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Önce

Türkiye'den her yilortalama
15 bin ögrenci firsatlar ülkesi
Amerika'ya egitim içingidiyor.
4 bine yakin üniversite ve kolejde
500 bin civarinda yabanci
ögrenci ögrenim görüyor

aber bin,?
nu esklr
Grass'in, (
dugunu <>grenmek
du mu? Yaslandik~
rriayi beklemeden,
ciddi bir antiNazila
gu onunla ilgilidüpek az etkiliyor? (
rniyoruz. Gençlik
geçmiyoruz, Ç~ui
tercihinin, yenilme~
de, ülkesinin çikani
sünerek, o anda mf
vunma grubuna kc
olabilecegidüsünCE
bir hosgörü yaratrr
ya da 17 yasinda
tercihin, ABD'de c
gara alisverisi yap
vememeyecek yasi
gerçek bir tercih bi
cegini söylesem, çe
na gitmeyecek bir
olurum, ama gö~
riskliistir.
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niversite yasamina yurtdisinda devam
etmeye karar verdiniz. Seçiminizin
tüm yasaminizi etkileyecegini biliyor
ancak hangi üniversite, hangi ülke, en
saglikli bilgiyi nereden alabilirim gibi aklinizi kurcalayan yüzlerce soruya cevap bulmaya çalisiyorsunuz. Sizler için hazirladigimiz yurtdisi egitim dizisinde Amerika'dan Ingiltere'ye, Avustralya'dan
Kanada'ya, Malta'ya kadar Türk ögrencilerin gözdesi olan ülkelerde üniversite imkanlarini, tasimaniz gereken sartlari, ve daha pek çok sorunun ce-
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vabinibulacak,bilinçlibir sekildekarar

.

vereceksiniz. Amerika, yüksekögrenim yapmak isteyen gençlerin de gözdesi. Konsolosluk verilerine
göre Türkiye'den her yil ortalama 15 bin ögrenci
Amerika'ya egitim için gidiyor. Education World
Yurtdisi Egitim Danismanlik Sirketi Genel Müdürü Emre Barlas, Amerika'da üniversite ögrenimi
yapmak içiri hangi sartlari tasimaniz ve nasil bir
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HRAMAN
Si be I KA

ka'da devam etmeye.
karar verdim öncelikle ne yapmaliyim?
Bu konuda danismanliksirketlerinden,
www.fullbright.org.trsitesinden bilgi alinabilir.
Telefonla ön bilgi almak isteyenleriçin sirketimizin telefonu0212 280 86 36.Amerikan Konsolos1__~_ 1\I"'Ii11'\"..,~ LV\ nt\
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4 yillik fakülteye rahatça geçis yapabilirler.
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Dil ögreniminin mal...
yeti nedir?
Ingilizce programlari genellikle 8, 10 veya 12'ser
haftadan olusan dönemler arasinda veriliyor.
Örnegin University of Califomia, Santa C~ 10
hafta yogun Ingilizce egitimi 2 bin 850 dolar, Murray State University
8 hafta
yogun _ Ino
.
__ - Kentucky
_ ~
_
_
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Amerika'da h~ngi bölümler gözde?
Isletme,mühendislik,isletmemühendisligi,endüstri mühendisligi,pazarlama,bilgisayar

TS okumus ancak fen bilimleri isteyen bir ögrenci ne yapmali?
Bu dUl1llp,da2+ 2 en iyi çözümdür, ilk 2 seneyi
Commui\ity College'lerde okuyan ögrenci burada
istedigi bölümü seçip o bölümün egitimine baslar,
tik 2 sene,genel
egitim
olus. ..
... -. ve bölüm derslerinden
_.u.u
..__

Bir karann dogi
gini her seyolup bi
gerlendirmek haksi
nn sicakligi içinde
karar, kendisine en
dir, diye varsayabUi

beden
tarafta
olanlar, kararIannin dogrulugunun

yanlisligi-

nin

h.esa~ini

vermeyi goze
almis ola. i
rak hare- .. ~
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