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U ED Baskani Çaglayan

Ozer:

egitim planlanmasi
gerekli bir süreçtir

Yurtdisi

Türkiye'nin ABD'ye ögrenci gönderen 6'ncl ülke
oldugunu belirten Özer, kisilerin hedeflerine uygun programlara yerlestirilmesigerektiginisöyledi.
Uluslararasi Egitim Danismanligi Dernegi (UED)Baskatu
Çaglayan Özer, yurtdisi egitimin
dikkatlice planlanmasi gerektigini belirterek, kisinin yeteneklerine, kariyer hedeflerine ve isteklerine uygun programlara
yerlestirilmesigerektiginivurguladi. 2004 yili rakam1annagöre,
Türkiye'nin ABD'ye ögrenci
gönderen ülkeler arasinda 6'nci
sirada yer aldiginibelirten özer,
ögrencilerin ABD'den sonra Ingiltere, Kanada, Avustralya ve
Yeni Zelanda'nin tercih ettiklerini kaydetti.
Lisansve lisanüstü egitim almak isteyen ögrenciler için,
vakif üniversitelerinin ücretlerinin yabanci üniversiteler ile
yansir geldigini belirten Özer,
Türkiye'de iyi bir üniversiteye
girmek için yasanan zorluklarin, yurtdisinda egitim seçenegini cazip hale getirdigini ifade
etti. Ögrencilerin, en azindan
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bir yabanci dile tam anlamiyla
hakim olabilmek adina yurtdisina gitmenin bir zorunluluk
olduguna inandiklarini ifade
eden çaglayan Özer, bu gibi
nedenlerle yurtdisi egitimin
özellikle son yillarda oldukça
popüler bir hale geldigini vur- rami bitinceye kadar onlara ve
guladi.
ailelerine her türlü kosulda
destek
olmaya devam ettiginin
UED, FELCA üyesi
.
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olmaya aday
yurtdisinda egitim alabilmenin, ülke ve okul tercihinden
bürokrasiye, vize islemlerinden
uçusa kadar oldukça kapsamli
bir bütünün sorunsuz asilmasini gerektirdigini kaydeden
Özer, bu noktada danismanlik
sirketlerinin önemine dikkat
çekti. özer, birçok ögrenci vize
prosedürlerini asamadigi için
yurtdisina gidemedigini, UED
üyesi danismanlik sirketlerinin,
kayinan vize asamasina, ögrencilerin tercih ettigi egitim prog-

Özer, DED'nin 2006 yilinda
uluslararasi egitim danismanligi
sirketlerini bünyesinde toplayan ve Italya, Fransa, Ispanya,
Japonya ve Brezilya gibi yabanci ülkelerdeki dernekler tarafindan olusturulmus uluslararasi bir kurum olan FELCA'nin
(The Federation of Education
and Language Consulting Associations) üyesi olmaya aday
oldugunu söyledi.
Baskan Özer, sektördeki en
önemli sorunu ise yurtdisi egitimle ilgili yasal bir mevzuatin
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