zcen�z� gel�şt�rmen�ze hem de �ş�n�zle �lg�l� term�noloj�ye 
ulaşmanızı sağlayacak programlardır. Bu programlar, dünyanın 

Yaz okulu programları, yaz tat�ller�nde, 7–19 yaş arası 
öğrenc�lere açık olan programlardır. Farklı yaş grupları �ç�n 
düzenlenen yaz okulu programları, 2 haftadan 12 haftaya 
kadar düzenlenmekted�r. Genell�kle yaz okulu programları, 
öğlene kadar ders, öğleden sonra �se çeş�tl� spor faal�yetler� 
ve sosyal akt�v�teler �le desteklenmekted�r. Bu yaz okulu 
programları, küçük yaş grubundak� öğrenc�ler�n, İng�l�zce 
öğrenmeler�n�n yanında, hem yaz tat�ller�n� en �y� şek�lde 
geç�rmeler�ne, hem de k�ş�sel gel�ş�mler�n� desteklemeye 
yardımcı olmaktadır.

b�rçok farklı ülkes�nden gelen ve aynı �ş kolunda çalışan 
profesyoneller�n, b�r araya gelmes�n� sağlaması açısından da 
katılımcılar �ç�n yararlı programlardır.

Sınav hazırlık programları, öğrenc�ler�, gerek daha sonrak� eğ�t�mler�, 
gerekse kar�yerler� �ç�n �ht�yaç duyulan yabancı d�l yeterl�l�k 
sınavlarına hazırlayan programlardır. Bu sınavlar, IELTS, TOEFL, 
Cambr�dge sınavları (KET, PET, FCE, CAE, CPE) g�b� genel veya 
akadem�k amaçlı sınavlar olab�ld�kler� g�b�, meslek� İng�l�zce 
yeterl�l�ğ�n� ölçen sınavlar da olab�lmekted�r.

Teacher Tra�n�ng programları, halen İng�l�zce öğretmen� olan veya 
İng�l�zce öğretmen� olmaya aday k�ş�ler�n, meslek� gel�ş�mler�ne 
odaklanmış programlardır. Bu programların �çer�ğ� ve �şley�ş�, 
k�ş�ler�n İng�l�zce sev�yeler�nden z�yade, öğretmenl�k mesleğ� �le �lg�l� 
gereks�n�mler düşünülerek tasarlanmışlardır.

İş İng�l�zces� programları, çalışanların �ş hayatında, yabancı 
d�ller�n� etk�n kullanmak �ç�n gerek duyab�lecekler�, yeterl�l�kler 
üzer�ne odaklanan programlar olup, �şletme, ekonom�, 
pazarlama, uluslararası �l�şk�ler ve uluslararası �let�ş�m g�b� 
sektörlerde çalışan profesyoneller veya bu g�b� sektörlerde 
kar�yer hedefleyen k�ş�ler �ç�n uygun programlardır. Bu 
programlar, genel İng�l�zce programları �le beraber de alınıp, 
komb�ne ed�leb�lmekted�rler.

Los Angeles: Amer�kan film ve telev�zyon endüstr�s�n�n 
başkent� olan Los Angeles uzun kumsalları ve her zaman 
güneşl� �kl�m�yle dünyanın her yer�nden öğrenc�ler� 
kend�ne çekmekted�r. İnsanların doğu kıyısına kıyasla 
daha rahat ve stress�z olduğu Cal�forn�a eyalet�n�n en 
kalabalık şehr� olan Los Angeles'ta toplu taşıma 
s�stem� neredeyse yok denecek kadar az gel�şm�şt�r 
ve b�r araba sah�b� olmak ya da en azından 
k�ralamak şarttır.

San Franc�sco: San Franc�sco Amer�ka'nın 
14., Cal�forn�a'nın 4. büyük şehr�d�r. Ünlü 
Golden Gate köprüsüne de ev sah�pl�ğ� yapan 

New York: Amer�ka'nın en kalabalık ve belk� de en renkl� 
şehr� olan New York, Amer�ka'da d�l eğ�t�m� �ç�n terc�h ed�len 
şeh�rler�n en başında gelmekted�r. L�sans ve yüksek l�sans 
eğ�t�m� �ç�n de çokça terc�h ed�len b�r şeh�rd�r. Hem 
dünyadan b�rçok �nsanı ve farklı kültürü barındırması, hem de 
sanat ve eğlence olanaklarının yoğun olarak bulunması bu 
şehr� b�r caz�be merkez� hal�ne get�rm�şt�r. Manhattan, 
Brooklyn, Queens, Bronx ve Staten Island bölgeler�nden 
oluşan b�r metropol olan New York şehr�nde toplu taşıma 
ağının yaygın ve kolay kullanılır olması da �nsan 
yoğunluğunun ve etk�leş�m�n�n fazla olmasında etkend�r.

San D�ego: Amer�ka'nın 8., Cal�forn�a 
Eyalet�'n�n �se 2. en kalabalık şehr� olan San 
D�ego, hem yaşam masrafları hem de genel 
sak�nl�ğ�yle Los Angeles'e kıyasla öğrenc�ler 
�ç�n daha rahat b�r ortam sunar. Gen�ş 
alanları, su parkları ve dünyaca ünlü 
hayvanat bahçes�yle San D�ego görülmes� ve 
deney�mlenmes� gereken b�r şeh�rd�r.

Eğ�t�m İç�n En Çok Terc�h Ed�len Şeh�rler:

San Franc�sco doğal güzell�kler�yle görenler� etk�leyen, Cal�forn�a'nın 
Körfez Bölges�'nded�r. New York ve Los Angeles'le benzer b�ç�mde 
yaşam masraflarının yüksek olduğu San Franc�sco'da başta Asya 
kıtası ülkeler� olmak üzere b�rçok ülkeden yabancı öğrenc� 
bulunmaktadır.

Boston: Amer�ka'nın en esk� ve köklü şeh�rler�nden olan Boston 
m�mar�s�yle de bu özell�ğ�n� yansıtır. Boston gerçek b�r ün�vers�te 
şehr�d�r. Kayda değer b�r kısmı başka ülkelerden gelm�ş olan 
250.000'den fazla öğrenc� Boston ve çevres�nde okumakta, 
dünyanın en gözde ün�vers�teler�nden Harvard Un�vers�ty ve 
Massachusetts Inst�tute of Technology (MIT) y�ne Boston'da 
bulunmaktadır. Boston'da genç nüfusun oldukça fazla olması şehr� 
canlı ve yaşayan b�r şeh�r hal�ne get�rmekted�r. Bu şeh�r aynı 
zamanda eğ�t�m sev�yes� ve sosyo-ekonom�k düzey� yüksek b�r Türk 
nüfusuna ev sah�pl�ğ� yapmaktadır.

M�am�: M�am� yabancı, özell�kle Türk, öğrenc�ler�n ün�vers�teden çok 
d� l  okulu �ç �n terc�h et t �k ler �  b �r  şeh�rd�r.  Amer�ka'nın 
güneydoğusunda bulunan Flor�da eyalet�n�n en kalabalık şehr� olan 
M�am�, tur�zm, müz�k ve sanatın en yoğun yaşandığı kentlerden 
b�r�d�r. Küba, Porto R�ko ve Jama�ka etk�s�n�n müz�kten yemeğe ve 

dansa kadar kend�s�n� h�ssett�rd�ğ� M�am� oldukça d�nam�k b�r 
şeh�rd�r.  

Konaklama Alternat�fler�

Yurtlar �se okulların yanında, �lg�l� resm� kurumlar 
tarafından denetlenmekted�r. Güvenl�ğ�n en üst 

düzeyde tutulduğu yurtlar, öğrenc�ler�n b�rçok 
sosyal �ht�yacına cevap verecek şek�lde 
tasarlanmıştır.  Bununla beraber, hang� 
konaklama alternat�fin�n daha doğru b�r seç�m 
olduğu sorusunun cevabı, k�ş�den k�ş�ye 

değ�şmekted�r. Yurtlar genell�kle çok uluslu b�r 
ortam sunduğu �ç�n, öğrenc�ler�n prat�k yapmalarına 

olanak tanırken, a�le yanında konaklama �se, b�r a�le 
ortamında bulunmak ve günlük yaşama daha kolay 
dah�l olab�lmek açısından yararlı olab�lmekted�r.

ABD'de d�l eğ�t�m� almak �steyen öğrenc�ler F-1 olarak 
� s � m l e n d � r � l e n  v � z e  t ü r ü n e  b a ş v u r m a k 

durumundadırlar. Bunun �ç�n başvuru yapılan 
oku ldan gönder � len  ve  yur td ış ı  eğ � t �m 
danışmanınız tarafından tem�n ed�lecek, b�r nev� 

kabul mektubu olarak adlandırab�leceğ�m�z, I-
20 �s�ml� belge alınmalı ve ardından DS-160 
v�ze başvuru formu doldurulmalıdır. 
Başvuru �ç�n madd� durumu gösteren 
belgeler, k�ş�sel geçm�ş ve öğrenc�l�k 
durumu �le belgeler ve konsolosluğun 

�sted�ğ�  d�ğer belgeler �n de dosyaya 
eklenmes� gerekmekted�r. Gerek ABD öğrenc� 
v�ze başvurusu gerekse okullara kayıt 
konusunda UED üyes� yurtdışı eğ�t �m 
danışmanlık firmaları, öğrenc� ve vel�ler�m�ze 
yardımcı olmaktadır.

Amer�ka B�rleş�k Devletler�'ndek� hemen her okul, 
uluslararası öğrenc�lere, a�le yanında veya yurtta 
konaklama şekl�nde �k� alternat�f sunmaktadır. 
Öğrenc�ler�n, yanlarında konakladıkları a�leler, okullar 

tarafından denetlenmekte, yanında kalınacak a�le 
hakkında b�lg�ler, öğrenc� Amer�ka yolculuğuna çıkmadan 

önce kend�s�ne sunulmaktadır. 

Bu �k� alternat�fin yanında, otel veya öğrenc� 
hosteller�nde konaklama, apartman da�res� veya 
paylaşımlı katta konaklama g�b� farklı alternat�fler� de 

sunan okullar bulunab�lmekted�r. İş adamlarına 
yönel�k, stüdyo da�reler de sunulmaktadır.

V�ze

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NDE
DİL EĞİTİMİ
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BİR AMERİKAN ÜNİVERSİTESİNDE
EĞİTİM ALMAK SANDIĞINIZDAN DAHA KOLAY

100’ü aşkın ana dal, küçük sınıflar ve burslar sayes�nde %70’e varan eğ�t�m �nd�r�m�yle
ABD’de l�sans dereces� ed�nmek h�ç bu kadar çek�c� olmamıştı

Un�vers�ty of St. Thomas’ta eğ�t�m almak �ç�n en �y� 5 neden:

•M�nnesota, En Mutlu Eyaletler arasında 1. sırada (U.S. News & 
World Report), Kal�tel� Yaşam sıralamasında �se 2. sırada (Forbes) 
yer aldı

•St. Thomas mezunlarının %94’ü mezun olduktan sonrak� altı ay 
�ç�nde �şe g�rd� veya yüksek l�sans eğ�t�m�ne başladı

•İk�z Şeh�rler �se Yen� Mezunlar �ç�n En İy� Şeh�rler arasında 5. oldu 
(Nat�onal Geograph�c)

•St. Thomas Ulusal Ün�vers�teler arasında 124. Sırada yer aldı 
(U.S. News & World Report)

•St. Thomas, M�nnesota’nın en büyük özel ün�vers�tes� oldu 
(Money)

H�ç Amer�ka B�rleş�k Devletler�’n�n hareketl� ve çeş�tl�l�k sah�b� b�r şehr�nde 
�şletme veya STEM alanında b�r ün�vers�te l�sans dereces� kazanmayı hayal 
ett�n�z m�? M�nnesota’dak� Un�vers�ty of St. Thomas’ta bu hayal�n�z� gerçeğe 

dönüştüreb�l�rs�n�z. 71’den fazla ülkey� tems�l eden 500’ü aşkın uluslararası 
öğrenc�s� ve b�l�m �nsanıyla yalnızca uluslararası topluluğumuzda değ�l, aynı 
zamanda kampüste b�rçok uluslararası öğrenc�n�n daha büyük b�r şey�n parçası 
olduklarını söyled�kler� daha gen�ş b�r ün�vers�te topluğunda kend�n�ze hızlıca b�r 
yuva bulacaksınız. 

Un�vers�ty of St. Thomas öğrenc�ler�n�n heps�, ün�vers�ten�n maskotunun adından 
gelen “Tomm�e”ler olarak b�l�n�rler. Maskot “Tomm�e”, okulun gururunu ve kampüs 
etk�nl�kler�n�n ruhunu yücelten b�r elç�d�r. İlk geld�ğ�n�z günden �t�baren b�r “Tomm�e” 
olacaksınız ve b�r kez “Tomm�e” olduğunuzda ömür boyu “Tomm�e” kalırsınız.

50 eyalet ve 71 ülkeden gelen 10.000’� aşkın öğrenc�s�yle M�nnesota’nın en büyük 
özel ün�vers�tes� olan St. Thomas, edeb�yat bölümündek� dersler �le d�s�pl�nler arası 
fırsatlara sah�p 100 l�sans ana dalı sunar. Sunulan gen�ş çeş�tl�l�ktek� programlar 
düşük öğrenc�-öğret�m üyes� oranıyla sunulur; böylece her öğrenc�n�n 
profesörlerden b�reysel �lg� görmes� ve öğrenc�-öğret�m üyes� araştırma 
çalışmalarında yer alma fırsatını yakalama �mkanı sunar. Ayrıca, dersler�n %100’ü 
as�stanlar tarafından değ�l, öğret�m üyeler� tarafından ver�l�r.

Yurtdışı Eğ�t�m Danışmanlık F�rmaları Destek 
Yönet�c�s�

+90 212 291 3920

Un�vers�ty of St. Thomas hakkında detaylı b�lg� 
�ç�n lütfen �let�ş�me geç�n: 

Serp�l Yavuz

Norveç’ten gelen Jul�e Tømmerberg, Un�vers�ty of St. 
Thomas’tak� eğ�t�m�ne b�r geç�ş öğrenc�s� olarak 2017 
yılında başladı ve şu anda �k�nc� sınıf öğrenc�s�. Un�vers�ty 
of St. Thomas’ta b�r uluslararası öğrenc� olmanın nasıl b�r 
şey olduğunu kend� sözler�yle açıklıyor:

S. Un�vers�ty of St. Thomas’tak� uluslararası topluluğu 
neden sev�yorsun? 
C. St. Thomas’tak� uluslararası topluluğun en sevd�ğ�m 
yanı, (hemen hemen) herkes�n buna dah�l olması. İnsanlar 
s�z� tanımak �st�yor ve uluslararası etk�nl�klere katılmak 
�st�yorlar. S�z�nle benzer yollardan geçen �nsanlarla 
tanışmak güzel b�r şey. Her ne kadar farklı ülkelerden ve 
kültürlerden de gelm�ş olsak, ortak b�rçok yanımız var. 

Düzenlenen etk�nl�kler sayes�nde ve d�ğer uluslararası öğrenc�lerle sohbet ederek 
yen� kültürler� öğrenme fırsatı buldum. Bence dünyanın her yer�nden arkadaşların 
olduğunu b�lmek çok havalı. Ayrıca burada b�rkaç Norveçl� arkadaşımın olması ben� 
ev�me daha yakın h�ssett�rd� ve burası %100 kend�m g�b� olduğum, b�rl�kte Norveç 
tat�ller�n� ve gelenekler�n� kutlayab�ld�ğ�m�z güvenl� b�r yer hal�ne geld�.

C. Asla topluluğun �ç�ne dah�l olmanın bu kadar kolay olacağını düşünmem�şt�m. St. 
Thomas öğrenc�ler�ne b�rçok fırsat sunuyor; özgeçm�ş�n�z� ve eğ�t�m�n�z� gel�şt�ren 
şeylere katılmak çok kolay. Bu deney�mde yalnızca b�r �şletme dereces� almanın çok 
çok ötes�nde şeyler ed�neceğ�m� beklem�yordum. Uluslararası ofis, katılımı çok 
kolay ve eğlencel� yapıyor. Örneğ�n Global Tomm�e’ler gez�s�ne katıldım; burada 
farklı kültürlerden �nsanlarla �let�ş�m kurmayı ve b�rl�kte çalışmayı öğrend�k. Ayrıca 
B�r Uluslararası Öğrenc� Elç�s�y�m; böylece kampüstek� farklı etk�nl�klerden sorumlu 
olmayı ve ayrıca hem gelecektek� hem de hal� hazırdak� öğrenc�ler�n St. Thomas’tak� 
hayat konusunda soruları veya end�şeler� olması durumunda g�deb�lecekler� b�r k�ş� 
olmayı öğrend�m. 

S. UST’de eğ�t�m almak hakkında sen�n �ç�n en büyük sürpr�z ne oldu?

C. Burada İk�z Şeh�rler’de b�rçok okula başvurdum ama bana en �y� tekl�fi veren okul 
St. Thomas’tı; buna burs ve mezun olmak �ç�n ne kadar süre gerekt�ğ� de dah�ld�. 
Okulun büyüklüğü de kararımı vermeme yardımcı oldu; Okulun “gerçek” b�r 
ün�vers�te deney�m� yaşamanız �ç�n yeter�nce büyük; arkadaş ed�nmek ve 
profesörler�n�z� tanımak �ç�n de yeter�nce küçük olması hoşuma g�tt�. Ayrıca okul çok 
güzel, bu da kararımı daha da kolaylaştırmış oldu.

Farklı kültürler�, özell�kle de çoğu arkadaşım ya Amer�kalı ya da Norveçl� olduğu �ç�n 
Amer�kan kültürünü öğrenmek �ç�n el�mden gelen� yapıyorum. Şükran Günü g�b� 
özel şeyler� kutlayacakları zaman erkek arkadaşımın a�les� ben� da�ma davet ed�yor. 

S. Kampüste veya toplulukla �lg�l� olarak kend�n� özel olarak karşılanmış h�ssetmen� 
sağlayan b�r şey var mı?
C. Uluslararası Öğrenc�ler & Öğret�m Üyeler� Ofis�’nde (OISS) çalışan personel 
da�ma hoş karşılanmış h�ssetmem� sağladılar. OISS’e g�reb�leceğ�n�z� ve kapıda 
Margaret veya ofiste bulunan d�ğer herhang� b�r çalışan tarafından b�r 
gülümsemeyle karşılanacağınızı b�lmek çok güzel. Ayrıca yavaş, kötü veya sıkıcı b�r 
gün geç�rd�ğ�n�zde oraya g�derek arkadaş canlısı b�r yüzü göreceğ�n�z� b�ld�ğ�n�z, 
uluslararası öğrenc�ler �ç�n b�r takılma mekanının olması da güzel b�r şey. 

S. Neden Un�vers�ty of St. Thomas’ta eğ�t�m almayı terc�h ett�n?

S. Arkadaşların kültürünü nasıl karşıladılar? Sen onlarınk�n� nasıl karşıladın?
C. Arkadaşlarımın heps� kültürümü öğrenme konusunda son derece �stekl�yd�ler. 
Her zaman sorular sordular ve ben�mle b�rl�kte Norveç tat�ller�n� kutlamaya çalıştılar. 
Erkek arkadaşım ve a�les�, geçt�ğ�m�z dönem ben�m �ç�n ve d�ğer Norveçl� 
arkadaşlarım �ç�n gerçek anlamda 17 Mayıs (Norveç Kuruluş Günü) part�s� yaptılar; 
bence bu har�ka b�r şeyd�. Odaklanmak ve öğrenmek �ç�n eller�nden gelen�n en 
�y�s�n� yapıyorlar ve çoğu zaman cevabını nasıl vereceğ�m� b�lemed�ğ�m sorular 
soruyorlar. Sank� kültürümü ve tar�h�m� benden daha fazla önems�yorlarmış g�b� 
görünüyor; bu da har�ka b�r şey. 

S. St. Thomas’a geld�ğ�nden bu yana İng�l�zcen ne kadar gel�şt�?
C. İng�l�zcem her geçen gün �lerl�yor. Her gün İng�l�zce konuşmam ve İng�l�zce 
d�nlemem gerek�yor, bu yüzden her gün yen� kel�meler duyuyorum ve b�r şeyler� 
açıklarken yen� zorluklarla karşılaşıyorum. Kend�m� zorluyorum ve anlamadığım 
zamanlarda sorular sormaya ve İng�l�zce kel�me b�lg�m dah�l�nde olmayan kel�meler� 
araştırmaya çalışıyorum. 

C. St. Thomas �le �lg�l� tek b�r favor� şey seçmek oldukça zor ama okulun boyutuna 
bayılıyorum. Okul; dersler�n�zde arkadaş ed�neb�lmen�z, profesörler�n�z�n s�z� 
tanıyab�lmes� ve okulu daha güvenl�, etrafınızda s�z� tanıyan ve s�z� önemseyen 
�nsanların olduğunu b�ld�ğ�n�z b�r yer hal�ne get�ren, kor�dorlarda tanıdığınız 
�nsanları göreb�lmen�z �ç�n yeter�nce küçük. Ama aradığınız ün�vers�te deney�m�n� 
yaşayab�lecek kadar da büyük b�r okul. Keşfedeb�leceğ�n�z b�rçok fırsat, değ�ş�k 
spor karşılaşmaları, kulüpler ve part�ler var. Her zaman yapacak ve deneyecek yen� 
b�r şeyler bulab�l�yorsunuz. 

Yurtdışı eğ�t�m danışmanınız �le �let�ş�me geçt�ğ�n�zde Un�vers�ty of St. Thomas’a 
başvuru sürec� oldukça kolaydır. S�ze kayıt �ç�n gerekenler ve son başvuru tar�hler� 
konularında rehberl�k eder ve Amer�ka B�rleş�k Devletler�’nde eğ�t�m konusunda 
olab�lecek sorularınızı cevaplarlar. Kayıt �ç�n gerekenler arasında Türk�ye L�se 
D�plomasında (İk�nc�l Eğ�t�m D�ploması) 5 üzer�nden 4 veya %70 not ortalaması ve 
yeterl� sev�yede İng�l�zce b�lg�s� de yer almaktadır. ELS D�l Merkezler�’nden alınan 
Sev�ye 112 tamamlama sert�fikası, İng�l�zce d�l yeterl�l�ğ�n�n kanıtı olarak kabul ed�l�r; 
bu da TOEFL veya IELTS sınavlarına g�rmek zorunda olmadığınız anlamına gel�r. 
İng�l�zce d�l yeterl�l�k koşulunu karşılamak �ç�n d�ğer yöntemler hakkında yerel satış 
tems�lc�n�z �le görüşeb�l�rs�n�z. Uluslararası öğrenc�ler �ç�n sunulan başarı temell� 
burslar hakkında b�lg� ed�nd�ğ�n�zden em�n olun; bu burslar dört yıla kadar 
yen�leneb�l�r ve eğ�t�mde %30 �le %70 arasında katkı sağlayab�l�r.

S. M�nnesota hakkında en sevd�ğ�n şey ne?

S. Un�vers�ty of St. Thomas hakkında en sevd�ğ�n şey ne? 

St. Thomas’ta özen, çeş�tl�l�k, öğren�m, k�barlık, saygı, �nanç, h�zmet ve kutlamayı 
kucaklayan b�r topluluk yaratmaya özen göster�yor; aynı zamanda öğrenc�ler�m�z� 
günümüz dünyasının karmaşık yapısına hazırlıyoruz. Un�vers�ty of St. Thomas’ta 
hayat; k�m olduğunuzu, neye �nandığınızı ve nerede olmak �sted�ğ�n�z� keşfetmekt�r.

C. M�nnesota’nın en sevd�ğ�m yanı parkları ve göller�.. M�nnesota’da yaz mevs�m�ne 
bayılıyorum, parklara g�deb�l�r, p�kn�k yapab�l�r veya b�nlerce gölden b�r�ne g�derek 
yüzeb�l�r veya b�r bot k�ralayarak balık tutab�l�rs�n�z. Ayrıca şehr�n her yer�nde 
bulunan küçük, sev�ml� kafeler� de sev�yorum.
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İng�ltere'n�n Kuzey bölges�, L�verpool, Manchester, Newcastle, 
Sheffield ve Leeds g�b� büyük kentlere ev sah�pl�ğ� yapmaktadır. Bu 
kentlerde öğrenc�ler muhteşem göller�, uçsuz bucaksız kırları, tar�h� 
b�naları ve eşs�z doğal güzell�kler� bulma şansına sah�pt�r. Özell�kle d�l 
eğ�t�m�nde terc�h ed�leb�l�r olmasının en öneml� nedenler�nden b�r�, 
güneye göre daha az Türk öğrenc� bulunmasıdır. Güney bölgelerdek� 
şeh�rler�n daha popüler olması, bu bölgelerde bulunan d�l 
okullarındak� uluslararası öğrenc� yoğunluğunu arttırmaktadır. 
Özell�kle yaz dönemler�nde artan sayılar, aynı m�ll�yetten olan 
öğrenc�ler�n de aynı sınıflarda yoğunlaşmasına yol açmaktadır. Bu 
açıdan, Kuzey İng�ltere Türk öğrenc�ler� �ç�n de �y� b�r alternat�f 
oluşturmaktadır.  Çünkü, Kuzey İng�ltere'dek� uluslararası öğrenc� 
sayısı güneye göre daha azdır. Öğrenc�ler, bu kentlerdek� d�l 
okullarına g�derken aynı zamanda Kuzey İng�ltere'de yaşayan halkla 
bütünleşme �mkanı bulmaktadır. Y�ne bu bölgede bulunan şeh�rler, 
güneydek�lere göre genell�kle daha az nüfusludur. Bu da büyük 
şeh�rler� terc�h eden öğrenc�ler �ç�n b�le daha uygun yaşam 
�mkanlarına sah�p olmalarını sağlar. 

Kuzey İng�ltere'y� terc�h eden öğrenc�ler, pek çok farklı şeh�rde, 
ün�vers�te, yüksekokul ya da özel d�l okullarındak� akred�te d�l 
merkezler�nde eğ�t�m almayı terc�h edeb�l�r. Bu alternat�fler 
öğrenc�n�n terc�h�ne göre popüler tur�st merkezler�nde, kırsal 
bölgelerde ya da sah�l kasabalarında olab�lmekted�r. Kurs çeş�tler� 

İ
ng�ltere'de d�l eğ�t�m� dend�ğ�nde h�ç şüphes�z k� aklınıza �lk gelen 
şeh�rler Londra, Br�ghton, Oxford, Cambr�dge ve Bournemouth 
olacaktır. Pek çok k�ş�n�n terc�h ett�ğ� bu bölgeler, tab�� k� öğrenc�lere 

hem sosyal olanaklar açısından, hem de eğ�t�m kal�tes� açısından pek 
çok farklı alternat�f sunmaktadır. Ancak, b�rçok öğrenc�n�n �lk etapta 
aklına gelmeyen Kuzey İng�ltere de sunduğu eşs�z fırsatlarla 
öğrenc�ler �ç�n uygun b�r eğ�t�m seçeneğ� olab�lmekted�r. B�zler de bu 
yazımızda hem UED ek�b� olarak, Aralık ayında gerçekleşt�rd�ğ�m�z 
Kuzey İng�ltere'dek� d�l okulları z�yaret�m�zle �lg�l� notları paylaşmak, 
hem de aynı zamanda İng�ltere'de d�l eğ�t�m� terc�h�nde öğrenc�ler �ç�n 
farklı olab�lecek seçenekler� s�zlere anlatmak �sted�k.

�se, yet�şk�n, genç ya da profesyonellere yönel�k olmak üzere pek çok 
alanda olab�lmekted�r. Kuzey İng�ltere, aynı güneyde olduğu g�b� pek 
çok z�nc�r okulun şubeler�ne ya da köklü d�l okullarının but�k 
merkezler�ne ev sah�pl�ğ� yapmaktadır. Bu yüzden, bu bölgey� terc�h 
eden öğrenc�ler�n seçenekler�n�n, güney bölgeler�n� terc�h eden 
öğrenc�lerden az olmadığının altı ç�z�lmel�d�r. 

Kuzey İng�ltere'de ün�vers�teler genell�kle Manchester, Leeds, 
Newcastle, Bradford g�b� büyük şeh�rlerde bulunmaktadır. Bu bölge, 
Manchester Ün�vers�tes�, Durham Ün�vers�tes�, Newcastle 
Ün�vers�tes� ve L�verpool Ün�vers�tes� g�b� İng�ltere'n�n en �y� 
ün�vers�teler�nden bazılarına ev sah�pl�ğ� yapmaktadır. D�l 
okullarında �se, öğrenc�ler hem bu büyük şeh�rler� terc�h edeb�l�r, hem 
de York, Harrogate ya da Chester g�b� daha ufak ancak tur�zm 
açısından popüler bölgelerde eğ�t�m alab�l�rler. Bu bölgeler, özell�kle 
güvenl�k konusunda da ön plana çıkmaktadır. Kuzey İng�ltere'dek� 
hem büyük, hem de küçük şeh�rler öğrenc�ler �ç�n, oldukça güvenl� b�r 
sosyal yaşam sunmaktadır. Bu bölgedek� şeh�rler�n çoğu, kültürel 
anlamda pek çok tur�ste ev sah�pl�ğ� de yapmaktadır. Özell�kle ufak 
sah�l kasabaları her yıl m�lyonlarca tur�st tarafından z�yaret 
ed�lmekted�r. Bu da, bu bölgede eğ�t�m alan öğrenc�ler�n sadece 
İng�l�z kültürü �le değ�l, pek çok farklı kültür �le tanışmalarını sağlar. 

Kuzey İng�ltere'de eğ�t�m alan öğrenc�ler, seyahat etme konusunda 
da oldukça avantajlıdır. Bu bölgedek� öğrenc�ler, kolaylıkla 
İskoçya'ya g�deb�l�r, Galler'� ya da İrlanda'yı z�yaret edeb�l�rler. Aynı 
zamanda pek çok şeh�rden d�rek Londra ya da c�varındak� şeh�rlere 
tren �le seyahat etmek mümkündür. Kuzey İng�ltere'n�n herhang� b�r 
şehr�nde bulunan öğrenc�ler, çevre şeh�rlere rahatlıkla tren ya da 
otobüs aracılığıyla seyahat edeb�l�rler. Bu bölge özell�kle dem�r yolu 
ulaşımı �le ünlüdür ve pek çok öğrenc�, hem hızlı hem de güvenl� olan 
tren ulaşımını terc�h etmekted�r. Bununla b�rl�kte, Kuzey İng�ltere 
tar�h�, doğa manzaraları, spor, kültür, kent yaşamı ve eğlencen�n 
zeng�n b�r karışımına sah�p olduğu �ç�n, genell�kle öğrenc�ler bölgen�n 
dışına çıkma gereks�n�m� duymazlar. Bu bölgedek� pek çok şeh�r, 
ülken�n en büyük ün�vers�teler�ne ev sah�pl�ğ� yaptığı �ç�n öğrenc�lere 

KUZEY İNGİLTERE’DE
DİL EĞİTİMİ

W�mbledon School of Engl�sh
Kuruluş: 1964Okulun ana merkez� W�mbledon, Londra'dadır. Ayrıca; Hook, Hampsh�re ve 

Read�ng, Berksh�re yakınlarında çocuklar �ç�n yazokulu merkezler�bulunmaktadır.

IELTS Hazırlık

Jun�or Kurslar...
Ebeveynler ve Çocuklar İç�n A�le Kursu
30+ ve 40+ Kursu
Meslek� İng�l�zce Test� (OET) Hazırlığı
Cambr�dge Sınav Hazırlık (FCE, CAE, CPE)

Başlangıçtan uzman sev�yeye kadar tüm sev�yeler �ç�n gen�ş b�r kurs yelpazes� sunulmaktadır;
Genel İng�l�zce
İş İng�l�zces�
Hukuk İng�l�zces�
Tıbb� İng�l�zce

W�mbledon, Londra; 16 yaş ve üzer�
Yazokulu Merkezler�; 11-17 yaş arası

lİng�ltere'dek� 570 Br�t�sh Counc�l onaylı İng�l�zce d�l okulu arasında -d�ğer �k� okul �le berebar- 
b�r numaralı İng�l�zce d�l merkez� olarak sıralanmıştır.

Tüm öğrenc�ler, W�mbledon School of Engl�sh çevr�m�ç� öğrenme platformuna, kurs 
başlamadan üç ay önce ve kurs tamamlandıktan üç ay sonra ücrets�z olarak er�şeb�l�r. Çalışma 
Merkez�'nde her gün n�tel�kl� b�r öğretmendebn b�reb�r ücrets�z yardım alab�l�r. Okul ün�vers�te 
fuarlarına ev sah�pl�ğ� yapmakta ve ün�vers�telere başvuru konusunda tavs�yeler vermekted�r.

lW�mbledon, Londra'nın 3. bölges�nde, şeh�r merkez�ne 20 dak�kalık b�r yolculuk 
mesafes�ndek� zeng�n, güvenl� ve hareketl� b�r bölged�r. Mağazalar, kafeler ve restoranlar, 
s�nemalar, t�yatrolar ve 16 park bulunmaktadır.
lBütün konaklamalar, çok kal�tel� ve W�mbledon bölges�nde, okula 25 dak�kadan kısa yolculuk - 
% 40'ı okula yürüme- mesafes�nded�r. Heyecan ver�c� b�r günlük sosyal uygulanmaktadır.

W�mbledon, Londra, A�le yanında konaklama ve öğrenc� evler� 
Yazokulu Merkezler�; İng�l�z yatılı okul kampüsler�nde konaklama 

Br�t�sh Counc�l

Engl�sh UK, Young Learners Engl�sh UK, Qual�ty Engl�sh, IALC, TEN
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UED ek�b� olarak z�yaret etm�ş olduğumuz okullar; Manchester 

Kuzey İng�ltere genell�kle güney bölgelere oranla daha az 
uluslararası öğrenc�n�n ve z�yaretç�n�n terc�h ett�ğ� b�r bölge olduğu 
�ç�n, bu bölgelerde İng�l�z kültürü ve yaşam tarzının etk�ler� daha 
yaygın ve bel�rg�nd�r. Göçmen sayıları güney bölgeler�ne göre daha 
az olduğu �ç�n, özell�kle a�le yanı konaklama terc�h eden öğrenc�ler, 
İng�l�z a�leler� �le �ç �çe yaşayıp, onların kültürler�n� tanıyab�l�rler. Bu 
açıdan, bu bölgey� terc�h eden öğrenc�ler, yerel d�l ve İng�l�z kültürü �le 
�ç �çed�r. Bu bölgelerde kes�nl�kle daha yoğun b�r İng�ltere deney�m� 
yaşanacağı açıktır. Bunun dışında, Kuzey İng�ltere halkı da 
konukseverl�ğ� ve sıcakkanlılıkları �le b�l�n�rler.
Geçt�ğ�m�z aralık ayında, derg� ek�b� olarak, UED üyeler� �le b�rl�kte 
Engl�sh UK North tarafından düzenlenen Kuzey İng�ltere 
bölges�ndek� bazı akred�te d�l okullarına z�yaretlerde bulunduk. Bu 
gez�m�zde, Manchester, Leeds ve York şeh�rler�ndek� akred�te d�l 
okullarına g�derek, hem şeh�r hayatı konusunda deney�m elde ett�k, 
hem de burada d�l eğ�t�m� alan Türk öğrenc�lerle tanışma fırsatı elde 
ett�k. Bu üç şeh�rde de eğ�t�m alan öğrenc�ler�n, hem d�l okullarından, 
hem şeh�rlerden, hem de konaklama seçenekler�nden oldukça 
memnun olduklarını gözlemled�k. 

yönel�k b�rçok farklı kültürel ve eğlence olanağına sah�pt�r. Bu açıdan, 
d�l okullarına gelen öğrenc�ler de sosyalleşme ve eğlence 
anlamındak� �ht�yaçlarını çok rahat b�r şek�lde karşılayab�lme olanağı 
yakalarlar. 

Bu noktada daha büyük b�r şeh�rde bulunup, şeh�r hayatının 
alternat�fler�nden yararlanmak �steyen öğrenc�ler�n b�rçoğu, 
Manchester'ı terc�h etm�şt� ve pek çoğu bu terc�hler�nden oldukça 
memnundu. Özell�kle d�l okullarındak� Türk öğrenc�ler�n�n azlığı, 
d�ğer uluslararası öğrenc�lerle daha fazla �ç �çe olmalarını sağlamış, 
bu açıdan da d�l gel�ş�mler� hız kazanmıştı. 

York şehr� �se, şeh�r terc�h� olarak daha ufak b�r bölgede bulunmak 
�steyen öğrenc�ler �ç�n oldukça güzel b�r alternat�f. Bu şeh�rde 
bulunan öğrenc�ler, York şehr�n�n güzell�ğ�nden, güvenl� oluşundan 
ve ufak olmasına rağmen, sosyal anlamda yapab�lecekler� pek çok 
alternat�f olduğundan bahsett�ler. Leeds �se, y�ne büyük şeh�r hayatı 
yaşamak �stey�p, b�raz daha az nüfuslu b�r bölgede olmak �steyen 
öğrenc�ler �ç�n oldukça �y� b�r seçenek. 

Gözlemler�m�z, Kuzey İng�ltere'de d�l eğ�t�m�n� terc�h eden 
öğrenrçoğu sadece bulundukları şeh�r c�varını ve d�ğer Kuzey 
İng�ltere şeh�rler�n� z�yaret ett�kler�n�, güney bölgelere g�tmeye �ht�yaç 
duymadıklarını söyled�ler.

K
anada, Rusya'dan sonra, dünyanın �k�nc� büyük ülkes�d�r. 
Amer�ka B�rleş�k Devletler�'n�n kuzey komşusu olan Kanada 
Kuzey Kutbu'na kadar uzanıyor olsa da yerleş�m daha çok 

ülken�n güney�ndek� şeh�rlerde toplanmıştır. Kanada, yüzölçümüne 
göre oldukça az deneb�lecek, yaklaşık 34 m�lyon k�ş�den oluşan b�r 
nüfusa sah�pt�r. 3 bölge ve 10 eyaletten oluşan bu Kuzey Amer�ka 
ülkes� doğal güzell�kler�, ortalamanın üzer�ndek� yaşam şartları ve 
�nsanlarının kültür sev�yes� �le dünyanın her köşes�nden tur�st, 
çalışan ve elbette k� öğrenc� �ç�n b�r caz�be merkez�d�r.

İng�l�zce ve Fransızca olarak �k� resm� d�l� olan Kanada, her yaştan ve 
her meslek grubundan uluslararası öğrenc�lere d�l eğ�t�m� fırsatı 
sunan d�l okullarına sah�pt�r. Ver�len d�l eğ�t�m�, her eyalet ve yerleş�m 
merkez�n�n kend� sorumluluğu altındadır. Kanada'da bulunan d�l 
okullarının denet�m� Languages Canada �s�ml� kurum tarafından 
yapılmaktadır. Languages Canada, okullarla d�rekt temasta 
bulunarak gerekl� denet�mler� yapmakta olup, bu denet�mlerde 
öğrenc�ye ver�len h�zmet, eğ�t�mc� kadrosunun yetk�nl�ğ�, ders 
programı, yönet�m, öğrenc� kabul prosedürü ve okulun pazarlama 
stratej�ler� g�b� noktalar değerlend�r�l�r.

Kanada'da d�l eğ�t�m� almak �steyen öğrenc�lere çeş�tl� program 
seçenekler� sunulmaktadır. Bunlar genel olarak:

kanada’da
DİL EĞİTİMİ

lGenel İng�l�zce / Genel Fransızca

lİş İng�l�zces� / İş Fransızcası

lÖğretmenler �ç�n Eğ�t�m Programları (CELTA, TESL, TESOL ve 
d�ğer) İng�l�zce

lÖzel Amaçlı D�l Eğ�t�m� (Tıp, Mühend�sl�k, Hukuk ve d�ğer)  (İng�l�zce 
/ Fransızca)

lÖğretmenler �ç�n Eğ�t�m Programları - Fransızca

lAkadem�k İng�l�zce - Ün�vers�te Hazırlık 

lSınav Hazırlık Kursları - İng�l�zce (Cambr�dge Test Hazırlık, 
CanTEST Hazırlık, CAEL Hazırlık, IELTS Hazırlık, TOEFL Hazırlık, 
TOEIC Hazırlık)
lSınav Hazırlık Kursları - Fransızca (DALF Hazırlık, DELF Hazırlık, 
LAVAL Hazırlık, TFI Hazırlık) 

D�l Eğ�t�m� İç�n En Çok Terc�h Ed�len Şeh�rler:

lStaj / İş Tecrübes� Programları  (Ücretl�/Ücrets�z - İng�l�zce/ 
Fransızca)

Toronto: Ontar�o eyalet�nde bulunan ve Kanada'nın en gel�şm�ş ve 
kalabalık şeh�rler�nden b�r� olan Toronto, Kanada'da d�l eğ�t�m� almak 
�steyen yabancı öğrenc�ler tarafından en çok terc�h ed�len şeh�rd�r. 

lKurumsal / Devlet Memurları �ç�n İng�l�zce / Fransızca

lYaz veya Kış Akt�v�te ve Kamp Programları

Academy of Engl�sh,  New College 
Manchester,  In ternat �ona l  House 
Manchester, Engl�sh Language Centre 
York, Melton College, Leeds Language 
College ve CES Leeds't�. Bu okulların 
heps�, gerekl� akred�tasyonlara sah�p olup, 
öğrenc�ler �ç�n farklı d�l programları, 
konaklama alternat�fler� ve sosyal akt�v�te 
programları sunmaktaydı.

İng�ltere, h�ç şüphes�z k�, İng�l�zce d�l 
eğ�t�m� dend�ğ�nde, akla gelen �lk ülked�r. 
Uzun yıllardır pek çok uluslararası 
öğrenc�ye ev sah�pl�ğ� yapmış olan bu ülke 
�çer�s�nde d�l eğ�t�m� alab�leceğ�n�z pek çok 
farklı bölgen�n olduğunu unutmamak 
gerek�r. İng�ltere sadece Londra ya da 
Br�ghton'dan oluşan b�r ülke değ�ld�r. 
İng�ltere'n�n Kuzey Bölges�, öğrenc�lere 
hem şeh�r hayatı, hem kültürel m�ras, hem 

Kuzey İng�ltere'ye ulaşım da uluslararası 
öğrenc�ler �ç�n oldukça kolaydır. Bölgen�n 
en büyük havaalanı olan Manchester'a 
Türk Havayolları �le d�rek uçuş �mkanı 
bulunmaktadır.  Buradan da d �ğer 
bölgelere kara yolu ve dem�r yolu �le 
ulaşım oldukça kolay olmaktadır. 

doğal güzell�kler, hem de terc�he göre büyük - küçük sunab�leceğ� 
şeh�r hayatı �le h�ç şüphes�z k�, öneml� b�r alternat�f oluşturmaktadır. 
Bu bölgey� terc�h eden öğrenc�ler, hem �y� b�r d�l eğ�t�m� alacak, hem 
de İng�l�z kültürünü yaşayacaklardır. Bunun yanında y�ne her türlü 
sosyal �ht�yaçlarına cevap bulacakları da kes�nd�r. Bu açıdan, 
İng�ltere'de d�l eğ�t�m� almak �steyen öğrenc�ler�n, Kuzey İng�ltere 
alternat�fin� de değerlend�rmeye katmaları doğru b�r terc�h yapmaları 
açısından öner�lmekted�r.
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Ontar�o Gölü'nün yanı başında bulunan Toronto, gel�şm�ş b�r 
metropol olmakla beraber, şehr�n hemen dışındak� doğal güzell�kler� 
�le yoğun tempolu şeh�r hayatından yorulanlara d�nlenme 
alternat�fler� sunar. Tam anlamıyla b�r kültür ve sanat şehr� olan 
Toronto'da, başta Toronto Uluslararası F�lm Fest�val� olmak üzere, 
her yıl düzenlenen Kanada Müz�k Haftası, Toronto Caz Fest�val� ve 
Toronto Moda Haftası g�b� etk�nl�kler dünyanın her yer�nden 
z�yaretç�y� kend�ne çekmekted�r. 

Vancouver: Kanada'nın batı kıyısında ve Br�t�sh Columb�a 
eyalet�nde bulunan Vancouver Kanada'nın Toronto ve Montreal'den 
sonrak� 3. kalabalık şehr�d�r. Pas�fik Okyanusu kıyısındak� 
konumuyla klas�k b�r l�man şehr� k�ml�ğ�ne sah�p Vancouver, 
güney�nde Amer�ka B�rleş�k Devletler�'n�n Wash�ngton eyalet�ne 
komşudur. Vancouver, Toronto �le benzer b�ç�mde dünyanın b�rçok 
ülkes�nden öğrenc�n�n d�l eğ�t�m� �ç�n terc�h ett�ğ�, oldukça kozmopol�t 
b�r şeh�rd�r.  Kültürel olarak da zeng�n alternat�fler sunan Vancouver, 
sayısız t�yatro topluluğunun yanı sıra, ucuz yapım mal�yetler� 
neden�yle başta Hollywood yapımları olmak üzere b�rçok film 
çek�m�ne de ev sah�pl�ğ� yapmaktadır.

Montreal: Ülken�n güney�ne yakın olan Quebec eyalet�nde bulunan 
Montreal Kanada'nın Toronto'dan sonra 2. kalabalık şehr�d�r. Fransız 
kökenl� vatandaşların ağırlıkta olduğu Quebec eyalet�n�n resm� d�l� 
Fransızca olmakla beraber herkesle rahatça İng�l�zce �let�ş�m 
kurab�lmek mümkündür. Şeh�rde yaşayan d�ğer etn�k gruplar �se 
çoğunlukla İtalyan, İng�l�z ve İskoç kökenl� Kanada vatandaşlarından 
oluşmaktadır. Bu eyalet�n en gel�şm�ş şehr� olan Montreal, hem 
m�mar�s� hem de �nsanlarının yaşam tarzı ve karakter� �le b�r Avrupa 
şehr�n� andırmaktadır. Yoğun b�r Fransız etk�s�yle şek�llenm�ş 
Montreal'�n sanat ve kültür hayatı da bu �zler� taşımaktadır. Bu şehre 
d�l eğ�t�m� almak amacıyla gelen öğrenc�ler�n büyük b�r kısmı 
Fransızca eğ�t�m�n� terc�h etmekted�r.

D�l okullarının tamamına yakınının öğrenc�lere sunduğu konaklama 
seçeneğ� a�le yanında konaklamadır. Çoğunlukla yarım pans�yon 
olarak a�le yanına yerleşen öğrenc�ler �ç�n, a�len�n bulunması ve 
yerleşt�rme g�b� aşamaları d�l okulu tarafından gerçekleşt�r�r. 
Kanada'ya d�l eğ�t�m� �ç�n b�r eğ�t�m danışmanlığı firması aracılığı �le 
g�den öğrenc�ler, beraber yaşadıkları a�le �le herhang� b�r problem 
yaşamaları durumunda, başka b�r a�le yanına yerleşme �stekler�n� �lk 
7 gün* �çer�s�nde h�zmet aldıkları danışmanlık firmasına b�ld�rmek 
zorundadırlar. A�le yanında yarım pans�yon olarak konaklama ücret� 
genelde aylık 750 – 1000 Kanada Doları arasında değ�şmekted�r. 
Buna ek olarak, b�r kereye mahsus olmak üzere, eğ�t�m alınacak d�l 
okuluna 200 Kanada Doları c�varında b�r yerleşt�rme ücret� öden�r. 
Öğrenc�lere, yaşları d�kkate alınarak, da�re k�ralama ya da b�r 
hostelde kalma olanağı da ver�lmekted�r. 

Ottawa: Ontar�o eyalet�n�n güneybatı ucunda bulunan Ottawa, 
Kanada'nın başkent� ve 4. büyük şehr�d�r. İsm�, bölgen�n �lk sah�pler� 
olan Algonqu�n yerl�ler�n�n d�l�nde “t�caret yapmak” anlamına gelen 
Ottawa, nüfusunun yaklaşık %20's�n�n başka b�r ülkede doğmuş 
olmasıyla da kend�ne özgüdür. Kanada'nın d�ğer büyük şeh�rler� g�b� 
zeng�n b�r kültür ve sanat atmosfer�ne sah�p olan Ottawa'da her yıl 
düzenlenen W�nterlude Fest�val� ülken�n en büyük fest�val�d�r. Bunun 
yanı sıra Bluesfest, Ottawa Uluslararası Caz Fest�val� ve Ottawa Folk 
Müz�k Fest�val� de her yıl düzenlenen etk�nl�kler arasındadır. Şehr�n 
�dar� �şler� �ç�n hem İng�l�zce hem de Fransızca resm� d�l olarak kabul 
ed�lmekte olup, şeh�r halkının %37's� bu �k� d�le de hâk�m durumdadır.

D�ğer yandan Alberta, Man�toba, Nova Scot�a g�b� eyaletlerde 
bulunan d�ğer şeh�rlerde de yabancı d�l öğrenmek �steyen 
öğrenc�lere çeş�tl� alternat�fler sunulduğunu unutmamak gerek�r.

B�rçok ülkeden farklı olarak Kanada, �k� ayrı yabancı d�l� aynı yüksek 
kal�tede öğrenc�lere sunab�lme özell�ğ�yle öne çıkmaktadır. Kanada 

Kanada'dak� d�l eğ�t�m� fiyatları eğ�t�m�n alınacağı okula ve şehre göre 
değ�ş�kl�k göstereb�l�r. D�l eğ�t�m�n�n fiyatına yansıyan faktörler 
haftalık ders saat�, eğ�t�m süres�, eğ�t�m kadrosunun deney�m�, varsa 
konaklama ve sunulan d�ğer h�zmetlerd�r. B�rçok okul, bazı 
dönemlerde d�l eğ�t�m� ücretler�n� �nd�r�mlerle, grup ve paket 
avantajları �le de sunmaktadır. 

*Bu uygulamanın ayrıntılarını h�zmet aldığınız eğ�t�m danışmanlığı 
firmasına sorunuz. 

kültürel zeng�nl�ğ�, eğ�t�m düzey� yüksek b�l�nçl� ve modern 
�nsanlardan oluşan çok uluslu nüfusu, muhteşem doğası ve 
dünyanın yaşam kal�tes� en yüksek şeh�rler�nden b�r kısmına ev 
sah�pl�ğ� yapmasıyla da her geçen gün çek�c�l�ğ�n� arttırmaktadır. 
Kanada'nın sunduğu yabancı d�l eğ�t�m� olanakları hakkında detaylı 
b�lg� almanın yanı sıra okul ve program seç�m�, kayıt, konaklama, v�ze 
alımı ve ulaşım g�b� konularda ücrets�z h�zmet almak �ç�n UED üyes� 
eğ�t�m danışmanlığı firmalarıyla �let�ş�me geçeb�l�rs�n�z.
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E
ğ�t�m amacı �le yurtdışına çıkan k�ş�ler�n, en çok rağbet ett�ğ� 
programlar, İng�l�zce eğ�t�m programlarıdır. Bu nedenle 
sadece İng�l�zce'n�n anavatanı olan İng�ltere değ�l, bu d�l�n 

resm� veya anad�l olarak konuşulduğu b�rçok farklı ülke de, İng�l�zce 
öğrenmek �steyen öğrenc�ler�n bu �lg�l�s�nden nas�b�n� almaktadır. 
İng�ltere'n�n en öneml� alternat�fler�; Amer�ka B�rleş�k Devletler�, 
Kanada, Avustralya ve Malta'nın yanısıra, yurtdışında İng�l�zce 
eğ�t�m� �ç�n b�r başka öneml� alternat�f de, Güney Afr�ka 
Cumhur�yet�'d�r.

Uzun kumsalları, yüksek dağları ve uçsuz bucaksız savanları �le 
Güney Afr�ka Cumhur�yet�, eşs�z doğal güzell�kler �le modern şeh�rler� 
b�r arada sunmaktadır ve bu nedenle de pek çok tur�st tarafından  
öneml� b�r z�yaret noktası olarak terc�h ed�lmekted�r. Güney Afr�ka 
Kıtası'nın en güney ucunda bulunan Güney Afr�ka Cumhur�yet�'n�n 
batısında Atlant�k Okyanusu ve doğusunda �se H�nt Okyanusu 
bulunmaktadır. Bu coğrafi konum, hem ülkede ılıman b�r �kl�m�n 
yaşanmasının hem de ülken�n b�yoloj�k çeş�tl�ğ�n�n fazla olmasının 

Güney Afr�ka Cumhur�yet�

öneml� nedenler�nden b�r�d�r. 70 kadar farklı uluslararası 
havayolunun d�rekt uçuş yaptığı Güney Afr�ka Cumhur�yet�'ne Türk 
Hava Yolları da uçmaktadır. THY'n�n �k� öneml� merkez� Cape Town 
ve Johannesburg'a d�rekt uçuşları mevcuttur. Özell �kle 
Johannesburg'ta bulunan havaalanı oldukça büyüktür ve tüm 
Afr�ka'dak� en modern havaalanı olduğu söyleneb�l�r.

Neden Güney Afr�ka Cumhur�yet�'nde d�l eğ�t�m�?
Farklı pek çok kültüre ev sah�pl�ğ� yapan Güney Afr�ka 
Cumhur�yet�'nde onlarca da farklı yerel d�l konuşulmaktadır. Bu 
d�ller�n 11 tanes� resm� olarak tanınmakla beraber, resm� d�l 
İng�l�zced�r ve her yerde İng�l�zce konuşan b�r�n�n bulunması gayet 
doğaldır. Bu sebeple Güney Afr�ka Cumhur�yet�, son yıllarda pekçok 
uluslararası öğrenc�n�n İng�l�zce eğ�t�m� �ç�n terc�h ett�ğ� ülkelerdend�r.

Güney Afr�ka Cumhur�yet�'n�n b�r d�ğer artısı �se, mükemmel �kl�m�d�r. 
Sanılanın aks�ne çok sıcak b�r ülke değ�ld�r. Örneğ�n Cape Town'da 
yaz ayı ortalama sıcaklığı 20, kışın �se 13,6 dereced�r. Ülke, Güney 
yarım kürede yer aldığı �ç�n, mevs�mler ülkem�ze göre ters 
şek�llenmekte, Kasım ve Şubat ayları arasında yaz yaşanmaktadır. 
Özell�kle kış aylarında güneş� görmek �steyen öğrenc�ler �ç�n 

Özell�kle Cape Town, b�rçok uluslararası d�l okulunun şubeler�ne ev 
sah�pl�ğ� yapmaktadır. Bunun yanında her �k� şeh�rde de daha küçük 
ve yerel d�l okulları da bulmak mümkündür. Bu �k� şehr�n ortak 
özell�kler�nden d�ğerler� �se ülken�n en modern şeh�rler� olmaları ve 
yoğunlukla beyaz nüfusa ev sah�pl�ğ� yapmalarıdır.

Güney Afr�ka Cumhur�yet�'n�n öne çıkan artılarından b�r�, oldukça 
ekonom�k olmasıdır. Gerek d�l okullarının ücretler�, gerekse 
konaklama ve yaşam g�derler�, anad�l� İng�l�zce olan ve İng�l�zce 
eğ�t�m� konusunda dünyada söz sah�b� olan d�ğer ülkelere göre daha 
düşüktür. 

Güney Afr�ka Cumhur�yet�, uluslararası öğrenc�ler tarafından 
İng�l�zce eğ�t�m� �ç�n en çok terc�h ed�len ülkelerden b�r� olmakla 
beraber, Türk öğrenc�ler� henüz bu ülkeye çok fazla �lg� 
göstermemekted�r. Bunun temel neden�, bu ülke hakkındak� b�lg� 
eks�kl�ğ� ve önyargılı düşüncelerd�r, ve bu durum, bu ülkede daha az 
Türk öğrenc� olması sonucunu doğurmaktadır. Aslında, bu sonuç  
yurtdışı tecrübes�n� tam anlamı �le yaşamak ve mümkün olduğunca 
çok İng�l�zce konuşmak �steyen Türk öğrenc�ler �ç�n öneml� b�r avantaj 
sağlamaktadır.

D�l Okulları ve Eğ�t�m Programları
D�l okulları daha çok başkent Cape Town ve ülken�n �k�nc� öneml� 
kent� olan Johannesburg'ta bulunmaktadır. Bu �k� şeh�r sadece 
Güney Afr�ka Cumhur�yet�'n�n değ�l, tüm Afr�ka Kıtası'nın en büyük 
nüfusa sah�p �k� şehr�d�r. Her �k� şeh�r de dünyanın en büyük 40 
metropolü arasında kabul ed�lmekted�r.

mükemmel b�r seç�m olacaktır. Z�ra, Güney Afr�ka Cumhur�yet�'nde 
ortalama günlük güneş alma süres� 8,5 saatt�r k�, bu Londra'da 
sadece 3,8 saatt�r.

·Akadem�k Yıl programları

·Gruplar �ç�n özel programlar

·Yarı Yoğun & Yoğun İng�l�zce programları 

·İş İng�l�zces� programları

·B�re B�r İng�l�zce programları

·İng�l�zce + (Engl�sh Plus) programları
·Ün�vers�te Hazırlık (Foundat�on) programları

Güney Afr�ka Cumhur�yet�'nde 30 kadar d�l okulu bulunmaktadır. 
Bununla beraber, bu ülkede d�l eğ�t�m� alacak öğrenc�ler�n, EduSA-
Educat�on South Afr�ca üyes� okulları seçmes� yararlı olacaktır. Z�ra, 
daha önceden ELTASA olarak b�l�nen bu kurum, Güney Afr�ka 
Cumhur�yet�'nde bulunan d�l okullarını b�r araya get�ren ulusal 
dernekt�r ve bu okulları denetleyerek akred�te etmekted�r. Güney 
Afr�ka Cumhur�yet�'nde bulunan d�l okullarında katılab�leceğ�n�z 
İng�l�zce d�l eğ�t�m� programlarından bazıları �se şu şek�lde 
sıralanab�l�r: 

·Genel İng�l�zce programları

·Yönet�c�lere Yönel�k programlar

·Sınav hazırlık kursları
·İng�l�zce Öğretmenler�ne yönel�k programlar

Güney Afr�ka Cumhur�yet�'ndek� okulların hemen 
heps� tarafından hem yurtta, hem de a�le yanında 
konaklama seçeneğ� sunulmaktadır. B�rçok okul 
farklı konaklama alternat�fler� de sunar. 
Ülkedek� okullar zeng�n olarak kabul 
ed�leb�lecek akt�v�te programlarına 
da sah�pt�r. İng�l�zce eğ�t�m� �ç�n 
terc�h edeb�leceğ�n�z d�ğer 
ü lke lerden fark l ı  o larak 
ülken�n eşs�z coğrafi yapısı 
neden� �le, Safar�  tarzı kısa 
d o ğ a  g e z � l e r � ,  ü l k e d e 
bulunan pek çok d�l okulunun 
sunduğu sosyal akt�v�te-
lerden b�r�d�r.

·Staj (Work Exper�ence/Internsh�p) programları

GÜNEY AFRİKA’DA
DİL EĞİTİMİ
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Gene aynı ver�lere göre -Malta'dak� d�l okullarının ücretler�n�n d�ğer 
b�rçok ülkeye göre daha ucuz olmasının da etk�s� �le- Türk 
öğrenc�ler�n katıldıkları İng�l�zce programlarının ortalama süres�n�n, 
d�ğer ülke öğrenc�ler�n�n ortalama kurs süres�nden uzun olduğu, yan� 
Malta'da d�l eğ�t�m� alan Türk öğrenc�ler�n�n uzun döneml� programlar 
terc�h ett�ğ� görülmekted�r.

Maltalılar, İng�l�zler�n etk�s� altında geç�rd�ğ� yıllar boyunca sadece 
günlük yaşam tarzı, trafik, ceza hukuku g�b� konulardak� İng�l�z 
uygulamalarını değ�l; aynı zamanda d�l olarak da İng�l�zcey� 
ben�msem�şlerd�r. Halkın hemen heps� çok �y� derecede İng�l�zce 
konuşmaktadır. Bu sebeple Malta'dak� yerel okulların yanı sıra, 
dünyada d�l eğ�t�m� konusunda söz sah�b� olan onlarca z�nc�r okul da 
burada şube açarak İng�l�zce eğ�t�m vermeye başlamıştır.   

H
er yıl yüz b�nlerce tur�ste ev sah�pl�ğ� yapan küçük Akden�z 
ülkes� Malta, yaklaşık 15 seneden bu yana İng�l�zce d�l eğ�t�m� 
�ç�n dünyanın değ�ş�k bölgeler�nden gelen on b�nlerce 

öğrenc�y� de ağırlamaktadır. Yurtdışında eğ�t�m alacak Türk 
öğrenc�ler de son yıllarda İng�ltere, Amer�ka, Kanada ve Avustralya 
g�b� seçenekler�n yanında Malta'dak� okullara da �lg� göstermekted�r. 
Öyle k� Malta D�l Okulları Federasyon'u Feltom'un ver�ler�ne göre 
Türk�ye 2013 yılında Malta'ya en çok d�l okulu öğrenc�s� gönderen 8. 
ülke konumundadır. 

Malta, Güney Avrupa'da S�c�lya Adası'nın altında Malta, Gozo ve bu 
�k� adanın arasında yer alan Com�no Adası �le beraber 3 adadan 
meydana gelmekted�r. Malta adası 237 km², Gozo adası 68 km² ve 
Com�no 2 km² alan kaplamaktadır. Ülken�n başkent� Valletta'dır.

Malta

Tar�h� açıdan Akden�z'de t�caret�n başlaması ve Malta'nın da 
Akden�z'�n kalb�nde yer alması sebeb� �le sırasıyla Fen�ke, Kartaca, 
Roma, B�zans, Arap, İspanyol, Fransız ve İng�l�z g�b� b�rçok 
meden�yet�n �st�lasına maruz kalmış ve farklı ülkeler�n yönet�m�ne 

Nüfus yaklaşık 450.000'd�r. Özell�kle yaz aylarında nüfus büyük artış 
göstermekted�r. Bunun sebeb� gerek tur�st�k gez�ler gerek eğ�t�m 
almak �ç�n d�ğer ülkelerden gelen öğrenc� topluluklarıdır.

Malta mutfağı, İng�l�z, İtalyan, Arap, İspanyol ve S�c�lya 
mutfaklarından fazlasıyla etk�lenm�şt�r. Dolayısıyla yen� tatlar 
arayanlar yanında daha geleneksel y�yecekler arayan ve damak 
tadından vazgeçmek �stemeyen Türk öğrenc�lere uygun yemek 
çeş�tl�l�ğ� sunmaktadır.

Türk�ye'den uçakla sadece 3 saat uzaklıktadır. Türk Havayolları'nın 
Malta'ya d�rek uçuşları bulunmaktadır ve bu uçuşların sayısı yaz 
aylarında artırılmaktadır. Türk�ye �le arasında -1 saatl�k fark 
bulunmaktadır.

Malta'da dağ ve akarsu olmamakla beraber, 137 km uzunluğunda 
eşs�z b�r sah�l bulunmaktadır. Dünya'nın en korunaklı doğal l�manıdır. 
Sıcaklık kış aylarında en düşük 15 derece olmakla beraber yaz 
aylarında 30 derece ve üzer�nded�r.

g�rm�şt�r. Rodos'ta bulunan şövalyeler 1522 yılında Kanun� Sultan 
Süleyman' ın Rodos'u fethetmes�n�n ardından Malta 'ya 
yerleşm�şlerd�r. Bu sebeple Malta Şövalyeler� olarak b�l�nmeye 
başlamışlardır. Şövalyeler Sarayı'nda ve St.John Katedral�'nde 
dönem�n ünlü ressamı Caravagg�o'ya a�t eserler� bolca görmek 
mümkündür. 1974'te Cumhur�yet �le yönet�lmeye başlayan Malta'ya 
son hak�m olanların İng�l�zler olması neden�yle trafik, hukuk ve eğ�t�m 
s�stem�nde İng�l�z kültürünün �zler�n� görmek mümkündür. Malta 2004 
yılında Avrupa B�rl�ğ�'ne tam üye olmuştur. Ülkedek� hemen herkes 
kend� yerel d�ller� olan Maltese (Maltaca) ve İng�l�zce konuşmaktadır. 
Bunun yanında halkın büyük bölümü İtalyanca da b�lmekted�r. 
Ülkede 2008 yılına kadar Malta L�rası kullanılırken 2008 yılı 
sonrasında �se Euro (€) kullanılmaya başlanmıştır.

-Ulaşımın kolay ve ucuz olması,

-D�ğer ülkelere göre uygun okul ücretler�,

-Malta'da eğ�t�m alan öğrenc�ler�n yüzyıllardır pek çok meden�yet�n 
egemenl�ğ� altında bulunan bu ülkedek� kültürel zeng�nl�kler� 
göreb�lme fırsatı elde etmes�, 

Neden Malta'da İng�l�zce Eğ�t�m�

Bu yoğun �lg�n�n başlıca nedenler� şunlardır: 

Malta, Özell�kle 1990'ların �k�nc� yarısından bu yana dünyada 
İng�l�zce eğ�t�m �ç�n öne çıkan ülkeler�n arasına g�rm�şt�r. Özell�kle yaz 
aylarında nüfusun büyük b�r bölümünü d�l eğ�t�m� �ç�n ülkeye gelen 
öğrenc�ler oluşturmaktadır.

-Göz alab�ld�ğ�nce uzanan uzun sah�ller� �le hem d�l eğ�t�m� hem de 
yaz tat�l� yapmak �steyen öğrenc�ler �ç�n �deal olması, 

-Küçük b�r ada olması neden� �le kolay ve uygun fiyatlı b�r yaşam 
sunması, 

-Schengen v�ze uygulaması �le Avrupa'dak� Avrupa B�rl�ğ�ne üye 
ülkelere kolayca geç�ş �mkanı,

-B�rçok farklı ülkeden �nsanlarla ve kültürlerle kaynaşma fırsatı.

Malta'da 30'un üzer�nde d�l okulu bulunmaktadır. Her yıl 25.000'den 
fazla öğrenc� d�l eğ�t�m� �ç�n Malta'yı terc�h etmekted�r. Tüm d�l okulları 
Malta Eğ�t�m Bakanlığı denet�m�nded�r. Ayrıca 17 adet Malta okulu 
FELTOM (Federat�on of Engl�sh Language Teach�ng �n Malta and 
Gozo) tarafından akred�ted�r. 

Malta D�l Okullarındak� İng�l�zce Programları
Malta'da bahsetm�ş olduğumuz 30'un üzer�ndek� d�l okulunda hemen 
hemen aynı programlarda eğ�t�m ver�lmekted�r. Bu okullarda Genel 
İng�l�zce eğ�t�m� alıp d�l yet�ler�n�z� gel�şt�reb�leceğ�n�z g�b�, farklı 
amaçlar doğrultusunda tasarlanmış çeş�tl� programlara da dah�l 
olab�l�rs�n�z.

D�l okullarında sunulan programlar genel olarak şunlardır:
lGenel İng�l�zce Programları
lYoğun İng�l�zce Programları

lYaz Okulu Programları

lİş İng�l�zces� (Bus�ness Engl�sh) Programları
lMeslek� İng�l�zce Programları

lAkadem�k Yıl Programları/Uzun döneml� programlar

Yukarıda bahs� geçen programlara öğrenc�ler 2 haftadan 52 haftaya 
kadar değ�şen sürelerde katılab�l�r ve İng�l�zce eğ�t�mler�n� 
tamamlayab�l�rler. 

Malta V�zes�

S�z de yaz tat�l�n�z� Akden�z'�n göbeğ�ndek� cennet ada Malta'da d�l 
eğ�t�m� alarak değerlend�rmek �st�yorsanız, UED üyes� b�r eğ�t�m 
danışmanlığı firmasıyla �let�ş�me geçeb�l�rs�n�z.

Türk Vatandaşlarının, b�r Schengen Bölges� ülkes� olan Malta'ya g�r�ş� 
�ç�n v�zeye �ht�yaçları vardır. Yeş�l Pasaport sah�pler� dışındak�ler T.C. 
vatandaşları, 90 güne kadar sürecek eğ�t�mler� �ç�n Schengen v�zes�, 
daha uzun sürecek eğ�t�mler� �ç�n �se 'Malta Öğrenc� V�zes�' almak 
zorundadırlar. Malta v�zes� başvuruları VFS Global firması tarafından 
kabul ed�lmekted�r. Danışmanlık h�zmet� alacağınız UED üyes� 
yurtdışı eğ�t�m danışmanlık firması, v�ze dosyanızın hazırlanması ve 
başvurunuzun organ�ze ed�lmes� konusunda s�ze yardımcı 
olacaklardır.

lB�reb�r (One to One) Programlar
lSınav Hazırlık Kursları (TOEFL & IELTS)

lÜn�vers�te Hazırlık Programları (Foundat�on)

MALTA’DA
DİL EĞİTİMİ
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Resm� d�l� İng�l�zce olan Avustralya da İng�l�zce d�l eğ�t�m� almak 
amacıyla en çok terc�h ed�len ülkelerden b�r�d�r. Ilıman �kl�m�, sıcak 
�nsanları, doğal güzell�kler�, eğ�t�m ve yaşam g�derler� açısından 
uygunluğu ve tab� k� öğrenc�l�k yaparken b�r yandan çalışmanın 
mümkün olması bu durumu destekleyen d�ğer faktörlerd�r. Dünyanın 
b�rçok bölges�nden gelen göçmenler tarafından kurulan Avustralya 
(Commonwealth of Austral�a), bu özell�ğ�nden dolayı b�rçok kültürün 
uyum �ç�nde yaşadığı ve dünyanın uzak köşeler�nden z�yaret, eğ�t�m 
ya da �ş amacıyla gelen �nsanların konukseverl�kle karşılandığı b�r 
ülked�r. 

G
ünümüzde küresel d�l olarak kabul ed�len İng�l�zce eğ�t�m� 
alan ve sayılarının b�r m�lyarı geçt�ğ� tahm�n ed�len dünya 
vatandaşlarının bu eğ�t�mler� �ç�n terc�h ett�ğ� ülkeler�n 

başında İng�ltere ve B�rleş�k Krallık gelse de, anad�l� İng�l�zce olan 
ülkeler�n tamamında İng�l�zce eğ�t�m� b�r endüstr� hal�n� almıştır. 

Avustralya'da İng�l�zce eğ�t�m� almak �ç�n terc�h ed�leb�lecek farklı 
süre, amaç ve �çer�klerde çeş�tl� programlar bulunmaktadır. Bunlar 
genel olarak şu şek�lde gruplandırılab�l�r:

Dünyanın en büyük adası olan Avustralya'nın nüfusu 2012 �t�bar�yle 
22,7 m�lyondur. Bu rakam �ç�n oldukça büyük sayılab�lecek 7,6 m�lyon 
k�lometrekarel�k b�r yüzölçümüne sah�p Avustralya'da şeh�rleşme 
genell�kle ülken�n kıyı kes�mler�nde gerçekleşm�ş, orta kısımdak� 
“outback” d�ye tab�r ed�len çorak alan boş bırakılmıştır.

 
Çalışma İzn�:

Genel İng�l�zce: D�lb�lg�s�n�n yanı sıra okuma, d�nleme ve konuşma 
becer�ler�n� gel�şt�rmeye yönel�k programdır. 2 haftadan 1 seneye 
kadar uzanan farklı programlar mevcuttur.

Akadem�k Yıl & Sömestr Programları: Uzun sürel� İng�l�zce eğ�t�m� 
almak �steyen öğrenc�ler�n terc�h ett�ğ� programlardır. Genell�kle 
l�seden sonra yurtdışında b�r ün�vers�teye g�tmek amacıyla İng�l�zce 
sev�yeler�n� gel�şt�rmek �steyen ya da ün�vers�te sonrası bell� b�r 
İng�l�zce sev�yes� talep eden b�r �şyer�nde çalışmayı arzulayan 
k�ş�ler�n seçt�ğ� b�r programdır.

Sınav Hazırlık: IELTS, TOEFL ve Cambr�dge ESOL sınavları g�b� 
sınavlara hazırlanmak amacıyla terc�h ed�len programlardır.

İş İng�l�zces� Programları: Profesyonellere ve �ş hayatındak� 
�dealler�n� gerçekleşt�rmek �steyenlere yönel�k bu programlarda 
sunum tekn�kler�, İng�l�zce �ş ter�mler�, t�car� yazışmalar ve �let�ş�m, 
rapor hazır lama g�b� konular üzer�ne İng� l �zce becer�s� 
kazandırılmaktadır.

Avustralya'da d�l eğ�t�m� almanın avantajlarından b�r� de d�l öğrenmek 
�ç�n gelen öğrenc�lere sunulan çalışma olanağıdır. B�r yabancı 
öğrenc�, d�l eğ�t�m� süres�nce haftada 20 saat çalışma hakkına 
sah�pt�r. Ancak öğrenc�ler, örneğ�n Amer�ka'dan farklı olarak, sadece 
kampus �ç�nde ve düşük ücretl� �şlerde değ�l, kısıtlama olmadan 

S�dney: Avustralya'nın en kalabalık şehr� olan S�dney, ülken�n 
güneydoğusundak� New South Wales eyalet�n�n başkent�d�r. 4,6 
m�lyonluk nüfusa sah�p şeh�r, Avustralya'da İng�l�zler tarafından 
kurulan �lk kolon� olma özell�ğ�n� de taşır (1788). İş merkezler�n�n ve 
Avustralya'nın finans sektörünün yoğunlaştığı b�r kent olan S�dney 
aynı zamanda �kon�k yapıları, ülken�n sunduğu doğal güzell�klere 
olan yakınlığı, müz�k ve sanat etk�nl�kler� �le de öne çıkmaktadır. 

Melbourne: Avustralya'nın 2. büyük şehr� olan Melbourne, ülken�n 
güneydoğu ucundak� V�ctor�a eyalet�n�n başkent�d�r. S�dney'e kıyasla 
daha sak�n ve sanat ağırlıklı b�r şeh�rd�r ve halk arasında 
“Avustralya'nın kültür başkent�” olarak da adlandırılır. Econom�st 
Group tarafından 2011 ve 2012 yıllarında dünyanın yaşamaya en 
uygun şehr� seç�lm�ş olan Melbourne 2006 yılı �t�bar�yle nüfusunun % 
35,6'sı yurtdışında doğmuş k�ş�lerden oluşan çok kültürlü b�r şeh�rd�r. 
Royal Exh�b�t�on Bu�ld�ng, Melbourne Town Hall ve Parl�ament House 
g�b� öneml� yapılara ev sah�pl�ğ� yapmakta olan şeh�rde b�r çok 
popüler fest�val düzenlenmekted�r. Avustralya'nın en büyük ücrets�z 
halk fest�val� olan Moomba, Melbourne Internat�onal Arts Fest�val, 
Melbourne Internat�onal F�lm Fest�val ve Melbourne Internat�onal 
Fr�nge Fest�val bunlardan bazılarıdır. 

çalışab�l�rler. Avustralya'da �ş arayanlara yardım eden �ş bulma 
ajansları bu konuda öğrenc�lere de h�zmet sunmaktadırlar.

Konaklama:
D�l eğ�t�m� süres�nce elbette k� rahat ve güvenl�, aynı zamanda 
�ht�yaçlarınızı da karşılayacak b�r konaklama seçeneğ�ne sah�p 
olunması öneml�d�r. B�r çok ülkede olduğu g�b� Avustralya'da da 
bunun �ç�n çeş�tl� seçenekler bulunmaktadır. Bunlar, Avustralya 
kültürünü yakından tanımanızı ve okul dışında da İng�l�zcen�z� 
gel�şt�rmen�ze yardımcı olacak a�le yanında konaklama, başka 
öğrenc�lerle ortak alanları paylaşarak sosyalleşeceğ�n�z ve konuşma 
prat�ğ� şansı sunan yurtta konaklama, daha özgür b�r yaşam tarzını 
�steyenler �ç�n da�re k�ralama ve hostel / otelde konaklama 
seçenekler�d�r.

İng�l�zce eğ�t�m� almak �ç�n Avustralya'nın farklı deney�mler sunan 
şeh�rler�nden b�r�n� seçeb�l�rs�n�z:

Auburn Botan�cal Gardens, Royal Nat�onal Park ve dünyanın en esk� 
�k�nc� ulusal parkı olan Ku-r�ng-ga� Chase, şeh�r �ç�nde doğayı 
yaşamak �steyenler �ç�n �deald�r. Queen V�ctor�a Bu�ld�ng, Austral�an 
Museum, S�dney Town Hall, Parl�ament House ve tab� k� �nşa ed�ld�ğ� 
1973 yılından bu yana S�dney'�n popüler kültürdek� s�mges� olmuş 
ünlü S�dney Opera B�nası şehr�n öne çıkan yapılarıdır. Kültürel olarak 
da Melbourne �le beraber Avustralya'nın en zeng�n şeh�rler�nden olan 
S�dney her yıl b�rçok uluslararası fest�vale ev sah�pl�ğ� yapmaktadır. 
Avustralya'nın en büyük sanat fest�val� Sydney Fest�val, modern 
sanat fest�val� B�ennale of Sydney, gez�c� rock fest�val� The B�g Day 
Out ve S�dney F�lm Fest�val� bunlardan bazılarıdır. İng�l�zce eğ�t�m� 
�ç�n Avustralya'ya g�den öğrenc�ler�n de en çok terc�h ett�ğ� şeh�r olan 
S�dney, şüphes�z k� s�ze unutulmaz b�r deney�m kazandıracaktır.

Perth: Avustralya'nın güneybatı kıyısında, ülken�n tüm batı bölges�n� 
kapsayan Western Austral�a eyalet�nde bulunan Perth Avustralya'nın 
nüfus açısından en büyük 4. şehr�d�r. Aynı zamanda bu eyalet�n 
başkent� de olan şeh�rde 2012 �t�bar�yle yaklaşık 2 m�lyon k�ş� 
yaşamaktadır. Econom�st Intell�gence Un�t** tarafından Ağustos 
2012'de yapılan sıralamada dünyanın yaşamaya en uygun 9. şehr� 
seç�lm�şt�r. Perth d�ğer büyük şeh�rlerden uzakta bulunmaktadır; 
100.000 k�ş�den fazla nüfusa sah�p en yakın şeh�r 2000 k�lometreden 
daha uzakta bulunmaktadır. Swan R�ver nehr� üzer�nde ve H�nt 
Okyanusu kıyısında bulunan Perth'de yazlar sıcak kışlar �se oldukça 
yağışlı geçmekted�r. Şehr�n ekonom�s� çoğunlukla h�zmet sektörüne 
ve gem� yapımına dayanmaktadır. 

Avustralya'nın doğusundak� şeh�rlere kıyasla oldukça �zole b�r şeh�r 
olmasına karşın Perth kültür ve sanat açısından zeng�n b�r şeh�rd�r. 
Perth Inst�tute of Contemporary Arts ve Art Gallery of Western 
Austral�a şehr�n �lg� çeken müzeler�ndend�r. Ayrıca şehr�n kültür 
hayatına katkı yapan West Austral�an Ballet, West Austral�an Opera 
ve West Austral�an Symphony Orchestra �le dünyaca ünlü b�rçok 

sanatçı yet�şt�rm�ş West Austral�an Academy of Perform�ng Arts bu 
şeh�rde bulunmaktadır. West Coast Blues & Roots Fest�val ve d�ğer 
şeh�rlerde de örnekler� olan B�g Day Out ve Soundwave fest�valler� 
her sene Perth'de düzenlenmekte ve şeh�r hayatına heyecan 
katmaktadırlar. 

Br�sbane: Br�sbane şehr� Avustralya'nın doğusundak� Queensland 
eyalet�n�n başkent� ve 2,15 m�lyonluk nüfusuyla Avustralya'nın 
S�dney ve Melbourne'dan sonrak� 3. büyük şehr�d�r. Melbourne ve 
S�dney'�n çok kültürlü yapısına kıyasla “Avustralya şehr�” tanımına 
daha çok yaklaşan Br�sbane, y�ne de %15'ten fazlası ülke dışında 
doğmuş olan nüfusuyla b�rçok kültüre ve yaşam tarzına kucak 
açmaktadır. Ekonom�s� çoğunlukla b�l�ş�m teknoloj�ler�, tur�zm, kamu 
yönet�c�l�ğ�, finans, den�z t�caret�, metal �şç�l�ğ� ve dem�ryolu 
�şletmec�l�ğ�ne dayanan şeh�r aynı zamanda kültür ve sanat 
açısından da zeng�nd�r. 

Avustralya'nın en hızlı büyüyen büyük şehr� olan Gold Coast'un 
ekonom�s� tahm�n ed�leceğ� üzere ağırlıklı olarak tur�zme 
dayanmaktadır. Nüfusu 576,000'�n b�raz üzer�nde olan şehr� her sene 
10 m�lyondan fazla tur�st z�yaret etmekted�r. Canlı b�r müz�k kültürüne 
sah�p olan şeh�rde aynı zamanda her yıl düzenlenen W�ntersun 
Fest�val, Mag�c M�ll�ons Carn�val, araba yarışı Gold Coast 600 ve her 
sene 25.000'den fazla k�ş�n�n katılımıyla gerçekleşen Gold Coast 
Maratonu şeh�r hayatına renk katmaktadır. Uzun plajlara, hızlı ve 
canlı b�r yaşam tarzına ve çok kültürlü b�r yapıya sah�p olan Gold 
Coast şehr�, İng�l�zce eğ�t�m�n�n yanında bu tarz b�r deney�m yaşamak 
�steyenler �ç�n �deald�r.

Gold Coast: Avustralya'nın Queensland eyalet�n�n güneydoğu 
kıyısında bulunan Gold Coast, nüfus bakımından ülken�n 6. büyük 
şehr�d�r. Eyalet�n başkent� olan Br�sbane'�n yaklaşık 95 km güney�nde 
bulunan Gold Coast, adına uygun şek�lde uzun ve büyüley�c� 
sah�llere sah�pt�r. 57 km uzunluğunda b�r sah�l şer�d�ne sah�p olan 
şeh�r Avustralya'nın ve dünyanın en popüler dalga sörfü 
merkezler�nden b�r�s�d�r. 

Ca�rns: Avustralya'nın ve Queensland eyalet�n�n kuzeydoğu 
kıyısında yer alan Ca�rns şehr� Great Barr�er Res�fler�'ne yakınlığı ve 
trop�kal �kl�m� neden�yle her yıl farklı ülkelerden gelen tur�stler 
tarafından z�yaret ed�lmekte olup ülkede bu alanda S�dney, 
Melbourne ve Br�sbane'�n ardından 4. sırada gelmekted�r. 
Ekonom�s�n�n öneml� kısmı tur�zm sektörüne dayalı olan şehre tur�st 
çeken d�ğer etkenler �se bölgen�n doğal güzell�kler� arasında bulunan 
Wet Trop�cs of Queensland ve Atherton Yaylası'na yakınlığıdır. 
Şeh�rde İng�l�zce'den sonra en çok konuşulan d�ller Japonca ve 
Mandar�n'd�r (Ç�nce). Doğu Avustralya'nın en öneml� tat�l 
bölgeler�nden b�r� olan Ca�rns ve çevres�n� z�yaret �ç�n en �y� zaman 
neredeyse tamamı yağmur ve fırtınalarla geçen yaz mevs�m� ( Aralık-
Şubat) değ�l havanın daha durgun olduğu kış (Haz�ran-Ağustos) 
mevs�m�d�r. Ca�rns'te İng�l�zce eğ�t�m�n� bu mevs�mde gerçekleşt�ren 
öğrenc�ler eğ�t�m�n yanında bölgen�n güzell�kler�n� de yaşama şansı 
bulacaklardır.

İster b�rkaç haftalık, �ster 1 sene �ç�n olsun, Avustralya'ya d�l eğ�t�m� 
almak amacıyla g�den öğrenc�ler Avrupa ve Amer�ka'dan kültür, doğa 
ve �kl�m olarak çok farklı b�r çevre �le karşılaşacaklardır. Sıcak 
�nsanları, egzot�k ve göz alıcı doğası, zeng�n kültürü, stress�z yaşam 
tarzı, çok uluslu yapısı ve yabancı öğrenc�ler �ç�n sunduğu çalışma 
şartlarıyla Avustralya İng�l�zce öğrenmek �ç�n �deal b�r ülked�r. 
Avustralya'da yabancı d�l eğ�t�m� fırsatları hakkında daha detaylı b�lg� 
almak �ç�n UED üyes� yurtdışı eğ�t�m danışmanlığı firmaları �le 
�let�ş�me geçeb�l�rs�n�z.

Her yıl yapılan R�verfest�val, Br�sbane Internat�onal F�lm Fest�val ve 
Soundwave şehr�n kültürel hayatına katkıda bulunan etk�nl�klerd�r. 
Tur�zm şehr�n ekonom�s�nde öneml� b�r yer kaplamaktadır. Doğal 
hayatın korunduğu alanlardan C�ty Botan�c Gardens, Br�sbane 
Forest Park, Roma Sreet Parkland, South Bank Parklands'ın yanı 
sıra ülken�n en büyük l�manlarından Ports�de Wharf, 1927'de 
dünyanın �lk koala sığınağı olarak kurulan Lone P�ne Koala 
Sanctuary ve şehr�n yakınında bulunan hayvanat bahçes� Austral�a 
Zoo bu alanda h�zmet vermekted�r. 

avustralya’da
DİL EĞİTİMİ
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S
adece ülkem�zde değ�l tüm dünyada yabancı d�l eğ�t�m�ne 
ver�len önem g�tt�kçe artmaktadır.  Üstel�k yurtdışında d�l 
eğ�t�m� olanakları sadece ün�vers�te öğrenc�s� veya yen� 

mezun olan k�ş�lerle sınırlı değ�l. Aks�ne, her yaş grubundan �nsanın 
katılımına açık programlar sunulmaktadır.

lEvden uzak kalma ve kend� sorumluluğunu taşımanın nasıl b�rşey 
olduğunu anlarlar. 

Neden Yazokulları?
Yaz okulu programları, k�ş�sel gel�ş�m açısından çok yönlü katkısıyla 
hem evebeyn hem de öğrenc�ler�n �lk sıradak� terc�hler�ndend�r. 
Öğrenc�ler�n, yurtdışındak� yaz okullarında geç�recekler� süre, 
yabancı d�ller�n� gel�şt�rmen�n yanı sıra başka ülkelerden arkadaşlar 
ed�nerek hayata bakış açılarını zeng�nleşt�rmeler�n� sağlayacaktır.

lHayatları boyunca unutamayacakları mükemmel b�r tat�l yaşarlar.

lYıl boyunca öğrend�kler� yabancı d�ller�n� gel�şt�rme �mkanı bulurlar. 
Hatta yen� yabancı d�ller �ç�n başlangıç b�le yapab�l�rler.

lArkadaşlığın ve dayanışmanın değer�n� öğren�rler. 

lYabancı d�l b�lmen�n önem�n� yaşayarak kavrarlar. 
lÖzgüvenler� gel�ş�r. 

lTürk�ye'ye döndükler�nde yabancı d�l dersler�ne verd�kler� önem ve 
�lg�ler� artar.

Yaz okulu programlarının öğrenc�lere olan d�ğer faydaları:
lYurtdışına seyahat etme deney�m� kazanırlar, 

lV�zyonları gel�ş�r.

Ün�vers�te eğ�t�m� almakta olan gençler, hem kar�yerler� �ç�n olumlu 
b�r adım atmak hem de yaz tat�ller�n� yurtdışında değerlend�rmek 
amacıyla yaz aylarını d�l eğ�t�m�ne ayırmayı terc�h ederken daha 
genç yaştak� öğrenc�ler yaz tat�ller�n� hem d�nlen�p eğleneb�lecekler� 
hem de gelecekler� �ç�n faydalı olab�lecek b�r şek�lde değerlend�rmek 
amacıyla d�l eğ�t�m�ne ayırmaktadırlar. Tüm bu öğrenc�ler�n en çok 
rağbet ett�kler� programlar �se Yaz Okulu Programları'dır.

lFarklı ülkelerden arkadaşlar ed�n�rler.

Yaz okulu programları farklı yaş gruplarına göre organ�ze 
ed�lmekted�r. Bu yaş gruplarının aralıkları okullar arasında değ�ş�kl�k 
gösterse de genel olarak 9 yaş ve altı, 10-12 yaş, 13-15 yaş, 15-17 
yaş, 17 yaş ve üstü şekl�nde gruplandırma yapıldığı söyleneb�l�r.

lÜn�vers�tede okumak �sted�kler� bölümler �le �lg�l�  v�zyon ve b�lg� 
sah�b� olurlar.

Yaz okulları, farklı t�pte eğ�t�m programları sunmakla beraber 
genell�kle program �çer�ğ�, öğrenc�ler�n yabancı d�l sev�yeler�n� 
gel�şt�ren kursların yanı sıra düzenl� b�r akışı tak�p eden sosyal 
akt�v�teler� de kapsamaktadır. Haftalık ders saatler�, okullar ve 
programlar arasında değ�ş�kl�k gösterse de genell�kle klas�k yaz 
okulu d�yeb�leceğ�m�z haftada 15-20 dersl�k programlar 
uygulanmakta ve program uzunlugu 2-12 hafta arasında 
değ�şeb�lmekted�r. 

Ülkelere göre Yaz Okulu Programları
Gerek 17 yaş ve üstü gerekse 17 yaş altı katılımcılara sunulan yaz 
okulu programlarında en çok rağbet gören d�l her zamank� g�b� 
İng�l�zce'd�r. İng�l�zce eğ�t�m� �ç�n özell�kle İng�ltere, İng�ltere'n�n 
ardından �se ABD, Kanada, İrlanda, Malta ve Avustralya g�b� anad�l� 
İng�l�zce olan d�ğer ülkeler terc�h ed�lmekted�r.
İng�l�zce'n�n ardından en çok �lg� gören yaz okulu programları �se 
Fransızca ve Almanca yaz okulu programlarıdır. Fransızca �ç�n en 
çok Fransa, ardından Kanada ve İsv�çre terc�h ed�l�rken, Almanca d�l 
eğ�t�m� programları �ç�n öğrenc�ler Almanya başta olmak üzere 
Avusturya ve İsv�çre’ye g�tmekted�rler. 

İng�ltere: İng�ltere'dek� yaz okulu programlarının çoğu, yaz aylarında 
eğ�t�me ara veren kolej ve ün�vers�telerde düzenlenmekted�r. Bu 
okullar gerek Londra, Bournemouth, Oxford ve Cambr�dge g�b� çok 
b�l�nen şeh�rlerde, gerekse İng�ltere'n�n ve hatta tüm Büyük 
Br�tanya'nın daha kırsal kes�mler�nde yer alır. Bununla beraber yaz 
okullarının İng�ltere’n�n daha z�yade orta ve güney kes�mler�nde 
yoğunlaştığı söyleneb�l�r.

Yaz Okulu Programlarının İçer�ğ�

Amer�ka B�rleş�k Devletler�: İng�ltere'dek� yaz okulu programları 
g�b� ABD'de de yaz aylarında eğ�t�me ara veren college ve 
ün�vers�telerde düzenlenen pek çok yaz okulu programları 
bulunmaktadır. Bu programlar, ülken�n doğu kıyısındak� M�am�, 
Wash�ngton, Boston ve New York �le batı kıyısında yer alan Los 
Angeles ve Seattle çevres�nde yoğunlaşmış olup sosyal akt�v�te 
programlarında gez�ler�n ağırlığı oldukça fazladır.

Kanada: Ülkede özell�kle Vancouver ve Toronto'da bulunan yaz 
okullarında sunulan akt�v�te programları, katılımcıların ülken�n eşs�z 
doğasını tecrübe etmeler�ne olanak tanımaktadır.

yaz okulları
dosyası

İrlanda: İrlanda'dak� yaz okulları da ülkedek� d�l okulları g�b� başkent 
Dubl�n �le Cork ve L�mer�ck’de bulunmaktadır. A�le kavramının çok 
güçlü ve a�leye ver�len önem�n sosyal hayatın her anında h�ssed�ld�ğ� 
ülke, her yaştan katılımcıya huzurlu ve güvenl� b�r ortam sunar.

Avustralya: Dünyanın en güvenl� ve yaşanab�l�r ülkeler�nden b�r� 
olan Avustralya'da çok sayıda yaz okulu seçeneğ� sunulur. Bu okullar 
Sydney, Ca�rns ve Br�sbane g�b� şeh�rlere ek olarak ülken�n daha 
kuzey veya �ç kes�mler�ne dağılmıştır.

Almanya: Tüm dünyadan b�nlerce öğrenc�n�n Almanca eğ�t�m� �ç�n �lk 
terc�h� olan Almanya'dak� yaz okulları daha çok Berl�n, Mün�h, 

Fransa: Fransızca eğ�t�m� den�l�nce akla gelen �lk ülke olan 
Fransa'da d�l okullarına ek olarak b�rçok yaz okulu programı da 
mevcuttur. Yüksek yaşam kal�tes� ve güvenl�k standartlarına sah�p 
olan ülken�n Par�s, Cannes, Ant�bes ve N�ce g�b� şeh�rler�ne yayılmış 
okullar dünyanın çeş�tl� yerler�nden hem Fransızca öğrenmek hem 
de Fransa'yı keşfederek güzel b�r yaz tat�l� geç�rmek �steyen 
öğrenc�lere ev sah�pl�ğ� yapar.

Malta: B�rçok ülken�n aks�ne Malta'dak� yaz okulu programları, 
ün�vers�te veya kolejler�n kampüsler�nde değ�l, mülk�yet� doğrudan 
okullara a�t kampüslerde organ�ze ed�lmekted�r. Malta'dak� yaz 
okullarını d�ğer ülkelerdek� benzerler�nden ayıran en öneml� nokta �se 
sosyal akt�v�te programlarındak� zeng�nl�kt�r.

İsv�çre: B�rçok d�l�n konuşulduğu İsv�çre'de İng�l�zce eğ�t�m�n�n 
ver�ld�ğ� yaz okulları bulunsa da ülke daha çok Fransızca veya 
Almanca yaz okulu programları �ç�n terc�h ed�lmekted�r. Ülkedek� yaz 
okulu programlarının b�rçoğu, yıl boyu yatılı eğ�t�m sunan eğ�t�m 
kurumları tarafından düzenlen�r. Ülkedek� yaz okullarının d�ğer 
ülkelerdek� yaz okullarından en büyük farkı sosyal akt�v�te 
programları �ç�nde kayak ve snowboard g�b� kış sporlarına da yer 
ver�lmes�d�r.

Frankfurt ve He�delberg g�b� şeh�rlerde yer alır. Yaz aylarının güzell�ğ� 
�le b�l�nen bu şeh�rler hem Almanca öğrenmek hem de kültürel gez�ler 
yapab�lmek �ç�n eşs�z olanaklar sunar.

Avusturya: Almanca d�l eğ�t�m� �ç�n terc�h ed�len ülkelerden b�r� olan 
Avusturya, yüksek yaşam standartı ve güvenl� şeh�rler� �le de yaz 
okulu öğrenc�ler�n�n yoğun �lg� gösterd�ğ� b�r ülked�r. Özell�kle 
V�yana'da bulunan yaz okulları, eşs�z kültürel ve sanatsal akt�v�te 
�mkanları sunmaktadır.

İspanya: Avrupa'nın en güzel ve en tur�st�k ülkeler�nden b�r� olan 
İspanya'da bulunan yaz okulları daha çok ülken�n aynı zamanda en 
tur�st�k şeh�rler� de olan Barcelona, Madr�d, Valenc�a, Marbella, 
Mallorca, Granada ve Malaga g�b� şeh�rlerde bulunmaktadır. Gerek 
Akden�z ülkes� olmasının verd�ğ� kültürel yakınlık, gerek İspanyol ve 
Türk mutfağının k�m� ortak özell�kler�, gerekse ılıman �kl�m� ve sıcak 
kanlı �nsanları İspanya her yaştan Türk öğrenc�n�n kend�n� güvende 
ve huzurlu h�ssett�ğ� ülkelerden b�r�d�r.
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A
vrupa B�rl�ğ� sınırları �çer�s�nde “anad�l” olarak en çok 
kullanılan d�l olan Almanca aynı zamanda dünyada da 200 
m�lyondan fazla k�ş� tarafından konuşulmaktadır. Almanca, 

Almanya ve Avusturya'nın anad�l� olmasının yanı sıra İsv�çre, 
L�echtenste�n, Lüksemburg ve Belç�ka g�b� çok d�ll� ülkelerde de 
kullanılan d�llerden b�r�d�r. Bunun yanı sıra Almanca, dünyanın her 
köşes�nde b�rçok ülke tarafından, t�caret ve b�l�m d�l� olarak kabul 
ed�l�r. 

Sadece Amer�ka B�rleş�k Devletler�'nde Almanca konuşan nüfusun 5 
m�lyondan fazla olmasının yanı sıra Kanada, Brez�lya, Arjant�n, 
Meks�ka, Avustralya ve Güney Afr�ka g�b�, “Almanca” den�nce hemen 
akla gelmeyecek b�rçok ülkede de öneml� sayıda nüfusun konuştuğu 
b�r d�ld�r. İng�l�zce'den sonra global �ş dünyasındak� en geçerl� d�l 
olmasının yanı sıra, mühend�sl�k ve tekn�k b�l�mlerde Almanya'nın 
uluslararası öncülüğü neden� �le b�rçok mühend�s ve b�l�m �nsanı 
�k�nc� d�l olarak Almanca'yı terc�h etmekted�r.

Almanca öğrenmek ya da mevcut Almanca yeterl�l�k sev�yeler�n� 
yükseltmek �ç�n her yıl b�nlerce öğrenc� Avrupa'da bu d�l�n 
konuşulduğu ülkelere g�tmekted�r. Almanca d�l eğ�t�m� �ç�n en çok 
terc�h ed�len ülkeler, Almanca'nın doğum yer� ve en çok konuşulduğu 

Genel Almanca: Genel Almanca eğ�t�m�; d�l b�lg�s�, okuma, d�nleme, 
yazma ve konuşma yet�ler�n� gel�şt�rmeye yönel�k hazırlanmış 
programlardır. Standart ve yoğunlaştırılmış programlar şekl�nde 
sunulmaktadır.

Sınav Hazırlık: Kurs sonunda Almanca d�l yeterl�l�ğ�n� uluslararası b�r 
d�l sınavı �le belgelemek �steyenler �ç�n hazırlanmış programlardır. 
Özell�kle Almanca ün�vers�te eğ�t�m� almak �steyen öğrenc�ler terc�h 
etmekted�r.

ülke olan Almanya'ya ek olarak, Almanca'nın tek resm� d�l olduğu ve 
yaklaşık 8,5 m�lyonluk b�r nüfus tarafından konuşulduğu b�r ülke olan 
Avusturya ve nüfusunun %65'�n�n Almanca konuştuğu ve bu d�l�n 
ülkedek� 4 resm� d�lden b�r� olduğu İsv�çre'd�r. 

Akadem�k Yıl Programları: Yüksek öğren�mler�n� bu ülkelerdek� b�r 
ün�vers�tede gerçekleşt�rmek �steyenler veya �şe g�r�ş şartı olarak 
bell� b�r düzeyde Almanca �steyen firmalara başvuranlar tarafından 

Bu üç ülkede de Almanca eğ�t�m�, farklı yaş ve �ht�yaç gruplarına göre 
farklı �çer�k ve eğ�t�m yöntem� �le hazırlanmış programlar hal�nde 
sunulmaktadırlar. Bunlar ana hatlarıyla:

AVUSTURYA, ALMANYA VE İSVİÇRE’DE
ALMANCA EĞİTİMİ

Sosyal Akt�v�te ve Etk�nl�kler
Yaz Okulu programlarında pek çok spor etk�nl�ğ�n�n yanı sıra her 
öğleden sonra ve akşamları öğrenc�lere güzel vak�t geç�rten ve 
İng�l�zce prat�k yapmalarını sağlayan etk�nl�kler düzenlen�r. Hafta 
sonlarında �se, okul dışında başka şeh�rlere, tar�h� ve tur�st�k yörelere 
çeş�tl� gez�ler düzenlenerek öğrenc�ler�n yabancı d�l prat�kler� daha 
ver�ml� hale get�r�l�r. Tüm bu akt�v�teler, grupların b�rb�rler� arasında 
eğlencel� b�r şek�lde �let�ş�m kurup kaynaşmalarını sağlayacak 
n�tel�kted�r. 

Etk�nl�kler bu konuda profesyonel b�r ek�p tarafından organ�ze ed�l�r.  
Her geçen sene daha da profesyonelleşen yaz okulları, ders ve 
akt�v�te denges�n� kurmakta da son derece başarılıdırlar.
D�ğer taraftan bu sosyal akt�v�te ve etk�nl�kler�n b�r bazıları program 
ücret�ne dah�l �ken, b�r kısmı extra ücretlend�r�leb�lmekted�r. 

İtalya: Lat�n d�ller�nden en öneml�ler�nden b�r� olan İtalyanca'nın 
anavatanı İtalya'dak� yaz okullarının öneml� b�r kısmı, Avrupa'nın en 
öneml� kültür merkezler�nden b�r� olarak kabul ed�len Roma �le 
ülken�n d�ğer öneml� kentler� olan Floransa, M�lano ve Vened�k'te 
bulunmaktadır. Ülken�n eşs�z kültürel geçm�ş�, yaz okulu 
programlarının katılımcılarına hem Fransızca sev�yeler�n� �lerletme 
hem de Entelektüel b�r�k�mler�ne katkıda bulunma olanağı 
tanımaktadır.

A�le yanında konaklama seçeneğ�nde, tek veya ç�ft k�ş�l�k odalarda 
konaklamak mümkündür. Öğrenc�ler�n yanlarında konakladıkları 
a�leler, okullar tarafından denetlenmekte, yanında kalınacak a�le 
hakkında b�lg�ler, öğrenc� yolculuğa çıkmadan hemen önce 
kend�s�ne sunulmaktadır. Bu sayede öğrenc�ler �ç�n en uygun a�len�n 
bulunması amaçlanmaktadır.

A�le yanı ve yurt konaklamada, öğrenc�ler farklı uluslardan 
öğrenc�lerle b�rl�kte aynı ortamı paylaşarak arkadaşlıklar kurab�l�rler. 
Program dah�l�nde öğrenc�lere günlük 3 öğün yemek sunulmaktadır. 
D�ğer taraftan, bu �k� seçenek arasından hang� konaklama 
alternat�fin�n daha doğru b�r seç�m olduğu sorusunun cevabı, k�ş�den 
k�ş�ye değ�şmekted�r. Yurtlar genell�kle çok uluslu b�r ortam sunduğu 
�ç�n, öğrenc�ler�n prat�k yapmalarına olanak tanırken, a�le yanında 
konaklama �se, b�r a�le ortamında bulunmak ve günlük yaşama daha 
kolay dah�l olab�lmek açısından yararlı olab�lmekted�r. Bununla 
beraber, a�le yanında konaklamanın daha z�yade yurtdışına �lk kez 
çıkacak ve daha küçük yaştak� katılımcılar tarafından terc�h ed�ld�ğ�n� 
söylemek yanlış olmayacaktır.

Yurtlar �se okulların yanında, �lg�l� resm� kurumlar tarafından 
denetlenmekted�r. Güvenl�ğ�n en üst düzeyde tutulduğu yurtlar, 
öğrenc�ler�n b�rçok sosyal �ht�yacına cevap verecek şek�lde 
tasarlanmıştır. Yurtlarda tek k�ş�l�k veya paylaşımlı odalarda 
konaklanılmaktadır. Yurtlarda ayrıca özel banyolu odalar da 
mevcuttur. 

Yaz Okullarında Konaklama
Yaz okullarında 17 yaş altı öğrenc�lere konaklama �ç�n genell�kle 
yurtta veya a�le yanında konaklama ops�yonları sunulmakla beraber, 
17 yaş ve üstü katılımcılar �ç�n bu ops�yonların yanında nad�ren de 
olsa stüdyo da�rede ve otelde konaklama seçenekler� de 
sunulab�l�yor. 

Yaz Okullarında Öğrenc� Güvenl�ğ� ve Huzuru
Yaz okulların, gerek okul �ç�nde gerek okul dışında, öğrenc�ler�n 
huzuru ve güvenl�kler�ne azam� özen göster�lmekted�r. Yukarıda da 
değ�nd�ğ�m�z g�b�, öğrenc�ler�n konakladıkları yurtlar ve a�leler sürekl� 
denetlend�ğ� g�b�, tüm okullarda öğrenc�ler�n 24 saat arayıp 
ulaşab�lecekler� ac�l durum personel� bulunmaktadır. Her yaz 
okulunda, öğrenc�ler�n �ht�yaç durumunda başvurab�lecekler�, gerekl� 
pedagoj�k eğ�t�me sah�p ps�koloj�k danışman ve rehberler 
bulunmaktadır. Öğrenc�ler okul dışındak� tüm sosyal ve sport�f 
etk�nl�kler sırasında görevl� eğ�tmenler�n gözet�m ve kontrolu 
altındadır. 

Yaz okullarına olan �lg� her geçen ün artmaya devam etmekted�r. 
Artan �lg�n�n ve bu �lg�n�n yaz aylarına odaklanmasının doğal sonucu 
olarak b�rçok okulun kontenjanları yaz gelmeden dolab�lmekted�r. Bu 
nedenle yaz aylarını yurtdışında b�r yaz okulu programına katılarak 
geç�rmek �steyen k�ş�ler�n b�r an önce �şlemler�ne başlamasında 
yarar vardır. 

2019 yazını yurtdışında d�l eğ�t�m� alarak geç�rmey� düşünen tüm 
öğrenc�ler�m�z�n, kend�ler� �ç�n doğru seç�mler yapmasını ve yurtdışı 
eğ�t�m tecrübes�nden maks�mum düzeyde fayda sağlayarak, �y� b�r 
yaz tat�l� geç�rmeler�n� d�l�yoruz. Tüm öğrenc�ler�m�ze gerek yaz okulu 
seç�m� gerekse başvuru ve v�ze prosedürü g�b� konularda kend�ler�ne 
ücrets�z danışmanlık verecek UED üyes� eğ�t�m danışmanlık 
firmalarının sah�p olduğu tecrübe ve kal�tel� h�zmet olanağından 
yararlanmalarını tavs�ye ed�yoruz.
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V�yana: Avusturya'nın başkent� olan V�yana aynı zamanda 2.4 
m�lyon sak�n�yle ülken�n nüfusunun %20's�n� oluşturmaktadır. Avrupa 
B�rl�ğ�n�n en büyük 7. şehr� olan V�yana'nın tar�h ve kültür b�r�k�m� 
b�rçok dünya şehr�n� kıskandıracak düzeyded�r. En başta, klas�k 
müz�ğ�n anayurdu olması V�yana'ya dünyada bu alanda tartışılmaz 
b�r üstünlük sağlamaktadır. W. A. Mozart, L. V. Beethoven, Johann 
Strauss I & II, Franz L�szt, Anton�o Sal�er� ve Joseph Haydn g�b� klas�k 
müz�ğe yön verm�ş b�r çok deha ya bu şeh�rde doğmuş, ya da burada 
uzun süre çalışmışlardır. Bu nedenled�r k� V�yana'ya “Müz�ğ�n Şehr�” 
denmekted�r. Bunun yanı sıra kent, “Rüyalar Şehr�” lakabını da 
Ps�kanal�z ekolünün kurucusu olan bu şeh�rde yaşamış ve 
çalışmalarını gerçekleşt�rm�ş olan S�gmund Freud'a borçludur. Genç 
nüfusun fazla olduğu b�r şeh�r olan V�yana, muhteşem m�mar�s� ve 
zeng�n kültürü �le, Almanca öğrenmek ya da sah�p oldukları Almanca 
sev�yeler�n� bu güzel şeh�rde gel�şt�rmek �steyenler� bekl�yor. 

Zür�h: Zür�h şehr�, İsv�çre'n�n başkent� ve kend� adını taşıyan 
kantonun en büyük şehr�d�r. 1,83 m�lyonu bulan nüfusa sah�p olan 
şeh�r dünyanın en büyük finans merkezler�nden b�r�d�r. Bankacılık 
sektörü den�nce akla �lk gelen ülke olan İsv�çre'n�n başkent� b�rçok 
uluslararası bankanın merkez� yönet�m b�r�m�ne ev sah�pl�ğ� 
yapmaktadır. Bunun yanı sıra, h�zmet sektörünün, özell�kle de 
otelc�l�ğ�n b�r ekol hal�ne geld�ğ� İsv�çre'de, Zür�h de restoran ve 
otelc�l�k başta olmak üzere h�zmet sektörünün get�rd�ğ� ekonom�k 
güçten faydalanmaktadır. Yaşam standartlarının oldukça yüksek 
olduğu kent b�rçok bağımsız yayın tarafından “Dünyada Yaşamaya 
En Uygun Şeh�r” l�steler�nde �lk 10 �çer�s�nde göster�lmekted�r. 
Oldukça modern b�r şeh�r olan Zür�h, bunun yanı sıra kıyısında 
bulunduğu Zür�h Gölü, �ç�nden akan L�mmat Nehr� ve Alp Dağları'na 
yakınlığıyla doğaseverler �ç�n de vazgeç�lmez b�r şeh�rd�r. Şehr�n 
mutlaka görülmes� gereken yerler� arasında, Sw�ss Nat�onal 
Museum, Zür�ch Museum of Art, Zür�ch Botan�cal Garden, Zür�ch 
Zoolog�cal Garden ve şehr�n batısında yer alıp tüm şehr� yaklaşık 1 
k�lometre yüksekten gören Üetl�berg Dağı sayılab�l�r. Muhteşem 
güzell�kte b�r doğa'nın yanı sıra dünyanın en modern ve huzurlu 
şeh�rler�nden b�r�nde Almanca öğrenmek �st�yorsanız İsv�çre ve Zür�h 
tam s�ze göre.

Dünyada her geçen gün daha çok kişinin öğrenmek istediği ve 
eğitimini aldığı Almancayı, isterseniz zengin bir tarihe, kültürel 
çeşitliliğe ve Avrupa'ya yön veren politik-ekonomik güce sahip olan 
Almanya'da, isterseniz doğası, mimarisi ve başta müzik olmak üzere 
engin kültürel birikimiyle Avusturya'da, ya da modern bir 21. yüzyıl 
uygarlığı ile bölgenin muhteşem doğasını birleştiren örnek bir Avrupa 
ülkesi olan İsviçre'de öğrenebilirsiniz. Artık dünyada anadili olmasa 
dahi bir çok eğitimli kişinin bir derecede hakim olduğu İngilizcenin 
yanında, hem sosyal hem de profesyonel hayatta işinize yarayacak 
ve size yeni kapılar açacak bir dil olan Almancayı öğrenmek için tam 
zamanı. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen UED üyesi yurtdışı eğitim 
danışmanlığı firmaları ile iletişime geçiniz. 

Yaz Okulları: Yaz aylarında, 9-17 yaş arası çocuk ve gençlere yönel�k 
düzenlenen, Almanca d�l eğ�t�m�ne ek olarak sport�f ve kültürel 
akt�v�teler �le gez�ler�n de �çer�ğe dah�l ed�ld�ğ� programlardır.

Almanya, Avusturya ve İsv�çre'de d�l eğ�t�m� almak �ç�n tar�h� ve 
kültürel b�r�k�mler� ve  yasam tarzları �le b�rb�rler�nden ayrılan, fakat 
her b�r� unutulmaz deney�mler sunan farklı şeh�rlerden b�r�n� 
seçeb�l�rs�n�z. Bunlardan bazılarını şöyle sıralayab�l�r�z:

İş Almancası: Genel çerçevedek� Almanca eğ�t�m�ne ek olarak �ş 
yazışmaları, toplantı ve sunum yapma tekn�kler�, rapor hazırlama, 
telefon görüşmeler� ve tekn�k ter�mler�n kullanımı g�b�, �ş dünyasında 
öneml� olacak yet�ler�n kazandırılmaya çalışıldığı d�l programlarıdır. 

sıkça terc�h ed�len b�r program türüdür. Çoğunlukla 6 ya da 9 ay 
olarak terc�h ed�len bu programlar, uzun süreler� neden�yle b�rçok 
d�ğer program seçeneğ�ne göre daha ekonom�kt�r.

Mün�h: Mün�h, Almanya'nın Berl�n ve Hamburg'dan sonrak� en büyük 
şehr� ve Bavyera eyalet�n�n başkent�d�r. Şeh�r, Avrupa'nın önde gelen 
finans ve t�caret merkezler�nden b�r�d�r ve bunun get�rd�ğ� ekonom�k 
güçten dolayı hayat standardı yüksekt�r. Nüfusu 1,4 m�lyon k�ş� olan 
kentte farklı etn�k kökenlere sah�p olan �nsanların oranının oldukça 
yüksek olduğu görülmekted�r. Alman vatandaşı olmayan 
300.000'den fazla k�ş�n�n yaşadığı şeh�rde Almanlardan sonra en 
büyük topluluk 45.000'� aşan b�r nüfusla Türklerd�r. Arnavutluk, 
Hırvat�stan, Sırb�stan, Yunan�stan, Avusturya ve İtalya'dan gelenler 
�se nüfus sayısı olarak Türkler� tak�p etmekted�r. Şeh�rde otomot�v, 
b�l�ş�m, s�gorta ve havacılık sektörler� yoğunlaşmış olup, bu çeş�tl�l�k 
Avrupa'nın her köşes�nden profesyoneller� cezbetmekted�r. 
Yayıncılık alanında da Avrupa'nın en etk�n şehr� olan Mün�h'te yazılı 
basının yanı sıra ulusal çapta yayın yapan b�rçok kanalın da merkez� 
yer almaktadır. Kend�ne özgü d�nam�zm�, tar�hsel yapıları, müzeler� 
ve her yılın ek�m ayında gerçekleşt�r�len fest�val�yle b�nlerce k�ş�y� 
kend�ne çekmekted�r. 

Berl�n: Almanya'nın başkent� ve en büyük şehr� olan Berl�n, aynı 
zamanda ülkedek� 16 eyaletten b�r�n�n �sm�d�r. 3,5 m�lyon nüfusa 
sah�p olan kent Avrupa B�rl�ğ�'n�n, çevres� �le beraber en kalabalık 
yed�nc� şehr�d�r. Berl�n, büyük b�r kısmının yıkıma uğradığı 2. Dünya 
Savaşı'ndan sonra gelen Soğuk Savaş dönem�nde Berl�n Duvarı �le 
Doğu ve Batı olarak �k�ye ayrılmıştır. 1990 yılında Almanya'nın tekrar 
b�rleşmes�yle de başkent unvanını ger� kazanan Berl�n, günümüzde 
Avrupa ve dünya genel�nde kültür, sanat, �ş dünyası, pol�t�ka ve b�l�m 
g�b� hayatın b�rçok alanında öneml� b�r caz�be merkez� olarak kabul 
ed�lmekted�r. Her yıl b�nlerce tur�st�n z�yaret ett�ğ� Berl�n canlı ve her 
kes�mden k�ş�ye h�tap eden yaşam tarzı �le Almanca öğrenmek �ç�n en 
�deal şeh�rlerden b�r�d�r. 
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röportaj
Lennart Güthling / Humboldt Institut

Lennart Güthling : Adım Lennart Güthling 
ve Almanya'daki Humboldt Enstitüsü'nün 
Genel  Müdürüyüm. Humboldt  i le 
kariyerim, doğduğumda henüz daha 
doğduğum anda başlamıştı. Çünki 
H u m b o l d t  E n s t i t ü s ü ,  b e n i m  d e  
doğduğum yıl olan 1977 de babam 
Norbert tarafından kurulmuştu. Bu 

EDucation Magazine:

U
 Lütfen 

kendinizi tanıtıp bize Humboldt 
Enst i tüsü'ndeki konumunuz 

hakkında kısaca bilgi verir misiniz?

yüzden temelde okulla birlikte büyüdüm ve bugünlerde ana ofisimiz 
olan Ratzenried Kalesi'nde, Humboldt'da dil eğitimi alan birçok 
uluslararası öğrenciyle birlikte geçirdiğim yazların anılarını 
biriktirdim. 2016 yılında da enstitünün Genel Müdürlüğü görevini 
babamdan devraldım.

U.M.:Bildiğimiz kadarı ile Humboldt-Institut bir dil okulundan çok, 
kamu yararı için çalışan bir dernektir. Lütfen bunu bizim için biraz 
açar mısınız?

L.G.: Öğrenci sayıları açısından, Bad Schussenried ve 
Lindenberg'deki en büyük iki okulumuz ilk iki sırada yer alıyor ve yaz 
aylarında her zaman tamamen dolu. Yaz kursları için Berlin, Köln, 
Düsseldorf ve Münih gibi büyük şehirler gençler arasında 
popülerken, en küçük öğrencilerimiz Bad Dürkheim, Reimlingen, 
Heessen Kalesi veya Wittgenstein Kalesi gibi küçük kasabalardaki 
merkezlerimizi tercih ediyor. Bir diğer popüler seçenek, örneğin 
Lindenberg'de yerel lise (Gymnasium) ile işbirliği içinde sunulan lise 
programımız. Burada öğrenciler bir Alman okulunu bitirme sertifikası 
ile mezun olabilirler ve Almanya'daki herhangi bir üniversiteye 
kolayca başvurabilirler. Yetişkin öğrenciler arasında ise Berlin'in 
merkezindeki okulumuz en çok tercih edilendir ve öğrencilerin 
Almanya'nın başkentinin heyecan verici yaşamına dalmalarını 
sağlar. 

L.G.: Humboldt Enstitüsü'nün kurumsal statüsü, Almanca dilinin 
tanıtımı için kar amacı gütmeyen bir dernek şeklindedir. Herhangi bir 
devlet desteği almamaktadır ve tamamen kendinden finanse eder 
ancak kar odaklı değildir. Amacımız, gençlerin Almanca 
öğrenmelerine yardımcı olmak ve sınıf dışında yapılacak etkinlikler 
ve gezilerle Alman kültürüne yönelik anlayışlarını pekiştirmektir. Bu 
nedenle, bütün kurslarımıza sürükleyici bir dil deneyimi yaratmak 
için Almanca kursları, konaklama ve ders sonrası aktiviteler de dahil 
olmak üzere bir paket olarak sunulmaktadır.

 Hata yaparsak lütfen bizi düzeltin; Humboldt Enstitüsü'nde, U.M.:
hem yetişkinler hem de gençler için çok geniş bir program seçimi 
sunuyorsunuz. En çok seçilen programlar ve merkezleriniz 
hangileridir? 

U.M.: Humboldt Enstitüsü'nün Almanya'da kaç tane merkezi var?

L.G.: Humboldt Enstitüsü, Almanya genelinde toplam 17 merkezde 
Almanca dil kursları sunmaktadır. Bu okulların dördü yıl boyunca 
açıktır. Berlin-Mitte ve Constance'daki iki okul, 18 yaş üstü yetişkin 
öğrencilere hitap ederken, Bad Schussenried ve Lindenberg'deki iki 
okul yılın her döneminde çocuk ve gençleri ağırlamaktadır. Tüm 
Humboldt kurs lokasyonlarında yıl boyu veya yazın olsun, dil kursları 
yurtta konaklama dahil olarak sunulmaktadır. Bu, öğrencilerin sınıfa 

L.G.: Berl�n, Köln, Hamburg veya Mün�h g�b� büyük şeh�rler�n yanı 
sıra Almanya, genell�kle mükemmel ün�vers�telere sah�p olan daha 
küçük şeh�rlere de sah�pt�r. Bunlardan b�r�, örneğ�n Almanya'nın 
güney�nde bulunan Constance. Şeh�r güzel b�r tar�h� merkeze sah�p 
ve �k� ün�vers�teye ev sah�pl�ğ� yapıyor. Konstanz Ün�vers�tes� Alman 
öğrenc�ler arasında çok popülerd�r ve ün�vers�teler �ç�n Alman 
Mükemmell�k G�r�ş�m�'n�n b�r parçasıdır. Konstanz Gölü ve nefes 
kesen b�r panorama sunan yakındak� İsv�çre Alpler� �le, öğrenc�ler 
boş zaman akt�v�teler� �ç�n sayısız olanaklara sah�pt�r. Henüz 
Almanca b�lm�yorsanız, Humboldt-Inst�tut Constance'ta öğreneb�l�r 
ve okula entegre konuk ev�nde kalab�l�rs�n�z.

 Almanca öğrenmek isteyen Türk öğrencilere ne tavsiye U.M.:
edersiniz? 

girerken zaman kaybetmemelerini sağlaması yanında, özellikle 
çocuklar için, odalarından sınıfa gitmek için kampüs dışına çıkmak 
zorunda olmamaları sebebi ile büyük bir güvenlik avantajı sağlar.

U.M.: Almanya dışında okulunuz var mı?

L.G.: Humboldt, Avusturya'nın başkent� V�yana'da da 15 �la 18 
yaşları arasındak� öğrenc�lere Almanca yaz kursu programı sunuyor. 
V�yana'dak� Almanca kursları, t�p�k b�r okul olmayan ama Avrupa'da 
kes�nl �kle eşs�z olan Bertha-von-Suttner-Gymnas�um'da 
düzenlenmekted�r. Toplam 36 dersl�kl� ve 189 metre uzunluğunda b�r 
gem�d�r. Danube Adası'nın kıyısındak� muhteşem konum ve b�r 
gem�de Almanca dersler� almadak� eşs�z deney�m, unutulmaz b�r d�l 
kursuna katkıda bulunmaktadır.

U.M.: Berlin, kültürel cazibe merkezleri, tarihi, çok kültürlülüğü, 
sayısız iş ve eğitim olanaklarının varlığı şaşırtıcı bir şehir ve bunlar 
uluslararası öğrenciler için bir cazibe merkezi haline getiriyor. Ancak, 
Almanca Dilini öğrenmek için daha geleneksel şehirler arayan 
öğrenciler için alternatif şehirler önerebilir misiniz?

U.M.: Türk öğrenc�ler�n çoğu 2. d�l� olarak İng�l�zce'y� terc�h ed�yor. 
Hal�hazırda İng�l�zce konuşab�lmen�n, Türk öğrenc�ler�n�n Almanca 
öğrenmes�n� kolaylaştırab�leceğ�n� düşünüyor musunuz?

L.G.: Her �k� d�l de Germen d�l grubuna a�t olduğundan, İng�l�zce �le 
Almanca arasında b�rçok benzerl�kler var. Zaten İng�l�zceye aş�na 
olmak, özell�kle başka b�r d�l a�les�ne a�t olan yabancı b�r d�lle 
karşılaştırıldığında Almanca öğrenmeye kes�nl�kle yardımcı 
olacaktır. Neyse k�, pek çok Türk öğrenc� zaten okullarında 
Almanca'yı �k�nc� yabancı d�ller� olarak öğren�yor ve bu yüzden onlara 
yardımcı olacak bell� b�r temel b�lg�ye sah�pler. Ancak elbette, daha 
önce Almanca b�lmeyen, yen� başlayanlar �ç�n Almanca kursları da 
ver�yoruz

L.G.: Humboldt Enstitüsü, uzun yıllardır Türk öğrencilerine Almanca 
kursları sunuyor. Giderek daha fazla sayıda öğrenci kurslarımıza 
geliyor ve önemli bir kısmı ikinci ya da üçüncü kez daha ileri bir kurs 
için geri dönüyor. Sizi yalnızca kendiniz denemeniz için 
ceseratlendirebiliriz. Meslektaşlarım ve ben sizi Almanya'ya konuk 
etmekten mutluluk duyacağız.
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H
er ne kadar İng�l�zce, dünya d�l� olarak kabul ed�lse ve 
günümüzde m�lyonlarca �nsan İng�l�zce eğ�t�m� alsa da roman 
d�ller�n�n en öneml�ler�nden olan İspanyolca 'ya olan �lg� de 

her geçen gün artıyor. Bunun nedenler�nden b�r� Lat�n Kültürü'nün 
dünya çapında �lg�yle karşılanması olsa da h�ç şüphes�z �nsanların 
İspanyolca d�l�n� öğrenmeye da�r artan �lg�s�n�n asıl neden� 
İspanyolcanın dünyanın en çok konuşulan 3. d�l� olmasıdır. 
Günümüzde dünyada 500 m�lyon �nsanın İspanyolca konuştuğu 
tahm�n ed�lmekted�r. Dünyada 60'a yakın ülkede konuşulan, İspanya 
yanında Küba, Arjant�n, Ekvator, Ş�l�, Panama, Kosta R�ka, Meks�ka, 
Venezuela, Kolomb�ya ve Uruguay g�b� b�rçok ülken�n resm� d�l� olan 
İspanyolca, örneğ�n ABD'de İng�l�zce 'den sonra en çok konuşulan 
�k�nc� d�ld�r. B�rleşm�ş M�lletler ve Avrupa B�rl�ğ� İspanyolcayı resm� d�l 
olarak kabul eden uluslararası organ�zasyonlardan sadece �k�s�d�r. 
Günümüzde İspanyolca eğ�t�m� almak �ç�n b�rçok farklı ülke seçeneğ� 
olsa da tartışmasız en çok terc�h ed�len ülke İspanya'dır. Bunun 

ülkeler�n sah�p olduğu sosyo-ekonom�k özell�kler ve coğrafi konum 
g�b� nedenler� olsa da �nsanların İspanya'yı terc�h etmes�n�n en öneml� 
nedenler� hem İspanyolcanın anavatanı olması hem de konuşulan 
d�l�n aksansız olmasıdır.

İspanya'da İspanyolca eğ�t�m� programları çok gen�ş b�r yelpazede 
sunu lmak ta  ve  p rog ramla r  oku l l a r  a ras ında  fa rk l ı l ı k 
göstereb�lmekted�r. Bununla beraber temel olarak sunulan 
programları şu 5 ana başlıkta toplamak mümkündür:

1-Genel İspanyolca: Genel İspanyolca eğ�t�m�; d�l b�lg�s�, okuma, 
d�nleme, yazma ve konuşma yet�ler�n� gel�şt�rmeye yönel�k 
hazırlanmış programlardır. Standart (haftada 20 saat), yoğun 
(haftada 25 saat)  ve ekstra yoğun (haftada 25 saat üzer�) programlar 
şekl�nde sunulmaktadır. 

5-Yaz Okulları: Yaz aylarında, 9-17 yaş arası çocuk ve gençlere 
yönel�k düzenlenen, İspanyolca d�l eğ�t�m�ne ek olarak sport�f ve 
kültürel akt�v�teler �le gez�ler�n de �çer�ğe dah�l ed�ld�ğ� programlardır.

Yaz okulu har�ç tüm programlar, yılın herhang� b�r haftasında 
başlayab�l�r ve katılımcı kend� �steğ�ne göre seçeb�leceğ�, 2 haftadan 
1 seneye kadar değ�şeb�len uzunlukta b�r programa katılab�l�r. Bu 
programları farklı komb�nasyonlarla tak�p etmek ve/veya b�reb�r 
dersler �le desteklemek de mümkündür.

Tar�h boyunca b�rçok meden�yete ev sah�pl�ğ� yapmış olmasından 
dolayı oldukça zeng�n b�r kültüre sah�p olan İspanya'da farklı doğal 
güzell�kler� ve tar�h b�r�k�mler�yle öğrenc�ler� cezbeden b�rçok şeh�r 
vardır. Bunların bell� başlıları �se:

3-Akadem�k Yıl Programları: Yükseköğren�mler�n� bu ülkelerdek� 
b�r ün�vers�tede gerçekleşt�rmek �steyenler veya �şe g�r�ş şartı olarak 
bell� b�r düzeyde İspanyolca �steyen firmalara başvuranlar tarafından 
sıkça terc�h ed�len b�r program türüdür. Çoğunlukla 6 ya da 9 ay 
olarak terc�h ed�len bu programlar, uzun süreler� neden�yle b�rçok 
d�ğer program seçeneğ�ne göre daha ekonom�kt�r.

2-Sınav Hazırlık: Kurs sonunda İspanyolca d�l yeterl�l�ğ�n� 
uluslararası b�r İspanyolca sev�ye tesp�t sınavı olan DELE Sınav 
sonucu �le belgelemek �steyenler �ç�n hazırlanmış programlardır. 
Özell�kle İspanyolca ün�vers�te eğ�t�m� almak �steyen öğrenc�ler�n 
terc�h ett�ğ� programlardır. 

Bu okullarda sunulan konaklama alternat�fler�, okuldan okula 
değ�şeb�lmekle beraber, dünyanın ger� kalanındak� herhang� b�r 
ülkede bulunan d�l okullarının sunduğu konaklama alternat�fler�nden 
çok da farklı değ�ld�r. Hemen hemen tüm okullar, a�le yanında veya 
yurtta konaklama seçenekler�n� sunarken, bazı okullar bunlara ek 
olarak apartman da�res�, otel ya da hostelde konaklama 
alternat�fler�n� de sunmaktadır. Gene dünyanın d�ğer ülkeler�ndek� d�l 
okullarında olduğu g�b� İspanya'dak� okullar da öğrenc�ler�n�n ders 
dışı zamanlarını değerlend�rmeler� ve prat�k yapab�lmeler� �ç�n çeş�tl� 
sosyal akt�v�te programları düzenlemekted�rler.

4-İş İspanyolcası: Genel çerçevedek� İspanyolca eğ�t�m�ne ek 
olarak �ş yazışmaları, toplantı ve sunum yapma tekn�kler�, rapor 
hazırlama, telefon görüşmeler� ve tekn�k ter�mler�n kullanımı g�b�, �ş 
dünyasında öneml� olacak yet�ler�n kazandırılmaya çalışıldığı d�l 
programlarıdır. 

Sev�lla: Endülüs bölges�n�n başkent� ve en büyük şehr� olan Sev�lla 
1,5 m�lyonluk nüfusuyla ülken�n de 4. büyük kent�d�r. Ülkedek� tek 
neh�r l�manına sah�p olan şeh�r oldukça zeng�n b�r tar�h ve kültür 
b�r�k�m�ne sah�pt�r. Şehr�n ekonom�s� ağırlıklı olarak h�zmet sektörü 
ve endüstr�ye dayanmakla b�rl�kte tarım hala öneml� b�r yer 
tutmaktadır. Tar�h boyunca b�rçok farklı meden�yet tarafından 
yönet�lm�ş olan Sev�lla tar�h�ndek� bu özell�ğ� kültürüne ve m�mar�s�ne 
de yansıtmıştır. Önces�nde Emev�ler�n b�r kales� olan Alcazar Kral�yet 
Sarayı, ortaçağda �nşa ed�len Torre del Oro kules�, San Telmo 
Sarayı, St. Mary Katedral�, 16. yüzyılda �nşa ed�len Sev�lla Beled�ye 
B�nası, Mar�a Lu�sa Parkı ve Sev�lla Sanat Müzes� mutlaka görülmes� 
gereken yerlerdend�r.

Barcelona: İspanya'nın en büyük �k� şehr�nden b�r� olan Barcelona, 
aynı zamanda ülken�n 1. Avrupa'nın �se Londra, Par�s ve Roma'dan 
sonra 4. tur�st�k şehr�d�r. 4,5 m�lyona yakın k�ş�n�n yaşadığı şeh�r her 
yıl sayısız tur�st� de ağırlamakta, ekonom�s�ne en büyük katkıyı bu 
şek�lde sağlamaktadır. Uzun sah�ller�, ılıman �kl�m� ve sıcak 
�nsanlarıyla öğrenc�ler �ç�n �deal b�r şeh�r olan Barcelona'da şüphes�z 
k�, tar�h� şeh�r merkez� Barr� Got�c, Anton� Gaud�'n�n Sagrada Fam�l�a 
ve Casa M�la, modern m�mar�n�n sembol yapılarından Barcelona 
Pav�l�on, P�casso Müzes� ve Aragon Kralı'nın ortaçağda �nşa ed�lm�ş 
sarayı Palau Re�al Major mutlaka görülmes� gereken yerlerdend�r. 
Barcelona'da ağırlıklı olarak konuşulan d�l Katalanca olmakla 
beraber, şeh�r halkının tamamı İspanyolca d�l�n� de anlamakta ve 
konuşmaktadır.

Valenc�a: Valenc�a 2,5 m�lyona varan nüfusuyla İspanya'nın 3. 
büyük şehr�d�r. Avrupa'nın batı kıyısındak� en büyük l�mana sah�p 
şeh�r, ekonom�s�n�n öneml� kısmını bu konumuna dayandırmıştır. 
Bunun yanı sıra tur�zm alanında da kongre merkezler� ve fest�valler� 
�le öne çıkmaktadır. Her yıl mart ayında gerçekleşen fest�val Las 
Fallas, ağustos ayında gerçekleşen ve domates savaşlarına sahne 
olan La Tomat�na fest�val� ve oldukça renkl� Kutsal Hafta (Semana 
Santa) her yıl b�rçok k�ş�y� şehre çeken etk�nl�klerdend�r. Şeh�rde 
resm� d�l olarak İspanyolcanın yanı sıra, bu kente ve çevres�ne özgü 
olan Valenc�ano d�l� de konuşulmaktadır.

Madr�d: İspanya'nın başkent� olan Madr�d, aynı zamanda ülken�n en 
büyük şehr�d�r. 6,5 m�lyonu aşan b�r nüfusa sah�p olan Madr�d, 
Avrupa B�rl�ğ� ülkeler� �ç�nde Londra ve Par�s'ten sonra gelen en 
büyük şeh�rd�r. Modern b�r m�mar�ye sah�p olan şeh�r aynı zamanda 
tar�h� dokusunu koruyab�lmes�yle her yıl dünyanın b�rçok ülkes�nden 
tur�st çekmekted�r. Şeh�r 21 ayrı bölgeye bölünmüştür ve her bölge 
kend� yerel yönet�m� �le �dare ed�lmekted�r. Madr�d'de bulunan Prado 
Müzes�, Re�na Sofia Müzes� ve Thyssen-Bornem�sza Müzes� 
sadece ülken�n değ�l Avrupa'nın da mutlaka görülmes� gereken 
müzeler�ndend�r. Bunlara ek olarak Madr�d Krallık Sarayı, L�r�a 
Sarayı, Or�ente Meydanı ve San N�colas de Los Serv�tas K�l�ses� de 
bu şehr� z�yaret edenler�n görmes� gereken yerlerdend�r.

Malaga: Akden�z kıyısında, Costa Del Sol / Güneş Sah�l� olarak 
b�l�nen bölgede kurulan şeh�r, İspanya'nın en öneml� tat�l 
merkezler�nden ve tur�st�k yöreler�nden b�r�d�r. Cebel� Tarık 
Boğazı'ndan 100, Kuzey Afr�ka kıyılarından �se sadece 130 km 
uzakta olması sebeb� öneml� b�r l�man kent�d�r. Endülüs özerk 
topluluğunun �k�nc�, tüm İspanya'nın �se en büyük altıncı nüfusuna ev 
sah�pl�ğ� yapmaktadır. Tar�h boyunca b�rçok farklı kültüre ev sah�pl�ğ� 
yapmış şeh�rde Ant�k Roma t�yatrosu g�b� eserler�n yanında 
Alcazabada, Fen�ke Şeh�r Surları, G�bralfarao Kales� g�b� farklı 
uygarlıklardan �zler bulmak da mümkündür. Bunun yanında şeh�r, 
P�casso Malaga Müzes�, Malaga Güzel Sanatlar ve Arkeoloj� müzes�, 
Modern Güzel Sanatlar Müzes� g�b� onlarca öneml� müzeye, b�rçok 
katedral ve k�l�seye ev sah�pl�ğ� yapmaktadır.

İspanyolca d�l eğ�t�m� alanındak� köklü geleneğ�n� zeng�n kültür ve 
tar�h b�r�k�m�yle b�rleşt�ren İspanya, konuk ett�ğ� uluslararası öğrenc� 
sayısını her geçen sene arttırarak, İspanyolca öğrenmek �steyen 
dünya vatandaşlarının �lk terc�h� olmayı sürdürmekted�r. S�z de 
İspanya'nın sunduğu bu olanaklardan faydalanmak �st�yorsanız 
UED üyes� b�r eğ�t�m danışmanlığı firmasıyla �let�ş�me geçeb�l�rs�n�z.

İSPANYA’da
İSPANYOLCA EĞİTİMİ
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H
er d�l�n kend�ne has b�r özell�ğ� ve karakter� vardır. İng�l�zce 
dünyada uluslararası olarak kullanılan en yaygın d�llerden 
b�r�s�d�r ve özell�kle �ş dünyası ve popüler kültürde egemen 

olan d�ld�r. Almanca, alışkın olmayan kulaklar �ç�n kaba b�r fonet�k 
yapıya sah�pm�ş g�b� gelmes�n�n yanı sıra dünyada �ş alanında 
İng�l�zce g�b� en çok kullanılan d�llerden b�r�d�r. Roman D�ller� 
d�yeb�leceğ�m�z İspanyolca, Fransızca ve İtalyanca �se hem estet�k 
yapıları,  hem de özell�kle bazı alanlarda kullanılma yoğunluklarıyla 
öne çıkmaktadırlar. Bu d�llerden İtalyanca, her geçen gün etk�s�n� 
arttırarak daha çok k�ş�ye ulaşmakta ve yaygınlaşmaktadır. Büyük b�r 
tar�h ve kültür geçm�ş�ne sah�p olmasının yanı sıra moda ve tasarım 
alanlarında da dünyaya öncülük eden İtalya, İtalyanca öğrenmek 
�steyenlere bu zeng�nl�kler� yaşamak �ç�n de fırsat sunmaktadır.

Roma: Batı meden�yet�n�n köşe taşlarından olan çok kültürlü b�r 
şeh�rde İtalyanca öğrenmek �st�yorsanız Roma tam s�ze göred�r. 
İtalya’nın başkent� Roma, Avrupa’nın dördüncü, İtalya’nın �se en 
büyük �k�nc� şehr�d�r. Tar�hte yüzölçümü en gen�ş sınırlara ulaşmış 
devlet olan Roma İmparatorluğuna da başkentl�k yapmış olan Roma, 
bu geçm�ş�n� şehr�n tar�h� ve kültürel ruhunda yansıtmaktadır. 
Dünyanın b�rçok ülkes�nden on b�nlerce k�ş�n�n tur�st�k gez�, eğ�t�m 
veya �ş amaçlı olarak geld�ğ� bu şehre “Eternal C�ty” (Ebed� Şeh�r) 
denmes �  be lk �  de  bu  yüzdend � r.  Or ta  Çağ ve  Roma 
İmparatorluğu'ndan Rönesans ve Barok dönemler�n�n kend�ne has 
tarzına kadar pek çok m�mar� akıma ev sah�pl�ğ� yapan Roma 
sokakları aynı zamanda b�rçok fest�val ve kültürel olayın da 
merkez�d�r. Roma F�lm Fest�val�, Roma Caz Fest�val� g�b� alanlarında 
�s�m yapmış b�r çok sanatçının çalışmalarıyla katıldıkları fest�valler�n 
yanı sıra, programında sayısız t�yatro, müz�k, film, modern sanat ve 
dans performansının bulunduğu Roma Europa Fest�val� ve Roman 
Summers fest�valler� her yıl gerçekleşen, Avrupa’nın b�rçok 
ülkes�nden katılımcı ve sey�rc� çeken fest�vallerd�r. 

M�lano: Nüfus olarak Avrupa’nın beş�nc�, İtalya’nın �se en büyük 
şehr� olan M�lano aynı zamanda Lombardy bölges�n�n başkent� olan 
ve İtalyan endüstr�s�n�n yoğunlaştığı şeh�rd�r. Orta Çağ’dan �t�baren 
bölgen�n t�caret alanında en önde gelen şehr� M�lano, sanay� 
devr�m�yle beraber Kıta Avrupası'nın endüstr� merkezler�nden b�r� 
konumunu kazanmıştır. M�lano’yu öne çıkaran d�ğer öneml� özell�ğ� 
şüphes�z k� modadır. Moda endüstr�s�n�n ve moda tasarımının 
başkent� olarak dünyadak� yer� tartışılmaz olan M�lano yılın her 
dönem�nde b�rb�r�nden ünlü modacıların defileler�ne ev sah�pl�ğ� 
yapmaktadır. 

Kültürel olarak �se M�lano’nun sunduğu belk� de en öneml� etk�nl�k 
operadır. Dünyanın en prest�jl� opera salonlarından La Scala, bu 
şeh�rde bulunmaktadır. Buna ek olarak performans sanatları tar�h�ne 

İtalya’dak� b�rçok d�l okulunda Genel İtalyanca eğ�t�m� alıp d�l 
yet�ler�n�z� gel�şt�reb�leceğ�n�z g�b�, farklı amaçlar doğrultusunda 
tasarlanmış çeş�tl� programlara da dah�l olab�l�rs�n�z. D�l okullarında 
Uzun Dönem Program, Sınav Hazırlık Programı, gençler �ç�n Yaz 
Kampları ve Öğretmen Hazırlık Programları g�b� farklı programlar da 
katılımcıların �ht�yaçları doğrultusunda sunulmaktadır. 

İtalya’da İtalyanca d�l eğ�t�m� alırken b�r yandan da bu eğ�t�m� �lg� 
duyduğunuz alanla b�r leşt �ren çok amaçlı  Profesyonel 
Programlardan yarar lanab� l � rs �n�z.  İ ta lyanca eğ�t �m�yle 
b�rleşt�reb�leceğ�n�z eğ�t�m programlarından bazıları; tasarım, sanat 
tar�h�, grafik tasarım, d�j�tal fotoğrafçılık, moda tasarımı, moda 
�şletmec�l�ğ�, sanat ve tasarım, bankacılık, otelc�l�k, tur�zm, k�ş�sel st�l 
oluşturma, film yapımı, güzel sanatlar, ürün tasarımı, m�mar�, �ç 
m�mar�, pazarlama ve �let�ş�m, görsel satış stratej�ler� ve tab� İtalyan 
mutfağının �ncel�kler�n�n öğret�ld�ğ� aşçılık dersler�d�r. Genel 
İtalyanca programları çoğunlukla her hafta pazartes� günü 
başlarken, özel amaçlı programların takv�m� daha farklı 
olab�lmekted�r.

İtalya’da İtalyanca eğ�t�m� almak �steyen öğrenc�ler�n önünde, farklı 
şeh�r seçenekler� bulunmaktadır. Her b�r� kend�ne özgü tar�he ve 
yaşam tarzına sah�p bu şeh�rler öğrenc�lere d�l eğ�t�m�n�n yanı sıra 
köklü b�r kültürü, o kültürün �ç�nde yaşayarak tanıma ve 
deney�mleme şansını sunmaktadırlar. Bu şeh�rlerden bazıları:

damga vurmuş oyunların sahnelend�ğ� Teatro degl� Arc�mbold�, 
Teatro L�r�co ve Teatro Dal Verme g�b� dünyaca ünlü t�yatro salonları 
da M�lano’da yer almaktadır. M�lano, İtalyancayı sürekl� dev�n�m 
hal�nde, sanatın, modanın ve �ş dünyasının Avrupa’dak� 
merkezler�nden b�r�nde öğrenmek �steyenler� beklemekted�r.

Vened�k: İtalyancayı dünyanın en güzel ve kend�ne özgü 
şeh�rler�nden b�r�nde öğrenmek �steyenler�n terc�h� Vened�k, 
İtalya’nın kuzeybatısında bulunan Veneto bölges�n�n başkent�d�r ve 
Veneta Lagünü �çer�s�nde yer alır. 118 ada üzer�ne kurulmuş olan 
Vened�k UNESCO tarafından “Dünya M�rası Bölges�” olarak 
tesc�llenm�ş b�r başka İtalyan şehr�d�r. Kend�s�n� oluşturan bu 118 
küçük adanın b�rb�rler�nden kanallarla ayrıldığı şeh�r dünyanın başka 
h�çb�r şehr�ne benzemeyen b�r m�mar�ye sah�pt�r. Vened�k, şeh�r 
merkez� ve çevres�yle beraber 260.000 den b�raz fazla b�r nüfusa 
sah�pt�r ancak, tar�h�, kültürü ve m�mar�s� bu şehr� yılda ortalama 3 
m�lyon tur�st tarafından z�yaret ed�len b�r caz�be merkez� hal�ne 
get�rm�şt�r. Vened�k sanat ve kültürüyle de yaşayanlara ve eğ�t�m �ç�n 
bu şehr� terc�h edenlere eşs�z b�r deney�m sunmaktadır. Kökler� 12. 
yüzyıla dayanan Vened�k Fest�val�, 1895’ten ber� �k� senede b�r 
gerçekleşen ve modern İtalyan sanatının örnekler�n�n serg�lend�ğ� 
Vened�k B�enal� ve dünyanın en prest�jl� film fest�valler�nden olup 
1932 yılından ber� devam eden Vened�k F�lm Fest�val� bu şeh�rde 
düzenlenmekted�r.

Floransa: İşte Avrupa’nın sanatsal açıdan en zeng�n ve büyüley�c� 
şehr�. Rönesans’ın doğduğu kent olan Floransa (F�renze) oldukça 
etk�ley�c� b�r kültüre ve geçm�şe sah�pt�r. Toscana bölges�n�n başkent� 
olan Floransa 1,5 m�lyondan b�raz fazla olan nüfusuna karşın her 
sene en az 1 m�lyon tur�st çekmekted�r. Şeh�r b�r bütün olarak 
UNESCO tarafından “Dünya M�rası Bölges�” �lan ed�lm�şt�r. 
Ortaçağdan �t�baren kıta Avrupa’sının en zeng�n şeh�rler�nden b�r� 
olan Floransa, res�m, heykel ve m�mar� alanlarında çığır açmış 
Leonardo da V�nc�, M�chelangelo, Brunellesch�, Masacc�o, Paolo 
Uccello ve F�l�ppo L�pp� g�b� b�rçok sanatçı yet�şt�rmen�n yanı sıra 
dünya edeb�yatının öneml� �s�mler� Dante ve Boccac�o, Petrarch ve 
Mach�avell� g�b� �s�mler�n de en büyük eserler�n� yazdıkları şeh�rd�r. 
Göz alıcı m�mar�s� ve sunduğu d�ğer zeng�nl�klerle Floransa, 
İtalyanca öğren�rken b�r yandan da İtalyan kültürünü yoğun olarak 
yaşamak �ç�n �deald�r.

Tor�no: İtalya’nın kuzey�ndek� P�edmont bölges�n�n başkent� olan 
Tor�no, Po Nehr� kıyısındadır ve Alpler �le çevr�l�d�r. Modern İtalya’nın 
tar�htek� �lk başkent� olan Tor�no Roma ve M�lano’nun ardından 
İtalya’nın en güçlü ekonom�ye sah�p 3. şehr�d�r. Şeh�r merkez� ve 
çevres� �le yaklaşık 2,2 m�lyonluk b�r nüfusa sah�p olan Tor�no, 
meydanları, t�yatro ve opera salonları, saray, k�l�se ve müzeler�yle 
Kuzey İtalya’nın caz�be merkezler�nden b�r�s�d�r. Özell�kle Egypt�an 
Museum of Tur�n ve The Museum of Or�ental Art müzeler� Avrupa’nın 
b�rçok ülkes�nden sanatseverler tarafından z�yaret ed�lmekte, Museo 
Naz�onale dell’Automob�le �se otomob�l tutkunlarını kend�ne 
çekmekted�r. Eğ�t�m alanında da köklü kurumlara sah�p olan şeh�r 
608 yıllık Tor�no Ün�vers�tes� ve 153 yıllık Tor�no Polytechn�c 
Ün�vers�tes�’ne ev sah�pl�ğ� yapmaktadır. Tor�no, aynı zamanda 
endüstr� ve t�caret alanında da ülken�n l�der şeh�rler�nden b�r�d�r. 
FIAT, Alfa Romeo ve Lanc�a g�b� otomob�l firmalarının merkezler�n�n 
bulunduğu Tor�no “İtalya’nın otomot�v başkent�’ olarak kabul ed�l�r.

S�ena: S�ena şehr� Floransa g�b� Toscana bölges�nde bulunmaktadır 
ve y�ne aynı şek�lde UNESCO tarafından “Dünya M�rası Bölges�” �lan 
ed�lm�şt�r. Roman-Grotesk m�mar�s�n�n etk�s�n� gösterd�ğ� şeh�rde 
S�ena Katedral�, P�azza del Campo, Bas�l�ca dell’Osservanza, Santa 
Mar�a de� Serv� ve Palazzo Sal�mben�’n�n de aralarında bulunduğu 
tar�h� yapılar her gün yüzlerce tur�st tarafından z�yaret ed�lmekted�r. 
S�ena’yı d�ğer şeh�rlerden ayıran özell�kler�nden b�r� �se ortaçağdan 
�t�baren “contrada”lara, yan� her b�r� b�r hayvan ya da başka b�r 
maskotla tems�l ed�len ve kend� gelenek ve r�tüeller� olan, sınırlarla 
ayrılmış bölgelere sah�p olmasıdır. Özell�kle yılda �k� defa 
düzenlenen ve tar�h� 16. yüzyıla dayanan at yarışı “Pal�o d� S�ena”da 
b�rb�rler� �le yarışan 17 ayrı “contrada,” şehr�n kültürüne ve yaşam 
tarzına büyük renk katmaktadır. Bu farklı deney�m� yaşamak 
�steyenler �ç�n S�ena �deal b�r şeh�rd�r.

Regg�o d� Calabr�a: Calabr�a, İtalya’nın güney ucunda yer alan 
Regg�o Calabr�a bölges�n�n başkent�d�r. Bölge kuzey�nde Napol� 
şehr�, güneybatısında �se S�c�lya adası �le komşudur. Calabr�a 
bölges� beş alt-bölgeden (Catanzaro, Cosenza, Crotone, Regg�o d� 
Calabr�a ve V�bo Valent�a) oluşmaktadır. Calabr�a bölges�n�n 
özell�kle sah�l şer�d� ve dağlık bölgeler� her yıl b�rçok tur�st 
çekmekted�r. Bulunduğu coğrafi konum �t�bar�yle b�r “burun” olması 
ve ılıman �kl�m� Calabr�a’yı İtalya’nın en güzel bölgeler�nden b�r� 
hal�ne get�rm�şt�r; Bölgen�n tar�h� kasabalarından Gerace, Squ�llace, 
St�lo, Paola, Sybar�s ve Homeros’un h�kâyeler�nde de adı geçen 
Sc�lla bölgen�n z�yaret ed�lmes� gereken yerler�ndend�r. Güney 
İtalya'nın Calabr�a bölges�nde aynı �sm� taşıyan Regg�o Calabr�a, 
bölgede bulunan en büyük ve en esk� şeh�rd�r ve tüm İtalya �ç�nde 
�k�nc� esk� şeh�r olduğu kabul ed�l�r. İtalya yarımadasının güney�n�n 
üçüncü büyük ekonom� merkez� olmasının yanı sıra,  b�r l�man ve 
ün�vers�te şehr�d�r. Calabr�a, İtalyanca öğrenmek �steyenlere 
Akden�z kültürünün en yoğun şek�lde yaşandığı coğrafi konumu, 
sah�ller� ve muhteşem doğasıyla İtalya’nın büyük şeh�rler�ne kıyasla 
çok daha farklı b�r deney�m sunmaktadır.

Roman d�ller�ne karşı son dönemde artan �lg�yle beraber dünyada 
her geçen gün daha çok k�ş�n�n öğrend�ğ� ve konuştuğu b�r d�l�, �ster 
sadece d�l eğ�t�m� olarak, �ster b�r hob�n�zle ya da gel�şt�rmek 
�sted�ğ�n�z b�r meslek� yet�n�zle b�rleşt�rerek öğrenmek �st�yorsanız 
s�ze İtalyancayı ve bu d�l�n anavatanı olmasının yanı sıra, sunduğu 
sayısız tar�h� ve kültürel zeng�nl�ğ� �le İtalya’yı öner�yoruz. İtalya’dak� 
d�l okulları ve programları hakkında ayrıntılı  b�lg�y� UED üyes� eğ�t�m 
danışmanlığı firmaları �le �let�ş�me geçerek ed�neb�l�rs�n�z.

İTALYA’da
İTALYANCA EĞİTİMİ
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Fransa’da modern eğ�t�m s�stem�n�n temeller� 19. yüzyılın sonlarında 
atılmaya başlanmıştır. Dönem�n Halk Eğ�t�m� Bakanı Jules Ferry’n�n 
öncülüğünde eğ�t�mde k�l�sen�n kontrolünden çıkılıp seküler b�r 
anlayışa geç�lm�şt�r. Bu andan �t�baren sürekl� yen� ve modern 
düzenlemelerle �lerleyen Fransız eğ�t�m s�stem� günümüzdek� 
saygın konumuna ulaşmıştır.  

Genel Fransızca: Katılımcıların d�lb�lg�s�, okuma, d�nleme, konuşma 
ve yazma becer�ler�n� gel�şt�rmeye yönel�kt�r.

Ortaçağdan Rönesans’a, İmparatorluk dönem�nden dünyanın uzak 
köşeler�ndek� sayısız kolon�ye, Fransız Devr�m�’nden İnsan ve 
Yurttaş Hakları B�ld�rges�’ne, Fransız-Kızılder�l� Savaşı’ndan 2. 
Dünya Savaşı’ndak� rolüne kadar Fransa dünya tar�h�nde 
yadsınamaz b�r öneme sah�pt�r. Bunun yanında Fransa d�ğer ülkeler� 
kuruluş felsefeler�nden, anayasalarına, kültürler�nden eğ�t�m 
anlayışlarına kadar b�rçok alanda yoğun olarak etk�lem�şt�r. Ayrıca 
meden�yet olarak gel�şm�şl�k düzey�, yet�şt�rd�ğ� yazar, filozof, sanatçı 
ve b�l�m �nsanları Fransa’nın eğ�t�m alanındak� yetk�nl�ğ�n� ortaya 
koymaktadır. 

F
ransa, Avrupa’nın en gel�şm�ş, bunun yanında en köklü tar�he 
ve yerleşm�ş kültüre sah�p ülkeler�nden b�r�d�r. 

Fransa’nın Avrupa ve dünya tar�h�ndek� önem� ve b�r kültür olarak 
etk�s�n�n gel�ş�m�yle beraber Fransız d�l�n�n dünya d�ller� arasındak� 
konumu da önen kazanmıştır. Her geçen gün daha çok k�ş� 
tarafından konuşulan Roman d�ller�nden b�r� olan Fransızca’yı 
öğrenmek ya da halen var olan yet�ler�n� gel�şt�rmek �steyen b�rçok 
�nsan her yıl d�l eğ�t�m� almak �ç�n Fransa’ya gelmekted�r. B�rkaç 
haftadan b�r seneye kadar uzanan ve �çer�k olarak çeş�tl�l�k gösteren 
d�l eğ�t�m� programları mevcuttur:

Akadem�k Yıl Programı: Onb�r aya kadar 
uzayab� len uzun sürel �  Fransızca 
programlarıdır. Uzun süreler� neden�yle 
genell�kle daha ekonom�k programlardır.

İş Fransızcası: İş hayatında gerekl� 
olab�lecek ter�mler�n yanı sıra, yazışma, 
sunum, telefon görüşmes� ve rapor 
hazırlama tekn�kler� g�b� becer�ler öğret�l�r. 
Buna ek olarak sadece tıp alanı �ç�n Tıbb� 
Fransızca kursları da mevcuttur.

Sınav Hazırlık Programları: Fransızca 
yet�ler�n� uluslararası geçerl�l�ğ� olan b�r 
sınavla belgelemek �steyen katılımcılar 
�ç �n sınava hazır l ık odakl ı  o larak 
oluşturulmuşlardır.

Özel Programlar: Fransızcayı aşçılık ve 
şarap kursu g�b� eğ�t�mlerle b�rleşt�ren 
programlardır.

Yaz Okulu: Yaz mevs�m�nde 8-18 yaş 
grubu katılımcılar �ç�n düzenlenen 
programlardır. Bu programlar Fransızca 
eğ�t�m�n� toplu akt�v�te ve eğlenceler, 
gez�ler ve spor akt�v�teler�yle b�rleşt�r�rler.

Fransa’nın sunduğu bu eğ�t�m olanak-
larından yararlanab�leceğ�n�z, heps� kend� 
�ç�nde farklı tar�he ve kültüre sah�p olan 
şeh�rler�:

Par�s: “Işıklar şehr�” Par�s… Avrupa’nın ve 
dünyanın en güzel b�rkaç kent�nden b�r 
tanes�. 12.000.000'u aşan nüfusu �le 
Avrupa’nın en büyük metropoller�nden 
olan Par�s tar�h� boyunca hem bölges�, 
hem de dünya �ç�n büyük öneme sah�p 

olmuştur. İk�b�n yıllık b�r tar�he sah�p olan şeh�r 12. yüzyıldan bu yana 
dünyanın sanat, kültür ve eğ�t�m başkent� olarak kabul ed�lmekted�r. 
19. yüzyılın ortalarından �t�baren m�mar�s�n� modern hale get�ren 
şeh�r, günümüzde b�r çok �kon�k yapıya ev sah�pl�ğ� yapmaktadır: 
E�ffel Kules�, Zafer Takı (Arc de Tr�omphe), Mona L�sa ve dünyaca 
ünlü b�rçok eser�n serg�lend�ğ� Louvre Müzes�, Notre Dame 
Katedral�, Versa�lles Sarayı, Ramboull�et Şatosu ve Bast�lle 
Hap�shanes� Par�s’te görüleb�lecek sayısız m�mar� yapıdan sadece 
bazılarıdır. 

Elbette k� Par�s’te yapılacak şeyler m�mar� yapıları gezmekle sınırlı 
değ�ld�r. Sanat ve t�yatro dünyasının da başkentler�nden b�r� olan 
Par�s, Louvre’un yanı sıra müze olarak, Musée P�casso, Musée 
Rod�n, Musée Nat�onal d’Art Moderne, Musée d’Orsay, t�yatro ve 
opera sanatına h�zmet veren Théâtre Mogador, Théâtre Lyr�que, 
Bob�no, Opera Bast�lle ve Opera Com�que’e de ev sah�pl�ğ� 
yapmaktadır. Bunun yanı sıra moda sektörünün dünyadak� en 
öneml� b�rkaç merkez�nden b�r� olan şeh�rde Yves Sa�nt Laurent, 
Chanel, D�or, G�venchy, Lou�s Vu�tton ve Hermès g�b� dünyanın l�der 
moda markalarının merkez ofisler� bulunmaktadır. Gece hayatının 
sunduğu eğlence olanaklarını değerlend�rmek �steyenler Sa�nt 
Germa�n bölges�n� terc�h edeb�l�rler. Aslında çok da tanıtıma ve 
reklama gerek duymayan bu şeh�rde �ster akadem�k �ster d�l eğ�t�m� 
olsun, eğ�t�m görmek paha b�ç�lemez b�r deney�m olacaktır.

N�ce: Fransa’nın güneydoğusunda bulunan N�ce Fransa’nın beş�nc� 
büyük ve sah�ller�yle ünlü Côte d’Azur bölges�n�n Mars�lya’dan sonra 
en kalabalık şehr�d�r. Kıyısında bulunduğu Akden�z’�n �kl�m�n� alan 
N�ce’de yıl boyunca hava genelde güneşl� ve sıcaktır, yağışlar �se 
nad�rd�r. Güneşl� havası ve uzun sah�ller�nden ekonom�k anlamda da 
fazlaca yararlanan N�ce’de en öneml� ekonom�k kaynaklardan b�r� 
tur�zmd�r. Fransa’da Par�s’ten sonra tur�stler tarafından en çok �lg� 
çeken şeh�r olan N�ce, 1 m�lyonluk nüfusuna karşın her sene 10 
m�lyona yakın tur�st tarafından z�yaret ed�lmekted�r. Her yaştan ve 

FRANSA’da
DİL EĞİTİMİ
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Rouen: Se�ne Nehr� üzer�ndek� 
bu  küçük  Frans ız  şehr � , 
Fransa’nın kuzeybatısında 
bulunan Haute-Normand�e 
bölges�n�n başkent�d�r. Kent 
me rkez �  ve  çev res � y l e 
beraber 110.000 c�varında 
b�r nüfusa sah�p olan bu şeh�r 

kültürden �nsanla karşılaşab�leceğ�n�z bu şeh�rde en çok �lg� çeken 
merkezlerden bazıları Promenade des Angla�s adı ver�len sah�l yolu 
ve şehr�n ünlü meydanları Place Gar�bald�, Place Rossett�, Place du 
Pala�s ve Place Masséna’dır. Dünyanın en esk� yerleş�mler�nden b�r� 
olan N�ce’de bu köklü geçm�ş� yansıtan b�rçok tar�h� eser şeh�rdek� 
Musée Mat�sse, Musée �nternat�onal d'Art naïf Anatole Jakovsky, 
Musée Terra-Amata, Muséum d’h�sto�re naturelle de N�ce ve Musée 
Masséna g�b� müzelerde serg�lenmekted�r. N�ce Jazz Fest�val ve 
Carnaval de N�ce g�b�, her yıl Avrupa’nın ve dünyanın b�rçok 
ülkes�nden z�yaretç� çeken etk�nl�klere de ev sah�pl�ğ� yapan N�ce 
şehr� eğ�t�m alırken, den�z, güneş ve çok kültürlü b�r yapıyı da buna 
katmak �steyenler �ç�n �deald�r. Gene N�ce, kırk beş dak�kalık otobüs 
yolculuğu �le Monte Carlo'ya günü b�rl�k gez� yapmanıza ve 
dünyanın en zorlu rall�ler�nden b�r� olarak kabul ed�len Monte Carlo 
rall�s� �le Formula 1 dünyasının efsane yarışı olan F-1 Monte Carlo 
Grand Pr�x's�n�n yapıldığı yollarda key�fl� yolculuklar yapmanıza 
olanak sağlar.

Cannes: Fransız R�v�era’sında bulunan Cannes, aynı N�ce g�b� 
uzun ve etk�ley�c� sah�llere sah�pt�r. 75.000 c�varında b�r nüfusa 
sah�p olmasına karşın her sene yüzb�nlerce tur�st tarafından 
z�yaret ed�lmekted�r. Tur�zme dayanan b�r ekonom�ye sah�p 
olması sebeb�yle şeh�rdek� meslekler�n öneml� b�r kısmı otelc�l�k, 
restoran ve organ�zasyon g�b� h�zmet sektörüne a�t olan 
mesleklerd�r. Den�z kıyısında, b�rçok kafe, bar, restoran ve 
mağazanın bulunduğu Promenade de la Cro�sette Caddes� 
tur�stler�n en çok rağbet ett�ğ� yerlerden b�r�s�d�r. Bunun yanı sıra 
19. yüzyıldan kalma tar�h� v�llalar �le Sa�nt-Honorat ve b�rçok 
esere konu olmuş “dem�r maskel� adam”ın yaşadığı Île 
Sa�nte-Marguer�te adaları Cannes şehr�n�n görülmeye değer 
yerler�ndend�r. Elbette Cannes kültürel etk�nl�kler�yle de �s�m 
yapmış b�r şeh�rd�r. Tekne fest�val� Fest�val de la Pla�sance, 
The Internat�onal Fest�val of Games, Carn�val on the 
R�v�era ve tab� k� dünyanın en prest�jl� film fest�val� 
olmasının yanı sıra Avrupa’dan ve dünyanın b�rçok 
ülkes�nden oyuncu, yönetmen ve d�ğer s�nema 
sanatçılarının katıldığı, tüm dünyanın �lg�s�n� bu şehre 
toplayan Cannes F�lm Fest�val.

ortaçağ Avrupa’sının en büyük ve öneml� şeh�rler�nden b�r� olma 
özell�ğ�n� günümüzdek� tar�h� ve kültürel değerler�ne de yansıtmıştır. 
4. yüzyılda �lk hal� �nşa ed�lm�ş olan Roma-Katol�k Got�k m�mar�n�n 
örnekler�nden Rouen Cathedral, tar�h� 16. yüzyıla dayanan 
astronom�k saat Gros-Horloge, Church of Sa�nt Ouen, Goth�c Church 
of Sa�nt-Maclou ve Pala�s de Just�ce görülmes� gereken m�mar� 
yapılardandır. Bunun dışında, 19.yüzyıldan ber� yaşatılan, Jard�n des 
Plantes de Rouen botan�k bahçes� de z�yaretç�ler� azalmayan başka 
b�r tar�h� merkezd�r. Halen korunan yarı ahşap b�nalarıyla Rouen, 
zeng�n tar�h�n�n her köşebaşında �nsanları selamladığı, küçük ama 
gerçek b�r Fransız şehr�nde eğ�t�m görmek �steyenler� beklemekted�r.

La Rochelle: La Rochelle, Fransa’nın güneybatı kıyısında, B�scay 
Körfez�’ne bakan b�r sah�l kent�d�r. Charente-Mar�t�me bölges�n�n 
başkent� olan şeh�r 80.000 k�ş�l�k b�r nüfusa sah�pt�r. Şehr�n kalb� olan 
V�eux Port (Old Harbour) ve çevres�ndek� tar�h� doku büyük oranda 
korunmuş olduğundan şehr�n bu bölges� şehre gelen tur�stler�n en 
çok z�yaret ett�ğ� yerlerdend�r. Bu l�mandan Fort Boyard, Île d’A�x ve 
Île de Ré adalarına seferler düzenlenmekted�r. Ekonom�s� ağırlıklı 
olarak tur�zme ve gem� yapımına dayalı olan şeh�rde Avrupa’nın en 
büyük yat l�manı olan Les M�n�mes bulunmaktadır. Buna ek olarak 2. 
Dünya Savaşı’ndan kalma den�zaltı l�manı La Pall�ce ve Jacques-
Yves Cousteau’nun gem�s� Calypso’nun da serg�lend�ğ� den�z müzes� 
Mar�t�me Museum of La Rochelle z�yaretç�ler�n �lg� gösterd�ğ� d�ğer 
mekânlardır. Tar�h� m�mar�s� ve den�zle �ç �çe geçm�ş yaşam tarzıyla 
La Rochelle eğ�t�m hayatını bu şeh�rde geç�rmek �steyenler �ç�n de 
sıra dışı b�r deney�m olacaktır.

Montpell�er: Güney Fransa’dak� Languedoc-Rouss�llon bölges�n�n 
başkent� olan şeh�r Fransa’nın en büyük sek�z�nc�, Mars�lya ve 
N�ce’den sonra Akden�z kıyısındak� en büyük üçüncü şehr�d�r. 
Montpell�er’de yazlar yüksek sıcaklıklarda seyrederken kışlar ılık ve 
zaman zaman yağışlıdır. 540.000 c�varında b�r nüfusa sah�p olan 

şeh�rde  Musée Fabre, Amazon bölges�n�n doğasını yansıtan La 
Serre Amazon�enne, 17. yüzyılda �nşa ed�lm�ş Porte du Peyrou, 
Sa�nt P�erre Cathedral ve b�rçoğu 18. yüzyılda yapılmış, b�r 
kısmının halen kend� şaraplarını ürett�ğ�, şehre özgü şatolar 
görülmes� gereken yerler arasındadır. Montpell�er’�n eğ�t�m 
açısından en kayda değer özell�kler�nden b�r�s� dünyanın en esk� 
ün�vers�teler�nden b�r� olan Un�vers�té de Montpell�er’d�r. 1160 
yılında kurulmuş olan ün�vers�te 1289 yılında Papa N�cholas IV 
tarafından resm�leşt�r�lm�ş, Fransız Devr�m� sırasında ara verd�ğ� 
eğ�t�me 1896 yılında devam etm�şt�r.  Un�vers�té Paul Valéry 
Montpell�er III ün�vers�tes�n� de bünyes�nde barındırmaktadır.

Türk�ye’den yurtdışına sefer yapan havayolu ş�rketler�n�n 
öneml �  b � r  k ısmı Fransa’nın b � rçok şehr �ne uçuş 
gerçekleşt�rmekted�r. Türk Hava Yolları’nın �se Par�s Charles 
De Gaulle Haval�manı ve N�ce Côte D’Azur Haval�manı’nın 
yanı sıra Lyon St. Exupéry Haval�manı, Bordeaux 

Haval�manı, Mars�lya Provence-Mar�gnane Haval�manı ve 
Toulouse Blagnac Haval�manı’na d�rekt uçuşları 
bulunmaktadır. 

Fransa, dünyanın en köklü tar�h�ne, en zeng�n kültür ve 
sanat b�r�k�m�ne ve tab� k� en yerleşm�ş ve �lkel� eğ�t�m 

anlayışına sah�p ülkelerden b�r� olarak dünyanın b�rçok 
yer�nden, genç ya da yet�şk�n, eğ�t�m görmek 
�steyenlere kucak açmaktadır. D�l okulu, yaz okulu, 
l�se, ün�vers�te ya da l�sans ve l�sansüstü 

düzey�nde eğ�t�m alırken b�r yandan da bu 
zeng�nl�ğ� yaşamak �st�yorsanız 

Fransa s�z� beklemekted�r. 

Daha ayrıntılı b�lg� �ç�n lütfen 
UED üyes� eğ�t�m danışman-
lığı firmaları �le �let�ş�me 
geç�n�z.
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İş İng�l�zces� İç�n Okul Seç�m�

Genel İng�l�zce + İş İng�l�zces� programları, genell�kle profesyonel b�r 
amaçtan z�yade, �ş hayatında İng�l�zcey�, mesleğ� gereğ� kullanması 
gereken k�ş�ler n�speten daha  uzun sürel� d�l eğ�t�m� terc�h edeb�l�r . 
Sadece  İş İng�l�zces� programları �se, genelde oldukça  kısa sürel� 
ve yoğun programlar olup, İng�l�zce sev�yes� olarak bell� b�r  sev�yede 
olan ve sadece bu amaç �ç�n odaklanan öğrenc�ler �ç�n uygundur.

İş İng�l�zces� programına katılacağınız okula karar ver�rken, öncel�kle 
hang� tür programın sunulduğunun �ncelenmes� gerekmekted�r. İş 
İng�l�zces� programını sadece seçmel� derslerden b�r tanes� olarak 
sunmakta olan okullar olduğu g�b�, profesyonel İş �nsanlarına  
yönel�k �ht�sas kursları veren ve İş İng�l�zces�n�n b�rçok farklı alt 
dalında da program sunan son derece profesyonel olan okullar da 
bulunmaktadır. Ayrıca okuldak� öğrenc� profil�ne ve hang� yaş 
gruplarında İş İng�l�zces� programlarının sunulduğuna d�kkat 
ed�lmes� yararlı olacaktır.

İş İng�l�zces� konusunda, dünya genel�nde kabul gören TOEIC ve 
BULATS sınavları, Türk�ye'dek� b�rçok �şveren tarafından, �şe g�r�şte 
b�r şart olarak aranab�lmekted�r. Eğer d�l eğ�t�m�n�z sonrasında �ş 
başvuru lar ı  yapmayı  düşünüyorsanız  veya ça l ışmayı 
düşündüğünüz kurum �ş İng�l�zces�n� zorunlu tutuyorsa, bu sınavlara 
hazırlık programı sunan d�l okullarını da terc�h edeb�l�rs�n�z.

İş İng�l�zces� programları hakkında detaylı b�lg� ve okul seç�m� 
konusunda danışmanlık �ç�n bu konuda uzmanlaşmış b�r  UED 
üyes�ne başvurab�l�rs�n�z. UED üyeler�, İng�ltere, Belç�ka Amer�ka 
B�rleş�k Devletler�, Kanada, Avustralya, İrlanda, Güney Afr�ka ve 
Malta g�b� ülkelerdek� onlarca d�l okulundak� İş İng�l�zces� programları 
hakkında �ht�yaç duyacağınız b�lg�ye sah�pt�r. Başarılı b�r kar�yer�n �lk 
adımını UED üyeler� �le atın.

Bununla beraber küreselleşen ekonom� dünyasında �sten�len 
yabancı d�l b�lg�s� artık “derd�n� anlatab�lme” sev�yes�n�n çok üzer�nde 
b�r yabancı d�l sev�yes�n� gerekt�r�yor. Z�ra günümüzde �ş dünyasının 
en temel trendler�nden b�r� olan “uzmanlaşma” kavramı ve 
çalışanların her alanda kend�ler�n� buna göre gel�şt�rmeler� �sten�yor. 
Bunun yolu �se, �ş dünyasında yer alan profesyoneller�n, her alanda 
özel donanımlara sah�p olmasından geç�yor. İng�l�zce b�lg�s� �ç�n de 
çalışanlardan çalışma alanları �ç�n gerekl� donanıma sah�p olması 
beklen�yor.

Genel İng�l�zce artı �ş İng�l�zces� veya sadece �ş İng�l�zces�

G
ünümüzde, en az b�r yabancı d�l� b�lmen�n gerekl�l�ğ� 
tartışılmaz b�r gerçek. Gerek �ş hayatında, gerek günlük 
hayatımızda kullanmak, hatta bazen sadece kend� k�ş�sel 

gel�ş�m�m�ze katkıda bulunmak �ç�n, b�r çoğumuz yabancı d�l eğ�t�m� 
alıyoruz. 

D�ğer taraftan, dünyanın tek b�r resm� d�l� olsaydı hang� d�l olurdu 
sorusuna b�r cevap vermem�z �stenseyd�, h�ç şüphes�z hep�m�z 
İng�l�zce seçeneğ�n� �şaretlerd�k. İşte bu nedenled�r k� dünyada 
m�lyonlarca �nsan, b�r şek�lde İng�l�zce eğ�t�m� alıyor.

Amer�ka B�rleş�k Devletler�, İng�ltere, Belç�ka, Kanada ve Avustralya 
olmak üzere, yurtdışında b�rçok farklı ülke ve okulda sunulan �ş 
İng�l�zces� programları, katılımcılarına çalışma hayatının �ht�yaç 
duyduğu donanımı sunma ve �ş dünyasının rekabetç� ortamında 
başarı �le kar�yerler�nde hızlı yükselme vaat ed�yor.

Bu yönü �le üst ve orta düzey yönet�c�lere ya da �ş hayatına yen� 
atılmış k�ş�lere uygun programlar olarak değerlend�r�leb�lecek olan �ş 
İng�l�zces� programları, �çer�k açısından b�rçok farklı dalda 
sunulmaktadır. Bunlardan bazıları finans, pazarlama, �nsan 
kaynakları ve halkla �l�şk�lerd�r.

İş İng�l�zces� programları, �ş hayatı boyunca etk�n olarak kullanılacak 
İng�l�zce b�lg�s�ne sah�p olmak �ç�n gerekl� �ş term�noloj�s�n� 
kazandırmanın yanında, mülakat tekn�kler�, �ş görüşmeler�, 
telefonda konuşma ve sunum tekn�kler�, resm� yazışmalar, araştırma 
ve rapor hazırlama g�b� konularda da gel�ş�me odaklanmış 
programlardır.

İş İng�l�zces� programları, genelde �k� şek�lde ver�lmekted�r: Genel 
İng�l�zce + İş İng�l�zces� veya sadece İş İng�l�zces�. Genel İng�l�zce + 
İş İng�l�zces� programlarına kayıt �ç�n, sah�p olmanız gereken 
İng�l�zce sev�yes� çok yüksek değ�ld�r. Sadece İş İng�l�zces� 
programları �ç�n �se, daha yüksek b�r İng�l�zce sev�yes�ne sah�p olmak 
gerekmekted�r.

Programlar genell�kle 2 – 10 hafta arası sürmekted�r. Çocuklar çeş�tl� 
yaş gruplarına ayrılırlar. Bu yaş gruplarının seç�m� ve dağılımı 
okullara ve programa göre farklılık göstermekle beraber genel 
olarak;  3-9, 10-13 ve 14 -17 yaş grubu olarak ayrılırlar.

Eğ�t�m alacak ebeveynler�n �se haftalık 20-25 ders arasında 
olab�lmekted�r. Nad�ren 30 dersl�k programlara da rastlanılmaktadır. 

Çocukların programında haftada 20 ders d�l eğ�t�m� ver�lmekted�r. 
Dersler sabah ya da öğleden sonra olab�lmekted�r. Programın temel� 
İng�l�zce becer�ler�n� çeş�tl� eğlencel� akt�v�teler �le gel�şt�rmekt�r. 
Derslerden sonra b�rçok okulda gez�ler, sosyal ve sport�f akt�v�teler 
düzenlen�r. 

A
�le programları; İng�ltere başta olmak üzere Amer�ka, 
Kanada, Avustralya ve Malta g�b� b�rçok ülkede, pek çok farklı 
okul tarafından sunulmaktadır. Genell�kle İng�l�zce eğ�t�m� 

üzer�ne tasarlanan programlardır ve d�ğer d�llerde nad�ren sunulur. 
Program dah�l�nde çocuklar kend� yaşıtları �le b�rl�kte yaz programına 
katılırken, a�leler de �steğe bağlı olarak yet�şk�n kurslarında d�l eğ�t�m� 
alab�l�r. Ebeveynler d�l eğ�t�m� almak �stemezlerse, bazı okullarda 
çocuklarla beraber gez�lere katılab�lmekted�r. 

B�rçok okulda ebeveynler ve çocuklarının eğ�t�m aldıkları okul 
b�naları farklı olmakla beraber b�rb�r�ne yakındır. Çocukların 
programı çoğunlukla daha geç b�r saatte başlamakta ve ebeveynler 
çocuklarını okula bırakab�lmekted�r. Bazı okullarda konaklamadan 
çocukların eğ�t�m aldığı kampüse serv�s mevcuttur. Aynı şek�lde 
çocukların programı yet�şk�n programından daha geç b�tmekte ve 
ebeveynler çocuklarını okuldan alab�lmekted�r. 

A�leler �ster b�r yabancı a�len�n yanında hep beraber yarım pans�yon 
konaklayab�l�r, �sterlerse  kend�ler� book�ng.com ya da a�rbnb 
üzer�nden kend�ler� de konaklama sağlayab�l�rler ya da stüdyo 
da�relerde veya  otellerde kalab�l�rler.

A�le programlarına katılan ebeveynler �ç�n sunulan konaklama 
alternat�fler�, katılımcıların çocukları �le beraber kalab�lecekler� 
şek�lde düzenlenmekted�r. 

İŞ İNGİLİZCESİ
EĞİTİMİ

FAMILY (AİLE)
PROGRAMLARI
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H
er ne kadar günümüzde Fransızca, Almanca, İspanyolca, 
İtalyanca d�l eğ�t�m�ne talep artmış olsa da,  İng�l�zce 
uluslararası geçerl�l�ğe sah�p “dünya d�l�” olarak z�rvedek� 

yer�n� korumaktadır.  İng�l�zce d�l eğ�t�m� �ç�n terc�h ed�len ülkeler�n 
başında İng�ltere, Amer�ka, Kanada, Malta ve Avustralya 
gelmekted�r. Ancak, son yıllarda eğ�t�me yaptığı yatırım �le “en mutlu 
�nsanların yaşadığı ülke”  olarak b�l�nen İrlanda her geçen gün çok 
daha fazla sayıda uluslararası öğrenc� tarafından terc�h ed�lmekted�r. 

İrlanda'nın resm� d�l� İng�l�zce ve İrlandaca'dır. İst�nasız tüm İrlanda 
vatandaşları İng�l�zce konuşmaktadır. Sanılanın aks�ne aksansız ve 
mükemmele yakın İng�l�zce konuşan İrlanda halkı, özell�kle a�le 
kurumuna verd�ğ� önem �le dünyanın her yanından gelen genç 
öğrenc�lere huzurlu b�r a�le ortamı sunmaktadır. 

İng�l�zce öğrenmek �ç�n en �y� seçeneklerden b�r� olarak karşımıza 
çıkan İrlanda'nın avantajları; Türk öğrenc� sayısının d�ğer ülkelere 
göre azlığı,  d�ğer İng�l�zce konuşulan ülkelere göre �nd�r�ml� eğ�t�m 
mal�yetler�, 25 hafta ve üzer� eğ�t�me ver�len yarı zamanlı çalışma �zn� 
ve 24 haftaya kadar v�ze uzatma kolaylığı,   uluslararası b�l�n�rl�ğ� 
olan d�l okullarının varlığı,  eğ�t�m  kal�tes�, coğrafi yakınlık ve ulaşım 
kolaylığı, doğal güzell�kler ve İrlanda'lıların sıcakkanlı olmasıdır. 

·Yönet�c�lere Yönel�k programlar
·L�se Hazırlık & L�se Yerleşt�rme 
·Komb�ne kurslar

D�l okulları ve İng�l�zce D�l Eğ�t�m Programları
İrlanda'nın herhang� b�r bölges�nde kal�tel� b�r d�l okulu bulmak 
mümkündür. Bununla beraber ülkedek� d�l okulları daha çok ülken�n 
başkent� olan Dubl�n �le d�ğer öneml� merkezler olan Cork, Galway ve 
L�mer�ck' te bulunmaktadır. 

·Genel İng�l�zce 
·Yoğun İng�l�zce 

·Yaz Okulları
·Engl�sh Plus 

·Akadem�k Yıl 

·İş İng�l�zces� 
·Home Tu�t�on 

·Foundat�on 

Bu okullarda katılab�leceğ�n�z programlardan bazıları şöyle 
sıralanab�l�r:

·Sınav Hazırlık

·Öğretmenlere özel sert�fika programları. 

İrlanda Hakkında
İrlanda, veya daha doğru �sm� �le İrlanda Cumhur�yet�, B�rleş�k 
Krallık'a bağlı olan Kuzey İrlanda �le sıklıkla karıştırılmakla beraber, 
aslında ne coğrafi olarak ne de s�yas� olarak, Büyük Br�tanya' nın b�r 
parçası değ�ld�r.

İrlanda Cumhur�yet�, Büyük Br�tanya Adası olarak adlandırılan ve 
İng�ltere �le beraber Galler ve İskoçya'ya da ev sah�pl�ğ� yapan 
adanın batısında bulunan ve n�speten daha küçük olan İrlanda 
adasındadır.  Ada topraklarının güneyde kalan yaklaşık yüzde 
seksenl�k kısmı yazımıza konu olan İrlanda Cumhur�yet�'n�, kuzeyde 
kalan yaklaşık yüzde y�rm�l�k kısmı �se konumuzla pek de alakası 
olmayan ve B�rleş�k Krallık' a bağlı Kuzey İrlanda'yı oluşturmaktadır. 

1922'den ber� bağımsız b�r ülke olup, 1949'da B�rleş�k Krallık'tan tam 
olarak ayrılan, 1973 yılından �t�baren �se Avrupa B�rl�ğ�'n�n üyes� olan 
İrlanda Cumhur�yet�'n�n nüfusu sadece 4,78 m�lyon kadardır ve 
nüfusun çoğunluğu ülken�n batı kes�mler�nde yaşamaktadır.  En 
yüksek noktası 1000 metre c�varında olan İrlanda, boydan boya yeş�l 
alanlarla doludur ve beş-altı saatl�k b�r araba yolculuğu �le ülken�n en 
doğusundan en batısına ulaşmak mümkündür. 

Dubl�n: V�k�ngler tarafından b�r yerleş�m yer� olarak kurulmuş, 
İrlanda'nın en büyük şehr� ve ortaçağlardan ber� İrlanda'nın başkent� 
olan Dubl�n, ülken�n doğusunda, İng�ltere'ye ulaşımın en kolay 
olduğu coğrafi noktalardan b�r�nde bulunmaktadır. Avrupa'nın en 
yaşanacak başkentler�nden b�r� olarak kabul ed�len şeh�r, yılda 4 
m�lyonu aşan z�yaretç� sayısı �le, Avrupa'nın en çok tur�st çeken 
başkentler�nden b�r�d�r.  Avrupa'nın kültür başkentler�nden b�r� olan 
şeh�r, özell�kle edeb�yat tar�h� �ç�n vazgeç�lmez öneme sah�pt�r z�ra 
Oscar W�lde, James Joyce, George Bernard Shaw, Samuel Beckett 
g�b� edeb�yat dünyasının önde gelen, k�m� Nobel ödülü kazanmış 
yazarlarının doğduğu, yaşadığı ve eserler verd�ğ� şeh�rd�r.  Dört 
ün�vers�te, b�rçok yüksek öğren�m kurumu ve çok sayıda d�l okuluna 
ev sah�pl�ğ� yapan şeh�r, öneml� b�r uluslararası öğrenc� nüfusunu da 
barındırmaktadır. Ortasından geçen L�ffey Nehr� �le �k�ye bölünen 
şeh�r, İrlanda'nın en öneml� bazı müze ve kütüphaneler�n� 
barındırmaktadır. Dubl�n Kales�, The Sp�re of Dubl�n / Işık Heykel�, 
Gu�nness B�ra Fabr�kası, Chr�st Church ve St. Patr�ck's Katedraller�, 
şeh�rdek� onlarca park, Temple Bar bölges� ve Grafton Caddes�, 
Dubl�n'�n öneml� caz�be merkezler�nden sadece b�r kaçıdır.

Galway: Ülken�n batısında, Atlas okyanusu kıyısında bulunan 
Galway, İrlanda Cumhur�yet�'n�n dördüncü büyük şehr�d�r. Span�sh 
Arch ve önünde bulunan Kr�stof Kolomb heykel�, Galway Katedral�, 
St. N�cholas K�l�ses�, Menlo Kales� kalıntıları ve Egl�nton Kanalı 
şeh�rde görüleb�lecek yerlerden bazılarıdır.

Cork: İrlanda Cumhur�ye't�n�n en büyül �k�nc� şehr� olup, şeh�r 
merkez�nde yaşayan nüfusu 120.000 kadardır. Cork'un kırsal 
kes�mler�nde yaşayanlar �le toplam nüfusu 190.000 k�ş� olarak 
tahm�n ed�lmekted�r. Şeh�r, ülken�n güney�nde yer almaktadır. İrlanda 
Cumhur�yet�'n�n öneml� eğ�t�m kurumlarından Cork School of Mus�c, 
Un�vers�ty College of Cork ve Crawford College of Art and Des�gn bu 
şeh�rde bulunmaktadır. St. Mary's ve St. F�n Barre's Katedraller�, 
şehr�n ana caddes� olan St. Patr�ck Caddes�, Cork Opera B�nası ve 
Cork C�ty Hall muhakkak z�yaret ed�lmes� gereken yerlerd�r. 

Öneml� Kentler

Türk Havayolları'nın Türk�ye' den başkent Dubl�n'e d�rek uçuşları 
bulunmaktadır. Ayrıca ülken�n pek çok şehr�n�n yanı sıra, özell�kle 
Dubl�n' den İng�ltere' ye gerek uçak gerekse fer�bot yolu �le ulaşım 
mümkündür. 

L�mer�ck: Ülken�n orta-batısında bulunur ve İrlanda Cumhur�yet�'n�n 
en kalabalık 3. şehr�d�r. Şeh�r merkez� oldukça hareketl� b�r hayat 
vaat ederken,  L�mer�ck'�n kırsal bölgeler� uçsuz bucaksızmış g�b� 
görünen yemyeş�l düzlükler� �le d�kkat çekmekted�r.  Shannon Nehr� 
kıyısındak� K�ng John's Kales�, Hunt Müzes�, L�mer�ck C�ty Gallery of 
Art, St. Mary's ve St. John's Katedraller� ve L�mer�ck Şeh�r Müzes� 
gez�lecek yerler�n başında gel�r.

İrlanda V�zes�

Şu an herhang� b�r ün�vers�tede eğ�t�m�n�ze devam ed�yorsanız veya 
yen� mezun �sen�z İrlanda'nın Türk öğrenc�lere yönel�k,  90 güne 
kadar olan d�l eğ�t�mler� �ç�n sunduğu özel v�ze uygulamasından 
yararlanab�l�rs�n�z. Bu konuda daha gen�ş b�lg� �ç�n UED üyes� eğ�t�m 
danışmanlığı firmaları �le �rt�bata geçeb�l�rs�n�z. 

Resm� para b�r�m�n�n Euro olması ve B�rleş�k Krallık �le komşu olması 
sebeb� �le b�r çok �nsan, İrlanda'ya Schengen veya İng�ltere v�zes� �le 
g�d�leb�leceğ�n� sanmaktadır. Ancak sanılanın aks�ne İrlanda ne 
Schengen v�zes�n� ne de B�rleş�k Krallık v�zes�n� kabul etmemekted�r.  
Bağımsız b�r ülke olan İrlanda Cumhur�yet�, kend� v�ze rej�m�n� 
uygulamaktadır. Bu nedenle v�ze başvurularının doğrudan 
Ankara'dak� İrlanda Büyükelç�l�ğ�'ne �let�lmek üzere, v�ze başvuru 
merkez� olarak çalışan,  VFS firması üzer�nden yapılması gerekt�ğ� 
unutulmamalıdır.

İrlanda, Türk ün�vers�te öğrenc�ler�ne, yen� mezunlara veya yönet�c� 
sev�yes� çalışanlara  özel olacak şek�lde 2011 yılı �çer�s�nde 
başlatılan p�lot proje �le v�ze �şlemler�nde esk�ye oranla çok büyük 
kolaylıklar sağlamıştır. Geçm�şte uzun ve detaylı v�ze �şlemler� 
sebeb�yle pek terc�h ed�lmeyen İrlanda, günümüzde İng�l�zce d�l 
eğ�t�m�nde en çok terc�h ed�len ülkeler arasında yer�n� almıştır.  

İRLANDA’DA
DİL EĞİTİMİ & Ülke Rehberİ



•Daha fazla sınav yer� alternat�fi
•Daha fazla esnekl�k

Sınav �çer�ğ�, yapısı ve sınav süreler� her �k� seçenekte de aynıdır. 
B�lg�sayar üzer�nden IELTS sınavına g�rmey� terc�h edenler 
‘D�nleme’, ‘Okuma’ ve ‘Yazma’ bölümler�n� b�lg�sayar kullanarak 
tamamlayacak. ‘Konuşma’ sınavı �se konuşma becer�ler�n�n daha �y� 
değerlend�r�leb�lmes� amacıyla yüz yüze yapılmaya devam ed�lecek. 
Katılımcılar, g�rd�kler� IELTS sınavının kağıt ve kalem �le ya da 
b�lg�sayar üzer�nden yapıldığından bağımsız olarak, aynı güven�l�r 
İng�l�zce sınavına g�rd�kler�nden em�n olab�l�rler.

Br�t�sh Counc�l Türk�ye Sınavlar İş Gelşt�rme D�rektörü Bora Can, 
“2017 ve 2018 yıllarını karşılaştıracak olursak, kısa ve uzun dönem 
eğ�t�m ve göçmenl�k başvurularında B�rleş�k Krallık’a talepte yüzde 
20 oranında artış görülüyor. IELTS sınavına g�r�ş �ç�n Türk�ye’de 

•5-7 gün arasında sınav sonucunu hızlı b�r şek�lde öğreneb�lme 
avantajı

•Daha fazla sınav tar�h� seçeneğ�

Katılımcılar, b�lg�sayar üzer�nden gerçekleşt�r�len IELTS sayes�nde 
artık kend�ler�ne en uygun sınav yöntem�n� ve sınav tar�h�n� 
seçeb�l�yor. B�lg�sayar üzer�nden gerçekleşt�r�lecek IELTS, kağıt ve 
kalem �le g�r�len IELTS sınavının yer�n� tamamen almayacak; 
yalnızca sınav tar�hler� ve sonuçlarının ulaştırılması anlamında daha 
gen�ş seçenek sunacak.

B�lg�sayar üzer�nden IELTS sınavına g�rmen�n avantajları ned�r?

IELTS sınav tar�h ve yerler� �ç�n Br�t�sh Counc�l Türk�ye web s�tes�n� 
z�yaret edeb�l�rs�n�z:

Tel: 02123555657

Ücrets�z sınava hazırlık kaynaklarımız �ç�n
https://www.br�t�shcounc�l.org.tr/exam/�elts/courses-resources

 https://www.br�t�shcounc�l.org.tr/exam/�elts/dates-fees-locat�ons

Türk�ye’de Adana, Ankara, Antalya, İstanbul ve İzm�r’de düzenlenen 
kağıt ve kalem �le g�r�len IELTS sınavının ücret� 900 TL, İstanbul ve 
Ankara’da alınab�lecek b�lg�sayar üzer�nden g�r�len IELTS sınavı �se 
1100 Tld�r.

özell�kle �ş ve eğ�t�m başvurularında yüzde 42 oranında c�dd� b�r 
büyüme var. B�r senede yaşanan bu artış doğrultusunda, talepler� 
karşılayab�lmek adına kağıt ve kalem üzer�nde yapılan IELTS 
sınavına alternat�f olarak b�lg�sayar üzer�nden IELTS’� hayata 
geç�rd�k. Sınavın tamamlanmasının ardından 5-7 �ş günü �ç�nde 
sonuçlara ulaşab�l�yor ve hafta sonu da dah�l olmak üzere haftanın 7 
günü, sabah-öğleden sonra ve akşam olmak üzere 3 farklı saat 
d�l�m�nde İstanbul ve Ankara’da daha fazla lokasyonda sınavı 
alab�l�yorsunuz.”  şekl�nde değerlend�rme yaptı.

IELTS’e hemen kayıt yaptırın, başarıyı ertelemey�n:
 https://www.br�t�shcounc�l.org.tr/exam/�elts/computer-del�vered

Sorularınız �ç�n Br�t�sh Counc�l �le �let�ş�me geçeb�l�rs�n�z:

Yurtdışında yaşam, eğİtİm ve göçmenlİk konusunda

dünyanın en bİlİnen dİl sınavı IELTS

IELTS sınavına g�rmek artık daha kolay ve prat�k… Kalem ve kağıt �le g�r�len IELTS sınavına alternat�f olarak, artık IELTS’e b�lg�sayar 
üzer�nden de g�rmek mümkün. Br�t�sh Counc�l Türk�ye tarafından 2018 yılında başlatılan b�lg�sayar üzer�nden IELTS sınavı, İstanbul’da 
Avrupa ve Anadolu yakasında ve Ankara’da uygulanmaktadır, d�ğer şeh�rler �ç�n duyurularımızı tak�p edeb�l�rs�n�z.
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Genç ve modern nüfusu, ideal iklim koşulları, eşsiz doğası, çalışma 
koşullarının uygunluğu, Amerika, İngiltere gibi diğer büyük ülkelere 
kıyasla yaşam şartlarının daha ekonomik oluşu gibi birçok faktör 
Avustralya'yı yaşamak ve çalışmak için ideal bir ülke haline 
getirmektedir.   Dünyanın yaşamaya en uygun kentleri 
sıralamalarında her sene üstlerde yer alan Sydney, Melbourne ve 
Brisbane gibi şehirlere de ev sahipliği yapan Avustralya, göçmenler 
tarafından kurulmuş olması sebebiyle de sıcakkanlı ve konuksever 
bir halka sahiptir. 

durumunda ise Avustralya Büyükelçiliği'nin aldığı vize başvuru ücreti 
iade edilmemektedir. Bunun yanı sıra, İngilizce sınav ücretleri de 
iade edilememektedir.

 “Yeni ve farklı bir kültürü tanırken bir yandan da gezmek ve çalışmak 
tam da istediğim şey.” diyorsanız, Work & Holiday Programı ile ilgili 
bilgi almak için UED üyesi eğitim danışmanlığı firmalarıyla iletişime 
geçebilirsiniz.

·Üniversite mezunu ya da başvuran halen öğrenci ise, lisans 
eğitiminin en az 2 senesini tamamlamış olanlar,
·İngilizce yeterliliği için; IELTS'ten minimum 4.5, ya da TOEFL'dan 
minimum 32 (IBT) alanlar, üniversite eğitimlerini İngilizce eğitim 
veren bir okulda alanlar ya da tamamlamış olanlar,

Work & Holiday vizesi kapsamında otel, restoran, kafe, çiftlik, 
süpermarket ve ofis işlerinin de arasında olduğu birçok işte tam 
zamanlı olarak çalışabilirsiniz. Ancak program dâhilinde belli bir 
işverenin yanında 6 aydan fazla çalışmama şartı bulunmaktadır. 
Aynı işyerinde 6 ay çalıştıktan sonra başka bir işe geçmeniz 
gerekmektedir. Bu şartı yerine getirmemeniz halinde çalışma izniniz 
ve vizeniz tehlikeye girebilir. Bu şart, iş bulma sürecinde bir işe 
yerleştirme kurumundan yardım almanız durumunda da geçerlidir. 
Bu program kapsamında herhangi bir eğitim almak zorunlu değildir; 
ancak Work & Holiday Programı ile Avustralya'ya gidenler 4 ayı 
geçmeyecek şekilde eğitim alabilirler. Alınan eğitimin türü 
konusunda bir sınırlama bulunmamakla beraber (dil eğitimi, sertifika 
programı vs…), bu sürenin 4 ayı aşması durumunda öğrenci vizesi 
alınması zorunludur. Work & Holiday için vize alınamaması 

·T.C. vatandaşları,

Work & Holiday programı dâhilinde 12 ay geçerli vizenin yanı sıra 
aynı süreye sahip oturma ve çalışma izni alırsınız. Bu program için 
verilen vize ve izinler 1 sene sonunda iptal edilir. Programı başarılı 
olarak tamamlayan adaylar Avustralya'da program uzatma şartarını 
yerine getirerek bir yıl daha kalabilirler. Vize süreniz boyunca ister 
Türkiye'ye, ister vize alabildiğiniz diğer yabancı ülkelere sayısız 
giriş-çıkış hakkınız bulunmaktadır. Türkiye'de bir üniversitede 
öğrenci olanlar Türkiye'deki eğitimlerini dondurarak gidebilecekleri 
gibi sadece yaz tatilleri döneminde 3 aylığına yada daha kısa 
süreliğine de Avustralya'ya gidebilirler.

Work & Holiday programına:

A
vustralya Hükümeti her sene 100 kişinin yararlanabileceği 
Work & Holiday Programı'nı hayata geçirmiştir. Bu program, 
18-30 yaş arası gençlere Avustralya gibi farklı bir kültürde 

yaşayarak ufuklarını genişletmenin yanı sıra, her hangi bir işte tam 
zamanlı çalışarak para kazanma ve dil pratiğini geliştirme fırsatını 
sunmaktadır.

·Müracat tarihinde 18-30 yaşları arasında olanlar (30 dahil)

·Başvuran kişi erkek ise, askerliğini tamamlamış ya da askerliği tecilli 
olanlar katılabilirler.

(Bunun dışında Avustralya Hükümetinin istediği sağlık koşullarını ve 
diğer ek koşulları Avustralya Hükümeti Göçmenlik Bürosu'nun resmi 
internet sitesinde bulabilirsiniz: www.homeaffairs.gov.au)

AVUSTRALYA’DA
WORK AND HOLIDAY

Programın temel amacı dünyanın farklı yerler�nden gelen farklı 
kültür, m�ll�yet, d�l ve yaşam tarzlarına sah�p genç nesle Amer�kan 
kültürünü ve yaşam tarzını tanıtmaktır. Bunu yapmak �ç�n de en 
doğal yol uzun süre o toplumun �çer�s�nde tüm boyutları �le yaşamak 
olarak kabul ed�ld�ğ�nden program bu amaca uygun olarak 
tasarlanmıştır.

W
ork and Travel, ABD Dış�şler� Bakanlığı'na (Department of 
State) bağlı "Bureau of Educat�onal and Cultural Affa�rs" 
aracılığıyla 1961 yılından bu yana yürütülen b�r kültürel 

değ�ş�m programıdır.

Uluslararası b�r öğrenc�n�n Amer�ka'da b�r yaz g�b� uzun b�r süre 
kalmayı kend� kaynakları �le sağlayab�lmes� pek mümkün değ�ld�r. 
Bunun olası olab�lmes� �ç�n DoS, programa özel olarak katılımcılara 
çalışma �zn� sağlamakta ve programını yürütme yetk�s� verd�ğ� 
sponsorlar üzer�nden de katılımcılara �ş bulunarak böyle b�r 
tecrüben�n finansal açıdan katlanılab�l�r hale gelmes�n� sağlamış 
olmaktadır.

Öğrenc�n�n çalışması programın amacı olan kültürel etk�leş�m �le ters 
düşmemes� gerekt�ğ�nden hatta buna olanak sağlar n�tel�kte olması 
b�r yerde mecbur�yet arz ett�ğ�nden, öğrenc�ler�n yerleşt�r�lecekler� 
�şler de bell� b�r denet�me tab� tutulmaktadır.

Programın doğası gereğ� zaten öğrenc�ler� �st�hdam edeb�lecek 
�şverenler de sezonluk olarak n�telend�r�len yan� yaz neden� �le ortaya 

Programa katılacaklar nelere d�kkat etmel�?

çıkan veya yoğunlaşan �şler olduğundan; öğrenc�ler�n kültürel 
değ�ş�m olanakları b�r nev� ayaklarına gelmekted�r. Mesela en çok 
öğrenc� alan tur�zm veya eğlence sektörü, pek çok yerl� yabancı 
tur�st� katılımcıların çalıştıkları otellere, eğlence parklarına, süper 
marketlere, restoranlara vs. çekmekte ve kültürel değ�ş�m �ç�n doğal 
ortamların oluşmasını sağlamaktadır.

Bahs� geçen kültürel etk�leş�m adı üzer�nde �şteş yan� karşılıklı 
olduğundan, katılımcının sadece Amer�kan kültür ve yaşam tarzı 
hakkında b�lg� ve tecrübeye sah�p olmasını sağlamakla kalmayıp, 
kend� kültürü ve yaşam tarzını da bulunduğu bölgedek� gerek �ş 
gerek sosyal arkadaşlarına aktarmasına da olanak sağlamaktadır. 
Programın sadece b�r ülkeden gelen öğrenc�lere yönel�k olmadığı ve 
Amer�kan nüfusunun kozmopol�tes� hesaba katıldığında bahs� 
geçen etk�leş�m�n sınırlarının ne kadar gen�ş olduğunu kavramak da 
çok daha kolay olacaktır.

Dönem dönem rakamlar değ�şmek �le beraber her sene tüm 
dünyadan bu programa yüze yakın ülkeden yüz b�ne yakın öğrenc� 
katılmaktadır. Türk�ye bu programa 90'lı yılların başından �t�baren 
dâh�l olmuş ve şu an Amer�ka B�rleş�k Devletler�'ne bu program �le en 
çok öğrenc� gönderen �lk 5 ülke arasında yer almaktadır.

Yazımıza programın esas amacı olan bu kültürel boyutu anlatmakla 
başlamamızın neden� s�zlere programa katılmak �steyenler�n d�kkat 
etmes� gereken şeylerden bahsederken en başta ve en fazla hata 

WORK AND TRAVEL
BİR KÜLTÜREL DEĞİŞİM PROGRAMI OLARAK
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yapılan kısma d�kkat�n�z� çekmekt�: programın yanlış anlaşılması 
veya programa farklı amaçlarla katılmak �stenmes�.

Bu gerçekten de en çok düşülen hatadır. Programın amacının 
sadece kültürel etk�leş�m olduğu çok �y� kavranmadan ve bu şekl�yle 
kabul ed�lmeden programdan fayda sağlanması mümkün olmadığı 
g�b� aks�ne beklent� uyuşmazlığı veya yüksekl�ğ� neden�yle tam ters 
yönde etk�lenmek kaçınılmaz hale gel�r.

Bu programın doğası �t�bar� �le katılımcılarına sunduğu fırsatlar, 
amacı �le karıştırılmamalıdır. Mesela, b�r yazı İng�l�zce konuşulan b�r 
ülkede hem de çalışarak ve kend� ayaklarınız üzer�nde durarak 
geç�rmen�z elbette k� var olan konuşma ve anlama İng�l�zcen�z 
üzer�nde h�ç de azımsanamayacak poz�t�f etk�lere neden olacaktır. 
Bu b�r fırsattır ve kend�l�ğ�nden gel�r. Ama öğrenc�ler bu amaç �ç�n 
programa katılamaz ve katılmamalıdır. Program öğrenc�ler�n 
İng�l�zceler�n� gel�şt�rmek �ç�n d�zayn ed�lmed�ğ� g�b� katılımcılarından 
da programın esas amacı olan kültürel etk�leş�m� mümkün kılab�lmek 
�ç�n bell� b�r sev�yede İng�l�zcey� de zaten �stemekted�r.

Veya, finansal açıdan katlanılab�l�r olab�lmes� �ç�n programın entegre 
ed�lm�ş, zorunlu ve ayrılmaz b�r parçası olan çalışma kısmı da 
katılımcılar tarafından para kazanma amaçlı algılanmamalı; doğru 
konumlandırılıp başarılı b�r program �ç�n gerekl� kanatlardan b�r� 
olarak kullanılmalıdır. 

Özet olarak potans�yel b�r katılımcı olarak �lk ve en çok d�kkat 
etmen�z gereken şey programı doğru anladığınızdan ve amacına 
uygun olarak katılmak �sted�ğ�n�zden em�n olmanızdır. Bunun 
har�c�nde, daha çok tekn�k boyutları �le, d�kkat etmen�z gereken 
şeyler� de farklı başlıklar altında aşağıda d�kkatler�n�ze sunmak 
�st�yoruz:

Sponsorlarda d�kkat ed�lmes� gerekenler nelerd�r?

Work and Travel Programına g�tmek �ç�n atılması gereken en öneml� 
adım ş�rket seç�m� olmaktadır. Program kapsamında alınacak h�zmet 
ortalama 8 �la 12 ay arasında değ�şmekted�r. Ş�rket�n�zden 
alacağınız h�zmet, günlük hayatta karşılaştığınız h�zmet 
alanlarından çok farklıdır. Work and Travel h�zmet� almak, mal almak 
g�b� bas�t b�r �şlem değ�ld�r. Alınacak h�zmet�n b�r kısmı programa 
başvuru ve �şlemler�n tamamlanması süres� boyunca Türk�ye'de, b�r 
kısmı Amer�ka'da ve d�ğer b�r kısmı da programı tamamlayıp 
ülken�ze döndükten sonrak� süreçlere dağılmıştır. Bu uzun süreçler 
boyunca harcayacağınız emeğ�, toplam g�derler�n�z�, programdan 
elde edeb�leceğ�n�z madd�-manev� kazanımları ve mutluluğunuzu; 
alacağınız h�zmet�n kal�tes� çok etk�ler. S�ze kal�tel� h�zmet 
sunab�lecek �y� b�r ş�rket; Work and Travel �le �lg�l� yeterl� tecrübeye 
sah�p, öğrenc� memnun�yet oranı ve referansları güçlü, satış sonrası 
h�zmet ve destek h�zmetler� �ç�n gerekl� altyapı ve eleman yatırımını 
yapmış, öğrenc� memnun�yet�ne değer veren, sektörde yer ed�nm�ş, 
güven�l�r ve d�ğer ş�rketler tarafından da kabul gören b�r ş�rket 
olmalıdır.

Uçak b�let� alınırken d�kkat ed�lmes� gerekenler nelerd�r?

Ş�rket ve sponsor seç�m�nde d�kkat ed�lmes�

Böyle b�r work and travel ş�rket� s�z�n programa katılım �ç�n 
harcayacağınız emeğ� ve toplam g�derler�n�z� c�dd� ölçüde azaltırken; 
programdan elde edeb�leceğ�n�z faydaları da oldukça arttıracaktır. 
Bunların aks�ne h�çb�r tekn�k altyapıya sah�p olmayan, Work and 
Travel programını tanımayan, h�zmet kal�tes�ne yeter�nce değer 
vermeyen, h�zmet üretmek değ�l alıp satmak odaklı çalışan ve 
sadece günü kurtarmaya yönel�k b�r anlayış �ç�nde olan b�r ş�rket 
seç�m� s�zlere güzel b�r tecrübe ed�nmek �ç�m çıktığınız yolda hayal 
kırıklıkları ve başarısızlıklar yaşatab�l�r.

Sponsorun kaç yıllık b�r deney�me sah�p olduğu �y� araştırılmalıdır. 
Amer�ka'da faal�yet gösteren müşter� destek hattının olup olmadığı 
öğren�lmel� ve ver�len destek h�zmet�n�n detayları sorulmalıdır. 
Yapılan sağlık s�gortasının kapsamı, yeterl� ağa sah�p olunup 
olunmadığı ve s�gortanın hang� süreler� (sadece çalışma süres� m�, 
tüm program süres� m�?) kapsadığı sorgulanmalıdır.

gerekenler nelerd�r?

Seyahat planı önceden bel�rlen�p, g�d�ş ve dönüş tar�hler� önceden 
tesp�t ed�lerek b�let alınmalıdır. B�let alınırken resm� tat�ller g�b� 
tar�hler önceden araştırılmalı ve bu tür yoğun dönemlere gelen 
günler �ç�n b�let araştırması son dak�kaya bırakılmamalıdır. B�let 
kuralları �y� okunmalı ve b�let�n değ�ş�kl�ğe uygun olup olmadığı ve 
her hang� b�r tar�h ve/veya parkur değ�ş�kl�ğ�nde ödenmes� gereken 
ceza m�ktarlarının önceden b�l�nmes� gerekmekted�r.

B�let�n ve seyahat ed�lecek havayolu ş�rket�n�n kaç adet val�z almaya 
�z�n verd�ğ� ve val�zler�n ağırlıkları g�b� detay b�lg�lere d�kkat 
ed�lmel�d�r. Uçuş planında b�r değ�ş�kl�k yapılacaksa bu tür 
değ�ş �k l �k ler  önceden tesp� t  ed� lmel �  ve son dak�kaya 
bırakılmamalıdır. Mümkünse �nternette b�let alınmamalıdır, bunun en 
öneml� sebeb� tar�h ve parkur değ�ş�kl�ğ� gerekt�ğ�nde ya b�r muhatap 
bulunamaması ya da çok yüksek m�ktarlarda cezaların çıkmasıdır.

Alınan b�let detayları acente ve �şveren �le paylaşılmalıdır. Acenten�z 
uçuş b�lg�ler�n�z� �şverenler�n�ze �let�lmek üzere sponsorlarla 
paylaşmak zorundadır. B�let üzer�nde yazan bütün b�lg�ler okunmalı 
ve b�r yanlışlık varsa düzelt�lmes� sağlanmalıdır.

İş yerleşt�rme sürec�nde d�kkat ed�lmes� gerekenler nelerd�r?

Tam olarak çalışacağınız bölge ve �ş bell� olmadan ve v�ze almadan 
uçak b�let� almamalısınız. İş yer�n�ze en kolay ulaşımı sağlayacak ve 
ulaşım �mkânlarının en yoğun olduğu haval�manına b�let almalısınız. 
Bunun en uygun yolu �se b�let almadan önce �şveren�n�zle �le �let�ş�me 
geçerek en uygun haval�manı hakkında b�lg� almanızdır.

Programa karar ver�p ş�rket�n� de seçen ve �şlemlere başlayan 
katılımcıların en öneml� süreçler�nden b�r tanes� de kend�ler�ne en 
uygun �ş� seçmeler� ve sorun yaşamadan çalışab�lecekler�, 
kend�ler�ne uygun �ş alanlarına yönlenmeler�d�r. Ş�rketler�n asl� 
görevler�nden b�r tanes� katılımcıyı en uygun �şe yerleşt�rmek 
olmasına rağmen bazen acenten�n ya da acente çalışanlarının 
yanlış yönlend�rmes� ya da yeters�z kalması ya da bazı öğrenc�ler�n 
acenteler�n� yanıltarak kapas�teler�n�n ve kab�l�yetler�n�n üzer�nde b�r 
�şe yerleşmeler� program �çer�s�nde �stenmeyen b�r takım sorunlara 
neden olab�l�r. Yerleşt�rme sürec�nde d�kkat ed�lmes� gereken öneml� 
başlıkları ve d�kkat ed�lmes� gerekenler� şu şek�lde sıralayab�l�r�z.

-İşveren ve �ş poz�syonları hakkında yeterl� b�lg�ye sah�p olma: 
Acenteler öğrenc�ler�ne sundukları �şler hakkında detaylı 
b�lg�lend�rme yapmalıdır. Yerleşmen�z�n yapılacağı �ş�n �şveren ve 
poz�syonlarına a�t b�r profil� veya bunlar hakkında detaylı b�lg� mevcut 
olmalıdır. Bu olmaksızın öğrenc�n�n o �şe çeş�tl� açılardan (�ş 
başlangıç ve b�t�ş tar�hler�n�n uygunluğu, �stenen İng�l�zce 
sev�yes�n�n uygunluğu vb.) uygun olup olmadığı kest�r�lemez ve 
doğru b�r eşleşt�rme yapılamaz. Bu profiller öğrenc�n�n �ş hakkında 
daha sonra b�r sürpr�zle karşılaşmasını engelleyecek şek�lde ücret, 
çalışma saatler�, �stenen n�tel�kler, konaklama hakkında b�lg�ler, 
bölge hakkında b�lg�ler vs. de �çermel�d�r.

-İng�l�zce sev�yes�: Programa başvuru �ç�n �sten�len İng�l�zce 
sev�yes� en az orta düzey (Intermed�ate) olmasına rağmen her b�r 
�ş�nde kend� �çer�s�nde �sted�ğ� b�r takım İng�l�zce sev�yeler� vardır. 
Nasıl k� programa başvuru yapan her b�r öğrenc�n�n İng�l�zce sev�yes� 
aynı değ�lse her b�r �ş�n ve �şveren�n bekled�ğ� İng�l�zce sev�yeler� de 
farklılık göstereb�l�r. Örneğ�n b�r markette kas�yer olarak çalışacak ya 
da �steğ� böyle b�r �şte çalışmak olan b�r öğrenc�den daha �ler� 
düzeyde (Advanced) İng�l�zce sev�yes� �stenmekted�r. Ama b�r otelde 
kat tem�zley�c�s� olarak çalışacak öğrenc�den orta düzey 
(Intemed�ate) İng�l�zce sev�yes� bekleneb�l�r. Bu her zaman �ş 
poz�syonuna göre değ�l çoğu kez �şveren�n terc�hler�ne göre 
bel�rlen�r. Katılımcı �ş yerleşt�rme sürec�nde mutlaka �ş detaylarını 
okumalı ya da �ş hakkında ve �sten�len İng�l�zce sev�yes� hakkında 
b�lg� ed�nerek, kend� İng�l�zces�n�n bu �ş� yapmaya yeterl� olup 
olmadığından em�n olmalıdır.

-İşe yerleşmen�n doğru kanalla yapılması: Öğrenc� doğru b�r �şle 
(tar�hler�ne, İng�l�zce sev�yes�ne vs.) eşleşt�r�ld�kten sonra �şe alımı 
�ç�n gerek �şveren gerekse �şveren tarafından yetk�lend�r�lm�ş b�r �şe 
alım görevl�s� (Recru�ter) tarafından b�r mülakata tab� tutulmalıdır. 
Bunun yapılmadığı durumlarda yerleşt�rmeler sağlıklı olmaz ve 
öğrenc� Amer�ka'ya g�tt�kten sonra �şveren�n öğrenc�y� beğenmeme 
sorunları yaşanab�l�r. Bu mülakatlar yüz-yüze düzenlenen fuarlarla 
gerçekleşt�r�leb�leceğ� g�b� web kamerası üzer�nden yapılacak onl�ne 
görüşmelerle de sağlanab�l�r.
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-Deney�m: Bazı �şler b�r takım deney�mler gerekt�reb�lmekted�r. 
Örneğ�n çok yoğun çalışan b�r restoranda garson olarak b�r öğrenc�y� 
�şe alacaksa ve �ş detaylarında en az 3 aylık garsonluk deney�m� 
�stenmekteyse bu kurala uyulması gerekmekted�r. H�ç b�r garsonluk 
deney�m� olmamasına rağmen “nasıl olsa bu bas�t b�r �ş ve ben 
yaparım” mantığı �le acentey� ve �şveren� yanıltıcı b�lg� vermek ve bu 
tür b�r deney�m gerekt�ren �ş� seçmek çok c�dd� �ş problemler� 
yaşamanıza hatta �şten atılmanıza sebep olab�l�r. Bu yüzden eğer 
bell� b�r süre deney�m şartı olan b�r �ş seç�yorsanız bu deney�me 
sah�p olup olmadığınızdan mutlaka em�n olmalısınız ve bu konuda 
dürüst hareket etmel�s�n�z. Buna en güzel örneklerden b�r� de 
cankurtaranlık �ş�d�r. Böyle b�r �ş� terc�h edecek aday �ş profil�nde 
bel�rt�len yüzme kab�l�yetler�n� mutlaka b�r havuzda denemel� ve ona 
göre gerçekç� kararını vermel�d�r.

-İş başlangıç ve b�t�ş tar�hler�: Her b�r �ş�n b�r başlangıç ve b�t�ş 
tar�h� vardır. Bu başlangıç ve b�t�ş tar�hler� �ş�n lokasyonuna, �şveren�n 
beklent�ler�ne, sezonun yoğunluğuna, özel veya m�ll� günlere, 
eleman kapas�tes�ne göre değ�ş�kl�k göstereb�l�r. Örneğ�n okuldak� 
en son sınavınız ve okulunuzun kapanış tar�h� 10 Haz�ran �se uçuş 
hazırlıklarınız, �ş yer�ne ulaşım g�b� sürec� de göz önüne alarak �ş 
başlangıç tar�h� 14 Haz�ran ya da daha geç olan �şler� terc�h 
etmel�s�n�z. Ayrıca her b�r seç�len �ş�n, en erken bırakma kuralı vardır 
ve tar�h� bell�d�r. Eğer seçt�ğ�n�z �ş ve �şveren�n�z en erken �ş� 10 Eylül 
tar�h�nde bırakmanızı �st�yorsa en az bu tar�he kadar çalışıp 
çalışamayacağınızdan em�n olarak bu �ş� seçmel�s�n�z. Eğer 
okulunuz 5 Eylül tar�h�nde açılacaksa, “nasıl olsa b�r hafta erken 
döner�m” mantığı �le hareket ed�p bu �ş� seçmemel�s�n�z. Bu tür b�r 
davranış hem acenten�z� hem de �şveren�n�z� zor durumda bırakır. 
Çünkü �şveren ve ş�rket s�z�n verm�ş olduğunuz tar�h aralıklarına 
güvenerek s�zlere bu �ş� ayarlamaktadır. Türk�ye'den programa 
katılan öğrenc�ler�n yasal olarak çalışab�lecekler� en son tar�h 1 
Ek�m'd�r ve bu tar�hten sonra h�ç b�r öğrenc� yasal olarak 
çalışamamaktadır. Öğrenc� �ş b�t�ş tar�h�ne olduğu kadar �ş başlangıç 
tar�h�ne de çok d�kkat etmel�d�r. Bu tar�h Amer�ka'da çok c�dd�ye alınır 
ve �şe 1 gün dah� olsa geç g�tme öğrenc�n�n �ş�n�n ve dolayısı �le 
programının �ptal�ne neden olab�l�r. Bu g�b� durumların da telafis� 
yoktur.

-Beklent�ler: Öğrenc� eğlence ve seyahat �le �ş� b�rb�r�ne 
karıştırmamalı ve bu tür b�r beklent�ye g�rmemel�d�r. İş�n� b�r İng�l�zce 
prat�k aracı olarak da görmemel�d�r. Örneğ�n çalışırken eğlen�r�m 
düşünces� �le b�r �ş terc�h ed�p �şe ve sorumluluklarına odaklanmak 
yer�ne �ş dışı faal�yetlere göre �ş terc�h etmeye çalışmak, kötü 
geçeb�lecek b�r programın �lk haberc�s� olab�l�r. Tüm �şlerde �şveren 
aynı c�dd�yet ve d�kkat� çalışanlarından beklemekted�r. Öte yandan 
g�d�lecek yer �le alakalı beklent�ler�n de doğru ayarlanması gerek�r. 

G�d�lecek bölge �y� araştırılmalı varsa g�denlerle görüşülmel� ve 
yanlış beklent�lerle hareket ed�lmemel�d�r.

-Uygunluk: Katılımcının özell�kler� �le �ş�n şartlarının b�rb�r� �le uyum 
�çer�s�nde olması sadece tar�h, İng�l�zce sev�yes� g�b� tekn�k alanlarda 
değ�l fiz�k� uygunluk açısından da çok öneml�d�r. Örneğ�n güneşe ve 
açık havaya karşı alerj�s� olan b�r öğrenc�n�n açık alanda yapılan 
l�feguard ya da eğlence parkı g�b� �şler� seçmek yer�ne kend�s�ne 
uygun olan kapalı mekân �şler� terc�h etmes� gerekmekted�r. Ya da 
k�myasallara karşı alerj�s� olan b�r öğrenc� bunu dürüstçe hem 
ş�rket�ne hem de �şveren�ne önceden söylemel� ve tem�zl�k 
malzemes� g�b� k�myasal kullanım gerekt�ren �şler� asla terc�h 
etmemel�d�r. Veya �ş detaylarında ortalama 25 kg yük kaldırab�lecek 
kapas�teye sah�p olunmalı şekl�nde b�r �fade var �se ve bu yükü 
kaldırab�lecek fiz�k� yeterl�l�ğe sah�p değ�lsen�z asla öyle b�r �ş� 
seçmemel�s�n�z.

-İşveren�n beklent�ler� ve �ş kuralları: Her b�r �şyer�n�n ve �şveren�n 
mutlaka b�r takım kuralları vardır ve bunlara uymak zorunludur. 
Örneğ�n �ş detaylarında uzun saçlı erkek öğrenc� kabul ed�lm�yorsa, 
açık ve görünen yerlerde dövme olması kabul ed�lm�yorsa, s�gara 
kullanan b�r çalışan �stenm�yorsa, bu ve bunun g�b� kurallar d�kkatl� 
b�r şek�lde okunmalı ve bu tür kend�s�ne uygun olmayan b�r kural var 
�se, ya bunu kabul ed�p o kurala göre hareket ed�lmel� ya da başka b�r 
�ş terc�h ed�lmel�d�r.

Yasal uygunluk
Work and Travel programında yasak olan �şler ve kapsamları bell�d�r. 
H�ç b�r öğrenc� yasal olarak bu yasak �şlerde çalışamazlar. Amer�kan 
hükümet�n�n yayınlamış olduğu yasak �ş l�stes� şu şek�lded�r:

Alaska'dak� balık veya su ürünler� �şleme fabr�kalarındak� �şler �le her 
türlü fabr�ka ve üret�m �şler�, ped�cab, b�s�klet taks� veya tekerlekl� 
sandalye sürücüsü �şler� veya bu g�b� k�ş�ler� çalıştıran �şyerler�ndek� 
�şler, yolcu taşınmasa b�le kullanmak �ç�n ehl�yet gereken araç veya 
vasıtaların sürücülüğü �şler� ya da bu tür araçları �şleten 
�şyerler�ndek� �şler, mal alıp satma veya kapı-kapı dolaşılan 
pazarlama �şler�, kom�syon üzer�nden kazanç sağlayan satış �şler�, 
çalışma saatler�n�n yarıdan fazlasının 22:00 �le 06:00 arasında yer 
aldığı gece vard�yalı �şler, kamp danışmanlığı, dadılık, bakıcılık, 
şahs� mülkte kâhyalık veya bakıcılık, hasta, çocuk ve yaşlı bakımı �le 
alakalı ev veya kl�n�klerdek� �şler, hastane ya da tıbb� alanda 
yardımcılık �le �lg�l� �şler, c�nsel �çer�kl� veya c�nsel �çer�k �le alakalı 
olan �şler, kumar oynanan veya kumarla alakalı olan �şler veya bu 
�şler� de yapan �şyerler�n�n kumar �le �lg�l� bölüm veya katlarındak� 
d�ğer �şler, seyahat eden eğlence parkları ve yer değ�şt�rme özell�ğ� 
olan, sab�t adres� olmayan �şler, tarım, hayvancılık, balıkçılık, avcılık, 
madenc�l�k, ormancılık, �nşaat sınıflaması altında yapılan �şler, 
�nsanlara fiz�k� dokunmayı gerekt�ren dövme, masaj veya man�kür 
g�b� �şler, depo ve mal dağıtımı �şler�, k�myev� maddeler�n kullanıldığı 
veya satıldığı �şler.

Yukarıda sıralanan �şler har�c�nde sponsorlar öğrenc�ye güvenl� 
ulaşım ve ekonom�k konaklama sunamayan bölgelerdek� �şler�, 
programın kültürel öğes�ne uygun görmed�kler� ve Amer�kalılar �le 
�let�ş�m�n olmadığı d�ğer �şler� de değerlend�rmeler�ne göre kabul 
etmeyeb�l�rler. Yasak olan �şler l�stes� her yıl güncellenmekted�r. 
Work and Travel öğrenc�ler� bu �şlerden herhang� b�r�s�n�n kend�ler� 
tarafından yapılması �sten�yor veya zorlanıyorlarsa Amer�ka'da 
yasadışı duruma düşmemek �ç�n bu �şler� kabul etmemeler� ve 
sponsor larıy la � let �ş �me geç�p durumlarını  aktarmaları 
gerekmekted�r. Amer�kan hükümet� tarafından yasaklanmış �şler�n 
l�stes�n� ve olab�lecek güncellemeler�;
http://j1v�sa.state.gov/programs/summer-work-travel/
adres�n� z�yaret ed�p Program Excul�s�ons başlığı altında �nceleye-
b�l�rs�n�z.

Bu yazımızla, fırsatlarla dolu bu programa katılmak �steyen 
öğrenc�ler�n hem d�kkatler�n� öneml� gördüğümüz bazı noktalara 
çekmeye çalıştık hem de el�m�zden geld�ğ�nce programın doğru 
algılanması yönünde çaba gösterd�k. Umarız faydalı olab�lm�ş�zd�r. 
Bu konuda daha detaylı b�lg� �ç�n UED üyes� eğ�t�m danışmanlık 
firmaları �le görüşeb�l�rs�n�z.
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Yurtta konaklarken, okulun sunduğu imkanlara göre tek kişilik, 2 
kişilik, 3 ya da 4 kişilik odalarda kalmak mümkündür. Birçok okul, 4 ya 
da 6 adet tek kişilik odaya ortak bir banyo, mutfak ve oturma odası 
düşen “suite” tipi daireler sunmaktadır. Bunun yanı sıra yurt 
binalarında öğrencilerin kullanabileceği ortak alanlar, banyo ve kat 
mutfakları mevcuttur. Ders çalışmak için ortak alanlar, çamaşırhane, 
ortak kullanım için bilgisayar odaları, TV odaları, masa tenisi tarzı 
oyunların bulunduğu oyun odaları da yurt binalarında sağlanan 
hizmetlerdendir. Yemek ihtiyaçları için öğrenciler, yaşadıkları yurdun 
sunduğu olanaklara göre tercih yaparlar. Çoğu okulda kampüs 
içinde bulunan yemekhaneleri kullanabilir, kampüs dışındaki kafe ve 
restoranları tercih edebilir, eğer oda veya yurt binalarında mutfak 

Yurtta Konaklama-Student Residence/Student Hall/Dormitory: 
Lisans eğitimi başta olmak üzere çeşitli eğitim programları için 
kullanılmaktadır. Yurtlar çoğunlukla okul kampüslerinin içinde 
bulunur. Bu durum öğrencilerin eğitim performansını pozitif yönde 
etkilemesinin yanı sıra, yakın ve uzun süreli arkadaşlıklar 
edinmelerinin önünü açacaktır. Kampüs içinde bulunan yurtlara ek 
olarak kampüse yakın mesafede ya da şehir merkezinde yer alan 
yurtlar da bulunmaktadır. Üniversitelerin bu tarz yurtlarında daha çok 
son sınıf öğrencileri ve yüksek lisans eğitimi alan öğrenciler 
konaklamaktadırlar. 

E
ğitim amacıyla yurtdışına çıkan herkes için büyük önem 
taşıyan konulardan birisi de gidilecek ülkedeki konaklama 
koşullarıdır. Rahat, sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşamak 

şüphesiz eğitimden alınacak verimi önemli ölçüde etkileyecektir. 
Ayrıca kişinin kendisi için en uygun yaşama şartlarında konaklaması 
ve  insanlarla iletişim kurmak, sosyalleşmek ders dışındaki 
zamanları dolu geçirebilmesi açısından da önemlidir. 

Yukarıda saydığımız farklı eğitim programları için, farklı konaklama 
seçenekleri bulunmakla birlikte birçok durumda öğrenci esnek bir 
seçenek yelpazesine sahiptir. Bunlar: 

bulunuyorsa satın aldıkları mal-
zemelerle kendi yemeklerini kendileri 
yapabilirler. 

Yurtdışındaki okulların, özellikle üni-
versitelerin yurtlarında kız ve erkek 
öğrenciler aynı binalarda ancak farklı 
odalarda kalmakta ve nadir örnekler dı-
şında yurtlara giriş ve çıkış saatleri bu-
lunmamakta ya da esnek tutulmaktadır. 

Aile Yanında Konaklama-Homestay: 
Özellikle dil okulu için yurtdışına giden 
öğrencilere sunulan ilk seçenek 
“homestay” yani aile yanında konak-
lamadır. Aile yanında konaklama seçe-
neğinin sunduğu en büyük avantaj, o 
ülkenin vatandaşı olan bir ailenin 
yanında yaşamanın getirdiği, ülkenin 
kültürünü, yaşam tarzını ve insanlarını 
birebir tanıma fırsatıdır. Okul dışındaki 
zamanının önemli bir kısmını kendini 
misafir eden aile ile geçiren öğrenci, bu 
sayede kesintisiz bir konuşma pratiği 
yapma fırsatı bulabilir. 

Bu seçenek aynı zamanda ev tutma, 
yurt odasında kalma gibi seçeneklere 
kıyasla daha ekonomiktir. Öğrencinin 
birlikte yaşayacağı kişiler genellikle, 
yabancı öğrencilere karşı hoşgörülü ve 
sevecen, yeni insanlarla ve onların 
kültürleriyle tanışmaya hevesli aile-
lerden seçilmeye çalışılır. Öğrencinin 
misafir olacağı aile, okulun konaklama 
ofisi  ya da okulun anlaştığı  ve 
öğrenciler için uygun aileler bulmakla 
yükümlü özel firmalar tarafından seçilir. 

Aileler bir öğrenciyi misafir edebilmek için, öncelikle güvenlik, sağlık, 
konfor ve pozitif bir psikolojik ortam sağlayabileceklerini kanıtlamak 
durumundadırlar. Konaklamanın ayarlanması esnasında 
öğrencilere genelde evde tek ya da çift kişilik odada mı kalmayı tercih 
ettikleri, kendilerine sunulacak öğün sayısı, ailenin çocuklu ya da 
çocuksuz olması gibi noktalar hakkındaki seçimleri sorulmakta ve 
konaklama mümkünse bunlara göre ayarlanmaktadır. Öğrenciye, 
ülkeden ayrılmadan önce yanında kalacağı aile hakkında temel 
bilgiler sunulur. Öğrenci dilerse başka bir aile talep edebilir. Yine aynı 
şekilde, ailenin yanında kalmaya başladıktan sonra da aile 
değiştirme talebiyle okulun ilgili ofisine başvurma olanağı 
bulunmaktadır. 

Ev/Daire Kiralama: Yurtdışına eğitim amacıyla giden birçok kişinin 
yararlandığı bir diğer fırsat ise okuldan tamamıyla bağımsız olarak 
bir daire kiralamaktır. Bu seçenek, özellikle uzun süreli olarak 
yurtdışında kalacak kişiler tarafından tercih edilmektedir. Lisans 
eğitimi alan öğrencilerin birçoğu 3. ya da 4. senelerinin başından 
itibaren, yüksek lisans eğitimi alanların ise hemen hepsi programları 
boyunca kendi tuttukları bir dairede kalırlar. 

Bu seçenek, özellikle birden fazla kişinin beraber yaşaması halinde 
ve okulun bulunduğu şehirdeki yaşam masraflarına bağlı olarak yurt 
seçeneğine göre daha ekonomik olabilmektedir. Aynı okulda eğitim 
gören ve daire kiralama seçeneğini değerlendirmek isteyen birçok 
öğrenci okulun ortak kullanım alanlarındaki panolara ev arkadaşı 
aradıklarını belirten ve kabul edecekleri şartların bulunduğu ilanlar 
yapıştırmaktadır. Bu açıdan, özellikle yurtdışındaki üniversitelerde 
ev arkadaşı bulmak isteyenler büyük zorluk yaşamamaktadırlar. 

Otel: Ekonomik yükü en ağır olan konaklama şeklidir. Genellikle kısa 
süreli programlar için yurtdışında bulunanlar tarafından tercih 
edilmektedir. Temizlik, su, elektrik ve internet masrafı olmamasına 
rağmen uzun süreli konaklamalar öğrencinin ekonomik gücüne 
büyük zarar verecektir. Okul çevrelerinde bulunan bazı otel ve 
moteller belli bir süre boyunca aralıksız kalacak müşterileri için 
indirimli günlük tarifeler uygulayabilmektedir. 

Öğrenci Evleri: Ev kiralama ve yurtta konaklama arasında bir 
alternatif olan bu konaklama seçeneğinde okul, ya da öğrencinin 
kendi ülkesinde hizmet aldığı yurtdışı eğitim danışmanlığı firması, 
öğrenci için farklı ülkelerden 5-6 kişi ile yaşayacağı apartman 
daireleri ya da müstakil evler ayarlamaktadırlar. Evde yaşayanlar 
evin bakımı ve temizliğinin yanı sıra kira, su, elektrik ve internet 
ücretlerinden de ortak olarak sorumlu olurlar. Bağımsız bir yaşam 
tarzının yanı sıra, farklı kültürlerden insanlarla kaynaşarak tam 
anlamıyla uluslararası bir deneyim yaşamak isteyenlerin tercih 
edebi leceği bu seçenekten 18 yaş ve üstü öğrenci ler 
yararlanabilmektedir. 

Öğrencinin, aile yanında kalırken aklında tutması gereken önemli 
noktalar bulunmaktadır. Öğrenci ailenin belirlediği saatlerde eve 
girip çıkmalı, eve misafir getirecekse önce aile üyelerinden izin 
almalıdır. Bunun yanı sıra öğrenci, misafir olduğu ailenin kurallarına 
ve yaşam tarzına saygı göstermeli, mümkün olduğunca uyum 
sağlamalıdır. Öğrenci için seçilen aileler düzenli olarak okul 
temsilcileri tarafından ziyaret edilmekte ve öğrenciler için uygun ve 
sağlıklı yaşam koşullarının sağlanıp sağlanmadığı denetlenmekte-
dir.

Ancak öğrenci tek başına bir eve çıkmak istiyorsa unutmaması 
gereken bazı noktalar vardır. Öğrenci, yalnız yaşamanın ona 
getireceği bağımsızlık ve rahatlığı iple çekerken, bu yalnızlığın onun 
insanlarla iletişimini kısıtlayabileceğini, hatta izole olmasına yol 
açabileceğini de unutmamalıdır. Yalnız başına ev kiralayan 
öğrencinin dikkat etmesi gereken bir diğer nokta ise kiraya ek olarak 
aylık su, elektrik ve internet faturalarının da bütçe hesaplanırken 
dikkate alınması gerekliliğidir. Yurtdışındaki birçok okulun 
çevresinde mobilyalı ve beyaz eşyalı daireler bulmak mümkün 
olmaktadır. Ancak doğal olarak bu tarz dairelerin kirası nispeten fazla 
olacaktır. Yurtdışındaki birçok ülkede, bir daire kiralanırken 
öğrencinin, ev sahibinin ya da ev sahibinin görevlendirdiği kişinin 
belirlediği bir zaman aralığı için kontrat imzalaması gerekmektedir. 
Öğrencinin bu zaman aralığı dolmadan daireden çıkması halinde ise 
maddi olarak zarara uğraması muhtemeldir. Ayrıca birçok dil okulu, 
öğrencilerini dairenin büyüklüğüne göre 3'lü ya 4'lü gruplar halinde 
apartman dairelerine yerleştirebilmektedir.

Yurtdışında bir eğitim programına katılacak öğrencilerin hem 
aldıkları eğitimin verimini, hem de gittikleri ülkede yaşayacakları 
kişisel ve sosyal deneyimi doğrudan etkileyecek bir faktör olan 
konaklama, asla ikinci plana atılmaması ve üzerinde düşünülerek 
karar verilmesi gereken bir aşamadır. Öğrenci nerede ve kimlerle 
beraber yaşayacağını planlarken, yaşı, zevkleri, insanlarla iletişimi, 
yalnız kalmayı mı yoksa insanlarla sürekli iletişim halinde olmayı mı 
tercih ettiği, başkalarıyla aynı banyoyu ve mutfağı kullanmayı kabul 

edip etmediği, alacağı eğitimin süresi, kalacağı yerin okula olan 
uzaklığı ve tabi ki maddi durumu gibi birçok faktörü göz önünde 
bulundurmalıdır. Öğrencinin yardım aldığı yurtdışı eğitim 
danışmanlığı firması, öğrencinin katılacağı eğitim programına ek 
olarak bu konuda da yol gösterebilmektedir. 

YURTDIŞI EĞİTİMDE
KONAKLAMA SEÇENEKLERİ
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Yurtdışında b�rçok ülkede l�se eğ�t�m� almak mümkün olmakla 
beraber, ülkem�zde en çok rağbet Amer�ka B�rleş�k Devletler�'ndek� 
l�selere göster�l�yor. Bu nedenle bu yazımızda ABD'dek� l�seler ve l�se 
eğ�t�m� hakkında b�lg� sunmaya karar verd�k.

G
enell�kle �lk olarak yüksek l�sans eğ�t�m� çağlarında görülen 
yurtdışında eğ�t�m alma taleb�, günümüz şartlarında a�leler�n 
madd� olanaklarının daha �y� olması, uluslararası eğ�t�m 

�mkanlarının daha yaygınlaşması ve b�l�nçl� a�leler�n çocuklarının 
eğ�t�mler� üzer�ne daha fazla önem göstermes� �le beraber l�se 
çağlarına kadar �nmeye başlıyor.

Amer�ka'da l�se eğ�t�m� 4 sene sürmekted�r ve Türk öğrenc�ler, l�se 
eğ�t�m�ne 8. sınıftan �t�baren �stedeğ� yıl veya dönemde 
başlayab�l�rler. Amer�ka'da l�se eğ�t�m�n� 1 dönem veya 1 akadem�k 
sene okuyup tekrar Türk�ye`ye döneb�l�r ve sene kaybetmeden 
Türk�ye'dek� eğ�t�m�n�ze devam edeb�l�r veya Amer�ka`da 12. sınıfı 
tamamlayıp mezun olarak l�se d�plomanızı alab�l�rs�n�z.
Amer�ka`dak� l�seler�n b�rçoğu MEB (M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı) tarafından 
tanınmakta ve böylece öğrenc�ler�m�z�n almış olduğu d�plomaların 
Türk�ye'de denkl�ğ� bulunmaktadır.

Amer�ka B�rleş�k Devletler�'nde L�seler 

Amer�ka B�rleş�k Devletler�'nde bulunan yüzlerce l�seden hang�s�n�n 
s�z�n �ç�n en doğru seç�m olacağı sorusu, şüphes�z tek başına cevap 
vermes� oldukça zor b�r sorudur. Bu nedenle bu alanda uzman UED 
üyes� yurtdışı eğ�t�m danışmanlık firmalarına danışmanız yararınıza 
olacaktır. kazanmak �st�yorsanız, UED üyeler� �le �let�ş�me geç�n�z.

Konaklamalar �se y�ne Amer�ka devlet l�seler�nde olduğu g�b� 
Amer�ka`l� a�leler yanında yapılmaktadır. Eğ�t�m ve konaklama 
g�derler� senel�k 20.000 USD �le 60.000 USD arasında 
değ�şmekted�r. Gerek okul ücretler� gerekse d�ğer g�derler, okullara 
ve okulların bulunduğu şeh�rlere göre farklılık göstereb�lmekted�r. 
Ayrıca çok seçk�n okullarda okumak �ç�n, öğrenc�ler�n hem akadem�k 
anlamda hem de spor ve sosyal faal�yetlerde başarılı olmaları 
beklenmekted�r.

Yatılı L�seler / Board�ng School:
Board�ng School'lar, öğrenc�ler�ne kampüste bulunan yurtlarda 
konaklama olanağı sunan özel l�selerd�r. Büyük kampüslerde eğ�t�m 
alınması ve şeh�r merkezler�n�n b�raz dışarısında yer alması y�ne 
d�ğer farklılıklar olarak sıralanab�l�r. Amer�ka'dak� yatılı l�selerde de 
y�ne aynı özel okullarda olduğu g�b� �sted�ğ�n�z süre ve sınıfta 
okuyab�l�rs�n�z.

D�ğer Konaklama Alternat�fi; Host Fam�l�es/A�le Yanında Konaklama

Amer�ka B�rleş�k Devletler�'nde L�se Eğ�t�m�n�n Avantajları:

Amer�ka B�rleş�k Devletler�'ndek�

Yatılı okullar har�c� okullarda l�se eğ�t�m� alan öğrenc�ler, okullarının 
bulunduğu bölgedek� a�leler�n yanında konaklamaktadırlar. Büyük 
yerleş�m bölgeler�nde konaklayan öğrenc�ler okula toplu taşıma 
araçları �le g�tmek durumundadır. Öğrenc�ler�n konaklaması �ç�n 
ayarlanan a�lelere bell� b�r ücret ödenmekted�r ve okul yetk�l�ler� 
öğrenc�ler �ç�n a�lelerle ön görüşmey�, yerleşt�rmey� ve program 
boyunca denetlemeler� mutlaka yapmaktadırlar. 

Gerek Amer�ka B�rleş�k Devletler�'n�n dünya ekonom�s�n�n merkez� 
olması, gerekse l�se çağlarında İng�l�zce öğrenmen�n avantajları 
neden� �le Amer�ka B�rleş�k Devletler�'nde l�se eğ�t�m� görmek, 
gençlere büyük avantajlar sağlamaktadır. 

Bu nedenled�r k� gençler arasında ün�vers�te eğ�t�m�n� Amer�ka'da 
almak �steyenler kadar son yıllarda l�se eğ�t�m� �ç�n de bu ülkey� terc�h 
edenler�n sayısı g�derek artmaktadır. Erken yaşta d�l hâk�m�yet� 
kazanmanın yanında farklı b�r kültür ortamında yet�şmek pek çok 
açıdan avantajlı görülmekted�r. L�se eğ�t�m�nden �t�baren eğ�t�m 
hayatını Amer�ka'da tamamlayan b�r genç anad�l� g�b� İng�l�zce 
konuşab�l�r. 

Amer�ka'da l�se eğ�t�m� almak ün�vers�tey� de Amer�ka'da 
okuyab�lmek �ç�n büyük avantaj sağlamaktadır. Amer�ka'dan alınan 
l�se d�plomasının tüm dünyada geçerl�l�ğ� de b�r avantajdır. L�se 
eğ�t�mler�n�n tamamını yurtdışında tamamlayan öğrenc�ler�n 
Türk�ye'de sınavsız ün�vers�te geç�ş �mkanı da bulunmaktadır.

Amer�ka'da l�se eğ�t�m� almak �steyen öğrenc�ler, l�se eğ�t�mler�n�n 
tamamını Amer�ka B�rleş�k Devletler�'nde alab�lecekler� g�b� sadece 1 
dönem ya da 1 akadem�k yıl l�se değ�ş�m programlarına katılab�l�rler. 

ABD'dek� neredeyse tüm eyaletlerdek� devlet l�seler�, yabancı 
öğrenc�ler� kabul etmekted�r. Bu okullarda genell�kle yurt 
bulunmamaktadır. L�seler bulundukları bölgelerdek� a�leler yanında 
öğrenc�ler�n� konaklatmaktadırlar. Amer�ka B�rleş�k Devletler�'ndek� 
devlet l�seler�nde eğ�t�m gören yabancı öğrenc�ler de Amer�kalı yerel 
öğrenc�lerle aynı akadem�k haklara sah�p olmaktadır. 

Amer�ka B�rleş�k Devletler�'nde Devlet L�seler�:

Amer�ka B�rleş�k Devletler�'nde Devlet l�ses�

Amer�ka B�rleş�k Devletler�'nde Özel L�seler: 

programlarına k�mler katılab�l�r?

Amer�ka'dak� özel l�seler�n tamamının tanınırlığı ve denkl�ğ� 
bulunmaktadır. Başvurular erken tar�hlerde başlayıp kontenjanlarına 
göre erken tar�hlerde kapanab�lmekted�r. Amer�ka B�rleş�k 
Devletler�'ndek� özel l�seler Türk�ye'den yapılan başvurulara haz�ran 
ayı sonrasında da şans vermekted�r. 

14 �le 18 yaşları arasındak� öğrenc�ler Amer�ka'da devlet l�ses� 
programına katılab�lmekted�r. Öğrenc�ler�n son 3 senel�k not 
ortalaması 100 üzer�nden en az 60 olmalı ve Amer�ka'da devlet l�ses� 
programına katılmadan önce İng�l�zce yeterl�l�k testler�nden b�r�nne 
g�rmeler� gerekmekted�r. 

L�se eğ�t�m�n�n tamamını, ger� kalan kısmını ya da bell� b�r dönem�n� 
veya sınıfını Amer�ka'da seçm�ş olduğunuz b�r l�sede okul ücret�n� 
ödeyerek devam edeb�l�rs�n�z. Amer�ka B�rleş�k Devletler�'nde l�se 
değ�ş�m programın akatılan öğrenc�ler MEB denkl�ğ� sayes�nde 
Türk�ye'de de sene kaybı yaşamadan okudukları yıldan eğ�t�mler�ne  
devam edeb�l�rler.

Amer�ka'dak� özel l�seler, yüksek standartlarta, küçük sınıflarda, 
öğrenc� odaklı eğ�t�m programları sunmaktadırlar ve mezun�yet 
sonrası en seçk�n ün�vers�telerde okuma olanağı sağlamaktadırlar. 
Amer�ka'dak� özel l�selerde eğ�t�me herhang� b�r sınıfta başlayab�l�r, 
d�lersen�z b�r dönem, d�lersen�z 1 sene, �stersen�z de tüm l�se 
eğ�t�m�n�z�  Amer�ka B�rleş�k Devletler�'nde tamamlayarak, oradak� 
okuldan mezun olab�l�rs�n�z. 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NDE
LİSE EĞİTİMİ
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Y
urtdışında eğ�t�m almanın en öneml� koşullarından b�r�s�n�n 
eğ�t�m�n mal� boyutunun karşılanab�lmes� olduğu tartışmasız 
b�r gerçekt�r. Z�ra yurtdışında eğ�t�m alab�lmek, sadece okul 

ücretler� değ�l, konaklama ve yemek g�b� yaşam masrafları, uçak 
b�let� ve ulaşım, v�ze ve pasaport g�b� farklı masraf kalemler�n�n üst 
üste yığılması sonucu, eğ�t�m ücretler�n�n Türk�ye'den düşük olduğu 
ülkelerde b�le c�dd� b�r mal�yete �şaret etmekted�r.

Burslar Hakkında En Temel Soru; L�yakat mı İht�yaç mı?

D�l Okulu &Yükseköğren�m?
Öğrenc�ler�m�zden, yurtdışındak� d�l okullarından burs almanın 
mümkün olup olmadığına da�r sorular �le sık sık karşılaşmaktayız. 
Ancak maalesef d�l eğ�t�m� almak �ç�n yurt dışındak� okullardan burs 
almak mümkün olmamaktadır. 

Bu nedenle, sadece ülkem�zden yurtdışına çıkan öğrenc�ler değ�l, 
tüm dünyadan uluslararası öğrenc�ler eğ�t�mler�n� finanse etmen�n 
farklı yollarını aramaktadırlar. Her ne kadar b�rçok ülkede, özell�kle 
yüksek öğren�m programlarına katılan öğrenc�ler�n okul dönem�nde 
yarı zamanlı, tat�l dönem�nde �se tam zamanlı çalışma ya da 
ün�vers�telerde as�stan kadrosunda yer alma g�b� farklı seçenekler� 
olsa da uluslararası öğrenc�ler�n eğ�t�m g�derler�n� finanse etmek �ç�n 
sah�p olduğu  alternat�fler�n başında burslar gel�yor. B�z de bu 
sayımızda s�zler �ç�n burslar konusunu �nceled�k.

Gerek ulusal gerekse uluslararası düzlemde b�rçok kuruluş burs 
sunmaktadır ancak toplam �ç�ndek� oran olarak bakıldığında, 
doğrudan ün�vers�teler�n sunduğu burslar ağırlıklı pay sah�b�d�r. Bu 
noktada burslar konusunda kabul etmem�z gereken �lk gerçek; 
yurtdışındak� öğret�m kurumlarının çoğu zaman öğrenc�n�n madd� 
�ht�yacı �le değ�l başarı sev�yes� �le �lg�lend�kler� olmalıdır. Z�ra bu 
okullar, kend�ler�n� gerek akadem�k çevrede gerekse sosyal alanda 
en �y� şek�lde tems�l edecek öğrenc�lere burs vermek amacındadırlar. 
Kaldı k� adayların mal� �ht�yaçları göz önünde bulundurularak burs 
ver�lecek olsa b�le, adaylar arasındak� sıralamada geçm�ş akadem�k 
başarının en öneml� �k�nc� kr�ter olacağı da açıktır. 

Yukarıda da değ�n�ld�ğ� g�b�, bursa hak kazanmak �ç�n en öneml� kr�ter 
h�ç şüphes�z öğrenc�n�n akadem�k geçm�ş� ve başarılarıdır. Bununla 
b�rl�kte, hemen hemen h�çb�r burs, yegane bu kr�tere göre ver�lmez. 
Hemen her durumda başka etkenler de önem arz eder. Bu etkenler�n 
başında b�l�msel, sport�f ve sanatsal becer�lerle varsa bu alanlarda 
kazanılan ödüller, toplum yararına faal�yetlerde bulunmak ve sosyal 
etk�nl�klere katılım gel�r. Bu nedenle burs başvurusu yapan adayların 
sadece akadem�k başarılarına güvenmeler� de hata olacaktır.

D�ğer yandan yurtdışındak� b�rçok yükseköğren�m kurumu, 
uluslararası öğrenc�lere kend� bütçeler�ne göre değ�şen oranlarda 
burs vermekted�r. Özell�kle alınan eğ�t�m�n akadem�k sev�yes� 
yükseld�kçe, yan� l�sans programından doktora sev�yes�ne doğru 
çıkıldıkça, okullardan burs alma şansı da artmaktadır. Bununla 
beraber bu burslara göster�len talep çok fazla olduğu �ç�n çok c�dd� 
terc�h kr�terler� bulunmaktadır. Ayrıca bursların koşulları, burs veren 
kuruma bağlı olarak değ�şmekted�r. B�z y�ne de s�zler �ç�n genel 
olarak talep ed�leb�lecek şartları derled�k.

Burs Kazanab�lmen�n Koşulları

K�m� durumlarda eğ�t�m kurumları, sadece bel�rl� b�r alanda veya 
bel�rl� b�r b�l�m dalında başarı gösteren öğrenc�lere burs ver�rler. 
Bununla b�rl�kte bel�rl� alanlarda projeler� olan öğrenc�lere bu 
çalışmalarına özel araştırma bursları da ver�leb�lmekted�r. Açıktır k� 
bu durumda da adayın akadem�k geçm�ş� öneml� b�r kr�ter 
olmaktadır.

Bu noktada öğrenc�ler�m�z�n, d�l okullarının çeş�tl� kampanyalarını 
yanlış anladığı görmektey�z. Z�ra yurt dışındak� d�l okulları, 
tems�lc�l�kler�n� yapan eğ�t�m danışmanlığı firmaları aracılığıyla çeş�tl� 
- özell�kle dönemsel - �nd�r�mler sunarlar. Ancak bunlar burs olarak 
tanımlanmamalıdır. Bu dönemsel kampanyalarda b�r l�yakat veya 
�ht�yaç kr�ter� yoktur. Aks�ne o dönemde o okula başvuran tüm 
öğrenc�ler bu kampanyalardan yararlanab�l�r.

Y�ne WHO-Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa B�rl�ğ� Kom�syonu, Avrupa 
Parlamentosu Eğ�t�m Kom�syonu, B�rleşm�ş M�lletler (ve B�rleşm�ş 
M�lletler'e bağlı, UNESCO, UNICEF, UNFPA, UNHCR g�b� alt 
kurumlar) ILO-Uluslararası Çalışma Örgütü, IMF, Atom Enerj�s� 
Kurumu, NATO, OECD g�b� onlarca uluslararası kurum da 
uluslararası öğrenc�lere burs vermekted�r.

Her durumda adayın eğ�t�m göreceğ� yabancı d�l� �y� b�l�yor, etk�n 
olarak kullanab�l�yor ve bunu uluslararası geçerl�l�ğ� olan b�r sev�ye 
bel�rleme sınavının sonuç belges� �le �spat edeb�l�yor olması çok 
öneml�d�r. Y�ne b�rden fazla d�lde �let�ş�m kurab�lme becer�s�, adayın 
burs bulma şansını arttıran b�r d�ğer faktör olacaktır.

Burs Veren K�m� Kurumlar

Ayrıca bursa aday olan k�ş�n�n kend�n� çok �y� �fade edeb�lmes� ve 
okul yetk�l�ler�n�, n�ç�n bursu hak ett�ğ�ne, ne n�ç�n kend�s�ne burs 
vermeler� gerekt�ğ�ne �kna edeb�lmes� de çok öneml�d�r. Bu nedenle 
aday, �y� b�r k�ş�sel tanıtım ve amaç yazısı yazmalı, b�r bütün olarak 
kend�s� �le �lg�l� �y� b�r sunum yapab�lmel�d�r.

Bu noktada spor burslarına da değ�nmek yararlı olacaktır. 
Yurtdışında, özell�kle Amer�ka B�rleş�k Devletler�'nde b�rçok 
ün�vers�te atlet�zm, yüzme, basketbol g�b� bell� b�r spor branşında 
başarılı olan öğrenc�lere spor bursları sunmaktadır. Burada en 
öneml� kr�ter, �lg�l� branşta yetenek ve k�m� zaman kulüp bazında 
amatör veya profesyonel olarak spor yapmak olsa b�le, adaylardan 
kurum ve eğ�t�m programlarının gerekt�rd�ğ� akadem�k şartlara 
uygunluklarını kanıtlamaları beklen�r. 

Burslar �le �lg�l� adayların da d�kkat etmes� gereken öneml� noktalar 
vardır. Bunların başında bursun güven�l�rl�ğ� gelmekted�r. Özell�kle 
�nternet ortamında rastlanılan burs �lanları �y� araştırılmalı ve 
değerlend�r�lmel�d�r.

Bunun yanında ülkem�zde pek çok köklü kuruluş da burs 
vermekted�r. Bu kuruluşlardan bazıları:
FULLBRIGHT Kom�syonu, Br�t�sh Counc�l, Rotary Internat�onal, 
TUBİTAK, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğ�,  Türk Eğ�t�m Vakfı, 
İstanbul T�caret Borsası Vakfı, İstanbul T�caret Odası Vakfı, Koç 
Vakfı, Sağlık ve Eğ�t�m Vakfı, Nejat Eczacıbaşı Vakfı, F�nans Vakfı, 
Galatasaray Eğ�t�m Vakfı...

Ayrıca her aday, başvurduğu bursun koşullarını ve kapsamını, hang� 
durumlarda bursun kes�leb�leceğ�n� �y�ce öğrenmel�d�r. B�lg� eks�kl�ğ� 
ya da yanlış b�lg�lend�rme sonucu bursun kes�lmes�, eğ�t�m�n� buna 

Bu bursların har�c�nde b�rçok ülke MEB ve Dış�şler� Bakanlığı �le 
koord�nasyonlu olarak çeş�tl� alanlarda burslar vermekted�r. Bu 
burslar �le �lg�l� b�lg�ler M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı´nın web s�tes�nden tak�p 
ed�leb�l�r. Ayrıca yurt dışında doktora eğ�t�m� alacak öğrenc�ler �ç�n 
YÖK'ün sağladığı burslar bulunmaktadır. 

bağlamış öğrenc�ler�n eğ�t�m planlarının yarıda kes�lmes�ne yol 
açab�l�r. Y�ne gerek burs bulab�lmen�n gerekse burslar �le �lg�l� 
�şlemler�n oldukça zaman aldığı unutulmamalı, ün�vers�te 
başvurularından en az 1 sene önce burs araştırması �ç�n çalışmaya 
başlanmalıdır.

Yurtdışı eğ�t�m bursları konusunda UED üyes� eğ�t�m danışmanlığı 
firmaları �le de temasa geçeb�l�rs�n�z. Üyeler�m�z s�ze kend�ler� burs 
sunamaz ya da burs bulmayı garant� edemez. Bununla beraber 
tems�lc�l�kler�n� yaptıkları yurt dışı eğ�t�m kurumlarının sundukları 
burslar ve koşulları, adayların hang� bursları hedeflemes�n�n daha 
gerçekç� olup olmayacağı g�b� konularda adayı b�lg�lend�r�p 
yönlend�rmekte, gerekl� başvuru dosyasının hazırlanması 
konusunda da danışmalık yoluyla adaylara yardımcı olmaktadırlar.

YURTDIŞI EĞİTİM
BURSLARI
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Yabancı öğrenc�ler �ç�n geçerl� olan b�r başka öneml� nokta �se 
d�l sev�yes� yeterl�l�ğ�d�r. Almanya'da gerek tekn�k, gerekse 
d�ğer alanlarda öğren�m görmek �ç�n başvuru yapan 
öğrenc�ler�n bell� b�r sev�yede Almanca b�lmeler� beklen�r. Bu 
sev�ye genell�kle Oberstufe C1 (Advanced) olup, bu sev�yeye 
sah�p olmayan öğrenc�ler �ç�n l�sans eğ�t�m�ne başlamadan önce 
Almanca eğ�t�m� almak şartı �le “ön kabul” ver�leb�lmekted�r.Bu 
Almanca eğ�t�m�, eğer mevcutsa ön kabul alınan ün�vers�ten�n 
kend� bünyes�nde, bazı durumlarda �se bağımsız d�l kurslarında 
ver�lmekted�r.

Mühend�sl�k ve uygulamalı b�l�mler alanında eğ�t�m görmek �steyen 
öğrenc�ler �ç�n, normal ün�vers�teler�n (Universität) yanı sıra, 
Fachhochschule adı ver�len, bu alanlarda uzmanlaşmış okullar 
bulunmaktadır. “Uygulamalı B�l�mler Ün�vers�tes�” olarak da 
adlandırılan bu okullar akadem�k eğ�t�mle profesyonel meslek 
hayatı arasındak� ç�zg�y� daraltarak öğrenc�n�n meslek� donanım 
kazanması amacını gütmekte, bunun sonucu olarak da 
uygulamaya, teor�k b�lg�ye kıyasla daha fazla ağırlık vermekted�r. 
Bologna Sürec� sonunda bu okulların da statüler� değ�şm�ş, l�sans 
eğ�t�m� �ç�n Bachelor's Degree, yüksek l�sans eğ�t�m� �ç�n �se 
Master's Degree sunmaya başlamışlardır. Bu tarz okullar 
Türk�ye'dek� meslek yüksek okullarına benzemekle b�rl�kte eğ�t�m 
süres�n�n Almanya'dak� d�ğer ün�vers�teler g�b� 3 yıllık olması ve 
mezun�yet sonrası bu okul lardan Bachelor 's Degree 
alınab�lmes�yle meslek yüksek okullarından ayrılırlar. Bu okulların 
mezunları, d�ğer alanların yanı sıra, mühend�sl�k g�b� tekn�k 
alanlarda ver�len prat�ğe dayalı ve meslek� hayata hazırlayan 
eğ�t�m neden�yle yoğun olarak �şverenler tarafından terc�h 
ed�lmekted�rler. 

Almanya'da �ster Universität �ster Fachhochschule olsun, tekn�k 
eğ�t�m�n ver�ld�ğ� b�rçok seçk�n okul bulunmaktadır. Bu okulların 
bulundukları şeh�rler�n de şüphes�z eğ�t�m hayatı ve �ş bulma 
olanakları üzer�nde etk�s� vardır.

Ülkedek� metropoller arasında �şs�zl�ğ�n en az olduğu 
şeh�r olan Mün�h'te ana ofis ve fabr�kaları bulunan 
firmaların çokluğu, mühend�sl�ğ�n herhang� b�r 
dalına �lg� duyan b�r öğrenc�n�n hayaller�n� 

Teknoloj� ve mühend�sl�k alanında dünyanın l�der ülkeler�nden olan 
Almanya'da, “D�plom” olarak adlandırılan 4 senel�k ün�vers�te eğ�t�m�, 
Bologna Sürec�'n�n* ardından 8 sömestrden 6 sömestre �nd�r�lm�ş ve 
“Bachelor's Degree” statüsü kazandırılmıştır. Avrupa'nın genel� �le 
Almanya arasındak� yüksek öğren�m uyumunu gel�şt�rmek amacıyla 
2010 yılında gerçekleşen bu değ�ş�m sonucunda artık hukuk ve tıp 
eğ�t�m� har�ç d�ğer tüm l�sans programları 6 sömestrde 
tamamlanmaktadır. Bu 3 senel�k eğ�t�m Türk�ye'dek� 4 senel�k 
eğ�t�mle eş tutulmaktadır. 

Almanya'da ün�vers�te eğ�t�m� almak �ç�n yer�ne get�r�lmes� gereken 
bazı şartlar vardır. Bunlardan belk� en öneml�s� ve bu ülkede 
ün�vers�te eğ�t�m� almayı d�ğer ülkelerden ayıran ana faktör 
Almanya'da ün�vers�te okumak �steyen Türk öğrenc�ler�n Türk�ye'de 
ün�vers�te sınavına g�r�p Almanya'da okumak �sted�kler� bölümü ya 
da benzer�n� kazanmaları gerekl�l�ğ�d�r. Kazanılan bölümün 
“benzer” olarak kabul ed�l�p ed�lmeyeceğ� Almanya'da başvurulan 
ün�vers�teye bağlıdır. Türk�ye'de kazanılan ün�vers�ten�n �se hang� 
ün�vers�te olduğu önem taşımamaktadır. Buna ek olarak, öğrenc�n�n 
Türk�ye'de kazandığı okula başlaması gerekmemekte, sadece 
kazandığı bölümü gösteren ÖSYM Yerleşt� belges� �le bu şartı 
yer�ne get�rd�ğ�n� başvuracağı okula kanıtlaması gerekmekted�r. 

Bununla beraber, Almanya ve Türk�ye'dek� ün�vers�teler�n başvuru 
zamanlarının b�rb�r�nden farklı olması sebeb� �le, Türk�ye'de 
kazandıkları ün�vers�teye kayıt yaptırmayan öğrenc�ler 
Almanya'da başvurdukları ün�vers�telerden kabul alamamaları 
durumunda, b�r sene kaybetmekted�r. Bu nedenle UED olarak 
öğrenc�ler�m�ze, burada kazanılan bölüme kayıt yaptırmalarını 
tavs�ye eder�z.

Otomotiv, inşaat, havacılık, elektronik, kimya ve savunma 
sanayilerinde dünyanın en büyük şirketlerinin birçoğuna 
evsahipliği yapmanın yanı sıra günümüzde kullanılan sayısız 
teknoloj�n�n �lk olarak üret�ld�ğ� ülke olan Almanya, dünyada 
Uzakdoğu ülkeler�yle beraber mühend�sl�k ve teknoloj� alanında 
tartışmasız l�der konumunu korumaktadır. Mühend�sl�k dallarında 
uzman, köklü ve saygın yüksek öğren�m kurumları ve araştırma 
merkezler�yle Almanya her yıl dünyanın b�rçok ülkes�nden 
b�nlerce öğrenc�y� kend�ne çekmekte ve bu öğrenc�lere yen� 
kar�yer olanakları sunmaktadır.

Mühend�sl�k eğ�t�m�nde b�r adım öne çıkmak ve mühend�sl�k 
kar�yer�n�zde başarı �st�yorsanız, Almanya'da mühend�sl�k eğ�t�m� 
veren ün�vers�teler hakkında detaylı b�lg� �ç�n UED üyes� eğ�t�m 
danışmanlığı firmalarına başvurab�l�rs�n�z.

* Bologna Sürec�, Avrupa ülkeler�n�n yüksek öğren�mde hem 
denkl�k, hem de kal�te standardı sağlamak amacıyla b�rb�rler� 
arasında yaptıkları görüşme ve �mzalanan anlaşmalara ver�len 

addır. İlk olarak Bologna Ün�vers�tes�'nde ortaya atılan 
Bologna Sürec�'ne, �lk anlaşmanın �mzalandığı 1999 

yılından bu yana 47 ülke dah�l olmuştur.

süsleyeb�lecek düzeyded�r. Otomot�v dev� BMW ve MAN AG, uçak 
motoru üret�m�ndek� l�der firmalardan MTU Aero Eng�nes, uzay ve 
savunma sanay�ler� �ç�n donanım üreten EADS, elektron�k alanında 
Rohde & Schwarz, mak�ne-metal üret�m�nde Krauss-Maffe� ve 
Infeneon Technolog�es bu firmaların önde gelenler�d�r. B�r �ş ve 
teknoloj� üret�m merkez� olan Mün�h'te bulunan okullarda sunulan 
mühend�sl�k eğ�t�m� de doğal olarak üst düzeyded�r. Technische 
Universität München (Mün�h Tekn�k Ün�vers�tes�), Hochschule für 
angewandte Wissenschaften – FH München (Mün�h Uygulamalı 
B�l�mler Ün�vers�tes�) ve Internat�onal Max Planck Research School 
for Molecular and Cellular L�fe Sc�ences (Max Planck Moleküler ve 
Hücresel Araştırma Okulu) mühend�sl�k alanında yüksek kal�tel� 
eğ�t�m sunan okullardan bazılarıdır.

Sadece Almanya'nın değ�l, tüm kıta Avrupa'sının en büyük finans 
merkez� olan Frankfurt, çoğunlukla finans, ulaşım ve tur�zm 
alanlarında l�derl�k yapsa da �nşaat, mak�ne ve otomot�v 
sektörler�n�n bazı öneml� �s�mler� de merkez olarak bu şehr� 
seçm�şlerd�r. Önde gelen otomob�l firmalarından KIA Motors'un 
Avrupa ana ofis�, F�at'ın Almanya ana ofis� bu şeh�rded�r. Hocht�ef, 
B�lfinger Berger ve Zübl�n g�b� Alman �nşaat devler�n�n de 
merkezler�n�n bulunduğu Frankfurt Almanya'nın en büyük endüstr� 
parklarından olan D�e Indüstr�epark Höchst'e de ev sah�pl�ğ� 
yapmaktadır. Fachhochschule Frankfurt am Main (Frankfurt 

Uygulamalı B�l�mler Ün�vers�tes�), Frankfurt'un en çok terc�h 
ed�len okullarından b�r�d�r. İnşaat Mühend�sl�ğ� ve B�lg�sayar 
Mühend�sl�ğ� alanlarında eğ�t�m sunan okul, Almanya'dak� b�rçok 
tekn�k okul g�b� araştırma merkez� olarak da h�zmet vermekted�r. 

Güçlü b�r ekonom�ye sah�p olan başkent Berl�n'dek� �ş hayatının 
büyük kısmını h�zmet sektörü oluşturmaktadır. Büyümekte 
olan sektörler �se ulaşım, medya, reklamcılık, tıp 
mühend�sl�ğ� ve �let�ş�m teknoloj�ler�d�r. S�emens'�n ana 
ofis�n�n yanı sıra, otomob�l üret�c�s� Da�mler ve BMW 
firmalarının fabr�kalarının b�r kısmı burada bulunmaktadır. 

K�mya endüstr�s� devler�nden Bayer Health Care ve Berl�n 
Chem�e de Berl�n'den yönet�len firmalardır. Berl�n'de çok sayıda 

ün�vers�te ve uygulamalı b�l�mler ün�vers�tes� bulunmaktadır. 
Mühend�sl�k dallarında eğ�t�m veren başlıca okullar �se 

Technische Universität Berlin (Berlin Tekn�k Enstitüsü), 
Hochschule für Technik und Wirtschaft (Mühend�sl�k ve Ekonom� 
Uygulamalı B�l�mler Ün�vers�tes�), Humboldt-Universität zu 
Berlin'dir (Berlin Humboldt Üniversitesi). Ek olarak Berlin'de, 
sayısız denebilecek kadar çok bilimsel araştırma merkezi 
bulunmaktadır.

Y
urtdışında mühend�sl�k okumak �steyen öğrenc�ler�n �lk 
terc�hler�nden b�r� teknoloj�dek� üstünlüğü ve üret�len tekn�k 
donanımın kal�tes� �le ön plana çıkmış olan Almanya'dır. 

Otomot�v endüstr�s�, k�myasal madde, metal ve mak�ne 
sanay�ler�nde yapılan üret�m ve �hracatlardak� yüksek rakamlar, 
Almanya'yı Avrupa'nın en gel�şm�ş ulusal ekonom�s� yaparken, 
dünyada �se gayr� safi m�ll� hasılada 4. konuma get�rm�şt�r. 20. 
yüzyılda teknoloj� ve b�l�m�n b�rçok dalında öncülük yapmış olan 
Almanya, tar�h boyunca alanlarında çığır açmış b�rçok b�l�m �nsanı, 
muc�t ve mühend�s yet�şt�rm�şt�r. B�l�m alanında Albert E�nste�n, Max 
Planck, Gabr�el Dan�el Fahrenhe�t, W�lhelm Röntgen, Robert Koch, 
mühend�sl�k alanında �se Johannes Gutenberg, Hans Ge�ger, 
Rudolph D�esel ve Karl Benz bunlardan sadece bazılarıdır. Almanya 
aynı zamanda “yeş�l teknoloj�” d�ye tab�r ed�len, doğayla ve çevresel 
faktörlerle uyumlu, doğal yaşama zarar vermeyen teknoloj�y� 
gel�şt�rmek ve üretmek anlamında da dünyanın en önde gelen 
ülkeler�ndend�r.

ALMANYA’DA
MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ
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Y
urtdışı eğ�t�m den�l�nce akla �lk gelen ülkeler�n başında 
Amer�ka B�rleş�k Devletler� gelmekted�r. Günümüzde 
dünyanın b�rçok farklı ülkes�nden yüz b�nlerce öğrenc�, 

Amer�ka'da İng�l�zce eğ�t�m� almak, yüksek öğren�m görmek, arzu 
ett�kler� eğ�t�m programlarına katılmak veya tur�st olarak seyahat 
etmek amacıyla Amer�ka'ya g�tmey� terc�h etmekted�r.

B�l�msel, sosyal ve teknoloj�k gel�şmeler�n en yakından tak�p ed�ld�ğ� 
ve uygulanmaya çalışıldığı Amer�ka B�rleş�k Devletler�'nde, eğ�t�m 
s�stem� genel �t�bar�yle 12 yıllık b�r sürec� kapsamaktadır. Öğrenc�ler, 
bu 12 yıllık eğ�t�m sürec�nde �lk, orta ve l�se eğ�t�mler�n� tamamlarlar. 
L�se sonrasında ver�len eğ�t�m �se, 2 yıl süren Commun�ty College 
veya 4 yıllık (Bachelor's Degree) ün�vers�te eğ�t�m� şekl�nde, yüksek 
öğren�mle devam eder.

İng�l�zce öğretmek veya İng�l�zce d�l sev�yes�n� �lerletmek �ç�n, tüm d�l 
becer�ler�n�n (okuma, yazma, konuşma, d�nleme, dey�m b�lg�s�, kel�me 
b�lg�s� vs.) gel�şt�r�ld�ğ� İng�l�zce eğ�t�m kurumları ve prat�ğ�n�z� 
gel�şt�receğ�n�z sosyal ortamların yan� sıra, 4000'den fazla 
yüksekokul ve ün�vers�tes�yle Amer�ka, dünyadak� en �y� 
yükseköğren�m s�stemler�nden b�r�ne sah�pt�r ve bu ün�vers�telerden 
alınan d�plomalar, tüm dünyada tanınmaktadır. Sosyal becer�ler�n 
gel�şt�r�leb�lmes�ne olanak veren, çeş�tl� kültürel akt�v�teler�n olduğu 
okullar ve ün�vers�telerde; ezberc�l�kten uzak, k�ş�sel gel�ş�m� 
destekleyen, öğrenc�y� düşünmeye, araştırmaya, uygulamaya 
yönelten esnek ve özgür eğ�t�m ortamı �le �ler� düzey b�lg�sayar 
teknoloj�s�, kütüphane, laboratuar, araştırma merkezler� kullanımı, 
b�l�msel ve akadem�k çalışmaların rahatlıkla yapılab�lmes� �ç�n 
sağlanan �mkanlar mevcuttur. Ayrıca “Fırsatlar Ülkes� Amer�ka” da, 
dünyanın çeş�tl� ülkeler�nden gelen öğrenc�lerle b�r arada yaşayarak, 
Amer�kan kültürünü ve farklı kültürler� tanıma ve bu kültürlerden 
arkadaş ed�nme şansı yakalanab�lmekted�r 

Çoğu Amer�kalı öğrenc� tarafından terc�h ed�len Commun�ty 
College'lar, ön l�sans d�ploması veren, 2 yıllık ün�vers�telerd�r. 
Commun�ty College'larda 2 yıl eğ�t�m aldıktan sonra, 4 yıllık b�r 
ün�vers�teye transfer olab�l�r, 3. ve 4. sınıfları başarıyla tamamladıktan 

sonra, dört yıllık ün�vers�te d�plomanızı alab�l�rs�n�z. Commun�ty 
Collegelar'ın bu denl� terc�h ed�lmes�n�n nedenler�n�n başında, g�r�ş 
koşullarının 4 yıllık ün�vers�telere oranla daha esnek ve eğ�t�m 
ücretler�n�n çok daha ekonom�k oluşu gel�r.

L�seden sonra bel�rl� b�r alanda eğ�t�m almak üzere, d�rekt 4 yıllık b�r 
ün�vers�teye de başlanab�l�r. Amer�ka'da çok sayıdak� devlet 
ün�vers�teler� ve özel ün�vers�telerde, ön l�sans, l�sans, yüksek l�sans, 
doktora programları ver�lmekted�r. Özel ve devlet ün�vers�teler� 
arasında eğ�t�m kal�tes� ve sunduğu olanaklar açısından b�r fark 
yoktur.

Almak �sted�ğ�n�z eğ�t�m �ster Commun�ty College, �ster d�rekt 4 yıllık 
b�r ün�vers�te veya yüksek l�sans eğ�t�m� olsun; ün�vers�telere 
başvurduğunuzda kabul almanız �ç�n aranan bazı temel koşullar 
vardır. Bunlar; not ortalamanız, Amer�ka'dak� eğ�t�m ve yaşam 
g�derler�n�z� karşılayab�leceğ�n�z� gösteren mal� kaynaklarınız ve 
İng�l�zce yeterl�l�ğ�n�zd�r. En son mezun olduğunuz okuldan aldığınız 
not dökümü (transcr�pt) başarı durumunuzu ortaya koyacak, 
başvurunuzu değerlend�ren kom�syona nasıl b�r akadem�k geçm�ş�n�z 
olduğuna da�r �pucu verecekt�r.

Amer�ka'da eğ�t�m�n�ze başlayab�lmen�z �ç�n İng�l�zce b�lmen�z 
zorunludur. Bu d�le hak�m olduğunuzu gösteren, İng�l�zce yeterl�l�k 
sınav sonuçlarını sunab�l�r veya İng�l�zce d�l eğ�t�m� veren, eğ�t�m 
kal�tes�yle kabul görmüş b�r d�l okulundan şartlı kabul alab�l�rs�n�z. 
Şartlı kabul; yüksek öğren�m görmek �steyen b�r öğrenc�n�n, 
ün�vers�ten�n bekled�ğ� gerekl� d�ğer tüm koşulları karşıladığı halde, 
yabancı d�lde yeterl� düzeyde olmadığı durumlarda; önces�nde söz 
konusu ün�vers�ten�n tanıdığı ve anlaştığı b�r d�l eğ�t�m kurumundan 
İng�l�zce eğ�t�m� alarak, ün�vers�ten�n �sted�ğ� d�l sev�yes�ne ulaşma ve 
sonrasında da akadem�k programa başlama hakkı elde etmes�d�r.

Ün�vers�telerden kabul almak �ç�n öğrenc�n�n başarı durumu, finansal 
yeterl�l�k ve yabancı d�lde yetk�nl�ğ�n dışında, gerekl� koşullardan b�r� 
de bazı test sonuçlarıdır.

Bu testler;
L�sans Eğ�t�m� �ç�n:
SAT (Scholast�c Apt�tude Test) ve ACT (Amer�can College Test�ng): 
Her �k� sınav da ün�vers�te sınavına benzemekted�r ve sınav d�l� 
İng�l�zced�r. ACT �le �lg�l� detaylı b�lg�y� www.act.org SAT �ç�n �se 
www.collegeboard.com adres�nden alab�l�rs�n�z.

L�sansüstü Eğ�t�m� �ç�n:
GMAT (Graduate Management Adm�ss�on Test): Amer�ka'da 
�şletme g�b� bölümlerde yüksek l�sans eğ�t�m� almak �steyen 
öğrenc�lerden �sten�len sınavdır. Detaylı b�lg� ve sınav kaydı �ç�n 
www.mba.com s�tes�ne bakab�l�rs�n�z.

GRE (Graduate Record Exam�nat�on): Amer�ka'da mühend�sl�k ve 
sosyal b�l�mler alanlarında yüksek l�sans yapmak �steyen öğrenc�ler�n 
g�rmes� gereken sınavdır. Detaylı b�lg� �ç�n www.gre.org s�tes�ne 
bakab�l�rs�n�z.

Ün�vers�telere başvuru �ç�n �stenen d�ğer belgeler;
Essay/Statement of Purpose: Öğrenc�n�n hedefler�n�, amaçlarını, 
beklent�ler�n� ve neden söz konusu ün�vers�teye başvurduğunu 
anlatan, İng�l�zce n�yet mektubudur. Amer�kan ün�vers�teler�n�n kabul 
kom�syonları bu mektuplarda yazılanlarla öğrenc� hakkında fik�r 
sah�b� olurlar. L�sans, yüksek l�sans, PhD g�b� akadem�k eğ�t�mler �ç�n 
�stenmekted�r.

Resume (CV): Yüksek l�sans eğ�t�m� �ç�n, bazı ün�vers�teler 
tarafından �stenmekted�r. Öğrenc�ler eğ�t�m, staj ve �ş tecrübeler�n� öz 
geçm�şler�nde anlatırlar.

Referans Mektupları: Ün�vers�te �ç�n l�se öğretmenler�nden, yüksek 
l�sans �ç�n ün�vers�te eğ�tmenler�nden alınan, öğrenc�n�n eğ�t�m 
durumu ve eğ�t�m dönemler� boyunca gösterd�ğ� performans ve 
akadem�k çalışmaları hakkında b�lg� veren mektuplardır.

Gerekl� evraklarınızı hazırladıktan sonra, beklent� ve �ht�yaçlarınıza 
göre seçt�ğ�n�z okullarda, ön l�sans, l�sans, yüksek l�sans, PhD 
programları �ç�n; okul araştırması, başvuru, kabul �ç�n değerlend�rme 
ve öğrenc� v�zes� hazırlıkları süreçler�n�n alacağı zamanı d�kkate 
almalı ve eğ�t�m�n�ze başlayacağınız tar�hten en az 12 ay önce 
başvuru �ç�n harekete geçmel�s�n�z.

Ders Dışı Faal�yetlere Katılıma Da�r Belgeler: Ders dışı 
faal�yetlere katılımın sunulması, kabul sürec�nde öneml�d�r ve bu 
katılımın der�nl�ğ� de d�kkate alınır. Öğrenc�ler, tam ve sınırlı sayıda 
�lg� alanına odaklandıklarında, b�r ana dal veya kar�yer hedefi �le �lg�l� 
faal�yetler� vurguladıklarında, l�derl�k becer� ve yetenekler�n� 
gösterd�kler�nde bunu başarab�l�rler. Bunlarla b�rl�kte genel olarak, 
ün�vers�ten�n değerlend�rme s�stem�ne bağlı olmaksızın 
becer�ler�n�z�, deney�mler�n�z� ve k�ş�sel özell�kler�n�z� gösteren �y� b�r 
tablo sunmalısınız. Başvurular, başarı potans�yel�n�z� ve kampüstek� 
öğrenc� yaşamına ne tür katkı larda bulunab� leceğ�n�z� 
vurgulamalıdır.

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NDE
ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ
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Yabancı D�l Yeterl�l�k Testler�

Dolayısıyla; başvuru koşulları hakkında detaylı b�lg� �ç�n s�ze en yakın 
UED üyes� eğ�t�m danışmanlık firması �le temasa geçmen�z� tavs�ye 
etmekle beraber, Kanada'da ün�vers�te eğ�t�m� almak �ç�n gerekl� başvuru 
belgeler� ve koşullar genel olarak şöyle bel�rteb�l�r�z:

Referans Mektupları
Adayların akadem�k ya da çalışma ve sosyal hayatlarındak� başarılarını 
sunab�lecekler� referans mektupları, eğ�tmenler ve �şverenlerden tem�n 
ed�leb�l�r. Referans mektupları, yazan k�ş� tarafından kapalı zarfta s�ze 
tesl�m ed�lmel� ve açılmadan Kanada’dak� eğ�t�m kurumuna �let�lmel�d�r.

Tüm ün�vers�te ve kolejler�n, not dökümünüzü görmek �steyeceğ�n� de 
hatırlatmak �ster�z. Ün�vers�te ve kolejlere göndereceğ�n�z not 
ç�zelgeler�n�n, Fransızca veya İng�l�zce olması gerekmekted�r. Not 
ç�zelgen�z�, eğ�t�m kurumunuz tarafından kapalı zarfa konarak ve arkası 
mühürlü b�ç�m�nde göndermel�s�n�z.

Kanada’da eğ�t�m d�l� İng�l�zce olan b�r program, katılacak öğrenc�lerden 
İng�l�zce yeterl�l�kler�n� TOEFL veya IELTS sınavları �le �spat etmeler� 
�ster. Nad�ren bazı ün�vers�teler, sadece Kanada �ç�n geçerl� ulusal 
sınavlar olan CAEL (Canad�an Academ�c Engl�sh Language 
Assessment) veya CanTest sınav sonuçlarını da kabul etmekted�r.

Fransızca eğ�t�m veren ün�vers�teler �se öğrenc�ler�n Fransızca 
sev�yes�n� test edeb�lmek �ç�n, kend� özel uygulamasını hayata geç�r�r. Bu 
da çoğu zaman ün�vers�ten�n kend�s�n�n yaptığı b�r Fransızca sev�ye 
tesp�t sınavı anlamına gelmekted�r. Gerek İng�l�zce gerek Fransızca 
eğ�t�m olsun, öğrenc�lerden �sten�len puanlar, okullar arasında farklılık 
göstermekted�r.

Başvuracağınız ün�vers�ten�n, s�z�n akadem�k geçm�ş�n�z� ve 
yeterl�l�ğ�n�z� ölçmek �ç�n kullandığı en öneml� kr�ter, not ortalamasıdır. 
Kanada’dak� ün�vers�teler, genel olarak 100 üzer�nden 70 ve yukarısı g�b� 
yüksek b�r ortalama �sterken, kolejlerde ver�len l�sans programları �ç�n 
g�r�ş kr�ter� daha düşüktür. Bununla beraber, ün�vers�telere kabul ed�lm�ş 
ve eğ�t�mler�ne başlamış öğrenc�ler�n not ortalamaları araştırıldığında 
bunun 100 üzer�nden 80, hatta k�m� prest�jl� ün�vers�telerde 100 
üzer�nden 88 olduğu görülmekted�r. Ayrıca STEM (Sc�ence-Fen / 
Teknoloj�-Eng�neer�ng / Mühend�sl�k-Matemat�k) ders notlarının 
yüksek l �ğ �  öğrenc � le r �n  Kanada Ün �vers � te le r �ne  g � r � ş �n � 
kolaylaştırmaktadır.

Not ortalaması ve Not Döküm Belges�

F�yat ve eğ�t�m kal�tes� denges� açısından değerlend�r�ld�ğ�nde, özell�kle 
ABD ve İng�ltere’ye kıyasla daha uygun olması sebeb� �le de oldukça 
mantıklı b�r alternat�f olarak ortaya çıkan Kanada’da ün�vers�te eğ�t�m� 
fikr�n�n caz�bes�ne kapılan öğrenc�ler arasında, b�rçok da Türk öğrenc� 
bulunmaktadır. Ülkede, hem ortaöğren�m hem de yükseköğren�m�n 
kal�tes�n� devlet tarafından kontrol ed�lmekted�r. Öyle k�;  Kanada'dak� 
her eyalette, o eyalettek� ün�vers�teler� denetleyen, sınav standartları ve 
akadem�k kadroların yeterl�l�ğ� g�b� kr�terler� �nceleyen kurumlar 
bulunmaktadır.

Y�ne bazı ün�vers�telerde yazın da ders alınab�lmekted�r. Gerek yazın da 
ders alınab�lmes�ne, gerekse öğrenc�n�n kışın normalden fazla ders 
seçeb�lmes�ne olanak sağlayan bu esnek öğret�m yapısı sayes�nde, 
öğrenc�ler�n l�sans eğ�t�mler�n� normalden daha kısa sürede 
tamamlayab�lmeler� mümkündür.

Kanada’da ün�vers�teler�n ve kolejler�n, uluslararası öğrenc�lerden 
�sted�ğ� belgeler ve kabul kr�terler� �le başvuru prosedürü okuldan okula 
farklılık göstermekted�r. Kanada'dak� 10 eyalet�n çoğunda başvurular 
d�rekt olarak okullara yapılırken Ontar�o g�b� bazı eyaletlerde �se yüksek 
öğren�m �ç�n başvuruları kabul eden merkezlere yapılmaktadır. Başvuru 
koşulları ve prosedüründek� bu farklılıkların doğru anal�z�n�n 
başvuruların kabulü �ç�n hayat� önem taşıdığı unutulmamalıdır. 

İ
kl�m�, doğal güzell�kler�, benzers�z yaşam koşulları ve huzurlu şeh�rler� 
�le uluslararası öğrenc�ler �ç�n öneml� caz�be merkezler�nden b�r� olan 
Kanada, yüksek eğ�t�m standartlarına sah�p ün�vers�teler� ve kolejler� 

�le de l�sans programları �ç�n en çok terc�h ed�len ülkelerden b�r�d�r. Z�ra 
hem defalarca dünyanın en yaşanab�l�r ülkes� seç�len hem de son 10 
yılda “dünyada yaşamaya en uygun şeh�rler” başlığı �le yapılan b�rçok 
sıralamada üst sırada yer alan şeh�rlere ev sah�pl�ğ� yapan Kanada, 
yaşamın kal�tes� yanında dünyada eğ�t�m kal�tes�n�n de en yüksek olduğu 
ülkelerden b�r� olarak kabul ed�lmekted�r.

Kanada’da l�sans eğ�t�m� 4 sened�r. Eğ�t�m yılı �se Eylül ayında başlatıp 
N�san ayı sonunda b�tmekte ve �k� dönemden oluşmaktadır. Başvuru 
tar�hler�, okullar arasında farklılık göstermekle b�rl�kte, Ocak dönem� �ç�n, 
geçm�ş yılın Eylül ayı, Eylül dönem� �ç�n �se Mart-N�san ayları, son 
başvuru tar�h� olarak bel�rt�lmekted�r. 

Tüm bu sıkı denet�m sonuç vermekte, ülkedek� ün�vers�teler, tes�sler, 
b�l�msel araştırma ve akadem�k saygınlık yanında eğ�t�m kal�tes� 
açısından da dünyanın l�der ün�vers�teler�n�n arasında yer almaktadır.

Kanada'da l�sans eğ�t�m� alan öğrenc�ler akadem�k sezon sürerken 
kampüs �ç�nde haftada 20 saat, tat�llerde �se haftada 40 saat çalışma 
�zn�ne sah�p olurlar. Ancak bu bu çerçevede bulunan �şlerden kazanılan 
paranın öğrenc�n�n ancak cep harçlığını karşılayab�leceğ� 
unutulmamalıdır. Kanada aynı zamanda yüksek l�sans �ç�n de dünyada 
en çok terc�h ed�len ülkelerden b�r�d�r. Bu ülkede 1 ya da 2 yıl süren 
master programları mevcuttur. Kanada’nın gerek l�sans gerekse yüksek 
l�sans �ç�n çokça terc�h ed�lmes�ndek� en öneml� faktörlerden b�r� 
öğrenc�lere yükseköğren�m ve sonrasında ver�len çalışma �z�nler�d�r. 
Kanada'da yükseköğren�m�n� tamamlayan b�r uluslararası öğrenc� en az 
1 en çok �se 3 yıllık çalışma �zn�ne hak kazanmaktadır. 

Kanada'da Ün�vers�te Eğ�t�m� Alırken Çalışma Olanağı

S�z de Kanada'da ün�vers�te eğ�t�m� alarak tüm dünyada saygınlığı olan 
b�r ün�vers�te d�plomasına sah�p olmak ve kar�yer hedefler�n�ze b�r adım 

daha yaklaşmak �st�yorsanız, kend�n�ze en yakın UED üyes� kurum �le 
�let�ş�me geç�n�z.

Öğrenc�ler�n, l�sans eğ�t�mler�n�n tamamını Kanada'da tamamlamaları 
mümkün olduğu g�b�, l�sans eğ�t�mler�ne Türk�ye'de başlayıp Kanada'da 
sonlandırma ve b�r Kanada ün�vers�tes�n�n d�ploması �le mezun olma 
�mkanı da bulunmaktadır. Bu durumda yukarıda değ�n�len koşullar 
yanında, ün�vers�teler arası denkl�k ve müfredat konuları önem 
kazanacaktır.

Y�ne benzer şek�lde öğrenc�ler�m�z, Kanada'dak� �k� senel�k b�r kolejde �lk 
�k� senel�k eğ�t�mler�n� tamamladıktan sonra, 4 senel�k b�r ün�vers�teye de 
transfer olab�l�rler. Bu sayede eğ�t�m mal�yetler�n� daha da aşağı çekmek 
mümkündür z�ra bu kolejler ün�vers�telere göre çok daha uygundur. 

Kanada’dak� ün�vers�teler�n çoğunun, Türk�ye’de denkl�ğ� olmakla 
beraber, özell�kle kolejlerdek� l�sans programlarının denkl�ğ�n�, YÖK’ün 
denkl�k b�r�m� �le temasa geç�lerek kontrol ed�lmes�, öğrenc�n�n yararına 
olacaktır.

Transfer Olma

N�yet Mektubu
Genel olarak öğrenc�n�n n�ye bel�rl� b�r eğ�t�m kurumunu ve bölümü 
seçt�ğ� hakkında b�lg� veren n�yet mektubu, asla başvuru prosedürünün 
gereğ�, ver�lmes� gereken ve önem arz etmeyen b�r belge olarak 
düşünülmemel�d�r. Aks�ne bu belge, okul yetk�l�ler�n�n öğrenc� hakkında 
verecekler� karar açısından çok öneml�d�r.

Kanada ün�vers�teler� ve kolejler�, Türk öğrenc�ler�n YGS sınavına 
g�rmeler� şartını aramamaktadır. Bunun yanında b�rçok ün�vers�te �ç�n 
mezun olunan l�se ve mezun�yet notu öneml� b�r kr�ter olmaktadır. 
Öğrenc� eğ�t�m almak �sted�ğ� bölümün zorunlu tuttuğu temel dersler� 
aldığı takd�rde o bölüme başvuru yapab�l�r (Mühend�sl�k �ç�n fiz�k, k�mya 
ve matemat�k g�b� ya da İşletme �ç�n Matemat�k ve Türk D�l� & Edeb�yatı 
g�b�). 

Denkl�k

Kanada'dak� B�r Kolejden veya Türk�ye'dek� b�r Ün�vers�teden

KANADA’DA
ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ
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S
on yıllarda ülkem�zde ün�vers�teye g�reb�lmek �ç�n yaklaşık 1,5 
m�lyon k�ş� her sene sınava g�rmekted�r. Üstel�k sınav 
s�stemler� de neredeyse �k� yılda b�r değ�şmekted�r. Son olarak 

LYS-LGS olarak �k� aşamalı hale get�r�len s�stem�n ardından 
ün�vers�teye g�r�ş sınavı YKS (Yükseköğret�m Kurumları Sınavı) 
olarak adlandırılmıştır.

Bu değ�ş�kl�klerle beraber öğrenc�n�n �sted�ğ� bölüme yerleşmes�n�n 
tamamen şansa bağlı olması ve mevcut ün�vers�te kontenjanlarının 
yeters�zl�ğ� sebeb� �le s�stem gün geçt�kçe daha da �ç�nden çıkılmaz 
hale gelmekted�r. 

S�z de Türk�ye’de b�r l�se mezunu olarak kalmaktansa ya da 
ün�vers�tede h�ç de hayal�n� kurmadığınız, mezun olduğunuzda 
kar�yer yapmayı hedeflemed�ğ�n�z b�r bölüme yerleşmektense, kend� 
terc�h�n�ze göre �sted�ğ�n�z bölümü okuyab�leceğ�n�z b�r ülkede eğ�t�m 
almak �stemez m�s�n�z? 

Derg�m�z�n bu sayısında, yurtdışında ün�vers�te eğ�t�m� den�nce 
ülkem�zde �lk akla gelen ülkelerden olmayan, ama öğrenc�ler�m�z �ç�n 
b�rçok kal�tel� eğ�t�m �mkanı sunan, Avrupa'nın doğusunda yer alan 
k�m� ülkelerdek� ün�vers�te eğ�t�m� olanaklarını s�zler �ç�n derled�k.

ÇEKYA
Doğu ve batı Avrupa arasında yüzyıllardır köprü görev� gören Çekya, 
son yıllarda yurtdışında ün�vers�te eğ�t�m� almak �steyen öğrenc�ler 
�ç�n popüler dest�nasyonlardan b�r�s� olmuştur. Ekonom�k gücü, köklü 
ün�vers�telere sah�p olması, kal�tel� eğ�t�m seçenekler�, doğal ve tar�h� 
güzell�kler�yle Çekya’da ün�vers�te eğ�t�m� Türk öğrenc�ler �ç�n mal�yet 
açısından da gayet ekonom�k olmasıyla ön plana çıkmaktadır.

Çekya’da Çekce eğ�t�m ücrets�zd�r. Ücrets�z eğ�t�m almak �steyen 
uluslararası öğrenc�ler Çekçe hazırlık eğ�t �m� başarıyla 
tamamladıkları takt�rde �sted�kler� bölüme başvurab�l�rler ancak 
Çekce’n�n sadece Çekya’da geçerl� ve öğren�lmes� zor b�r d�l olması 
sebeb�yle Türk öğrenc�ler�n büyük çoğunluğu İng�l�zce hazırlık 
bölümler�n� terc�h etmekted�r. İng�l�zce hazırlık eğ�t�mler�nde 
öğrenc�lere akadem�k İng�l�zcen�n yanı sıra b�r�nc� sınıfta eğ�t�m 
alacakları bölüme göre fiz�k, matemat�k, k�mya, b�yoloj� g�b� alanlarda 
da eğ�t�mler ver�lerek öğrenc�n�n l�sans ya da master eğ�t�m�ne 
hazırlanması sağlanır.

Çekya’da ün�vers�te eğ�t�m� almak �steyen öğrenc�ler�m�z�n YKS 
sınavına g � rmeler �ne gerek yoktur.  Çekya’dak�  dev let 
ün�vers�teler�n�n çok büyük b�r çoğunluğu YÖK tarafından tanındığı 
�ç�n mezun�yet sonrası d�rekt denkl�k başvurusu yapılab�l�r. Denkl�k 
başvurusu bölümlere göre farklı kr�terler �çermekle beraber başvuru 
sonucu TIP g�b� özel bölümlerde öğrenc�n�n b�r sınava g�rmes� 
�steneb�l�rken d�ğer b�rçok bölümde gerekl� kr�terler sağlandıktan 
sonra denkl�k alınab�l�r. Konuyla �lg�l� Yüksek Öğret�m Kurumuna 
d�lekçe yazarak okul ve bölüm durumunu sorgulayab�l�rs�n�z.

İlk ün�vers�tes�n�n kuruluşu 1348 yılına dayanan ülkede başkent Prag 
en çok terc�h ed�len ve en fazla ün�vers�tey� barındıran şeh�rd�r. Tıp, 
eczacılık, d�ş hek�ml�ğ�, mühend�sl�k, ekonom� alanlarında çok kal�tel� 
devlet ün�vers�teler�ne sah�p ülkede her yıl b�nlerce uluslararası 
öğrenc� farklı programlarda eğ�t�m almak �ç�n başvuru yapmaktadır. 
Başkent Prag’ın Avrupa’nın en güzel ve tur�st�k şeh�rler�nden b�r�s� 
olması, Prag ün�vers�teler�n�n çokça terc�h ed�lmes�n�n en öneml� 
nedenler�ndend�r.

Çekya’da �lkokuldan l�se b�t�m�ne kadar toplam eğ�t�m süres� 
Türk�ye’den farklı olarak 13 yıldır. Türk�ye’de �lk ve orta öğret�m süres� 
12 yıl olduğu �ç�n ders sayıları ve saatler�n�n eş�tlenmes� adına 
Türk�ye’den Çekya’ya ün�vers�te eğ�tm� �ç�n g�den öğrenc�ler�n 
nostr�fikasyon �şlem� yapmaları zorunludur. Nostr�fkasyon �şlem� 
bas�t b�r �şlemd�r ve öğrenc�n�n varışından sonra l�sedek� alanıyla �lg�l� 
bas�t b�r test� �çer�r.

MACARİSTAN

Ün�vers � te lerde uluslararası  öğrenc� lere yüksek kal � te 
standart larında eğ�t �m� oldukça ucuza alab� lme �mkanı 
sunulmaktadır. Bu nedenle b�nlerce uluslararası öğrenc� 
Macar�stan’da eğ�t�m almaktadır. Resm� d�l Macarca olmakla beraber 
yabancı öğrenc�lere sunulan l�sans ve yüksek l�sans programları 
İng�l�zced�r. Ayrıca b�r çok ün�vers�tede İng�l�zce hazırlık eğ�t�m� 
ver�lerek uluslararası öğrenc�ler l�sans ve master programlarına 
hazırlanmaktadırlar. Bazı mühend�sl�k programları Almanca, 
Fransızca ve Rusça olarak da ver�lmekted�r. 

Macar�stan 2004 yılında Avrupa B�rl�ğ�’ne üye olan modern b�r ülked�r. 
Gerek üyell�k sürec�nde yapılan düzenlemeler gerekse üyel�kten 
sonra Avrupa B�rl�ğ� tarafından sağlanan destekler�nde etk�s� �le ülke 
hızlı b�r �lerleme ve modernleşme sürec�ne g�rm�ş, ülke eğ�t�m s�stem� 
ve ün�vers�teler� de bundan yararlanmıştır. Zaten hal�hazırda güçlü 
b�r yüksek öğren�m s�stem� bulunan ülkedek� ün�vers�telerden 14 
farklı Nobel ödülü alan b�l�m adamlarının yet�şmes�, köklü eğ�t�m 
geleneğ�n�n yanı sıra uluslararasılaşma anlamında da ülken�n hızla 
gel�şt�ğ�n�n en büyük göstergeler�ndend�r.

Ülkedek� ün�vers�telerde Genel Tıp, D�ş Hek�ml�ğ�, Eczacılık, Halk 
sağlığı, F�zyoterap�, tüm mühend�sl�klerle beraber b�l�ş�m ve 
b�lg�sayar programları, �şletme ve �lg�l� programlar, müz�koloj�, beşer� 
b�l�mler, tur�zm ve çevre b�l�mler�, ps�koloj� ve sosyoloj� b�l�mler�, 
yabancı d�ller ve edeb�yat v.b. eğ�t�mler ver�lmekted�r. Ayrıca 
an�masyon, fotoğrafçılık, s�nema g�b� spes�fik alanlarda uygun 
mal�yetl� ve İng�l�zce eğ�t�m ver�lmes�, genel alanların dışında da b�r 
çok uluslararası öğrenc�y� ülkeye çekm�şt�r.

Özell�kle TIP, D�ş Hek�ml�ğ� ve Eczacılık g�b� alanlarda b�rçok ülkede 
uluslararası öğrenc�ler �ç�n çok uygun olmayan s�stemler 
uygulanab�l�rken Macar�stan’da bu alanlarda eğ�t�m almak �ç�n b�r 
sınava g�rerek d�rekt başvuru ya da akadem�k hazırlık programlarıyla 
beraber şartlı başvuru yapılab�l�r. Öğrenc� hazırlık eğ�t�m�nden sonra 
�lg�l� bölümün sınavına g�rerek bölüme kabul alab�lmekted�r. Hazırlık 
eğ�t�m� özell�kle Pecs ün�vers�tes� g�b� okullarda tamamen bölüm 
sınavlarına hazırlama ve bu bölümlere öğrenc�ler� yerleşt�rme 
üzer�ne planlanmıştır.

Ülkem�ze uçakla 1 saat 45 dak�ka, araba �le 15 saat mesafede 

Macar yüksek eğ�t�m kurumlarından alınan d�plomalar YÖK onaylıdır 
ve Avrupa B�rl�ğ�’nde geçerl�d�r. Macar devlet ün�vers�teler�n�n b�r 
çoğu dünyanın en �y� �lk b�n ün�vers�tes� arasında yer almaktadır. 
Bununla beraber tüm öğrenc�ler�m�ze, d�ğer ülke ve ün�vers�teler�nde 
olduğu g�b�, YÖK Denkl�k b�r�m�ne d�lekçe �le başvurarak �lg�lend�kler� 
ün�vers�ten�n denkl�k durumunu sormalarını önemle tavs�ye eder�z.

DOĞU AVRUPA’DA
ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ
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bulunan Macar�stan’ın yakınlık avantajı bulunmaktadır. THY’nın 
günlük uçuşlarının yanı sıra  d�ğer b�rçok havayolu �le çok uygun 
fiyatlarla başkent Budapeşte’ye ulaşılab�l�n�r.  

Uluslararası öğrenc�ler� Polonya'ya çeken b�r başka neden de bazı 
Polonya ün�vers�teler�n�n k�m� yabancı ün�vers�teler �le yaptıkları 
anlaşmalar sonucu öğrenc�ler�ne sunduğu ç�ft d�ploma olanağıdır. Bu 
sayede öğrenc�ler, eğ�t�m aldıkları Polonya ün�vers�tes�n�n 
d�plomasıyla beraber anlaşmalı olduğu yabancı ün�vers�ten�n de 
d�plomasına sah�p olurlar. Polonya ün�vers�teler�n�n özell�kle İng�l�z 
ün�vers�teler� �le ç�ft d�ploma anlaşmaları olduğu b�l�nmekted�r.

POLONYA

Ülkede l�sans programları 3 veya 4 sene, yüksek l�sans programları 
�se 2 sene sürmekted�r. Eğ�t�m d�l� Lehçe veya İng�l�zce olarak 
seç�leb�lmekted�r. Genel olarak Lehçe eğ�t�m programları daha 

Polonya, özell�kle 2004 yılında Avrupa B�rl�ğ� üyes� olmasından sonra 
eğ�t�me yaptığı yatırımları arttırmış, eğ�t�m kal�tes�n� yükseltmey� 
başarmış b�r ülked�r. Ülkedek� ün�vers�te ve meslek yüksek 
okullarının toplam sayısı 500 c�var�ndadır. Bugün Polonya 
ün�vers�teler�, d�plomaları sadece Avrupa B�rl�ğ� ülkeler�nde değ�l 
dünya genel�nde geçerl�l�ğ� olan prest�jl� ün�vers�telerd�r. Aynı şek�lde 
Polonya ün�vers�teler� YÖK tarafından tanınmaktadır. Böylece 
mezun�yet sonrası denkl�k başvurunuzu rahatlıkla yapab�l�rs�n�z.

Ülke Schengen bölges�ne dah�l olduğu �ç�n Macar�stan'da ün�vers�te 
eğ�t�m� alan b�r öğrenc� sah�p olduğu oturum kartı �le Schengen 
bölges�ndek� d�ğer ülkelere d�led�ğ� g�b� g�r�ş-çıkış yapab�lmekted�r.

Ülkede eğ�t�m alan Uluslararası öğrenc�ler sah�p oldukları v�ze �le 
haftalık 16 saate kadar yasal çalışma �zn�ne de sah�p olmaktadırlar. 
İng�l�zce hazırlık öğrenc�ler� de hazırlık eğ�t�mler�n�n ardından l�sans 
ya da master eğ�t�mler�ne başladıklarında çalışma �zn� hakkını 
kazanırlar.

Macar ün�vers�teler�n�n kabul belgeler� genel olarak d�ploma, 
transcr�pt, sağlık raporu, uluslararası b�r yabancı d�l sert�fikası, 
doldurulmuş başvuru formudur. Bazı programlar �ç�n yeterl�l�k sınavı 
yapılmaktadır. Y�ne bazı ün�vers�teler herhang� b�r d�l sert�fikası 
olmayan ancak yabancı d�l sev�yes�n�n yeterl� olduğunu düşünen 
adayların sev�yeler�n� onl�ne b�r görüşme yaparak bel�rleyeb�l�r ve 
bölüme kabul edeb�l�rler. Ayrıca Macar Ün�vers�teler�ne kabul �ç�n, 
LGS-LYS şartı aranmamaktadır.

Macar�stan, gerek eğ�t�m, gerekse konaklama ve yaşam masrafları 
açısından oldukça uygun b�r ülked�r. Standart yaşam ve konaklama 
masrafları yaklaşık olarak ülkem�z �le aynı düzeyded�r. Özell�kle 
Budapeşte dışında yurtta konaklama �mkanı bulmak çok kolaydır. Bu 
�mkanın bulunamadığı durumlarda öğrenc� ev�, hostel veya otelde 
konaklama ops�yonları da değerlend�r�leb�lmekted�r. Eğ�t�m hayatının 
dışında Budapeşte, Pecs, Debrecen ve Szeged g�b� şeh�rlerde 
sosyal hayat uluslararası öğrenc�ler �ç�n oldukça gen�şt�r, öğrenc�ler 
eğ�t�m hayatlarının dışında lokal ve uluslararası öğrenc�lerle b�r çok 
etk�nl�ğe katılarak mult�kültürel b�r atmosferde eğ�t�m alma şansına 
sah�p olurlar.

Türk�ye'ye uzaklığı sadece �k� saat olan Polonya'da ün�vers�te eğ�t�m� 
almak �steyen Türk öğrenc�ler, eğ�t�m alacakları ün�vers�ten�n YÖK 
tarafından tanınıp tanınmadığına d�kkat etmel�d�rler. Polonya’dak� 
ün�vers�teler�n çok büyük b�r çoğunluğu YÖK tarafından tanınmakla 
beraber  bazı  öze l  ün �vers � te ler  loka l  ve  u lus lararas ı 
akred�tasyonlarını tamamlayamadıkları �ç�n YÖK l�steler�nde 
bulunmazlar. Eğ�t�m alınacak ün�vers�te YÖK tarafından tanınıyorsa, 
bölümlere göre değ�şeb�lecek denkl�k başvuru kr�terler�n� sağlayarak 
denkl�k başvurularını rahatlıkla yapab�l�rler.

ucuzdur, bunun yanında İng�l�zce eğ�t�m ver�len programların yıllık 
ücretler� de Türk�ye’dek� ün�vers�telere nazaran gayet uygun 
mal�yetl�d�r.

Eğ�t�m ve yaşam g�derler�n�n d�ğer ülkelere göre ucuz olduğu 
Polonya'dak� b�rçok ün�vers�te, l�sans programlarını başarı �le 
tamamlayan öğrenc�lere sınavsız yüksek l�sans programlarına geç�ş 
hakkı da sunmaktadır. 

Polonya’da uluslararası öğrenc�ler�n en fazla başvuru yaptıkları 
ün�vers�teler Varşova, Wroclaw, Poznan, Lodz ve Krakow 
şeh�rler�nde bulunur. Varşova Tekn�k Ün�vers�tes� g�b� çok kal�tel� 
mühend�sl�k okullarının yanı sıra SWPS g�b� Ps�koloj� ve d�l b�l�m� 
alanında çok gel�şm�ş ün�vers�teler de bulunur. Ayrıca güzel sanatlar, 
d�zayn, �şletme ve finans, m�marlık, sosyal b�l�mler alanlarında da çok 
köklü ün�vers�teler bulmak mümkündür. 

Gerek İng�l�zce eğ�t�m d�l�nde, gerekse Lehçe eğ�t�m d�l�ndek� 
programlarda, ün�vers�teler�n çoğu, uluslararası öğrenc�lere yabancı 
d�l hazırlık eğ�t�m� vermekted�r. Öğrenc�ler�n İng�l�zce sev�yeler�ne 
göre 1 dönem ya da 1 yıl İng�l�zce hazırlık eğ�t�m� sunan okulların yanı 
sıra y�ne b�rçok ün�vers�te, değ�ş�k dönemlerde yabancılar �ç�n Lehçe 
eğ�t�m kursları düzenlemekted�r. 

ROMANYA 

Romanya Ün�vers�teler�'n�n bu kadar caz�p olmasının temel nedenler� 
olarak eğ�t�m kal�tes�, �k� d�lde (Romence ve İng�l�zce) eğ�t�m �mkanı, 
eğ�t�m mal�yetler�n�n d�ğer b�rçok ülkeye göre oldukça uygun olması 
ve AB üyes� olması sebeb� �le bu ülkeden alınacak d�plomaların tüm 
AB üyes� ülkelerde geçerl� olması gelmekted�r. 

Romanya’da, özell�kle Avrupa B�rl�ğ� üyes� olduktan sonra, ün�vers�te 
eğ�t�m� almak �steyen uluslararası öğrenc�ler�n sayısı oldukça 
artmıştır. Öyle k� nüfusu yaklaşık 23 m�lyon olan Romanya’da, l�sans 
programına katılan yabancı öğrenc� sayısı geçen sene 5000 k�ş�ye 
yaklaşmıştır. 

Romanya'dak� ün�vers�telere başvuran Türk öğrenc�lerden, 
Türk�ye'de ün�vers�te sınavına g�rme ve b�r bölüme yerleşme hakkı 
kazanmış olma şartı aranmamaktadır. Bunun yer�ne öğrenc�ler�n, l�se 
mezun�yet not ortalamalarına bakılmaktadır. Bölüm seç�m�nde �se 
y�ne l�se eğ�t�m� sırasında alınan dersler öneml� olmaktadır.

Romanya'da l�sans eğ�t�m�n�n süres� bölüme göre değ�şmekted�r. 
B�rçok fakültede 3 sene süren  l�sans eğ�t�m�, bazı mühend�sl�k 
fakülteler�nde 3 buçuk sene, eczacılık fakülteler�nde 5 sene ve Tıp 
Fakülteler�nde �se 6 senede tamamlanab�lmekted�r.

Ün�vers�teler�n kayıtları Mayıs ayı �le beraber açılmaktadır. Son kayıt 
tar�h� �se öğrenc�n�n doğrudan l�sans eğ�t�m�ne başlayacağına ya da 
önces�nde 1 veya 2 sene hazırlık eğ�t�m� alması gerekt�ğ�ne göre 
değ�şeb�lmekte,temmuz ya da ağustos ayına kadar uzayab�lmek-
ted�r. Ün�vers�teler�n yıllık harç ücretler�, seç�len bölüme göre 2000 �le 
5000 euro c�varındadır.

B�r öğrenc�n�n yaşam masrafı �ç�n �se; konaklama dah�l, aylık 700-750 
euro' nun yeterl� olacağı söyleneb�l�r.

Fransa'yı yüksek öğrenim geleneği açısından diğer ülkelerden 
ayıran bir diğer önemli faktör ise üniversitelerin dağılımıdır. Bu 
ülkedeki üniversiteler genelde küçük ama sayıca fazladır. Fransa'nın 
küçük ya da orta büyüklükteki şehirlerinde bile 2-3 üniversite 
bulunabilmektedir. Öğrenim ücretleri ise genel olarak düşük olmakla 
birlikte, İşletme eğitimi veren okullarda yıllık 8500 Euro'ya kadar 
çıkabilmektedir.

Fransa'da İngilizce İşletme eğitimi sunan okulların önemli bir kısmı 
İşletme, Yönetim gibi konularda deneyimli olan Ecole Superieure de 
Commerce (ESC), Ecole de Management (EM), Ecoles 
Universitaires de Management (IAE), Ecole Supérieure du 
Commerce Extériour (ESCE), Ecole Supérieure des Sciences 
Commerciales d'Angers (ESSCA) gibi okul gruplarının farklı 
şehirlerdeki okullarından oluşmaktadır. Bu okulların bir çoğu lisans 
eğitiminin yanı sıra MBA olanağı da sunmaktadır.

Öğrencilerin eğitimlerini alacakları ülkeyi sadece eğitim dilinin aynı 
zamanda ülkenin anadili olması kriterine bağlı kalmadan, kendi 
zevkleri ve yaşamak istedikleri kültürü düşünerek seçebilecekleri 
başka fırsatlar da bulunmaktadır. Avrupa'nın ve dünyanın en önemli 
işletme okullarının bir kısmı Fransa'da bulunmakta, bu okullar ise 
eğitimlerini İngilizce olarak sunmaktadırlar. Böylece, ister zengin 
geçmişi ve kültürel yapısı, ister doğal güzellikleri ve dünyaca ünlü 
mutfağı, isterse de renkli sosyal hayatı ve sanat çevresi nedeniyle 
Fransa'da yaşamayı tercih eden, aynı zamanda da İşletme eğitimi 
almak isteyen bir öğrenci Amerika, İngiltere ve Kanada 
seçeneklerine mecbur kalmayacaktır. 

Y
urtdışında lisans ya da yüksek lisans düzeyinde İşletme 
eğitimi almak isteyen öğrenciler çoğunlukla bu alanda öne 
çıkmış okulların bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri, 

İngiltere ve Kanada gibi ülkeleri tercih etmektedirler. 

Fransa'da temel olarak iki ayrı yüksek öğrenim kurumu bulun-
maktadır. Bunlar klasik üniversite sisteminde bulunan okullar ve 
Grandes Ecoles adı verilen eğitim kurumlardır. Grandes Ecoles 
sınıfına giren okullar diğer üniversitelerden farklı olarak kendi 
yaptıkları yazılı ve sözlü sınavlarla öğrenci kabul etmektedir ve bu 
okulların bazıları kabul için temel lisans eğitimini şart koşar. 

Fransa, ülkenin ekonomik ve kültürel olarak sunduğu fırsatları ve 
deneyimleri yaşamak isteyen, bunun yanında da İşletme eğitimini 
dünyada en geçerli dil olan İngilizce olarak almak isteyen öğrencileri 
beklemektedir. Siz de bu fırsattan yararlanmak istiyorsanız UED 
üyesi eğitim danışmanlığı firmaları ile iletişime geçebilirsiniz.

Fransa'da yüksek öğrenim sisteminin aşamaları Licence (Lisans) - 
Licence Profesionnelle     (Profesyonel Lisans), Master ve Doktorat 
(Doktora) olarak üçe ayrılmış durumdadır. “Bologna Süreci” 
doğrultusunda, Lisans için 6 sömestr, Master içinse 4 sömestr 
ayrılmış olup Lisans derecesi 180 ECTS (European Credit), Master 
derecesi ise 120 ECTS ile alınabilmektedir. Profesyonel Lisans 
derecesi ise bizdeki meslek yüksek okullarıyla benzerlik taşımakta 
olup sonrasında standart lisans eğitimine geçiş yapmak mümkündür 
ve pratiğe dayalı eğitim tarzıyla öğrencileri bir an önce ülkenin iş 
gücüne katmayı amaçlar. 

Global ekonomi ve iş dünyasında kendilerine yer edinmek isteyen ve 
bu amaçla yurtdışında işletme eğitimi almak isteyen öğrencilerin 
eğitim dili olarak tercihi şüphesiz ki İngilizce'dir. Ancak İngilizce 
işletme eğitimi sadece ABD ve İngiltere'nin başı çektiği, anadili 
İngilizce olan ülkelerde verilmemektedir. 

fransa’DA
İNGİLİZCE İŞLETME EĞİTİMİ
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KABUL KOŞULLARI
MBA programlarına kabul koşulları terc�h ed�len eğ�t�m kurumları 
arasında farklılık göstermekted�r. Ancak 4 senel�k b�r ün�vers�teden 
mezun olmak her MBA programı �ç�n ortak kabul koşuludur.

M
aster of Bus�ness Adm�n�strat�on, yan� İşletme Yönet�m� 
Master'ı ya da daha genel ve b�l�nen anlamı �le İşletme 
Master'ı, �ş hayatına daha �y� b�r noktadan başlangıç yapmak 

ve çabuk yükselmek �steyen öğrenc�ler�n en çok rağbet ett�ğ� 
programların başında gelmekted�r. Bu nedenle başta Amer�ka 
B�rleş�k Devletler� ve İng�ltere olmak üzere, Kanada, Avustralya, Yen� 
Zelanda, İtalya, İsv�çre, Fransa, Almanya ve İspanya g�b� onlarca 
ülkede sunulan MBA Programları'na, uluslararası öğrenc�ler�n �lg�s� 
artmaktadır. 

MBA Programları, özell�kle yönet�c� konumuna yükselmek �steyen 
öğrenc�ler �ç�n uygun olup,   öğrenc�ler� profesyonel �ş hayatının 
yönet�m süreçler�nde �ht�yaç duyulab�lecekler� b�lg�ler �le donatmayı 
amaçlayan programlardır.

100 seney� aşkın geçm�ş� olan MBA programları başlangıçta ağırlıklı 
olarak �şletme ve �şletme yönet�m� üzer�ne odaklanmış olsa da son 
senelerde MBA programlarının yapısının değ�şmekte olduğu ve 
öğrenc�lere MBA eğ�t�m� süres�nce finans, pazarlama, muhasebe, 
tur�zm ve otelc�l�k yönet�m�, g�r�ş�mc�l�k veya uluslararası t�caret g�b� 
branşlarda uzmanlaşma olanağı sağlandığı görülmekted�r.

Genel olarak MBA Programlarına katılmak �ç�n, sanılanın aks�ne 
İşletme, İkt�sat veya benzer� b�r bölümden mezun olmak yada �lg�l� 
fakültede eğ�t�m almış olmak şartı bulunmamaktadır. Farklı 
branşlardan mezun olan öğrenc�ler de MBA programlarına 
katılab�lmekted�r. K�m� okullar, programa başvurmayı düşünen 
öğrenc�ler�n bel�rl� b�r süre �ş tecrübes�ne sah�p olmalarını 
beklemekte, k�m� okullarda �se böyle b�r koşul bulunmamaktadır.

PRE-MBA PROGRAMLARI

Tab�� k� her adayın İng�l�zce sev�yes�n�n, böyle b�r MBA programını 
tamamlamaya olanak tanıyacak kadar yüksek olması ve bunun 
belgelenmes� de gerekmekted�r. Bunun �ç�n adaylardan IELTS ya da 
TOEFL g�b� b�r İng�l�zce Yeterl�l�k Sınavı'nın sonucunu �braz etmeler� 
�stenmekted�r. İsten�len sev�ye okullar ve programlar arasında 
değ�şmekted�r.

Ayrıca adaylardan ayrıntılı not dökümü ve tavs�ye mektupları 
�stenmekte, bell� konularda kompoz�syon yazması �stenmekte, bazı 
ün�vers�teler �se adaylar �le görüşme de yapab�lmekted�r. L�sans 
programı mezun�yet not ortalaması öneml� b�r kr�ter olmakla beraber 
tek başına yeter koşul değ�ld�r. İş tecrübes�ne sah�p adaylar �ç�n �se 
referansların �ş dünyasından ve yönet�c� çevres�nden alınmış olması 
terc�h sebeb�d�r. Y�ne k�m� okullar, öğrenc�n�n ders ve okul dışındak� 
akt�v�te ve başarılarını da sorgulamakta, adayların ün�vers�te öğrenc� 
topluluğuna yapacağı katkıyı da değerlend�rmekted�rler.

Gerek d�l yeterl�l�ğ� gerekse GMAT skoru g�b� kr�terler, okulllar ve 
programlar arasında farklılık gösterd�ğ�nden, bu konuda yurtdışı 
eğ�t�m danışmanınız �le detaylı b�r değerlend�rme yapmanızı tavs�ye 
eder�z.

Bunlara ek olarak adaylardan başvuruda �stenen temel koşullar, 
bel�rl� b�r ortalamaya sah�p olmak ve bazı ülkelerdek� okullar �ç�n 
GMAT - Graduate Management Adm�ss�ons Test - sınavından 
�sten�len puanı alab�lmekt�r. 

Bu koşulların bazılarını yer�ne get�remeyen adaylar �ç�n, MBA'e 
Hazırlık Programları olarak tanımlayab�leceğ�m�z Pre-MBA 
programları sunulmaktadır. Not ortalaması veya GMAT sınav skoru 
yeters�z öğrenc�ler, Pre-MBA programını başarı �le tamamlamaları 
durumunda, MBA programına başlayab�lmekted�r.

MBA programları, farklı ülkelerde farklı sürelere sah�p olab�lmekted�r. 
Amer�ka B�rleş�k Devletler�'nde ve Kanada'da temelde 2 sene süren 
MBA programları,  Avustralya'da 1 � le 2 sene arasında 
tamamlanmaktadır.  İng�ltere'de �se MBA programları genell�kle 1 yıl 
sürmekted�r ancak 2 sene süren programlar sunan okullar da 
bulunmaktadır.

MBA PROGRAMLARININ SÜRESİ

Dual MBA: MBA programının, başka b�r master programı �le b�r 
arada sunulduğu programlardır. 

Execut�ve MBA: Yönet�c�lere yönel�k MBA programlarıdır. Bel�rl� b�r 
süre yönet�c�l�k tecrübes�ne sah�p olmayan k�ş�ler bu programlara 
katılamazlar. B�raz daha prat�k ve uygulamaya odaklı bu 
programlarda, oldukça yoğun b�r eğ�t�m ver�lmekted�r.

Avrupa B�rl�ğ� ülkeler�nde de MBA programlarının süres� ülkelere 
göre farklılık göstermekted�r. Bununla b�rl�kte, genel olarak l�sans 
eğ�t�m�n�n 3 sene olduğu ülkelerde 2, 4 sene olduğu ülkelerde �se 1 
sene sürdüğü söyleneb�l�r.

MBA PROGRAM TÜRLERİ
MBA Programları da kend� �çer�s�nde farklılıklar göstermekte ve bu 
nedenle farklı �s�mler �le anılab�lmekted�r. Bunlardan bazıları:

E-MBA:  Uzaktan/Onl �ne eğ� t �m şekl �nde sunulan MBA 
programlarıdır. Bu nedenle b�r yandan çalışırken b�r yandan da MBA 
yapmak �steyen k�ş�ler tarafından terc�h ed�lmekted�r.

Görüldüğü g�b� MBA programları, b�rçok alt dala ayrılan ve kend� 
�ç�nde farklılıklar gösteren programlardır. Bu programlar �ç�nden 
kend�n�z ve geleceğ�n�z �ç�n en doğru seç�m� yapab�lmek, bu alanda 
yeterl� b�lg� ve tecrübeye sah�p olmayı gerekt�rmekted�r. Bu nedenle 
yurtdışında MBA eğ�t�m� almak �steyen tüm öğrenc�ler�m�ze, UED 
üyes� eğ�t�m danışmanlığı firmalarına başvurmalarını ve  kararlarını, 
eğ�t�m danışmanları �le yapacakları detaylı çalışmalar sonrası 
vermeler�n� tavs�ye ed�yoruz.

MBA
YURTDIŞINDA
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Madr�d: İspanya’nın başkent� olan Madr�d, aynı zamanda ülken�n en 
büyük şehr�d�r. 6,5 m�lyonu aşan b�r nüfusa sah�p olan Madr�d, 
Avrupa B�rl�ğ� ülkeler� �ç�nde Londra ve Par�s’ten sonra gelen en 
büyük şeh�rd�r. Modern b�r m�mar�ye sah�p olan şeh�r aynı zamanda 

Uzun sah�ller�, ılıman �kl�m� ve sıcak �nsanlarıyla öğrenc�ler �ç�n �deal 
b�r şeh�r olan Barcelona’da şüphes�z k�, tar�h� şeh�r merkez� Barr� 
Got�c, Anton� Gaud�’n�n Sagrada Fam�l�a’sı ve Casa M�la’sı, modern 
m�mar�n�n sembol yapılarından Barcelona Pav�l�on, P�casso Müzes�, 
Aragon Kralı’nın ortaçağda �nşa ed�lm�ş sarayı Palau Re�al Major 
görülmes� şart olan yerlerdend�r. Barcelona’da ağırlıklı olarak 
konuşulan d�l Katalanca olmakla beraber, şeh�r halkının tamamı 
İspanyolca d�l�n� de anlamakta ve konuşmaktadır.

İspanya’da �şletme, ekonom�, yönet�m, sanat, hukuk ve tıp g�b� b�rçok 
alanda master eğ�t�m� veren ün�vers�teler bulunmaktadır. İspanya’da 
master eğ�t�m� Bologna Sürec�’n�n b�r sonucu olarak 1 sene 
sürmekted�r; bununla b�rl�kte bazı bölümlerde öğrenc�den �stenen tez 
çalışması, staj ya da araştırma, bu surey� 2, hatta 3 yıla 
çıkarab�lmekted�r. Öğrenc� b�r master programına kabul ed�l�rken 
l�sans dönem�ndek� not ortalaması, d�l yeterl�l�ğ� ve sunacağı 
referanslara bakılır.

Bunun yanında son yıllarda, daha çok sayıda ün�vers�te mezununun 
yüksek l�sans eğ�t�m� almak amacıyla İspanya’yı terc�h ett�ğ� de 
görülmekted�r. Bunda, son yıllarda genel olarak Güney Avrupa 
ülkeler�n�n popülerl�ğ�n�n, tur�zm�n yanı sıra eğ�t�m açısından da 
artması yanında bu ülkeler�n yaşadığı ekonom�k durgunluk neden� �le 
görece olarak yaşam mal�yetler�n�n daha da düşmes� öneml� 
etkenlerd�r.  Bu ülkelerdek� yüksek öğren�m kurumlarının Bologna 
Sürec�* ne dah�l olması ve bu kurumların prest�jler�n� arttırmaları �se, 
özell�kle ülkem�zden b�rçok öğrenc�n�n l�sans ve yüksek l�sans 
alanlarında bu ülkeler� terc�h etmeler�nde rol oynamıştır. 

İ
spanyolca, İtalyanca ve Portek�zce g�b� Lat�n kökenl� d�ller�n 
eğ�t�m�n�n, dünyanın ger� kalanında kend�ne talep bulması, d�l 
eğ�t�m� ve yaz okulu alanlarında bu ülkelere �lg�n�n uzun yıllar 

boyunca var olmasına yol açmaktadır.

İspanya’da b�r doktora programına katılan öğrenc�y� eğ�t�m alacağı 
okula bağlı olarak Avrupa standartlarında b�r eğ�t�m ve araştırma 
ortamı beklemekted�r. Doktora programının sonuna gelen öğrenc� b�r 
‘b�t�rme tez�’ yazmak ve bunu kend� alanından sorumlu olan 
akadem�k kadroya sözlü olarak sunmak zorundadır. Her doktora 
programı bütün ün�vers�teler tarafından sunulmamakta, bell� eğ�t�m 
kurumları kend� seçt�kler� alanlarda doktora programları 
açmaktadırlar. 

İspanya, b�rçok köklü, Avrupa B�rl�ğ� eğ�t�m standartları �le uyum 
�çer�s�nde eğ�t�m veren ün�vers�teye sah�pt�r. Toplamda 76 
ün�vers�teye sah�p olan İspanya’da bu ün�vers�teler�n 52 tanes� kamu 
tarafından desteklenen devlet ün�vers�teler�, 24 tanes� �se özel 
ün�vers�telerd�r. İspanya’da yüksek l�sans eğ�t�m� programlarının 
çoğu İspanyolca d�l�nde sunulmaktadır ancak İng�l�zce eğ�t�m sunan 
master, MBA ve doktora programları da mevcuttur. 

Tar�h boyunca b�rçok meden�yete ev sah�pl�ğ� yapmış olmasından 
dolayı oldukça zeng�n b�r kültüre sah�p olan İspanya'da farklı doğal 
güzell�kler� ve tar�h b�r�k�mler�yle öğrenc�ler� cezbeden b�rçok şeh�r 
vardır. Bunların bell� başlıları �se:

Barcelona: İspanya’nın en büyük 2 şehr�nden b�r� olan Barcelona, 
aynı zamanda ülken�n 1. Avrupa’nın �se Londra, Par�s ve Roma’dan 
sonra 4. tur�st�k şehr�d�r. 4,5 m�lyona yakın k�ş�n�n yaşadığı şeh�r her 
yıl sayısız tur�st� de ağırlamakta, ekonom�s�ne en büyük katkıyı bu 
şek�lde sağlamaktadır. Oldukça köklü b�r eğ�t�m geçm�ş�ne sah�p olan 
şeh�rde 1450 yılında kurulmuş olan Barcelona Ün�vers�tes�’n�n 
(Un �vers � ta t  de Barce lona)  yanı  s ı ra ,  ü lken �n  saygın 
ün�vers�teler�nden Katalunya Pol�tekn�k Ün�vers�tes� (Un�vers�tat 
Pol�tècn�ca de Catalunya), Ramon Llull Ün�vers�tes� (Un�vers�tat 
Ramon Llull) ve �şletme alanında etk�n olan IE Bus�ness School, 
European Un�vers�ty, EADA Bus�ness School ve IESE Bus�ness 
School g�b� eğ�t�m kurumları da bulunmaktadır. 

tar�h� dokusunu koruyab�lmes�yle her yıl dünyanın b�rçok ülkes�nden 
tur�st çekmekted�r. Şeh�r 21 ayrı bölgeye bölünmüştür ve her bölge 
kend� yerel yönet�m� �le yönet�lmekted�r. 

Şeh�rde y�ne oldukça köklü eğ�t�m kurumları bulunmaktadır. 1499 
yılında kurulmuş olan Valenc�a Ün�vers�tes� (Un�vers�tat de Valènc�a) 
ve Valenc�a Pol�tekn�k Ün�vers�tes� (Un�vers�tat Pol�tècn�ca de 
Valènc�a) şeh�rdek� ün�vers�telerdend�r. Bunlara ek olarak, Amer�ka 
B�rleş�k Devletler�’ndek� Berklee College of Mus�c 2012 yılında bu 
şeh�rdek� Palau de les Arts Re�na Sofia sarayında b�r kampus açarak 
kend� bünyes�ndek� Med�terranean Mus�c Inst�tute yoluyla bölgen�n 
müz�ğ� üzer�ne çalışmalar yapmayı amaçlamıştır. 

Madr�d aralarında dünyanın en esk� ün�vers�teler�nden bazılarını da 
barındıran b�rçok devlet ün�vers�tes� ve özel ün�vers�teye sah�pt�r. 
Bunlardan belk� de en öneml�s� Madr�d Complutense Ün�vers�tes�’d�r 
(Un�vers�dad Complutense de Madr�d). 1293 yılında kurulup, 
1499’da günümüzdek� adını alan okul 117,000’den fazla öğrenc�s� �le 
İspanya’nın en büyük ün�vers�tes�d�r. Madr�d Compultense 
Un�vers�tes�’n�n yanı sıra İspanya’nın en üst düzey tekn�k ün�vers�tes� 
olan Madr�d Tekn�k Ün�vers�tes� (Un�vers�dad Pol�técn�ca de Madr�d), 
İspanya Özerk Ün�vers�tes� (Un�vers�dad Autónoma de Madr�d), 
Alcala Ün�vers�tes� (Un�vers�dad de Alcalá), ve ekonometr� alanında 
dünyada �lk 10, ekonom� alanında da �lk 50 ün�vers�te arasında 
bulunan Madr�d 3. Carlos Ün�vers�tes� (Un�vers�dad Carlos III de 
Madr�d) bu ülkedek� saygın eğ�t�m kurumlarının sadece bazılarıdır. 
Bunların yanı sıra Barcelona’ya ek olarak Madr�d’de de kampusu 
bulunan IE Bus�ness School, MBA alanında Avrupa’nın en başarılı 
b�rkaç okulundan b�r�d�r. 

Madr�d’de bulunan Prado Müzes�, Re�na Sofia Müzes� ve Thyssen-
Bornem�sza Müzes� sadece ülken�n değ�l Avrupa’nın da mutlaka 
görülmes� gereken müzeler�ndend�r. Bunlara ek olarak Madr�d Krallık 
Sarayı, L�r�a Sarayı, Or�ente Meydanı ve San N�colas de Los Serv�tas 
K�l�ses� de bu şehr� z�yaret edenler�n görmes� gereken yerlerdend�r.

Valenc�a: Valenc�a 2,5 m�lyona varan nüfusuyla İspanya’nın 3. 
büyük şehr�d�r. Avrupa’nın batı kıyısındak� en büyük l�mana sah�p 
şeh�r, ekonom�s�n�n öneml� kısmını bu konumuna dayandırmıştır. 
Bunun yanı sıra tur�zm alanında da kongre merkezler� ve fest�valler� 
�le öne çıkmaktadır. 

Sev�lla: Endülüs bölges�n�n başkent� ve en büyük şehr� olan Sev�lla 
1,5 m�lyonluk nüfusuyla ülken�n de 4. büyük kent�d�r. Ülkedek� tek 
neh�r l�manına sah�p olan şeh�r oldukça zeng�n b�r tar�h ve kültür 
b�r�k�m�ne sah�pt�r. Şehr�n ekonom�s� ağırlıklı olarak h�zmet sektörü ve 
endüstr�ye dayanmakla b�rl�kte tarım hala öneml� b�r yer tutmaktadır. 
Sev�lla şehr� 3 büyük devlet ün�vers�tes�ne ev sah�pl�ğ� yapmaktadır. 
Bunlar, 1505 yılında kurulan Sev�lla Ün�vers�tes� (Un�vers�dad de 
Sev�lla), Uluslararası Endülüs Ün�vers�tes� (La Un�vers�dad 
Internac�onal de Andalucía) ve Pablo de Olav�de Ün�vers�tes�’d�r 
(Un�vers�dad Pablo de Olav�de).  

Tar�h boyunca b�rçok farklı meden�yet tarafından yönet�lm�ş olan 
Sev�lla tar�h�ndek� bu özell�ğ� kültürüne ve m�mar�s�ne de yansıtmıştır. 
Önces�nde Emev�’ler�n b�r kales� olan Alcazar Kral�yet Sarayı, 
ortaçağda �nşa ed�len Torre del Oro kules�, San Telmo Sarayı, St. 
Mary Katedral�, 16. yüzyılda �nşa ed�len Sev�lla Beled�ye B�nası, 
Mar�a Lu�sa Parkı ve Sev�lla Sanat Müzes� mutlaka görülmes� 
gereken yerlerdend�r.

Her yıl Mart ayında gerçekleşen fest�val Las Fallas, Ağustos ayında 
gerçekleşen ve domates savaşlarına sahne olan La Tomat�na 
fest�val� ve oldukça renkl� Kutsal Hafta (Semana Santa) her yıl b�rçok 
k�ş�y� şehre çeken etk�nl�klerdend�r. Şeh�rde resm� d�l olarak 
İspanyolcanın yanı sıra, bu kente ve çevres�ne özgü olan Valenc�ano 
d�l� de konuşulmaktadır.

İspanya, tar�h� çok esk�ye dayanmasına karşın modern standartlarda 
eğ�t�m veren,  Avrupa’nın d�ğer ülkeler�ndek� b�rçok okuldan ger� 
kalmayan araştırma olanaklarına ve prest�jl� yüksek öğren�m 
kurumlarına sah�pt�r. Eğ�t�m alanındak� köklü geleneğ�n� zeng�n kültür 
ve tar�h b�r�k�m�yle b�rleşt�ren İspanya, konuk ett�ğ� uluslararası 
öğrenc� sayısını her geçen sene arttırarak, yüksek l�sans eğ�t�mler�n� 
yurtdışında almak �steyen gençler�n terc�h� olmayı sürdürmekted�r. 
S�z de İspanya’nın sunduğu bu olanaklardan faydalanmak 
�st�yorsanız UED üyes� b�r eğ�t�m danışmanlığı firmasıyla �let�ş�me 
geçeb�l�rs�n�z.

*Bologna surec� 1999’da �lk adımı Bologna şehr�nde atılan, Avrupa 
ülkeler� arasında l�sans ve l�sansüstü eğ�t�mde paralell�ğ� ve uyumu 
sağlamak amacıyla gerçekleşt�r�len toplantı ve anlaşmalar bütününe 
ver�len addır. An �t�bar�yle 47 ülke bu sürece dah�l olmuştur.

İSPANYA’DA
YÜKSEK LİSANS
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ABD’de hem college’lar hem de ün�vers�teler�n 4 senel�k l�sans 
eğ�t�m� ver�yor olmasına karşın öğrenc�ler ve genel olarak halk 
arasında l�sans eğ�t�m� almak çoğunlukla “college’a g�tmek” olarak 
adlandırılır. Master ve sonrasını �fade eden yüksek l�sans �ç�n �se 
“ün�vers�te’ye g�tmek” ter�m� terc�h ed�l�r. Burada elbette Amer�ka 
B�rleş�k Devletler�’ndek� Commun�ty College adı ver�len eğ�t�m 
kurumlarından da bahsetmek gerekmekted�r. Bu okullar tekn�k 
eğ�t�m�n yanı sıra genel akadem�k eğ�t�m de sunmaktadır. Amer�ka’da 
b�r yüksek öğren�m kurumuna devam eden öğrenc�ler�n % 50’ye 
yakını commun�ty college’larda eğ�t�m almaktadırlar. Commun�ty 
college’lardan mezun olanlara Assoc�ate Degree, yan� b�r “Ön L�sans 
D�ploması” ver�lmekted�r. Bu tarz college’larda eğ�t�m genelde prat�k 
ağırlıklı ve 2 senel�k olmasına karşın, b�r commun�ty college’da 2 
senes�n� tamamlayan b�r öğrenc� buradan 4 senel�k b�r ün�vers�teye 
geç�ş yapab�lmekted�r. 

İng�ltere’de �se college’ların çoğunluğunun resm� b�r d�ploma 
vereb�lmes� �ç�n, b�r ün�vers�teye bağlı olmasalar dah� b�r 
ün�vers�teden onay almaları gerekmekted�r. Kanada �se belk� de 
“un�vers�ty” ve “college” kavramlarının en farklı olduğu ülkelerden 

“Ün�vers�te” kavramı b�rçok ülkede aynı �ken, “college” kel�mes� farklı 
ülkelerde farklı anlama geleb�lmekted�r. Bu açıdan özell�kle Amer�ka 
B�rleş�k Devletler� ve d�ğer ülkeler arasında öneml� farklar 
bulunmaktadır. Dünyanın ger� kalanında ve özell�kle İng�l�zce 
konuşulan d�ğer ülkelerde “college” hem “ortaöğret�m kurumu” hem 
de “meslek� yüksekokul” anlamına geleb�lmekted�r. ABD’de 
“un�vers�ty” ve “college” arasında prat�kte çok az fark bulunmaktadır; 
öyle k� “Ivy League Okulları” adı ver�len okullar topluluğunda bulunan 
b�rçok üst düzey Amer�kan ün�vers�tes� hala �s�mler�nde “college” 
kel�mes�n� kullanmaktadır. 

Y
urtdışında l�sans eğ�t�m� almak �steyen b�r öğrenc� okuyacağı 
bölüm, okumak �sted�ğ� ülke ve şeh�r, sonrasında yüksek 
l�sansı düşünüp düşünmemes� ya da staj olanakları g�b� b�rçok 

faktörü bu yolculuğa çıkmadan önce hesaplar. Bu hesaplamalar 
yapılırken öğrenc� çoğu zaman g�deceğ� okulun b�r “ün�vers�te” m� 
yoksa b�r college mı olduğuna d�kkat etmez. Öğrenc�n�n alanına ve 
akadem�k planlarına bağlı olarak bu farklılık öğrenc� �ç�n büyük b�r 
değ�ş�kl�k yaratmayab�l�r. Ancak b�rçok ülken�n eğ�t�m s�stem�nde bu 
�k� kurum bel�rl� ç�zg�lerle ayrılmaktadır. 

eğ�t�m kadrosunun her b�r öğrenc�n�n akadem�k ve kar�yer amaçlı 
�lerlemes�n� tak�p etmes�ne �mkan yoktur. College tarzı okullar �se 
daha küçük olmaları ve daha az öğrenc�ye sah�p olmalarından dolayı 
öğrenc�ler�n gel�ş�m�ne eğ�t�m kadrosu tarafından daha fazla �lg�n�n 
göster�ld�ğ� kurumlardır. Ancak bu �k� eğ�t�m kurumu arasındak� eğ�t�m 
açısından belk� de en öneml� fark l�sans eğ�t�m�nden sonrasını 
�lg�lend�rmekted�r. “Undergraduate,” yan� l�sans eğ�t�m�n� tamam-
ladıktan sonra b�r alanda master dereces�, MBA (Master of Bus�ness 
Adm�n�strat�on) ya da PhD (Doktora) yapma fırsatını ancak 
ün�vers�teler sunmakta, college’larda bu mümkün olmamaktadır. 
College’larda 4 senel�k l�sans eğ�t�m�n�n de sunulduğu ABD g�b� 
ülkelerde bu okullara g�den öğrenc�ler mezun�yet sonrasında yüksek 
l�sans eğ�t�mler�n� b�r ün�vers�tede tamamlarlar.

Saygınlık: Ün�vers�te ve college’lar arasında bazı ün�vers�teler hem 
tanınırlık, hem de prest�j olarak daha önded�r. Ün�vers�teler�n 
kapas�te olarak daha büyük kurumlar olması, sunduğu programların 
çeş�tl�l�ğ�, esnekl�ğ� ve daha uzun sürmeler� bu görüşte etk�l� olmuştur. 
Bazı alanlarda ün�vers�te eğ�t�m� college eğ�t�m�n�n önüne geçerken 
aks�ne k�m� branşlarda college'ların sunduğu eğ�t�m programları 
profesyoneller tarafından daha çok terc�h ed�lmekted�r. 
Unutulmamalıdır k�; college adı ver�len okullar ün�vers�telere göre 
daha küçük olmak ve daha az b�l�nmekle beraber, bu eğ�t�m 
kal�tes�n�n düşük olacağı anlamına gelmemekted�r. Günümüzde 
b�rçok college eğ�t�m kal�tes� ve yet�şt�rd�ğ� değerlerle büyük saygı 
görmekted�r. 

Zaman: Ün�vers�tede alınan eğ�t�m college’a kıyasla daha uzundur. 
College’larda alınan eğ�t�mler bulundukları ülkeye göre genelde daha 
kısa sürel� programlar olmaktadır. Elbette k� Amer�ka g�b� ülkelerde 
“college” unvanına sah�p okullarda sert�fika ve d�ploma 
programlarının yanı sıra 4 senel�k l�sans eğ�t�m� de ver�lmekted�r. 
Zaman açısından bu �k� eğ�t�m kurumunun b�r d�ğer farkı da ders 
programları arasındak� farktır. Ün�vers�telerde öğrenc�ler genell�kle 
kend� ders programlarını yapab�l�r, �stemeler� hal�nde hafta �ç� 
kend�ler�ne boş günler b�le oluşturab�l�rken, college’larda �se 
öğrenc�ler genell�kle önceden bel�rlenm�ş ve üzer�nde oynanması 
daha zor b�r ders programına uymak zorundadırlar. 

Yurtdışında l�sans eğ�t�m� almak �steyen öğrenc�ler bu seç�mler�n� 
eğ�t�m almak �sted�kler� ülkedek� “ün�vers�te” ve “college” adı ver�len 
kurumların arasındak� farklara bakarak, her b�r�n�n avantaj ve 
dezavantajlarını gözden geç�rerek ve bunlara d�kkat ederek 
yapmalıdır. B�r öğrenc�, eğ�t�m görmek �sted�ğ� alan, l�sans 
eğ�t�m�nden sonra aynı eğ�t�m kurumunda master, MBA, ya da 
doktora yapmayı �stey�p �stemed�ğ�, çok sayıda öğrenc�ye h�zmet 
veren, gen�ş alana sah�p b�r eğ�t�m kurumunda mı yoksa daha küçük 
kampüse sah�p b�r okulda mı eğ�t�m almayı terc�h ett�ğ� g�b� öneml� 
noktaları değerlend�rerek kararını vermel�d�r.

“Ün�vers�te” ve “College” adı ver�len kurumlar arasındak� belk� de en 
öneml� farklardan b�r� college’larda bell� b�r temel alanda, farklı 
bölümlerde eğ�t�m ver�l�rken, ün�vers�teler�n �se tek b�r çatı altında 
b�rçok college’ın b�rleşmes�nden oluşmasıdır. College’lar 
mühend�sl�k, edeb�yat, sanat, �şletme, ekonom�, hukuk, doğa b�l�mler� 
vb… g�b� alanlardan b�r� üzer�nde yoğunlaşıp bu alanın alt dallarında 
bölümler açarken, ün�vers�teler �se bu ve benzer� alanların heps�n� ya 
da b�r bölümünü bünyeler�nde barındırır ve bu alanların alt dallarında 
bölümler açab�l�rler. Ancak her �k� seçeneğ�n de kend�ne göre �y� ve 
kötü tarafları bulunmaktadır. B�r ün�vers�tede genel çerçeveye sah�p 
b�r bölüm okumuş olan öğrenc� mezun olduktan sonra tam olarak ne 
yapacağına karar veremeyeb�l�rken, b�r college mezunu �se okuduğu 
bölümün dar çerçeves�nden �lerleyen zamanda, özell�kle �ş arama 
safhasında, çok memnun olmayab�lmekted�r. 

b�r�d�r. Bu ülkede ün�vers�teler öğrenc�lere l�sans, master ve doktora 
dereces� sunarken college’ların böyle b�r yetk�s� olmamakta, sadece 
d�ploma ve sert�fika programlarını b�t�renlere bu belgeler� 
sunab�lmekted�rler. 

Kanada’yla benzer şek�lde Avustralya’da da college’lar yalnızca 
d�ploma ve sert�fika belgeler� sunab�lmekted�rler. Bu tarz okullara bu 
ülkede T.A.F.E (Techn�cal and Further Educat�on)adı ver�lmekted�r. 
Bunun yanında Fransa’da �se Grande Ecole adı ver�len, bell� b�r 
alanda yoğunlaşarak öğrenc�ler�n bu alandak� eğ�t�mler� �le daha 
yoğun �lg�lenen college’lar bulunmaktadır. Bu okullar b�rçok d�ğer 
ülkedek� college’ların aks�ne ün�vers�telere göre daha saygın b�r 
konumdadır. Özell�kle pol�t�ka, sanat ya da mühend�sl�k alanlarında 
yoğunlaşan bu okullar tar�h boyunca b�rçok m�mar, edeb�yatçı, 
sanatçı ve pol�t�kacı yet�şt�rm�şt�r. 

Ücret: Ün�vers�te ücretler� çoğu ülkede college ücretler�ne göre daha 
yüksekt�r. Ün�vers�te ve college süreler� arasındak� farktan dolayı 
ün�vers�telere toplamda daha fazla ücret ödenmes�n�n yanı sıra, sene 
başına ödenen ücretlerde de ün�vers�teler college’ların 2 katına 
çıkab�lmekte, hatta zaman zaman geçmekted�r. Bu faktör okul 
seçerken göz önüne alınmalıdır. 

Eğ�t�m: Bu �k� tarz okul arasında eğ�t�m bakımından da bell� başlı 
farklar bulunmaktadır. Çoğunlukla ün�vers�te eğ�t�m� daha teor� odaklı 
b�r eğ�t�m �ken college adı ver�len kurumlarda ver�len eğ�t�m buna 
kıyasla daha prat�k ve uygulama üzer�ne gerçekleşmekted�r. Bunun 
yanı sıra, ün�vers�teler hem fiz�k� olarak daha gen�ş, hem de öğrenc� 
sayısı olarak college tarzı okullardan daha fazla olmaları sebeb�yle 
öğrenc�ye göster�len �lg� college’lara kıyasla pek yoğun değ�ld�r. 
Öğrenc�ler çoğu zaman kalabalık anfilerde ders d�nlemekted�r ve 

Ün�vers�te ve college arasındak� farklar yukarıdak� örneklerde de 
bel�rt�ld�ğ� g�b� ülkeden ülkeye farklılık göster�yor olsa da ana 
hatlarıyla şu başlıklar altında b�rb�rler�nden ayrılırlar:

YURTDIŞINDA
ÜNİVERSİTE - COLLEGE FARKI
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Commun�ty College s�stem�n�n belk� de en avantajlı tarafı �k� seney� 
b�t�rd�kten sonra dört senel�k b�r ün�vers�teye geç�ş �mkanının 
bulunmasıdır. Ülkem�zde bu �mkan 2+2 Ün�vers�te Eğ�t�m� olarak 
tanıtılmaktadır ve Amer�ka'da her geçen sene artan sayıda öğrenc� 
bu çerçevede Commun�ty College'lara başvurmaktadır. Henüz 
okumak �sted�ğ� bölüme, kar�yer olarak ney� seçmek �sted�ğ�ne karar 
veremem�ş b�r çok öğrenc� kend�ler�ne zaman tanımak �ç�n de 
Commun�ty College seçeneğ�n� değerlend�rmekted�r. İk� sene 
sonunda dört yıllık b�r ün�vers�teye geç�ş yapmayı düşünen 
öğrenc�ler, �ler�de seçecekler� bölüm �ç�n gerekl� olan b�r çok temel 
ders� burada alab�lmekted�rler. Bu açıdan Commun�ty College �deal 
b�r başlangıç noktasıdır. Ancak bunu yaparken d�kkat ed�lmes� 
gereken en öneml� nokta, Commun�ty College'da alınan kred�ler�n 
dört senel�k ün�vers�teye transfer�d�r. Aşağıda buna daha ayrıntılı 
olarak değ�neceğ�z.

B�r Commun�ty College'de okumanın en büyük avantajlarından b�r 
d�ğer� de eğ�t�m ücret�d�r. Commun�ty College eğ�t�m ücretler� dört 
senel�k b�r ün�vers�teye kıyasla c�dd� ölçüde  ekonom�kt�r. Bu sayede 
büyük b�r yatırıma kalkışmadan Amer�ka'da ün�vers�te deney�m�n� 
yaşamak ve bu deney�m sonrasında daha kalıcı kararlar alab�lmek 
mümkündür.

Commun�ty College s�stem� bütün bu avantajlara sah�p olmakla 
beraber, başvurmadan önce öğrenc�ler�n üzer�nde düşünmes� 

A
mer�ka'da ün�vers�te eğ�t�m� almak �steyen yabancı 
öğrenc�ler�n aklına gelen �lk fik�r çoğu zaman doğrudan dört 
senel�k b�r ün�vers�teye başvurmaktır. Bu, seçenekler 

arasında en çok başvurulanı olmakla beraber, Amer�ka'da ün�vers�te 
eğ�t�m� almak �ç�n yegane seçenek de değ�ld�r. Her yıl 10 m�lyondan 
fazla öğrenc�n�n ün�vers�te eğ�t�m� �ç�n terc�hler� Amer�ka'dak� 
“Commun�ty College”lar olmaktadır.

Commun�ty College'lar hem genel hem tekn�k eğ�t�m sunan �k� yıllık 
yüksek öğren�m kurumlarıdır. Hemen heps� finansal olarak 
bulundukları eyalet tarafından desteklenmekle b�rl�kte özel olanları 
da vardır. Amer�ka'da ün�vers�te eğ�t�m� alan öğrenc�ler�n %50'ye 
yakını bu kurumlarda eğ�t�m almaktadır. Sayısal olarak bu oran 2,5 
m�lyonu tam zamanlı, 4 m�lyonu �se yarı zamanlı olmak üzere 
toplamda 6,5 m�lyon öğrenc�ye denk gelmekted�r. 

Dört senel�k klas�k ün�vers�te eğ�t�m�nde öğrenc� b�r l�sans dereces� 
(Bachelor's Degree) �le mezun olurken Commun�ty College'lardan 
önl�sans dereces� (Assoc�ate Degree) �le mezun olunur. Fakat b�r çok 
k�ş�n�n yapmayı seçt�ğ� g�b�, b�r Commun�ty College'da geç�r�len �k� 
senen�n sonunda dört senel�k b�r ün�vers�teye geç�ş yapıp yüksek 
öğren�m� bu şek�lde tamamlamak ve b�r l�sans dereces� almak 
mümkündür. Commun�ty College seçeneğ�n�, özell�kle başka 
ülkelerden gelen öğrenc�ler �ç�n avantajlı kılan sebeplerden belk� de 
en öneml�s� budur.

Pek� uluslararası b�r öğrenc�n�n en başta Commun�ty College 
seçeneğ� üzer�nde durmasını sağlayacak d�ğer ana sebepler 
nelerd�r?

Commun�ty College'lere kabul ed�lmek dört senel�k eğ�t�m veren 
devlet ün�vers�teler�ne ve özel ün�vers�telere kıyasla çok daha 
kolaydır. Bu, eğ�t �m kal� tes�n�n düşük olduğu anlamına 
gelmemekted�r. Sınıflar ün�vers�telere göre daha küçüktür ve b�rey 
odaklı b�r eğ�t�m ver�lmekted�r. Eğ�t�menler �le b�reb�r �let�ş�m kurmak 
dört senel�k b�r ün�vers�teye göre çok daha kolaydır. Akadem�k kadro 
üyeler�, öğrenc�lerle çok daha yakından çalışab�lmekte,  kar�yerler� 
konusunda atacakları adımlarda onlara daha doğru ve etk�l� yol 
göstermekted�rler.

Commun�ty College'ler kend� bölges�nde bulunan b�r çok firma �le 
�let�ş�m ve �şb�rl�ğ� hal�nded�r. Prat�k ve tekn�k eğ�t�m�n ön plana çıktığı 
bu tarz okullarda okuyanlar �ç�n bu firmalarda staj, eğ�t�m ve 
mezun�yet sonrası �ş fırsatları oldukça fazladır.

Pek� “Commun�ty College” d�ye adlandırılan eğ�t�m kurumları tam 
olarak ned�r?

Commun�ty College'lerde yurt �mkanı çoğunlukla yoktur. B�r 
ün�vers�te deney�m�n�n sadece derslerden �baret olmadığını, 
sosyalleşmen�n ve beraber eğ�t�m görülen k�ş�lerle ders dışında da 

gereken bazı dezavantajlara da sah�pt�r. Bunlardan bazıları 
şunlardır:

vak�t geç�rmen�n önem�n� düşünürsek, bu tarz okulların ün�vers�te 
deney�m�n� öğrenc�ye %100 olarak sunamayacağını söyleyeb�l�r�z. 
Öğrenc� yakın çevrede b�r da�re k�ralamak, gerek�rse ev arkadaşı 
bulmak durumunda kalab�l�r. Commun�ty College seçeneğ�n� 
düşünen öğrenc� ve a�leler madd� olarak bunu da hesaba 
katmalıdırlar. Okulun bulunduğu şehre ve şehr�n �ç�ndek� konuma 

B�rçok Commun�ty College, kend� eyalet� �ç�ndek� b�rden çok okulla 
transfer anlaşması yapmıştır (art�culat�on agreement veya tranfer 
guarantee agreement). Bu transfer anlaşması �k� okul arası transfer�n 
kolay ve n�speten kayıpsız olacağı anlamına gel�r. Bu anlaşmalar her 
dönem değ�şeb�l�r, bu yüzden bu konuda sürekl� tak�pç� olmak 
gerek�r. Eğer öğrenc�n�n transfer olmak �sted�ğ� okul, devam ett�ğ� 
Commun�ty College �le anlaşmalı değ�lse öğrenc�n�n ders seçerken 
çok daha d�kkatl� olması gerek�r. Her �k� durumda da ders seç�m� 
dönem�nde hem kend� okulundak� danışmanlardan yardım alması, 
hem de geç�ş yapmak �sted�ğ� okulla temasa geç�p aldığı dersler�n 
onlar tarafından kabul ed�leceğ� yönünde onay �stemes� gerek�r. 
Yüksek öğren�m�n b�r sene ya da daha fazla uzamaması; öğrenc� ve 
a�les�n�n hem madd� olarak hem de moral ve mot�vasyon açısından 
zarar görmemes� �ç�n dersler�n transfer� konusuna önem ver�lmes� 
gerek�r.

Okula ver�lecek eğ�t�m ücret� dört yıllık ün�vers�telere kıyasla düşük 
olsa da ders k�taplarına ver�lecek ücret d�ğer ün�vers�telerle aynıdır. 
Okunacak bölüme ve müfredata göre b�r yarıyılda ders k�tapları �ç�n 
harcanacak ücret 300 – 1000 dolar arasında değ�şmekted�r. Fakat b�r 
çok ün�vers�tede olduğu g�b� kullanılmış k�taplar bulmak da 
mümkündür.

B�r Commun�ty College'da yüksek öğren�m hayatına başlayıp �k� 
sene sonunda dört senel�k b�r ün�vert�ye geç�ş yapmak �steyen b�r 
öğrenc�n�n d�kkat etmes� gereken en öneml� konu tartışmasız 
dersler�n transfer durumudur. Öğrenc�, �k� sene boyunca aldığı 
dersler�n heps�n�n l�sans dereces� almak �ç�n geç�ş yapacağı okul 
tarafından kabul ed�leceğ�ne em�n olmalıdır. Bunun �ç�n hazırlıklı 
olmayan b�r öğrenc� �k� sene sonunda yen� okuluna transfer olma 
aşamasında transfer� mümkün olmayan b�r ya da b�rden çok ders 
aldığını, bundan dolayı b�r yarıyıl, hatta b�r sene fazladan 
okuyacağını öğrend�ğ�nde c�dd� b�r hayal kırıklığı yaşayab�l�r. Bu 
durum da �ster �stemez akadem�k başarıyı etk�ler. Bu durumun 
yaşanmasını önlemek �ç�n Commun�ty College'�n her yarıyılında ders 
seçerken, transfer olmak �stenen okulun transfer kred�s� olarak kabul 
edeceğ� derslerden almak gerek�r. 

Commun�ty College kampüsler� b�r çok klas�k ün�vers�te kampüsüne 
kıyasla daha küçüktür. Fakat genelde şeh�r merkezler�nde ya da 
merkeze yakın bölgelere kuruldukları �ç�n öğrenc� sosyal hayat 
konusunda büyük b�r eks�kl�k h�ssetmeyecekt�r.

bağlı olarak, da�re k�ralamak �ç�n harcanacak m�ktar, mevcut olması 
hal�nde yurtta kalmak �ç�n ver�lecek m�ktardan çok daha düşük 
olab�l�r. Seyrek olmakla b�rl�kte kısıtlı yurt �mkanı sunan okullar da 
vardır. Şeh�r merkez�ne yakın okullar konum gereğ� bu �mkanı 
sunmazken kırsal kes�me daha yakın olan okullar çevredek� konut 
azlığından dolayı öğrenc�ler�ne bu ops�yonu sunab�l�rler.

Sonuç olarak, yüksek öğren�me Commun�ty College s�stem�nde 
başlamak, öğrenc�n�n hayatı boyunca karşılaşacağı bütün d�ğer 
terc�hler g�b�, avantaj ve dezavantajlarıyla değerlend�r�lmes� gereken 
b�r seç�md�r. Bu tarz okulları, sonrasını düşünmeden, özell�kle 
transfer koşullarına önem vermeden ve genel olarak yukarıda 
bahsed�len olumlu ve olumsuz yönler� hesaba katmadan seçmek 
hayal kırıklığı get�reb�leceğ� g�b�, bu s�stem� �y� tanıyarak geleceğ� 
planlamak ve bu doğrultuda hazırlıklı b�r şek�lde �lerlemek başarılı b�r 
ün�vers�te hayatının temeller�n� atmak olacaktır.

Genelde Commun�ty College'lerde çalışan fakülte üyeler�n�n b�r 
kısmı yarı zamanlı olarak ders veren, l�sansüstü (master) mezunu 
k�ş�lerd�r. Profesör, doçent, doktor olan öğret�m üyeler� bulunmakla 
b�rl�kte öğrenc� eğ�t�m kadrosundak� bu çeş�tl�l�ğe hazırlıklı olmalıdır.

Commun�ty College s�stem�ne dah�l olan okulların Türk�ye'de denkl�ğ� 
yoktur. Bunun neden�, Commun�ty College'ler�n ülkem�zdek� �k� 
senel�k okullardan olan farklılıkları ve bu okulların benzer�n�n, 
ülkem�z eğ�t�m s�stem� �ç�nde bulunmamasıdır. Öğrenc�, �k� sene 
sonunda Türk�ye �ç�n denkl�ğ� olan dört senel�k b�r ün�vers�teye 
geçmey�p, öğren�m�n� Commun�ty College'den alacağı önl�sans 
d � p l o m a s ı  b � t � r m e s �  h a l � n d e ,  d e n k l � k  a v a n t a j ı n d a n 
yararlanamayacaktır.

AMERİKA BİRLEŞİK
DEVLETLERİ’NDE
COMMUNITY COLLEGE EĞİTİMİ
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Bununla beraber, Tur�zm sektörüne özel eğ�t�lm�ş eleman �ht�yacını 
karşılama konusunda l�der olan ülke �se; İsv�çre'd�r. Köklü okullarında 
verd�ğ� üst düzey otelc�l�k eğ�t�m� �le, öğrenc�ler�ne okurken sunduğu 
deney�m kazanma fırsatları �le ve tab� k� mezunlarının dünyanın en �y� 
oteller�nde �şe alınması neden�yle de İsv�çre, bu konuda en başarılı 
ülked�r.

İsv�çre, Avrupa'nın göbeğ� d�ye tanımlayab�leceğ�m�z b�r bölgede, 26 
kanton'dan oluşan b�r konfederasyondur. Başkent� Bern olan İsv�çre, 
k�ş� başına düşen yıllık 67.000 dolarlık gel�rle dünyanın en zeng�n 
ülkeler�nden b�r�d�r. Pol�t�k olarak tarafsız kalmayı seçm�ş olan İsv�çre 
1815'ten bu yana h�çb�r savaşa g�rmem�şt�r. B�rleşm�ş M�lletlere 
henüz 2002'de katılmış olmasına karşın tüm dünyada yaşanan 
çatışmalarda ara buluculuk yapma ve barışı d�plomat�k yollarla 
koruma geleneğ� vardır. 

İSVİÇRE

Y�ne sektörün artan önem� ve popülar�tes� neden� �le,  akadem�k 
eğ�t�m almış, deney�m sah�b� elemanlara duyulan �ht�yaç da aynı 
şek�lde artmıştır. Dünyada b�rçok ülkede Tur�zm & Otelc�l�k alanında 
eğ�t�m veren yen� kurumlar açılmış, yen� eğ�t�m programları 
sunulmaya başlanmıştır. 

H
er geçen gün hayatın daha da hızlandığı dünyamızda, 
ülkeler�n sınırları da g�derek s�l�kleşmekted�r. Globalleşme 
sonucu �ş ve gez� olanakları artarken, buna bağlı olarak 

�nsanların hareketl�l�ğ� de artmıştır. Farklı şeh�rler� ve ülkeler� gerek �ş, 
gerek eğlence amaçlı z�yaret eden �nsanların sayısının artması, 
tur�zm ve otelc�l�k sektörünü, bugün daha önce h�ç olmadığı kadar 
öneml� ve vazgeç�lmez b�r hale get�rm�şt�r. Bu durum �se, 
gelecekler�n� bu sektörde gören ve Tur�zm & Otelc�l�k alanında kar�yer 
hedefleyen k�ş�ler�n sayısının c�dd� şek�lde artmasına yol açmıştır.

İsv�çre, ekonom�s�n� ayakta tutab�lmek �ç�n gerekl� olan 
hammaddelere sah�p değ�ld�r. Tüket�m maddeler�n�n hemen heps�n� 

İSVİÇRE YÜKSEK ÖĞRENİM SİSTEMİ

�thal eder. İsv�çre, �hracatın yer�ne sırtını h�zmet sektörüne 
dayamıştır. En öneml�ler� bankacılık, tur�zm ve s�gorta sektörler�d�r. 
Bu sektörler İsv�çre ekonom�s�n�n vazgeç�lmez unsurlarıdır. Bu 
durumda, bu sektörler �ç�n �ş gücü yet�şt�rmek konusunda da 
İsv�çre'n�n dünyanın önde gelen �k� ya da üç ülkes�nden b�r�s� 
olmasına şaşırmamak gerek�r.

İsv�çre hem doğası, hem de modern yapısı �le, gezmek ve yerleşmek 
�steyen b�r çok �nsanı kend�ne çekmekted�r. Bununla b�rl�kte 
yurtdışında öğren�m görmek �steyen b�rçok öğrenc� de bu ülkey� 
seçmekted�r. Her geçen sene uluslararası öğrenc�ler tarafından daha 
çok terc�h ed�lmekte olan İsv�çre ün�vers�teler�ndek� toplam öğrenc� 
nüfusunun yüzde 40 ' tan faz lasın ı  yabancı  öğrenc � ler 
oluşturmaktadır.

Çoğu İsv�çre ün�vers�tes�nde b�r eğ�t�m yılı 3 döneme ayrılmıştır. 
B�r�nc�s�, Eylül başından Aralık'a kadar,  �k�nc�s� Ocak ayından Mayıs 
başına kadar, üçüncüsü �se Mayıs'ın sonlarından Temmuz'a 
kadardır. Sınıf geçme s�stem�ne göre değ�l, bell� b�r kred� yükünü 
tamamlamaya bağlı olarak mezun olunur. Okul ücretler� d�ğer b�rçok 
ülkede olduğu g�b� okuldan okula değ�ş�kl�k göster�rken, aynı şek�lde 
devlet ün�vers�teler� özel kurumlara göre daha hesaplıdır. İsv�çre'dek� 
devlet ün�vers�teler�n�n ücretler� b�rçok ülkeye kıyasla oldukça 
ekonom�kt�r. İsv�çre Hükümet� her yıl, “Yabancı Öğrenc�ler İç�n Burs 
Federal Kom�syonu” aracılığıyla İsv�çre'de okumak �steyen bell� 
sayıda yabancı öğrenc�ye burs �mkanı sağlamaktadır.  

İsv�çre Yüksek Öğren�m s�stem� 10 adet kanton ün�vers�tes�, 2 adet 
Federal Teknoloj� Enst�tüsü �le özel ün�vers�telerden oluşmaktadır.  
İlk bahsed�len 12 okul devlet tarafından desteklen�rken, özel 
ün�vers�teler finansal olarak bağımsızdır. Bu 12 okul dünyanın sayılı 
araştırma merkezler�ne de ev sah�pl�ğ� yapmakta olup tüm dünyada 
hazırlanan b�l�msel yayınlarda en çok referans göster�len 
kurumlardır. lSw�ss H�gher D�ploma �n Hotel & Tour�sm Management

lSw�ss D�ploma �n Hotel Operat�ons Management

lPostgraduate D�ploma �n Internat�onal Bus�ness �n Hotel & Tour�sm 
Management

Tur�zm & Otelc�l�k Eğ�t�m�
Türk�ye'de klas�k olarak “Tur�zm ve Otelc�l�k” adıyla b�l�nen bölüm 
İsv�çre'de sadece “Hotel Management” veya “Tour�sm Hosp�tal�ty” 
adlarıyla anılmaktadır. İsv�çre'de otelc�l�k eğ�t�m� veren okulların 
sayısı fazla değ�ld�r ve bu eğ�t�m� veren okulların hemen heps� özel 
kurumlardır. Buna rağmen İsv�çre, otelc�l�k eğ�t�m�nde en köklü ve 
l�der ülkelerden b�r�s�d�r. Hatta İsv�çre �ç�n , “Hotel Management” 
eğ�t�m�n�n doğduğu ülke demek yanlış olmayacaktır. Bu alanda �lk 
kurulan eğ�t�m kurumlarının geçm�ş� 100 yıl kadar önceye 
uzanmaktadır. 

İsv�çre'de otelc�l�k eğ�t�m� veren okulların, dünyadak� en prest�jl� otel 
z�nc�rler� üzer�nde sarsılmaz b�r �majı vardır ve bu otel z�nc�rler�nde 
çalışan k�ş�ler�n öneml� b�r bölümü de bu okullarda eğ�t�m almışlardır. 
Bunun en öneml� neden� de, bu okulların profesyonel �ş anlayışını 
özümsem�ş ve uluslararası �ş ortamı �ç�n donanımlı k�ş�ler 
yet�şt�rmes�d�r. 

İsv�çre'dek� otelc�l�k okullarında, Turizm & Otelcilik eğitimi altında, 
birçok lisans ve lisansüstü program ile çeşitli sertifika ve diploma 
programı sunulmaktadır. Bu programlardan bazıları;

lSw�ss H�gher D�ploma �n Hosp�tal�ty Management
lSw�ss H�gher D�ploma �n Hosp�tal�ty & Event Management

lSw�ss Cert�ficate �n Hotel & Restaurant Operat�ons
lBachelor of Internat�onal Bus�ness �n Hotel & Tour�sm Management

lMaster �n Internat�onal Hosp�tal�ty Management 
lPostgraduate D�ploma �n Hotel Operat�ons Management
lPGD �n Hosp�tal�ty Management
lMaster of Internat�onal Bus�ness �n Hotel, Resort and Spa 
Management 

lMaster of Arts �n Internat�onal Bus�ness �n Hotel & Tour�sm 
Management
lMaster of Sc�ence �n Internat�onal Hosp�tal�ty Management
Bu programlara g�r�ş koşulları, okullar ve programlar arasında 
değ�ş�kl�k göstereb�lmekle beraber, genel kabul koşulları şunlardır:
lL�se mezun�yet� belges�
lTranscr�pt

İsviçre'de turizm otelcilik eğitimi sunan okullar, sundukları programlar 
ve kabul koşulları hakkında daha geniş bilgi için, UED Üyesi eğitim 
danışmanlığı firmaları ile temasa geçebilirsiniz. 

İsviçre'de ve dünyadak� prest�jl� oteller, �şe alacakları mezunlarda 
sadece başarılı b�r akadem�k geçm�ş değ�l, aynı zamanda otelc�l�k 
alanında kullanmaya hazır temel yetenekler� de görmek �sterler. Bu 
gereks�n�m de dünyanın her yer�nde olduğu g�b� öğrenc�n�n staj 
olanaklarını kullanmasıyla karşılanır. Tur�zm sektöründe okurken 
prat�k yapmak ve �ş� yaparak öğrenmek, sektörün vazgeç�lmez b�r 
unsurudur. Bu nedenle İsv�çre'dek� tüm okullarda �nanılmaz staj 
�mkanları bulunmaktadır.

İsv�çre yasalarına göre tüm staj ve eğ�t�mlerde öğrenc�ye maaş 
ödenmes� zorunludur. Çoğu okulda her sömestr sonrası öğrenc�ye 
b�r seferl�k olarak ülke �ç�ndek� b�r otelde 6 aylık, ya da �k�nc� seçenek 
olarak, yurt dışındak� b�r otelde 12 aylık staj fırsatı sunulmaktadır. 
İsv�çre �ç�nde staj yapmak �steyen öğrenc� �ç�n fırsatlar çoğunlukla 
ülken�n Fransızca ya da Almanca konuşulan bölgeler�ndek� otellerde 
bulunur. Öğrenc�ler bu otellerde genelde serv�s, reseps�yon, mutfak 
ve tem�zl�k departmanlarında çalışırlar. Öğrenc�n�n staja kabul ed�l�p 
ed�lmemes�, kabul ed�l�rse hang� departmanda çalışacağı, k�ş�n�n o 
bölgede konuşulan d�le olan  hak�ml�ğ�ne ve yetenekler�ne göre 
bel�rlenmekted�r. Yurtdışında 12 aylık staj �ç�n �se başta Amer�ka, 
B�rleş�k Krallık ve Duba� olmak üzere tur�zm sektörünün gel�şm�ş 
olduğu b�rçok ülke terc�h ed�lmekted�r. 
 

lİng�l�zce d�l sev�yes�n� göster�r sınav sonucu (Bazı okullar kend� özel 
sev�ye bel�rleme testler�n� de uygulamaktadır)

Staj olanağının yanı sıra �şverenlerle yüz yüze �let�ş�m �ç�n b�r d�ğer 
fırsat da, otel tems�lc�ler�n�n yaptığı kampüs z�yaretler�d�r. İsv�çre'dek� 
seçk�n oteller�n yönet�c�ler� otelc�l�k eğ�t�m� veren okulları sık sık 
z�yaret etmekte, hem sem�ner formatında b�lg�lend�rme yapmakta, 
hem de arzu eden öğrenc�lerle b�reb�r �let�ş�mde bulunmaktadır. Bu 
şek� lde �şverenler,  gelecektek� potans�yel çalışanlarını 
değerlend�rmeye almaktadır. Öğrenc� �se, hem �sted�ğ� staj fırsatını 
elde etmekte, hem de mezun�yet sonrası �ş bulmak �ç�n �let�ş�m ağını 
gen�şletmekted�r. 

lM�n�mum 17 yaşında olmak

İSVİÇRE’DE
TURİZM & OTELCİLİK EĞİTİMİ
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Öğrenc�ler�ne teor�k, araştırma odaklı ve uygulamalı gel�şm�ş 
programlar sunan İtalyan ün�vers�teler� ve çeş�tl� sanat konularında 
uzmanlaşmış okulları, özell�kle tasarım, moda,  m�mar� ve 
restorasyon konularında dünyada l�der durumda bulunmaktadırlar.

Ülkede, Avrupa B�rl�g� ve dünya l�derl�ğ� yarışında yer�n� devam 
ett�reb�lmek �ç�n, eğ�t�me oldukça önem ver�lmekted�r. Pek çok 
Avrupa ülkes�nde olduğu g�b�, İtalya'nın ün�vers�te eğ�t�m�nde de 
1999 yılında Bologna Deklarasyonu �le büyük b�r dönüşüm ve 
yen�leme yapılmıştır. Bu deklarasyon uluslararası öğrenc�ler�n 
gözünde İtalya'dak� eğ�t�m s�stem�n�n güven�rl�ğ�n� artırdığı g�b�, 
özünde öğrenc�ler �ç�n genel eğ�t�m tecrübes�n� gel�şt�rmek ve 
ün�vers�telerdek� eğ�t�m�n d�ger Avrupa ülkeler�ndek� ün�vers�teler �le 
uyumlu olmasını amaçlamaktadır. 

İ
talya dünyanın en sanay�leşm�ş �lk 10 ülkes� arasında yer 
almasının yanı sıra; moda, tasarım ve sanat konularında da 
dünyanın en önde gelen ülkeler�nden b�r�d�r. Sadece görülmes� 

gereken çarpıcı manzaraları ve muhteşem m�mar�s� �le değ�l, 
tasarım, otomot�v, şeh�r planlama, m�mar�, sanat, teknoloj� ve moda 
sektörünün en öneml� merkezler�nden b�r� olmuştur.

Moda dünyanın en hızlı büyüyen ve en kazançlı sektörler�nden b�r�d�r. 
Oldukça rekabetç� olan bu sektörde başarılı olab�lmek �ç�n öncell�kle 
doğal yeteneklere sah�p olmak ve olab�lecek en �y� eğ�t�m� almak 
şarttır. Başarılı olunduğu takd�rde �se elde ed�len kazançlar oldukça 
yüksek olduğu g�b� kar�yer açısından da tatm�n ed�c�d�r. Bu da çok 
sayıda yabancı öğrenc�n�n moda ve tasarım g�b� konularda neden 
özell�kle İtalyan ün�vers�teler�n� seçt�kler�n� en �y� sek�lde açıklar. 
B�rçok konuda oldugu g�b� moda konusunda da güncel akımların 
çoğu İtalyan tasarımcıların bel�rled�ğ� şek�lde dünyaya yayılmaktadır. 
İtalya'da okumuş olmak ve tasarm �le �ç �çe yaşamak öğrenc�lere 
sadece eğ�t�m anlamında değ�l b�r hayat görüşü kazanmaları ve bu 
deney�mler�n� gelecektek� meslekler�ne yansıtmaları anlamında da 
büyük b�r avantaj sağlar.

İtalya'dak� sanat ve tasarım okullarının başvuru ve kabul koşulları 
farklılıklar göstereb�lmekted�r. Bununla b�rl�kte, �sten�len en öneml� 
belgeler öğrenc�n�n akadem�k durumunu gösteren not dökümler� ve 
sanat bölümler�nde şart koşulan  portföy çalışmalarıdır. Bazı 
ün�vers�teler bölümün �steğ� doğrultusunda yetenek sınavı ve 
mülakat talep edeb�lmekted�r. 

Moda Tasarımı (Fash�on Des�gn), Moda İşletmec�l�ğ� (Fash�on 
Bus�ness), Moda Pazarlama (Fash�on merchand�z�ng), St�l�stl�k 
(Fash�on Styl�ng), İç M�mar� (Inter�or Des�gn), Grafik Tasarım 
(Graph�c Des�gn), Aksesuar Tasarımı (Accessor�es Des�gn), İşletme 
Tasarımı (Bus�ness Des�gn), Otomob�l Tasarımı (Car Des�gn & 
Mob�l�ty), Etk�leş�m Tasarımı (Interact�on Des�gn), İç Mekan Tasarımı 
(Inter�or & L�v�ng Des�gn), Ürün Tasarımı (Product Des�gn), Moda 
Teknoloj�s� (Fash�on Technology), Ayakkab� tekn�kler� (Shoe 
Techn�ques), Kent yönet�m� ve M�mar� Tasarım (Urban Management 
& Arch�tectural Des�gn), Moda Ilet�s�m (Fash�on Commun�cat�on), 
Moda ve Pazarlama (Fash�on Promot�on), Marka Yönet�m� (Brand 
Management), Moda T�caret� (Fash�on Buy�ng)...

Bu okulların merkezler� genell�kle İtalya’nın moda ve tasarım 
konusunda en öneml� şeh�rler�nden olan M�lano veya Floransa’da 
bulunmaktadır. Sektördek� �t�barlarının yanı sıra, “Moda Tasarımı” 
konusunda yen� projeler �le �lg�l� b�r araştırma ve danışma merkez� 
olarak uluslararası alanda söz sah�b� olmuşlard�r. 

Bu okullarda çok çeş�tl� programlar sunulmaktadır. Bunlardan 
bazılarını şöyle sıralayab�l�r�z; 

Bu belgeler dışında başvurulan ün�vers�te ve bölüme göre, 
özgeçm�ş, eğ�t�m görülen okulun n�tel�kler�n� göster�r okul profil�, n�yet 
yazısı ve kısa kompoz�syonlar �steneb�l�r.

Ün�vers�telerde 3 senel�k l�sans programları, 1 senel�k master veya 
sert�fika programları sunulmaktadır. Eğ�t�m d�l� okuluna gore 
değ�ş�kl�k göstermekte ve eğ�t�m d�l� İtalyanca veya İng�l�zce olan 
programlar bulunmaktadır. B�rçok İtalyan okulu uluslararası öğrenc� 
çekeb�lmek �ç�n programlarını İng�l�zce sunmayı terc�h eder. 
Türk�ye'de de en çok b�l�nen tasarım okulları, eğ�t�m d�l� İng�l�zce olan, 
Domus Academy, Ist�tuto Europeo d� Des�gn, NABA – Nuova 
Accadem�a d� Belle Art� M�lano,  SPD Scuola Pol�tecn�ca d� Des�gn 
M�lano, Pol�moda Floransa ve Ist�tuto Marangon� g�b� okullardır.

Programların başlangıç tar�hler� okullara göre değ�ş�kl�k 
göstereb�lmekted�r.  Ayrıca tasarım bölümler�nde okuyan ün�vers�te 
öğrenc�ler� �ç�n yaz aylarında 1-3 hafta sürel� kurslar da vardır.

İTALYA’DA
SANAT, MODA & TASARIM EĞİTİMİ




