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Değerli Okurlarımız,
Bir akademik yılın daha henüz başında,
yeni sayımızı çıkarmış olmanın heyecanı
ve mutluluğu içindeyiz. Biz UED üyesi
eğitim danışmanları, bu eğitim yılına
da öğrencilerimize en doğru şekilde yol
gösterici olabilmenin sevinci ve gururuyla
başlıyoruz. Daimi görevimiz “doğru
öğrenci - doğru eğitim kurumu” ikilisinin en iyi şekilde
eşleşmesine katkıda bulunmak… İşte bu amaç uğruna
çalışırken UEDucation Magazine Yayın Kurulu olarak 4.
sayımızı da yayınlamış olmanın sevincini yaşıyoruz.
Bu sayımızda yine çeşitli konulara değindik; işte bazılarından
başlıklar;
BÜYEM (Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi)
ile işbirliği kapsamında hayata geçirdiğimiz Yurtdışı
Eğitim Danışmanlığı Uzmanlık Programı hakkında sizleri
bilgilendirmek istedik. Fransa’da Fransızca eğitim yerine bu
kez Fransa’da işletme eğitimini İngilizce görmek isteyenler
için bilgi içeren bir araştırmaya yer verdik. Fransa demişken
hemen yan komşusuna geçip, İspanya’da İspanyolca Dil
Eğitimi konusuna da değindik. Yaratıcılık ve estetik deyince
aklımıza ilk gelen, diger bir Akdeniz ülkesi İtalya’da Sanat,
Moda ve Tasarım Eğitimi de bu sayımızda yer verdiğimiz
konulardan…
İngilizce dil eğitiminde Kanada okullarının yeri inkar edilemez;
biz de bu konuyu irdeleyerek aydınlatıcı olmak istedik.
İngilizce eğitiminden söz etmişken İngilizce öğretmenlerine
uluslararası platformda ekstra kalifikasyon kazandıran
Teacher Training Programları hakkındaki makalemizin de
faydalı olacağına inanıyoruz.

ALMANYA’ DA
MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ
Yurtdışında mühendislik okumak isteyen öğrencilerin ilk
tercihlerinden biri teknolojideki üstünlüğü ve üretilen teknik
donanımın kalitesi ile ön plana çıkmış olan Almanya’dır.

Üniversite eğitim programlarına değinmemek olmaz; bu kez
Almanya’da Mühendislik Eğitimi, Amerika’da Hukuk Yüksek
Lisansı ve Yurtdışında MBA Programları konularını bu sayımız
kapsamına dahil ettik. Ardından İngilizce’nin anadil olduğu
başka bir ülkede, Avustralya’da Work and Holiday Programı
ve Mesleki Eğitim hakkında bilgilendirici yazılara yer verdik.

In a time of increasing uncertainty, there has never
been a better opportunity to invest in your future.
Why wait for the world to change around you? MAXIMISE YOUR EMPLOYMENT
OPPORTUNITIES NOW. Our programs have regular intakes, so visit our website or speak with
your agent for all the information you need to kick-start your career. We offer undergraduate
and postgraduate courses in Business, Accounting and Information Technology geared to a
changing world, with all the benets of studying with one of Australia’s leading universities.

Dünya genelindeki mesleki eğitim programları içerisinde,
aşçılık eğitiminin en çok tercih edilen programlardan olduğu
bir gerçek. Biz de Yurtdışında Aşçılık Eğitimi konusunu
inceleyelim istedik. Diğer konu başlıklarımız ise; “Yurtdışı
Sağlık ve Seyahat Sigortaları” ve “Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı
Neden Gerekli?”.
Bu sayımızın da eğitim ve öğretim konusundaki daimi
gelişime açık, 7’den 70’e tüm öğrenci ve öğrenci adaylarına
katkı sağlayacağı inancındayız. Farklı ülkelerdeki farklı
programlara değindik, bilgilendirici makalelerin size yol
gösterici olacağı inancındayız.
Bu sayımızda katkısı bulunan herkese çok teşekkürler.
2013 yılında çıkacak olan yeni sayımızda görüşünceye kadar
çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.

Leaders in Australian education
www.csu.edu.au/international
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İTALYA’ DA
SANAT&MODA&TASARIM EĞİTİMİ
İtalya dünyanın en sanayileşmiş ilk 10 ülkesi arasında yer
almasının yanı sıra; moda, tasarım ve sanat konularında da
dünyanın en önde gelen ülkelerinden biridir. Sadece görülmesi gereken çarpıcı manzaraları ve muhteşem mimarisi
ile değil, tasarım, otomotiv, şehir planlama, mimari, sanat,
teknoloji ve moda sektörü ile de dünyanın(Avrupa’nın) en
önemli cazibe merkezlerinden biri olmuştur.
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haberler
AVUSTRALYA MEZUNİYET SONRASI
ÇALIŞMA SÜRESİNİ UZATIYOR...
Avustralya Hükümeti yetkilileri, uluslararası eğitim
sektörüne destek verme politikasının bir parçası olarak,
akademik eğitim alan yabancı öğrencilere tanınan mezuniyet
sonrası çalışma izni süresinin uzatılacağını açıkladılar. Buna
göre, lisans eğitimlerinin en az son iki yılını Avustralya’da
tamamlamış ve mezun olmuş kişiler, 2013’ten itibaren bu
yeni düzenlemenin kapsamına gireceklerdir. Bu da vize
basvurularını şu sıralarda yapmakta olan öğrencilerin de bu
olanaktan yararlanabileceği anlamına gelmektedir.
Şu an itibarı ile Avustralya’da lisans ya da lisans üstü
eğitim görmekte olan uluslararası öğrencilerin %80’inden
fazlası, mezuniyet sonrası çalışma izni dahilinde, 18 ay
Avustralya’da çalışma hakkı veren ‘Mezunlar İçin Geçici İş
Vizesi’nden (Temporary Skilled Graduate Visa) yararlanma
fırsatına sahiptir. Yeni düzenlemeler ise lisans ve yüksek
lisans (taught master) öğrencileri için mezuniyet sonrası
çalışma süresini 2 yıla çıkarmaktadır. Bu süre, araştırma
(research) amaçlı Master öğrencileri icin 3 ve Doktora (PhD)
öğrencileri için ise 4 yıla çıkmaktadır.

haberler
ödüllerde UED, “Agency Association”- “Eğitim Danışmanlık
Firmaları Derneği” kategorisinde aday gösterildi. Bu
alanda Brezilya’dan BELTA, İtalya’dan IALCA, İspanya’dan
ASEPROCE ve İsviçre’den SALTA ile yarışacak olan UED
daha önce de bu ödüle aday gösterilmişti. Dergimiz yayına
hazırlandığında, kazananlar henüz açıklanmamıştı.

CHRISTCHURCH’DE
ULUSLARARASI
ÖĞRENCİLERE ÇALIŞMA İZNİ...

KANADA’DAKİ YABANCI
ÖĞRENCİLER ÜLKE EKONOMİSİNE
1 YILDA 8 MİLYAR KANADA DOLARI
KATKI SAĞLADI...

Yeni Zelanda Göçmenlik Bakanlığı, Christchurch’de
eğitim alan uluslararası öğrencileri iligilendirecek yeni
değişiklikleri açıkladı. 27 Ağustos’tan itibaren artık yabancı
öğrenciler aşağıdaki şartları yerine getirdikleri sürece
haftada 20 saat çalışma hakkını kazanmış olacaklar:
• 4 haftadan az olmayan bir programa “tam zamanlı” bir
öğrenci olarak katılıyorlarsa,
• An itibariyle bir öğrenci vizesine sahiplerse,
• NZOA’nın kalite güvenliği sisteminde en yüksek güvenilirlik
reytingini almış ve aynı zamanda Christchurch’de bulunan

Kanada Hükümeti yayınladığı raporla, ülkede eğitim gören
yabancı öğrencilerin ülke ekonomisine 2010 yılı içinde 8
milyar Kanada Dolarından fazla katkı sağladığını açıkladı.
2008 yılında bu rakam 6.5 milyar Kanada Doları idi.
Yurtdışı eğitim sektörü alanında faaliyet gösteren bir piyasa
araştırması kurumu olan ICEF Monitor’un de verilerine
göre 2010 yılında Kanada’da 218.000 tam zamanlı yabancı
üniversite öğrencisi eğitim gördü. Bu rakam 1999 yılı
verilerinin neredeyse iki katı olup, 2008 rakamlarından ise
40.000 öğrenci fazladır.

Yapılan açıklamada, bu degisiklikler ile Avustralya’yı diğer
ülkelerdeki düzenlemelerle daha uyumlu bir hale getirmek
ve Avustralya’da birçok farklı alanda, kaliteli ve uzun süreli
eğitim almak isteyen uluslararası öğrencilere daha kapsamlı
eğitim paketleri sunabilmenin amaçlandığı belirtilmektedir.
Bu yeni düzenleme ve Avustralya’nın uluslararası
öğrencilere sunduğu diğer fırsatlar hakkında daha detaylı
bilgi için, UED üyesi yurtdışı eğitim danışmanlığı firmaları
ile iletişime geçebilirsiniz.

UED’ye
BÜYÜK ONUR...
Uluslararası Eğitim Sektörünün en önemli süreli
yayınlarından biri olan Study Travel Magazine, geleneksel
olarak her sene verilen Study Travel Star Awards’ın 2012
yılı adaylarını, Ağustos sayısında açıkladı. Uluslararası
eğitim kurumlarının en iyi eğitim danışmanlık firmalarını,
eğitim danışmanlığı firmalarının ise en iyi okulları oyladığı
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JEAN MONNET BURSLARINDA
BURSİYER SAYISI ARTTIRILDI...
Avrupa Birliği ile ilgili konularda yüksek lisans veya
araştırma yapmak isteyen kamu görevlilerine, üniversite
öğrencilerine, akademik ve idari personele, STK ve özel
sektör çalışanlarına AB üyesi ülkelerde eğitim imkânı
sağlayan Jean Monnet programının bütçesi arttırıldı.
Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Avrupa Komisyonu
tarafından aday ülkelerde yürütülmekte olan ve ülkemizde
de Avrupa Birliği Bakanlığınca yürütülen Jean Monnet Burs
Programı her yıl 100 kişiye burs olanağı sunuyordu. Bu
sene bu sayı 130 kişiye çıkarıldı. 2012-2013 eğitim yılı için bu
burslara başvuru yapmak isteyen adaylar için son başvuru
tarihi ise 19 Kasım 2012 olarak belirlendi.
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YENİ MALTA VİZE
BAŞVURU MERKEZLERİ...
İstanbul ve Ankara vize başvuru merkezlerinden sonra, İzmir, Bursa ve Gaziantep’te de Malta Vize Başvuru
Merkezleri açıldı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ve
Türkiye’de oturum izni olan diğer ülke vatandaşlarına hizmet verecek olan yeni Malta Vize Başvuru Merkezleri’nin
iletişim bilgileri ise şöyle:
MALTA VISA APPLICATION CENTER İzmir
KÜLTÜR MAH. 1375 SOK. NO:25/E ALSANCAK/
TEL: 0 232 422 32 81
FAX: 0232 422 34 48
EMAIL: info.mltist@maltavac-tr.com
MALTA VISA APPLICATION CENTER Bursa
KÜKÜRTLÜ MAH KÜKÜRTLÜ CAD NO: 3/2 B OSMANGAZİ/
BURSA
TEL: 0 224 234 81 00
FAX: 0 0224 234 81 21
EMAIL: info.mltist@maltavac-tr.com

Kanada Hükümeti’nin raporuna göre, yabancı öğrencilerin
2010 yılında ülke ekonomisine kazandırdıkları 8 milyar
Kanada Doları sayesinde, 86.570 meslek sahibi desteklenmiş
ve devlete vergi olarak 455 milyon Kanada Doları ödenmiştir.
An itibariyle yabancı öğrencilerin Kanada’ya sağladığı
ekonomik fayda, alüminyum ya da havacılık ürünleri
ihracatından daha fazladır.
İngilizce dil okullarının yaptığı yıllık ek katkının ise 788
milyon Kanada Doları olduğu tahmin edilmektedir.
Languages Canada okullar grubunun 2010 yılında üyeleri
arasında yaptığı araştırma sonunda, o yıl içinde tahmini
olarak 137.000 öğrencinin İngilizce eğitimi için Kanada’ya
geldiği belirlenmiştir. Bu öğrencilerin birçoğu ise takip eden
yıllarda Kanada’daki üniversitelerde öğrenim hayatlarını
devam ettirmişlerdir.

isimli kuruluşun İstanbul, Ankara, Bursa ve Gaziantep
bürolarına yapılacaktır. İzmir ve Antalya`daki bürolar ise 1
Kasım 2012`de faaliyete geçecektir.

MALTA VISA APPLICATION CENTER GAZİANTEP
İNCİLİPINAR MAH. C NOLU SOK. KAPLAMA İŞ MERKEZİ
ALTI ŞEHİTKAMİL
TEL: 0 342 230 50 22
FAX: 0 342 230 50 31
EMAIL: info.mltist@maltavac-tr.com
bir okula devam ediyorlarsa.
Bu yeni düzenleme ile hayata geçirilen en önemli değişiklikler
ise, çalışma hakkına sahip olmak için öğrencilerin minimum
6 aylık bir programa katılma ve IELTS sınavından en az 5.0
alması zorunluluğunun kaldırılmış olması. Yeni çalışma hakkı
uygulaması 18 ay boyunca Christchurch’te ve Canterbury
bölgesinde denenecek ve sonuçlar değerlendirilecek. Daha
fazla bilgi için Yeni Zelanda Göçmenlik Bakanlığının web
sitesini ziyaret edebilirsiniz;
http://www.immigration.govt.nz/migrant/general/generalinformation/news/workrightsforenglishlanguagestudentsincanterbury.htm

VİZE HABERLERİ
ALMANYA FEDARAL CUMHURİYETİ
VİZELERİ İÇİN
YENİ BAŞVURU BÜROLARI...
Almanya Fedaral Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu’ndan
yapılan açıklamaya göre, 3 Eylül 2012 tarihinden itibaren,
Almanya’ya yapılacak Schengen Vize basvuruları, IDATA

UEDUCATION

MAGAZINE

AVUSTRALYA
BÜYÜKELÇİLİĞİ’NDEN ETİKETSİZ
VİZE UYGULAMASI...
Avustralya Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada,
daha önce Hususi, Hizmet veya Diplomatik pasaport sahibi Türk Vatandaşlarına yönelik başlatılan elektronik vize
uygulamasına, 14 Mayıs 2012 tarihinden itibaren öğrenci
vizelerinin de dahil edildiği belirtildi.
Yapılan açıklamada “Avustralya’ya vize alan kişilerin artık
pasaportlarında bir vize etiketi bulunması gerekmemektedir. Kişinin elçiliğimizden almış oldugu vizeye ait tüm
bilgiler elektronik ortamda bulunmakta olup havaalanlarındaki check-in personeli tarafindan pasaport numarası
girildiğinde görülebilmektedir. Başvuru sahibine vizesinin
verilmiş olduğuna dair bir onay mektubu gönderilmektedir. Havayolları bu değişiklik konusunda tarafımızca
bilgilendirilmiştir... ‘Etiketsiz vize’ uygulamasına geçmiş
olmamız vize aşamasında bazı süreçleri değiştirecektir.
Bundan böyle
elçiliğimize öğrencilerin pasaportları gönderilmeyecektir.
Bunun yerine öğrenciler başvuruda pasaportlarının yalnızca noter tasdikli kopyasını göndereceklerdir...” denildi.
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NEDEN GEREKLİ
Her yıl binlerce öğrencinin eğitim amacıyla yurtdışına çıktığı ülkemizde, bu öğrencilerin önemli bir kısmı bir yurtdışı eğitim danışmanlığı firmasının rehberliğinden
yararlanıyor. Peki ama bu yurtdışı eğitim danışmanlığı firmaları öğrencilerin kendi
başlarına üstesinden gelemeyecekleri hangi konularda çözümler sunuyor?
• DOĞRU OKUL DOĞRU PROGRAM...
Bir yurtdışı eğitim danışmanlığı firmasının öğrencilerine
sunduğu en önemli hizmet, hiç şüphesiz doğru okul ve
doğru program seçimi sürecinde öğrenciye danışmanlık
yapmaktır. Sayısı yüzleri hatta binleri bulan okul ve program alternatifleri içerisinde, öğrencilerin akademik hedeflerine, kariyer amaçlarına, kişisel özelliklerine ve not ortalaması, yabancı dil seviyesi gibi kriterlere göre en uygun
okul ve programın belirlenmesi, sadece alanında yetkin ve
yılların tecrübesine sahip eğitim danışmanlarının öğrencilere sunabileceği eşsiz bir olanaktır.
• OKULA GÖRE BÜTÇE DEĞİL, BÜTÇEYE GÖRE OKUL...
Eğitim danışmanlığı firmaları, öğrencilerin ekonomik durumlarını da göz önüne alıp, öğrenci ve velilerinin bütçelerinin karşılayabileceği okulları öğrencilere sunarak, yurtdışında eğitim almak isteyen kişilerin önündeki en önemli
bariyerlerden birini de ortadan kaldırırlar. Zira birçok öğrenci için, yurtdışı eğitime ayırılmış bütçe ile tercih edilen
programın maliyetinin uygunluk göstermesi en önemli
faktörlerden biridir.
• TÜM BURS SEÇENEKLERİ...
Eğitim danışmanlığı firmaları çalıştıkları ve temsilciliklerini yaptıkları tüm okullardaki burs olanakları hakkında
bilgiyi öğrencilerine sunar. Burslu okumayı düşünen öğrencilere, bu okulların burs koşulları çerçevesinde hangilerinde ne oranda burs almalarının mümkün olduğu ve

Sabahları uyanmakta zorluk çeken bir insanın öğleden
sonraki bir programa kayıt olması, sıcak iklimi seven insanların nispeten sıcak veya ılıman iklimleri tercih etmesi,
büyük şehir ve kalabalık ortamları sevmeyen öğrencilerin,
şehir merkezlerindeki okulları tercih etmemesi veya konaklama alternatifleri arasından seçim yapılırken, İngilizce pratiği yapabilme imkanı kadar, öğrencinin aile ortamına bağlılığı veya hijyen konusundaki titizliği gibi koşulların
göz önünde tutulması gibi ufak noktalar bile, yurtdışı eğitim sürecinden duyulan memnuniyetin artmasında önemli
birer neden olabilmektedir. Bunun için ise farklı ülke ve
şehir seçeneklerinin öğrenciye sunulmasının gerekliliği
kaçınılmazdır. Bu da tek bir okul ve sayılı merkezden ziyade, öğrenciye pekçok farklı lokasyonu sunabilecek kadar
geniş bir okul yelpazesine hakim olabilmeyi gerektirir.

bu alanda ve onlarca eğitim kurumu ile çalışan bir yurtdışı
eğitim danışmanından daha bilgili olabilir ki?
• HER AN ERİŞİM...
Eğitim danışmanlığı firmaları coğrafi uzaklık ve saat farkı
gibi nedenlerden ötürü ortaya çıkabilecek iletişim sorunlarından etkilenmeden, her an yanınızda olabilecek, acil
durumlarda en kolay iletişim kurabileceğiniz mercilerdir.
Siz de, başarılı ve sorunsuz bir yurtdışı eğitim süreci için
UED üyesi eğitim danışmanlığı firmalarını seçin.
Size sunulan bu olanaklardan yararlanın,
pişman olmayın...

• ÖN HAZIRLIK EVRESİ ve ÜCRETSİZ DANIŞMANLIK...
Yurtdışında eğitim tecrübesinden mutlu ayrılabilmenin en
önemli koşulu, ön hazırlık evresini iyi değerlendirmek ve
gerekli araştırmaları en iyi şekilde yapabilmektir. Eğitim
danışmanlığı firmaları size bu noktada yardımcı olacak,
ihtiyaç duyduğunuz bilgileri, ücretsiz danışmanlık hizmetleri çerçevesinde size sunacak ve bu ön hazırlık evresini en
iyi şekilde değerlendirmeniz için tüm bilgi ve deneyimlerini
sizinle paylaşacaklardır. Yurtdışında üniversite eğitimi almak isteyen bir öğrencinin yabancı dil seviyesinin yeterli
olup olmadığından hangi yabancı dil seviye tespit ve akademik yeterlilik sınavlarını alması gerektiğine, bu sınavlar
ile ilgili prosedür ve başvuru sürecinden bunlar için gerekli
olan hazırlığa kadar onlarca farklı konuda, kim senelerdir

bunun için ne şekilde bir çalışma yapılması gerektiği konusundaki bilgiyi, ekstra hiçbir ücret talep etmeden sunarlar.
• VİZE...
Eğitim danışmanlığı firmaları, temsilciliğini yaptıkları
okullar dünya üzerinde çok geniş bir coğrafyaya yayıldığı
için, birçok farklı ülkenin vize prosederü hakkında bilgi sahibidirler. Bu sayede öğrencilere, vize dosyalarının eksiksiz hazırlanması konusunda destek oldukları gibi, güncel
vize uygulamalarına göre öğrencileri uyarmakta ve yönlendirebilmektedirler. Bu da öğrencilerin vize başvurularının olumlu sonuçlanma ihtimalini arttırmaktadır.
• SADECE EĞİTİM DANIŞMANLIĞI FİRMALARINA
SUNULAN İNDİRİMLER...
Birçok uluslararası eğitim kurumu, temsilciliklerini yapan
eğitim danışmanlığı firmalarına çeşitli dönemlerde promosyonlar ve indirimler sunar. Bu eğitim danışmanlığı firmaları da bu olanakları doğrudan öğrencilerine iletir. Dolayısıyla öğrenciler bir yurtdışı eğitim danışmanlığı firması
yolu ile başvuru yaparlarsa, bu promosyon ve indirimlerden de yararlanırlar. Bireysel olarak başvuruda bulunan
adaylar ise bu olanaktan yararlanamaz.
• KİŞİSEL ÖZELLİKLERİNİZE GÖRE SEÇİM YAPMANIN
ÖNEMİ...
Mutlu bir yurtdışı eğitim süreci yaşamak için, tercihlerinizde sadece okul ve program seçimlerine değil, ülke, şehir
ve konaklama seçimlerine de özen göstermeniz gerekir.
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önemli tarihler

Cambridge English First Sınavı (FCE)
Ekim
Ekim
Kasım
Kasım
Aralık
Aralık

SAT Sınavı
2012
Kasım
Aralık
2013
Ocak
Mayıs
Haziran

3
1

SAT sınavı
SAT sınavı

13 (Paper-Based) Konuşma Bölümü için zaman aralığı:Ekim 5 – Ekim 14
20 (Computer-Based) Konuşma Bölümü için zaman aralığı:Ekim 13 – Ekim 21
10 (Paper-Based) Konuşma Bölümü için zaman aralığı:Kasım 2 – Kasım 11
30 (Computer-Based) Konuşma Bölümü için zaman aralığı:Kasım 24– Aralık 2
4 (Paper-Based) Konuşma Bölümü için zaman aralığı: Kasım 16 – Aralık 9
8 (Paper-Based) Konuşma Bölümü için zaman aralığı: Kasım 16 – Aralık 9

2013
Ocak 19 (Computer-Based)
Şubat 23 (Computer-Based)
Mart 9 (Paper-Based)
Mart 15 (Paper-Based)
Mart 23 (Computer-Based)
Nisan 11 (Computer-Based)
Nisan 13 (Paper-Based)

26 SAT sınavı
4 SAT sınavı
1 SAT sınavı

GRE ve GMAT Sınavları ve Başvuru Tarihleri
GRE sınavına (computer-based ve paper-based) 30 gün arayla ve 12 ay içerisinde 5 defadan fazla olmayacak şekilde girebilirsiniz. Bu durum önceki sınavınızın sonuçlarını iptal ettirmeniz durumunda da geçerlidir. Sadece “paper-based” GRE sınavına
girmek istiyorsanız, bu sınavın sunulduğu her defasında bu fırsatı değerlendirebilirsiniz.
GMAT sınavı yılın her anı, talebe göre yapılmaktadır. Bu da GMAT sınavına girmek isteyenlere büyük kolaylık sağlamaktadır.
Randevu için uygun zamanlar kapasiteye ve başvuru yoğunluğuna göre değişiklik göstermektedir. Sınav için uygun zamanları
size en yakın sınav merkezinden öğrenebilirsiniz.

IELTS Sınavı
2012
Ekim
11, 13, 20 IELTS sınavı
Kasım 3, 8, 17, 24
IELTS sınavı
Aralık 1, 6, 8, 15 IELTS sınavı
Türkiye’de IELTS sınavı British Council ve IDP tarafından düzenlenmektedir. Sınav ve son başvuru tarihleri bu iki kurumda
farklılık gösterebilir. Ayrıntılı bilgi için lütfen bu kurumlarla iletişime geçiniz. Dergimiz yayına hazırlandığı sırada 2013 yılı sınav
tarihleri henüz belirlenmemiştir.

Cambridge English Advanced sınavı (CAE)

Campridge English: Business Preliminary sınavı (BEC)
Ekim 20 (Computer-Based) Konuşma Bölümü için zaman aralığı: Ekim 13 – Ekim 21
Kasım 2 (Paper-Based) Konuşma Bölümü için zaman aralığı (Britanya): Ekim 19 - Kasım 5 Konuşma Bölümü için zaman aralığı
(Diğer Ülkeler)Ekim 26-Kasım 5
Kasım 10 (Computer-Based) Konuşma Bölümü için zaman aralığı: Kasım 3– Kasım11
Kasım 24 (Paper-Based) Konuşma Bölümü için zaman aralığı(Britanya): Kasım 2 – Kasım 26 Konuşma Bölümü için zaman
aralığı(D.Ülkeler): Kasım 9 – Kasım 26
Kasım 28 (Computer-Based) Konuşma Bölümü için zaman aralığı:Kasım 24– Aralık 2
Aralık 14 (Computer-Based) Konuşma Bölümü için zaman aralığı: Aralık 8–Aralık 16
2013
Ocak 26 (Computer-Based)
Şubat 22 (Computer-Based)
Mart 14 (Paper-Based)
Mart 22 (Computer-Based)
Nisan 2 (Paper-Based)
Nisan13 (Computer-Based)

Pearson Test of English – Academic (PTE-A)

Ekim 20 (Paper-Based) – Ekim 27 (Computer-Based)
Kasım 10 (Paper-Based) – Kasım 17 (Computer-Based)
Aralık 1 (Paper-Based)- Aralık 2 (Paper-Based)- Aralık 5 (Paper-Based)- Aralık 8 (Computer-Based)
2013
Ocak 12 (Paper-Based)- Ocak 19 (Computer-Based)
Şubat 9 (Paper-Based)- Şubat 16 (Computer-Based)
Mart 6 (Paper-Based)- Mart 16 (Paper-Based)- Mart 22 (Computer-Based)
Nisan 6 (Paper-Based)- Nisan 13 (Computer-Based)- Nisan 20 (Paper-Based)

İstanbul:
2012:
Ekim 2 – Ekim 9
Kasım 6 – Kasım 12
Aralık 4 – Aralık 5 – Aralık 12
Ankara:
2012:
Ekim 23
Kasım 20
Aralık 20

Cambridge English Proficiency sınavı (CPE)

Yandaki tarihler, dergimiz yayına hazırlandığı sırada uygun olan seçenekleri göstermektedir. Bu tarihlerin zaman içerisinde kapanabileceğini hatırlatır, 2013 yılı sınav tarihlerini de
güncel olarak takip etmenizi öneririz.

Work and Travel 2013 Programı Son Başvuru Tarihi: 12 Nisan 2013 (Bununla beraber, birçok kuruluş kontenjanını daha önce doldurduğu
için kayıtlarını bu tarihten önce kapamaktadır)

Kasım
10 (Paper-Based) Konuşma Bölümü için zaman aralığı: Kasım 2 – Kasım 11
Aralık
1 (Paper-Based) Konuşma Bölümü için zaman aralığı: Kasım 16 – Aralık 9
Aralık
6 (Paper-Based) Konuşma Bölümü için zaman aralığı: Kasım 16 – Aralık 9
2013
Mart 9 (Paper-Based).
Mart 23 (Computer-Based)

JEAN MONNET Bursları son başvuru tarihi: 19 Kasım 2012
FULBRIGHT Doktora Sonrası Araştırma Bursları son başvuru tarihi: 12 Ekim 2012
FULBRIGHT Scholar-in-Residence Programı Bursu son başvuru tarihi: 15 Ekim 2012

*Bu sayfalarda açıklanan sınav tarihlerinin tümü her sınav merkezi için geçerli olmayabilir. Ayrıntılı bilgi için lütfen size en
yakın sınav merkezi ile iletişime geçiniz. Bu tarihlerin değişmesi durumunda UED Derneği sorumluluk kabul etmemektedir.
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UED BÜYEM ORTAK ÇALIŞMASI

UZMANLIK PROGRAMI
Uluslararası eğitim danışmanları derneği ve boğaziçi üniversitesi yaşam boyu
eğitim merkezi işbirliği ile türkiye’de bir
ilk gerçekleşiyor! Yurtdışı eğitim danışmanlığı uzmanlık programı
Sektörünün en büyük organizasyonu olan ve bünyesinde 41
yurtdışı eğitim danışmanlık şirketini bir araya toplayan UED
( Uluslararası Eğitim Danışmanları Derneği), BÜYEM ( Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi ) işbirliği ile
4 ay sürecek ve tüm sektörel gereksinmeleri karşılayacak
detaylı bir içeriğe sahip Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı Uzmanlık Programını hayata geçiriyor.
5 Kasım, Pazartesi günü başlayacak bu uzmanlık programı,
yurtdışı eğitim danışmanlığı ile ilgili Türkiye’deki ilk ve tek
eğitim programı olma özelliğini de taşıyor!
Yurtdışı eğitim sektöründeki son yıllarda gerçekleşen büyüme, yeni bir mesleğin ortaya çıkmasına neden oldu.
Bununla beraber bugüne kadar herhangi bir üniversitede
veya kursta sektörel bir eğitim programı olmadığı için, bu
sektörde çalışan danışmanlar ancak çalışma hayatlarında edindikleri tecrübeler ile kendilerini yetiştirebiliyorlardı. UED ve BÜYEM birlikte organize ettikleri bu uzmanlık
programı ile, başka bir ülkede eğitim almak isteyen kişilere
en uygun okul ve program seçimi konusunda danışmanlık
hizmeti sunmak, bu kişilerin seçimleri doğrultusunda ilgili
okullar ile öğrenci arasında köprü vazifesi görerek kayıt kabul işlemlerini yapmak, ilgili süreçler hakkında öğrencinin desteklenerek bilgilendirilmesi gibi detaylı ve uzun bir
sürece hakim olabilecek yetkin yurtdışı eğitim danışmanları
yetiştirmeyi hedefliyor. Sektördeki bu önemli açığı kapatacak olan ve başka hiçbir alternatifi bulunmayan bu program,
aynı zamanda yeni mezunlara iş olanağı sağlamak, sektör
için danışmanlık kalite standartları belirlemek gibi amaçlara da hizmet ediyor.
Program Detayları
Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı Uzmanlık Programına katılmak isteyenlerin üniversite mezunu olması ve IELTS 4,5
veya TOEFL 48 düzeyinde İngilizce bilmesi yeterli. İşin doğası gereği; seyahat etmeyi seven, dinamik iş ortamından
hoşlanan, iletişimi güçlü ve insanlara yeni ufuklar açmak
isteyen kişiler için çok daha uygun.
5 Kasım, Pazartesi günü BÜYEM’in Hisarüstü merkezinde
başlayacak olan 102 saatlik bu program, yaklaşık 4 ay sürecek. UED üyesi firma yöneticileri, Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim görevlileri ve Boğaziçi Üniversitesi’nin
Uçaksavar Kampüsünde eğitmenleri tarafından verilecek
olan eğitimler, Pazartesi ve Çarşamba günleri, 18:30- 21:30
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saatleri arasında haftada iki gün olarak planlandı.
Türkiye’de bir benzeri olmayan bu uzmanlık programını bitiren tüm katılımcılar, bitirme sertifikası ve staj olanağına
sahip olurken, programı üstün başarı ile tamamlayan en az
2 kişiye UED üyeleri bünyesinde tam zamanlı iş imkanı sağlanacak.
Program boyunca yabancı okul yöneticilerinin, sektörel
organizasyonların, konsolosluk ve büyükelçilik yetkililerinin vereceği seminerler ile dersler zenginleşirken, fuar ve
workshop organizasyonlarına katılım, eğitim danışmanlığı
firmalarının ofislerine ziyaretler ile sektörel çalışma koşullarını yerinde görme olanağı da sağlanacak.

Nisan 2012 Fuarlarımız

Türkiye’de bir ilk olan UED & BÜYEM Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı Uzmanlık Programı hakkında daha detaylı bilgi
almak veya kayıt olmak isteyenler Ece Gökakın ile irtibata
geçebilirler. Tel: 0212 257 31 27-28 / dahili 4754
e-mail: ece.gokakin@boun.edu.tr

Üniversite
Sertifika
Master
Dil Eğitimi
MBA

UED & BÜYEM Yurtdışı Eğitim
Danışmanlığı Uzmanlık Programı
Başlangıç Tarihi :5 Kasım 2012
Bitiş Tarihi
:27 Şubat 2013
Program Günleri:Pazartesi - Çarşamba
Saat		
:18:30 -21:30
Fiyat		
:3.240 TL KDV dahil
Ödemeler Axess, Bonus ve Shop & Miles Card’larına 1 peşin
artı 5 taksit olarak uygulanmaktadır. Peşin ödemelerde %5
indirim yapılmaktadır.
Program İçeriği
• Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı Sektörü hakkında bilgiler
• Yurtdışında Yabancı Dil Eğitimi Programları
• Yurtdışında Akademik Eğitim Programları
• Yurtdışında Çalışma&Staj Programları
• Başvuru&Kayıt Prosedürleri
• Ülkelere Göre Vize Prosedürü
• Seyahat Hizmetleri hakkında bilinmesi gerekenler
• Pazarlama ve Pazarlama İletişimi
• Kariyer Danışmanlığı
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12 Nisan 2012
14-15 Nisan 2012
17 Nisan 2012

ANKARA
İSTANBUL
İZMİR

Ekim 2012 Fuarlarımız
9 Ekim 2012
11 Ekim 2012
13-14 Ekim 2012

İZMİR
ANKARA
İSTANBUL

Yüz Yüze Görüşmeler, Seminerler, Burslar,Sürpriz Hediyeler!
Online davetiyenizi almayı unutmayın!..

akare.com.tr

Sponsorlar ve Destek Verenler

BU UEDUCATION
FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) İZNİ İLE DÜZENLENMEKTEDİR.
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Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sınav üç aşamalıdır.
İspanya’da üniversite eğitimi almak isteyen adayların bu sınava girmeleri zorunludur.
• İş İspanyolcası programları; çalışanların iş hayatında,
İspanyolca bilgilerini etkin kullanmak için gerek duyabilecekleri yeterlilikler üzerine odaklanan programlar olup, işletme, ekonomi, pazarlama, uluslararası ilişkiler ve uluslararası iletişim gibi sektörlerde çalışan profesyoneller veya
bu gibi sektörlerde kariyer hedefleyen kişiler için uygun
programlardır. Bu programlar, Genel İspanyolca programları ile beraber de alınıp, kombine de edilebilmektedirler.

İSPANYA’ DA

İSPANYOLCA EĞİTİMİ
Dünyada dörtyüz milyon kişinin konuştuğu İspanyolca, dünyanın en çok konuşulan
üçüncü dili konumunda. Bunun yanında İspanyolca, oldukça geniş bir coğrafyada
konuşulan, birçok ülkenin resmi dil olarak kabul ettiği bir dil aynı zamanda.
5 kıtada 58 ülkede konuşulan, 21 ülkede resmi olan,
Avrupa’da İspanya’dan Orta Amerika ülkelerine, Güney
Amerika ülkelerinden okyanuslara yayılmış onlarca irili
ufaklı adaya kadar kadar pek çok ülkede egemen dil olan
İspanyolca, hem Amerika Birleşik Devletleri’nde hem de Avrupa Birliği genelinde, İngilizce’den sonra en çok konuşulan
ikinci dil olarak göze çarpıyor.
İspanyolca eğitimi için en çok tercih edilen ülke, bu dilin
doğduğu topraklar olan İspanya. Gerek Barcelona, Madrid
ve Valencia gibi kozmopolit şehirler gerekse Marbella, Salamanca, Tenerife veya Malaga gibi popüler lokasyonlar ya da
birkaç bin nüfuslu küçük ve geleneksel İspanyol şehirleri,
tüm dünyadan uluslararası öğrencileri kendine çekiyor. Bu
tercihin önemli nedenlerinden biri de, İspanya’da konuşulan İspanyolca ile dünyanın geri kalanında, özellikle Güney
Amerika’da konuşulan İspanyolca arasında ciddi telaffuz
farkları olması ve İspanyolca’yı en saf ve yalın hali ile öğrenmek isteyen kişilerin İspanya’yı tercih etmeleri hiç şüphesiz.
Ülkemizde de pek çok öğrenci, üniversiteler bünyesinde sunulan değişim programları vasıtası ile İspanya’da üniversite
eğitimi almak, iş hayatında daha başarılı olmak, farklı bir dil
ve kültürle tanışmak, seyahat etmek ya da sadece İspanyol
müziğini, sinemasını ve edebiyatını daha yakından tanımak
gibi onlarca farklı nedenle İspanya’da İspanyolca eğitimi
olanaklarını araştırıyor.
Uluslararası tanınırlırlığı olan köklü üniversitelere sahip, huzurlu ve güvenli bir yaşam ve eğitim ortamı sunan
İspanya, eğitim ve yaşam giderlerinin de diğer birçok Av-

rupa ülkesine oranla çok daha makul olduğu bir ülke aynı
zamanda. Avrupa’nın en çok turist alan kimi bölgelerine ev
sahipliği yapan İspanya, yılın her anı yoğun bir yabancı nüfusunu barındırıyor ve oldukça kozmopolit bir yapı sergiliyor.
Uluslararası öğrencilerin İspanya’yı seçmelerindeki en
önemli nedenlerden biri de hiç şüphesiz ülkenin Avrupa’nın
en renkli ülkelerinden biri olması ve ziyaretçilerine eğitimleri sonrası sosyal aktivite açısından eşsiz alternatifler sunmasıdır.
Türkiye ile zaman farkı 2 saat olan İspanya’nın birçok farklı
şehrine Türkiye’den direkt uçuşlar bulunmaktadır. Ülkenin
para birimi Euro’dur.
İspanyolca Eğitim Programları
İspanya’da bulunan dil okullarının
sunduğu kurslar, gerek süreleri
gerekse başlangıç tarihleri açısından oldukça esnek yapılandırılmıştır. Hemen her pazartesi günü yeni
başlayan ve süresi 2 haftadan 1 yıla
kadar uzanan bir İspanyolca dil eğitimi programı bulmak mümkündür.
Üstelik bu programlara başlangıç
için İspanyolca seviyesine dair bir
kriter de bulunmamaktadır. Hangi
seviyede olursanız olun size uygun
bir program bulunacaktır. Okulun
ilk gününde yapılacak İspanyolca
seviye belirleme sınavı ile seviyeniz belirlenir ve size en uygun sınıfa
yerleşiminiz temin edilir.
Bununla beraber hem vize şansı-
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nızın yükselmesi hem de uyum sürecinizin kısalarak, neticesinde program başarınızın artması açısından, İspanya’ya
gidişinizden önce başlangıç düzeyinde İspanyolca bilmeniz
yararınıza olacaktır.
Uluslararası öğrencilere dil eğitimi veren birçok okula ev
sahipliği yapan ülkedeki bu okullar, pekçok farklı dil eğitim
programı sunmaktadır. Bununla beraber, en yaygın olarak
sunulan programlar, genel olarak şunlardır:
• Genel İspanyolca programları; kişilerin günlük yabancı dil
kullanım gereksinimlerine cevap vermek amacıyla tasarlanmış olan, bu amaçla kullanılacak okuma, yazma, konuşma ve dinleme yeteneklerini geliştirmeye odaklanmış programlardır. Haftalık ders saatlerine göre, standart (haftada
20 ders saati) , yarı yoğun ya da yoğun (haftada 30 ders saati) programlar olarak adlandırılmaktadır. Genel İspanyolca
programlarında, dersler genellikle öğlene kadar verilir ve
öğleden sonraları, çeşitli sosyal aktiviteler veya bireysel çalışmalar ile geçer. Yoğun programlarda ise öğleden sonra
da dersler sunulmaktadır. Öğleden sonra sunulan bu derslerde, belli konulara odaklanmak mümkün olabilmektedir.

• Yaz okulu programları; yaz tatillerinde, 9–17 yaş arası öğrencilere açık olan programlardır. Farklı yaş grupları için
düzenlenen yaz okulu programları, 2 haftadan 12 haftaya
kadar düzenlenmektedir. Genellikle yaz okulu programları,
öğlene kadar ders, öğleden sonra ise çeşitli spor faaliyetleri ve sosyal aktiviteler ile desteklenmektedir. Bu yaz okulu
programları, küçük yaş grubundaki öğrencilerin, İspanyolca öğrenmelerinin yanında, hem yaz tatillerini en iyi şekilde
geçirmelerine, hem de kişisel gelişimlerini desteklemeye
yardımcı olmaktadır.
Konaklama Alternatifleri;
Dil okullarının sunduğu konaklama alternatifleri temel olarak aile yanında veya yurtta konaklama şeklinde olmakla
beraber, kimi okullar öğrenci evinde konaklama, apartman
dairesi kiralama veya otelde konaklama gibi alternatifleri de
öğrencilerine sunmaktadırlar.

• Akademik Yıl İspanyolca Programları; süresi 24 ile 48 hafta arasında değişen, uzun süreli programlardır. Aynı süreli
Genel İspanyolca programlarına göre daha ekonomik olan
bu programların başlangıç tarihleri ise genel İspanyolca
programları kadar esnek değildir. Programın uzun süresi
nedeni ile öğrencilerin 3-4 haftalık tatil olanakları bulunmaktadır.
• DELE Sınavı hazırlık programları; öğrencileri DELE - Diplomas de Espanol Como Lengua Extranjera (Yabancı dil
olarak İspanyolca diploması) - sınavına hazırlamak amacı
ile tasarlanmış programlardır. Dünyada İspanyolca yeterliliğinin ölçümü için rakipsiz konumda olan ve İspanyol Milli
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FRANSA’ DA

İNGİLİZCE İŞLETME EĞİTİMİ
Yurtdışında 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. 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, resmi dili İngilizce olan ülkelerde verilmemektedir.
Öğrencilerin eğitimlerini alacakları ülkeyi sadece eğitim dilinin aynı zamanda ülkenin resmi dili 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.
Fransa’da yüksek öğrenim sisteminin aşamaları Licence
(Lisans) - Licence Profesionnelle
(Profesyonel Lisans),
Master ve Doktorat (Doktora) olarak üçe ayrılmış durumda-

dır. “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.
Fransa’da temel olarak iki ayrı yüksek öğrenim kurumu bulunmaktadır. 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 iki senelik temel lisans eğitimini şart koşar. 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.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SKEMA Business School
Ecole de Management Strasbourg
ESCEM School of Business and Management
European Business School Paris
Université De Paris II - Panthéon Assas
INSEEC Business School
American Graduate School in Paris
IEMI - Institut Europeen de Management Internati onal
Université de Savoie
SG International Business School
TELECOM École de Management
Rouen Business School

(Bu okulların bir çoğu lisans eğitiminin yanı sıra MBA olanağı da sunmaktadır.)
Belirtilen okullar arasında yer alan SKEMA Business
School’da aynı zamanda MSc (Masters of Science) derecesi
almak da mümkündür. Bu okulda MSc seviyesinde sadece
işletme alanında değil, Finansal Piyasalar & Yatırım, Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, Uluslararası Pazarlama &
İşletme Gelişimi, Web-pazarlama & Uluslararası Proje Yönetimi ve Lüks ürünleri & Moda Yönetimi gibi diğer birçok
alanda da İngilizce eğitim sunulmaktadır. Amerika Birleşik
Devletleri, Çin ve Fas’ta bulunan kampüsleri ile beraber,
Fransa’da da Paris, Lille ve Sophia Antipolis olmak üzere 3
ayrı şehirde kampüsü bulunan okulda lisans, MBA ve MSc’a
ek olarak PhD, Executive MBA, Master in Management ve
diğer özel master programları da İngilizce olarak sunulmaktadır. Öğrencilere bir sömestr Fransa’da, diğer sömestr
ise ABD’nin Raleigh, ya da Çin’in Suzhou şehrindeki kampüslerden birinde eğitim görme fırsatı da verilmektedir.
CERAM Business School (1963) ve Lille School of Management (1892) gibi iki köklü okulun bir araya gelmesiyle 2009
yılında kurulmuş olan SKEMA, %35’ini 40’tan fazla ülkeden gelen yabancı öğrencilerin oluşturduğu 6300 öğrenciye eğitim sunmaktadır. Aynı zamanda akademik çalışma
alanında da saygın bir yeri bulunan okulun bünyesindeki
akademisyenler yılda ortalama 270 bilimsel yayın üretmektedir. Uluslararası eğitim alanında dünyanın en önde gelen
değerlendirme ve akreditasyon kurumlarından EQUIS tarafından akredite edilmiş olan okul, uluslararası okul sıralamalarında da önlerde yer almaktadır. SKEMA, The Financial
Times’ın Finansal Piyasalar & Yatırım alanında Masters of
Science derecesi sunan okulları listelediği sıralamasında
dünyanın en iyi 12. okulu olarak seçilmiş, eğitiminin kalitesi

ve uluslararası boyutuna da değinilmiştir. Buna ek olarak
Fransız gazetesi Figaro SKEMA’yı ülkedeki en iyi 10 işletme
okulu arasında göstermiş, Fransız eğitim dergisi L’Etudiant
ise ülkedeki en iyi 6. işletme okulu olarak seçmiş, buna
gerekçe olarak da okul mezunlarının küresel ekonominin
büyük şirketlerindeki istihdam edilme oranının yüksekliğini göstermiştir. SKEMA’da yüksek lisans seviyesinde alınan eğitimin iş bulma sürecinde sağlayacağı avantajların
bir başka göstergesi de uluslararası iş ve finans dergisi
M.O.C.I.’nin SKEMA’yı ‘Uluslararası İşletme’ eğitimi alanında Fransa’nın en iyi 2. okulu olarak belirtmesidir.
SKEMA’nın özellikle yabancı öğrenciler tarafından en çok
tercih edilen Masters of Science programına kabul için 4
yıllık lisans eğitimi ya da denk eğitimini almış olma şartı
aranmaktadır. (3 yıl lisans eğitimi almış olanların iş deneyimlerini kanıtlamaları gerekir.) Kabul için gerekli minimum
yabancı dil seviyesi ise; TOEFL: 92 (Internet-Based Testing),
IELTS: 6.5, TOEIC: 830, ELS: 112 ya da dengi şeklindedir.
MSc programları 12 ayın üzerinde sürmekte, bu sürenin 8
ayı eğitim, 4-6 ayı ise tez yazımı ve staj ile geçmektedir. Staj
hem program gereği zorunludur, hem de iş arama süreci
içerisinde büyük bir avantaj sağlayacaktır.
SKEMA Business School, Masters of Science programıyla,
Fransa’da yaşarken bir yandan da tüm dünyada küresel şirketler tarafından kabul gören ve ihtiyaç duyulan uzmanlık
eğitimini İngilizce olarak sunmaktadır.
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 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. Bunlara ek olarak
İnglizce İşletme eğitimi sunan
başka okullar da bulunmaktadır:
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ALMANYA’ DA

MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ
Yurtdışında mühendislik okumak isteyen öğrencilerin ilk tercihlerinden biri
teknolojideki üstünlüğü ve üretilen teknik donanımın kalitesi ile ön plana çıkmış
olan Almanya’dır.
Otomotiv endüstrisi, kimyasal madde, metal ve makine sanayilerinde yapılan üretim ve ihracatlardaki yüksek rakamlar Almanya’yı Avrupa’nın en gelişmiş ulusal ekonomisi,
dünyada ise gayri safi milli hasılada 4. konuma getirmiştir. 20. yüzyılda teknoloji ve bilimin birçok dalında öncülük
yapmış olan Almanya tarih boyunca alanlarında çığır açmış birçok bilim insanı, mucit ve mühendis yetiştirmiştir.
Bilim alanında Albert Einstein, Max Planck, Gabriel Daniel
Fahrenheit, Wilhelm Röntgen, Robert Koch, mühendislik
alanında ise Johannes Gutenberg, Hans Geiger, Rudolph
Diesel ve Karl Benz bunlardan sadece bazılarıdır. Almanya
aynı zamanda “yeşil teknoloji” diye tabir edilen, doğayla ve
çevresel faktörlerle uyumlu, doğal yaşama zarar vermeyen
teknolojiyi geliştirmek ve üretmek anlamında da dünyanın
en önde gelen ülkelerindendir.
Teknoloji ve mühendislik alanında dünyanın lider ülkelerinden olan Almanya’da, “Diplom” olarak adlandırılan 4
senelik üniversite eğitimi, Bologna Süreci’nin* ardından 8
sömestrden 6 sömestre indirilmiş ve “Bachelor’s Degree”
statüsü kazandırılmıştır. Avrupa’nın geneli ile Almanya
arasındaki yüksek öğrenim uyumunu geliştirmek amacıyla
2010 yılında gerçekleşen bu değişim sonucunda artık hukuk
ve tıp eğitimi hariç diğer tüm lisans programları 6 sömestrde tamamlanmaktadır. Bu 3 senelik eğitim Türkiye’deki 4

senelik eğitimle eş tutulmaktadır.
Almanya’da üniversite eğitimi almak için yerine getirilmesi
gereken bazı şartlar vardır. Bunlardan belki en önemlisi ve
bu ülkede üniversite eğitimi almayı diğer ülkelerden ayıran
ana faktör Almanya’da üniversite okumak isteyen Türk öğrencilerin Türkiye’de üniversite sınavına girip Almanya’da
okumak istedikleri bölümü ya da benzerini kazanmaları gerekliliğidir. Kazanılan bölümün “benzer” olarak kabul edilip
edilmeyeceği Almanya’da başvurulan üniversiteye bağlıdır. Türkiye’de kazanılan üniversitenin ise hangi üniversite
olduğu önem taşımamaktadır. Buna ek olarak, öğrencinin
Türkiye’de kazandığı okula başlaması gerekmemekte, sadece kazandığı bölümün bu şartı yerine getirdiğini başvuracağı okula kanıtlaması gerekmektedir. Bununla beraber, Almanya ve Türkiye’deki üniversitelerin başvuru zamanlarının
birbirinden farklı olması sebebi ile, Türkiye’de kazandıkları
üniversiteye kayıt yaptırmayan öğrenciler Almanya’da başvurdukları üniversitelerden kabul alamamaları durumunda,
bir sene kaybetmektedir. Bu nedenle UED olarak öğrencilerimize, Türkiye’ de kazanılan bölüme kayıt yaptırmalarını
tavsiye ederiz.
Yabancı öğrenciler için geçerli olan bir başka önemli nokta
ise dil seviyesi yeterliliğidir. Almanya’da ister teknik, ister
diğer alanlarda öğrenim görmek
için başvuru yapan öğrencilerin
belli bir seviyede Almanca bilmeleri beklenir. Bu seviye genellikle
Oberstufe C1 (Advanced) olup, bu
seviyeye sahip olmayan öğrenciler
için lisans eğitimine başlamadan
önce Almanca eğitimi almak şartı
ile “ön kabul” verilebilmektedir.
Almanca eğitimi genellikle ön
kabul alınan üniversitenin kendi
bünyesinde verilmektedir.
Mühendislik ve uygulamalı bilimler alanında eğitim görmek
isteyen öğrenciler için, normal
üniversitelerin (Universität) yanı
sıra, Fachhochschule adı verilen,
bu alanlarda uzmanlaşmış okullar bulunmaktadır. “Uygulamalı Bilimler Üniversitesi” olarak
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ELS opens English language pathway to
Higher Education in Europe.

SKEMA Business School and ELS offer a global educational programme
commencing in France. Taught in English!
Courses offered at ELS/SKEMA
• English for Academic Purposes
• Semi-Intensive English
• Intensive Bachelor’s Preparation
• Pre-Master’s

For more than 50 years, ELS Educational Services has provided
English language direct entry pathways for tens of thousands
of students from around the globe. ELS Language Centers,
located on university campuses worldwide, provide a unique
and rigorous English preparation to help students to succeed
in their studies and to qualify for exciting, international
careers in today’s highly competitive, global job market.

SKEMA – School of Knowledge Economy and Management
SKEMA is a global business school operating five different campuses around the world – three in France
(Sophia Antipolis, Paris and Lille), Raleigh, North Carolina in the USA and Suzhou, near Shanghai, in China.
SKEMA students have the opportunity to study at up to three campuses on three different continents to
gain a truly global perspective.

ELS – Your On-Campus Pathway to SKEMA
ELS/Nice is located in the heart of the SKEMA campus in Sophia Antipolis on the French Riviera. ELS students
will have access to all facilities and services offered on-campus, and benefit from dedicated ELS staff who are
there to help and assist wherever needed.

ELS.edu • ELS.edu/Nice
UniversityGuideOnline.com/SKEMA
© Copyright 2012 ELS Educational Services, Inc. – a Berlitz company.

da adlandırılan
bu okullar akademik
eğitimle profesyonel
meslek
hayatı
arasındaki çizgiyi daraltarak
öğrencinin mesleki donanım kazanması amacını
gütmekte, bunun
sonucu olarak
da uygulamaya, teorik bilgiye kıyasla daha fazla ağırlık vermektedir. Bologna Süreci sonunda bu okulların da statüleri
değişmiş, lisans eğitimi için Bachelor’s Degree, yüksek lisans eğitimi için ise Master’s Degree sunmaya başlamışlardır. Bu tarz okullar Türkiye’deki meslek yüksek okullarına
benzemekle birlikte eğitim süresinin Almanya’daki diğer
üniversiteler gibi 3 yıllık olması ve mezuniyet sonrası bu
okullardan Bachelor’s Degree alınabilmesiyle meslek yüksek okullarından ayrılırlar. Bu okulların mezunları, diğer
alanların yanı sıra, mühendislik gibi teknik alanlarda verilen
pratiğe dayalı ve mesleki hayata hazırlayan eğitim nedeniyle
yoğun olarak işverenler tarafından tercih edilmektedirler.

(Frankfurt Uygulamalı Bilimler Üniversitesi), Frankfurt’un
en çok tercih edilen okullarından biridir. İnşaat Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği alanlarında eğitim sunan okul,
Almanya’daki birçok teknik okul gibi araştırma merkezi olarak da hizmet vermektedir.

Almanya’da ister Universität ister Fachhochschule olsun,
teknik eğitimin verildiği birçok seçkin okul bulunmaktadır.
Bu okulların bulundukları şehirlerin de şüphesiz eğitim hayatı ve iş bulma olanakları üzerinde etkisi vardır:

Otomotiv, inşaat, havacılık, elektronik, kimya ve savunma
sanayilerinde dünyanın en büyük şirketlerinin birçoğuna evsahipliği yapmanın yanı sıra günümüzde kullanılan sayısız
teknolojinin ilk olarak üretildiği ülke olan Almanya, dünyada
Uzakdoğu ülkeleriyle beraber mühendislik ve teknoloji alanında tartışmasız lider konumunu korumaktadır. Mühendislik dallarında uzman, köklü ve saygın yüksek öğrenim
kurumları ve araştırma merkezleriyle Almanya her yıl dünyanın birçok ülkesinden binlerce öğrenciyi kendine çekmekte ve bu öğrencilere yeni kariyer olanakları sunmaktadır.

En çok tercih edilen Şehirler
Münih: Münih, Almanya’nın en gelişmiş ekonomisine sahip
şehridir. Almanya’nın Frankfurt’tan sonra en büyük iş ve finans merkezidir. Ülkedeki metropoller arasında işsizliğin en
az olduğu şehir olan Münih’te ana ofis ve fabrikaları bulunan
firmaların çokluğu, mühendisliğin her hangi bir dalına ilgi
duyan bir öğrencinin hayallerini süsleyebilecek düzeydedir.
Otomotiv devi BMW ve MAN AG, uçak motoru üretimindeki lider firmalardan MTU Aero Engines, uzay ve savunma
sanayileri için donanım üreten EADS, elektronik alanında
Rohde & Schwarz, makine-metal üretiminde Krauss-Maffei ve Infeneon Technologies bu firmaların önde gelenleridir. Bir iş ve teknoloji üretim merkezi olan Münih’te bulunan
okullarda sunulan mühendislik eğitimi de doğal olarak üst
düzeydedir. Technische Universität München (Münih Teknik
Üniversitesi), Hochschule für angewandte Wissenschaften
– FH München (Münih Uygulamalı Bilimler Üniversitesi) ve
International Max Planck Research School for Molecular
and Cellular Life Sciences (Max Planck Moleküler ve Hücresel Araştırma Okulu) mühendislik alanında yüksek kaliteli
eğitim sunan okullardan bazılarıdır.

Berlin: Almanya’nın başkenti Berlin, geniş nüfusu ve zengin
iş olanaklarıyla Avrupa’nın birçok ülkesinden insanı kendisine çekmektedir. Güçlü bir ekonomiye sahip olan Berlin’deki
iş hayatının büyük kısmını hizmet sektörü oluşturmaktadır.
Büyümekte olan sektörler ise ulaşım, medya, reklamcılık,
tıp mühendisliği ve iletişim teknolojileridir. Siemens’in ana
ofisinin yanı sıra, otomobil üreticisi Daimler ve BMW firmalarının fabrikalarının bir kısmı burada bulunmaktadır.
Kimya endüstrisi devlerinden Bayer Health Care ve Berlin
Chemie de Berlin’den yönetilen firmalardır. Berlin’de çok
sayıda üniversite ve uygulamalı bilimler üniversitesi bulunmaktadır. Mühendislik dallarında eğitim veren başlıca okullar ise Technische Universität Berlin (Berlin Teknik Enstitüsü), Hochschule für Technik und Wirtschaft (Mühendislik
ve Ekonomi Uygulamalı Bilimler Üniversitesi), HumboldtUniversität zu Berlin’dir (Berlin Humboldt Üniversitesi). Ek
olarak Berlin’de, sayısız denebilecek kadar çok bilimsel
araştırma merkezi bulunmaktadır.

Mühendislik eğitiminde bir adım öne çıkmak ve mühendislik
kariyerinizde başarı istiyorsanız, Almanya’da mühendislik
eğitimi veren üniversiteler hakkında detaylı bilgi için UED
üyesi eğitim danışmanlığı firmalarına başvurabilirsiniz.
* Bologna Süreci, Avrupa ülkelerinin yüksek öğrenimde
hem denklik, hem de kalite standardı sağlamak amacıyla
birbirleri arasında yaptıkları görüşme ve imzalanan anlaşmalara verilen addır. İlk olarak Bologna Üniversitesi’nde
ortaya atılan Bologna Süreci’ne, ilk anlaşmanın imzalandığı
1999 yılından bu yana 47 ülke dahil olmuştur.

Frankfurt: Sadece Almanya’nın değil, tüm kıta Avrupa’sının
en büyük finans merkezi olan Frankfurt 2011 yılında yapılan
bir araştırmada dünyanın yaşamaya en uygun 7. şehri seçilmiştir. Çoğunlukla finans, ulaşım ve turizm alanlarında
liderlik yapsa da inşaat, makine ve otomotiv sektörlerinin
bazı önemli isimleri de merkez olarak bu şehri seçmişlerdir.
Önde gelen otomobil firmalarından KIA Motors’un Avrupa
ana ofisi, Fiat’ın Almanya ana ofisi bu şehirdedir. Hochtief,
Bilfinger Berger ve Züblin gibi Alman inşaat devlerinin de
merkezlerinin bulunduğu Frankfurt Almanya’nın en büyük
endüstri parklarından olan Die Indüstriepark Höchst’e de ev
sahipliği yapmaktadır. Fachhochschule Frankfurt am Main
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UED

NEDEN

DERNEĞİ HAKKINDA

UED?

UED, Uluslararası Eğitim Danışmanları Derneği, yurtdışında eğitim konusunda danışmanlık hizmeti veren güvenilir firmaları bir araya getiren bir kuruluştur.

Yurtdışında eğitim alabilmek, ülke ve okul tercihinden başvuru prosedürü ve seyahat organisazyonuna kadar oldukça kapsamlı bir işlemler bütünün sorunsuz tamamlanmasını gerektirmektedir.

UED, kaliteli, güvenilir ve yüksek standartta hizmet anlayışını kendine prensip
edinmiş olan 15 yurtdışı eğitim danışmanlık firması tarafından Mayıs 2001’de
kurulmuştur. Bugün itibarı ile UED ‘nin
üye sayısı 41’e ulaşmıştır.

Bu noktada, yurtdışı eğitim danışmanlığı şirketlerinin
önemli rolü vardır. Birçok öğrenci sadece vize prosedürünü
aşamadığı için yurtdışına gidememektedir. Bu sebeplerle
kalite ve tecrübesinden emin olduğunuz firmalardan hizmet
almanız geleceğiniz açısından önem taşımaktadır.
Ülkemizde, yurtdışı eğitim konusunda danışmanlık hizmeti
veren birçok firma bulunmakla beraber, bu firmaların ancak
bir kısmı, gerekli uzmanlık ve tecrübe seviyesine ulaşmış
firmalardır. Son yıllarda eğitim danışmanlığı firmalarının
sayısındaki artış neticesinde yeterli deneyime sahip olmayan firmaların insanları yanlış yönlendirmeleri önemli bir
sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Bu nedenledir ki zaman
zaman hem öğrenci ve velilerinin hem de yurtdışı eğitim kurumlarının sıkıntı yaşadıkları görülmektedir.

UED; alanında uzman, güvenilir, yüksek tecrübe ve bilgiye
sahip, gerek çalışanları gerekse temsilciğini yaptıkları yurtdışı eğitim kurumları açısından yüksek standartları yakalamış kuruluşlardan oluşmaktadır.
Amaçlarımız;
• Yurtdışında eğitim almayı düşünen öğrencileri ve velilerini, güvenilir firmalara yönlendirerek tecrübe ve bilgi eksikliğinden dolayı yaşayabilecekleri zorlukları minimuma
indirmek.
• Yurtdışında eğitim almak isteyen öğrencilerde bir güven
duygusu oluşturarak, hayatlarındaki bu farklı tecrübeye
karşı onları hazırlamak. Yurtdışı eğitim danışmanlığı konusunda belirli bir standart oluşturmak
• Ülkemizde, uluslararası eğitim sektörünün yasal çerçevesinin iyileştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak ve bu

sayede hem danışmanlık şirketlerinin hem de yurtdışında
eğitim almak isteyen öğrencilerin mağdur olmasını engellemek.
• Üyesi olan kuruluşların, sektördeki değişimlere daha hızlı adapte olmasını sağlayarak, üyelerinin hizmet kalitesini
arttırmak ve bu yüksek kalite standartlarının devamlılığını
sağlamak.

UED’nin hayata geçirilişi ise işte tam bu noktada ortaya çıkmakta ve yurtdışı eğitim sürecinin ciddi sorunlar ile karşılaşılmadan tamamlanması amacını taşımaktadır.
Uluslararası Eğitim Danışmanları Derneği, UED, yurtdışı eğitim danışmanlığı alanında faaliyette bulunan bütün
firmalara açık olmakla beraber, sadece belirlediği yüksek

Hedefimiz;
Yurtdışı eğitim sektöründe, çağımızın gerektirdiği kalite
standartlarını oluşturmaktır.
Misyonumuz;
Yurtdışında eğitim almak isteyen öğrencilerin ihtiyaçlarına en uygun olan programı belirlemek, onlarla yurtdışındaki eğitim kurumları arasında köprü görevini üstlenerek
sorunsuz bir yurtdışı eğitim süreci yaşamaları için gerekli
çalışmaları yapmaktır.
Vizyonumuz;
Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı alanında faaliyette bulunan
güvenilir firmaları bünyemizde toplayarak, her koşulda, ülkemizin ihtiyaç duyduğu kalifiye insan kaynağının teminini
sağlamaktır!

üyelik kriterleri ile belirli bir uzmanlık ve kalite seviyesine
ulaşmış olduğunu ispat edebilen firmaların üye olabildiği
bir dernektir.
UED, üyesi olan bu kuruluşların, danışmanlık faaliyetinde
bir denetleme mekanizması görevini üstlendiği gibi, bir de
şikayet mekanizması geliştirmiştir. UED üyesi danışmanlık
firmalarından hizmet alan öğrencilerimiz bir olumsuzlukla
karşılaşmaları durumunda UED ile iletişime geçebilir ve
yardım talep edebilirler.
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İTALYA’ DA

SANAT&MODA&TASARIM EĞİTİMİ

Barbaros Bulvarı Eski Yıldız Cd. 36/2
Beşiktaş – İstanbul

Mete Cad. Yeni Apt. No:10 K:2 D:7
Taksim-İstanbul

0212 259 07 74

0212 249 94 89 www.academix.com.tr

0212 244 72 82
www.armadagrandee.com

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

Osmanağa Mah. Bahariye Cd. Alkan
Apt. No. 44/11 Kadıköy-İstanbul

İnönü Cad. Hariciyekonağı Sk. Ozanhan
Apt. No. 9 Kat: 3 Gümüşsuyu Taksimİstanbul

0216 358 89 19

0216 550 12 13

0212 249 53 10

www.afegitim.com

İtalya dünyanın en sanayileşmiş ilk 10 ülkesi arasında yer almasının yanı sıra; moda,
tasarım ve sanat konularında da dünyanın en önde gelen ülkelerinden biridir.
Sadece görülmesi gereken çarpıcı manzaraları ve muhteşem mimarisi ile değil, tasarım, otomotiv, şehir planlama,
mimari, sanat, teknoloji ve moda sektörü ile de dünyanın
(Avrupa’nın) en önemli cazibe merkezlerinden biri olmuştur.
Ülkede, Avrupa Birligi ve dünya liderliği yarışında yerini devam ettirebilmek için, eğitime oldukça önem verilmektedir.
Pek çok Avrupa ülkesinde olduğu gibi, İtalya’nın üniversite
eğitiminde de 1999 yılında Bologna Deklarasyonu ile büyük
bir dönüşüm ve yenileme yapılmıştır. Bu deklarasyon uluslararası öğrencilerin gözünde İtalya’daki eğitim sisteminin
güvenirliğini artırdığı gibi, özünde öğrenciler için genel eğitim tecrübesini geliştirmek ve üniversitelerdeki eğitimin diğer Avrupa ülkelerindeki üniversiteler ile uyumlu olmasını
amaçlamaktadır.
Öğrencilerine teorik, araştırma odaklı ve uygulamalı gelişmiş programlar sunan İtalyan üniversiteleri ve çeşitli sanat
konularında uzmanlaşmış okulları, özellikle tasarım, moda,
mimari ve restorasyon konularında dünyada lider durumda
bulunmaktadırlar.
Moda dünyanın en hızlı büyüyen ve en kazançlı sektörlerinden biridir. Oldukça rekabetçi olan bu sektörde başarılı
olabilmek için öncellikle doğal yeteneklere sahip olmak ve
olabilecek en iyi eğitimi almak şarttır. Başarılı olunduğu
takdirde ise elde edilen kazançlar oldukça yüksek olduğu
gibi kariyer açısından da tatmin edicidir. Bu da çok sayıda
yabancı öğrencinin moda ve tasarım gibi konularda neden
özellikle İtalyan üniversitelerini seçtiklerini en iyi şekilde
açıklar. Birçok konuda olduğu gibi moda konusunda da güncel akımların çoğu İtalyan tasarımcıların belirlediği şekilde
dünyaya yayılmaktadır. İtalya’da okumuş olmak ve tasarım
ile iç içe yaşamak öğrencilere sadece eğitim anlamında değil bir hayat görüşü kazanmaları ve bu deneyimlerini gelecekteki mesleklerine yansıtmaları anlamında da büyük bir
avantaj sağlar.
İtalya’daki sanat ve tasarım okullarının başvuru ve kabul
koşulları farklılıklar gösterebilmektedir. Bununla birlikte,
istenilen en önemli belgeler öğrencinin akademik durumunu gösteren not dökümleri ve sanat bölümlerinde şart
koşulan portföy çalışmalarıdır. Bazı üniversiteler bölümün
isteği doğrultusunda yetenek sınavı ve mülakat talep edebilmektedir.
Bu belgeler dışında başvurulan üniversite ve bölüme göre,
özgeçmiş, eğitim görülen okulun niteliklerini gösterir okul
profili, niyet yazısı ve kısa kompozisyonlar istenebilir.
Üniversitelerde 3 senelik lisans programları, 1 senelik
master veya sertifika programları sunulmaktadır. Eğitim
dili okula göre değişiklik göstermekte ve eğitim dili İtalyanca veya İngilizce olan programlar bulunmaktadır. Birçok
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İtalyan okulu uluslararası öğrenci çekebilmek için programlarını İngilizce sunmayı tercih eder. Türkiye’de de en
çok bilinen tasarım okulları, eğitim dili İngilizce olan, Domus Academy, Istituto Europeo di Design, NABA – Nuova
Accademia di Belle Arti Milano, SPD Scuola Politecnica di
Design Milano, Polimoda Floransa ve Istituto Marangoni
gibi okullardır.
Bu okulların merkezleri genellikle İtalya’nın moda ve tasarım konusunda en önemli şehirlerinden olan Milano veya
Floransa’da bulunmaktadır. Sektördeki itibarlarının yanı
sıra, “Moda Tasarımı” konusunda yeni projeler ile ilgili bir
araştırma ve danışma merkezi olarak uluslararası alanda
söz sahibi olmuşlardır.
Bu okullarda çok çeşitli programlar sunulmaktadır. Bunlardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz;
Moda Tasarımı (Fashion Design), Moda İşletmeciliği (Fashion Business), Moda Pazarlama (Fashion merchandizing),
Stilistlik (Fashion Styling), İç Mimari (Interior Design), Grafik
Tasarım (Graphic Design), Aksesuar Tasarımı (Accessories
Design), İşletme Tasarımı (Business Design), Otomobil Tasarımı (Car Design & Mobility), Etkileşim Tasarımı (Interaction Design), İç Mekan Tasarımı (Interior & Living Design),
Ürün Tasarımı (Product Design), Moda Teknolojisi (Fashion
Technology), Ayakkabi teknikleri (Shoe Techniques), Kent
yönetimi ve Mimari Tasarım (Urban
Management
&
Architectural Design), Moda Iletisim
(Fashion Communication), Moda ve
Pazarlama (Fashion
Promotion), Marka Yönetimi (Brand
Management),
Moda Ticareti (Fashion Buying)...
Programların başlangıç
tarihleri
okullara göre değişiklik gösterebilmektedir. Ayrıca tasarım bölümlerinde
okuyan üniversite
öğrencileri için yaz
aylarında 1-3 hafta süreli kurslar da
vardır..
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www.asba.com.tr

www.atec.com.tr

İstiklal Cd. Sekban Han No. 53 Kat: 4
D. 8 Beyoğlu - İstanbul

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

0212 244 88 77 www.bilimevi.com

0216 336 33 61

Bestekar Sok. No:82/3
Kavaklıdere-Ankara

İstiklal Cad. Gala Han No:86/3
Beyoğlu-İstanbul

0312 468 00 30 www.campusum.com

0212 292 40 26

Valikonağı Cad. Saadet Apt. No.64 K.1
D.3 Nişantaşı-İstanbul
0212 234 48 99 www.edcon.com.tr

Evliya Çelebi Mh. Kıblelizade Sok.
Ruhide Apt. No:3 D:2
Şişhane- Beyoğlu/İstanbul
0212 292 61 83 www.edumar.net

İnönü Cad No:11/2 Gümüşsuyu
Taksim-İstanbul

Cumhuriyet Cad. No.141/1
Harbiye-İstanbul

0212 292 34 55

0212 291 39 20

www.ef.com

www.biltur.com

www.cds.com.tr

www.els.edu

İstiklal Cad. No:53/1 Beyoğlu / İstanbul

www.atlasedu.com

Barbaros Bulvarı No:91
Beşiktaş-İstanbul
0212 327 51 51
www.britishside-edu.com

İstiklal Cad. Gönül Sok. No 1 Kat 4
Tünel Beyoğlu/ İstanbul
0212 275 65 90
www.centennialcollege.com.tr

Sıraselviler Cd. Taner Palas Apt. No. 9
Kat: 3 D. 7 Beyoğlu - İstanbul
0212 252 09 90

www.eduyork.com

Osmanağa Mah. Altıyol Çilek Sk.
Akel İş Hanı No:70-71 K.4 Kadıköy-İstanbul
0216 330 42 31
www.elityurtdisiegitim.com

Barbaros Bulvarı No:29/10 Beşiktaşİstanbul

Güvenevler Mah. 1917 Sok. Doğan Yıldız
İşm. No:16 E Blok K:2 D10 Yenişehir Mersin

İstiklal Cad. Aznavur Pasajı No:108/5
Beyoğlu-İstanbul

0212 236 04 44

0324 328 06 62

0212 244 62 30

www.elt.com.tr

Dörtyüzlü Çeşme Sok. Güneş Apt. No:2/2
Barbaros Bulvarı Beşiktaş-İstanbul
0212 227 02 27
UEDUCATION
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www.esse-edu.com

www.genctur.com

Mustafa Kemal Bulvarı No:30/1 Amasya
0358 212 37 32
www.hamledanismanlik.com
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YURTDIŞI SEYAHAT
Söğütlüçeşme Cad. Rasime Uzlar
İşmerkezi No:88/4 Kadıköy-İstanbul
0216 345 66 99

www.idealist.com.tr

Mete Cad. No:12/9 Taksim-İstanbul
0212 292 39 04

www.idealsas.com

Ömer Avni Mah. İnönü Cad Teknik Han
No. 38/1 Gümüşsuyu İstanbul

Zeytinlik Mah. Yakut Sok. No:10
Bakırköy-İstanbul

0 212 245 15 88

0212 571 82 84

www.turkey.idp.com

www.ilm.com.tr

Konaklar Mah. Büyükdere Cad. No:182 1.
Blok K:4 D:16 Yeni Levent Beşiktaş -İstanbul

1723 Sokak No:6 K:3 D:304
Karşıyaka-İzmir

0212 270 64 19

0232 369 92 72

www.meda.web.tr

www.monatedu.com

Bahariye Cad. Tavukçuoğlu İşmerkezi
No:58/1 Kadıköy-İstanbul

Ataşehir Bulvarı Ata 2/3 Plaza D:27 K:2
Ataşehir-İstanbul

0216 450 53 40 www.sempaedu.com

0216 580 99 60

www.sertur.com

Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Yıldız Ap. No:
108 Kat:1/5 Feneryolu Kadıköy-İstanbul
0216 345 45 85
www.ies-intervega.com

Söğütlüçeşme Cad. Altın Çarşı Kat:5
Kadıköy-İstanbul
0216 414 79 88
www.istanbulyurtdisiegitim.com.

Tunalı Hilmi Cad. Demirdöğen İşhanı
No:98/7 Kavaklıdere-Ankara
0312 468 28 98
www.omegaegitim.com.tr

Bağlarbaşı Kısıklı Cad. No:26
Altunizade-İstanbul
0216 554 38 90
www.seturegitimhizmetleri.com

Mete Cad. Ayanoğlu İşhanı No:14-4
Taksim-İstanbul

Bağdat Cad. Erker Apt. No:368/13 K:2
Şaşkınbakkal Kadıköy-İstanbul

Atatürk Cad. Gülbahçesi Sitesi B Blok
K3 N88 Seyhan/Adana

0212 393 82 96 www.studyzone.com.tr

0216 356 38 98 www.teoremedu.com

0322 458 88 26 www.troyint.com

Mete Cad. Mete Palas Apt. No:20/9
Taksim-İstanbul
0212 244 50 05
www.unitedtowers.com
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Valikonağı Cad. Polat Apt. No.99-103
K.8 D:16 Nişantaşı-İstanbul

Fatih Sultan Mehmet Blv. Leylak Sk.
Ümit 2 Apt.No:10/11 Nilufer/Bursa

0212 247 58 69 www.yakinbati.com.tr

0224 247 45 25

SAĞLIK SİGORTASI
Yurtdışında eğitim almak isteyen öğrenciler için işin zor kısmı genellikle okul seçimi, başvuru, vize alımı gibi aşamalardan oluşan “gidiş” periyodudur.
Öğrenci ve velisi, zamanlarını ve maddi güçlerini bu amaç
doğrultusunda kullanır ve gayret sarf ederler. İster dil okulu
olsun, ister üniversite, bu sürecin olumlu sonuçlanması öğrenci ve velisinde bir rahatlık yaratacaktır. Ancak bilinmelidir ki, hem akademik olarak hem de sosyal açıdan asıl mücadele bu noktadan sonra başlamaktadır. Başka bir ülkede,
yeni bir kültürde yaşayacak olan öğrenci elbette ki başlangıçta bir takım zorluklarla karşılaşacaktır. Ortama uyum
sağlama süreci, derslere ve akademik hayata alışmak, yeni
insanlarla tanışmak ve yakınlık kurmak… Bunlar elbette zaman alacaktır. İşte bu süreçte öğrencinin hiç istemeyeceği
bir şey varsa o da sağlık sorunları nedeniyle derslerinin,
sosyal hayatının ve uyum sürecinin sekteye uğramasıdır.
Herkes gibi, yurt dışında eğitim alan bir öğrenci de hasta
olabilir. Önemli olan iyileşme sürecinin mümkün olduğunca masrafsız ve çabuk geçirilmesidir. Hali hazırda okul için
ödenen paranın dışında bir de yurtdışında genelde pahalı
olan sağlık hizmetlerine para harcamak öğrencinin bütçesini zorlayacaktır.
Öğrencinin başına gelebilecek başka bir tatsız durum da
önemli bir eşyasını kaybetmesidir. İşte bu sorunların üstesinden gelmek ve yaşanabilecek sıkıntılardan korunmak
amacıyla, çeşitli kurluşlar tarafından, farklı adlar altında,
yurtdışında geçerli Seyahat ve Sağlık Sigortaları sunulmaktadır.
Poliçe kapsamları farklılıklar gösterebilmekle beraber, bu
Seyahat ve Sağlık Sigortaları öğrencilere, aşağıdaki ana
başlıklarda çeşitli teminatlar sunmaktadır.

MAGAZINE

• Sağlık sorunları, hastalıklar (diş tedavisi bütün sigorta
sağlayıcıları tarafından sunulmaz)
• Kazalar
• Hırsızlıklar, bagajın ya da evrakların kaybedilmesi
• Beraber yolculuk edilen aile üyesinin de sigortalanması.
Türkiye’den sağlanabilecek böyle bir sigortanın dışında,
gidilecek ülkeden sağlanan farklı sigorta poliçeleri de bulunmaktadır. Yurtdışındaki bazı okullar öğrencilere, ülkeye
gelmeden önce sağlık sigortası yaptırmalarını önermekte,
bazı ülke ve okullar ise bunu zorunlu tutmaktadır.
Ülkelere göre sigorta uygulamaları
Amerika: Yasalar gereği F-1 vizesine sahip öğrencilerin
sağlık sigortası yaptırma zorunlulukları yoktur ancak çoğu
okul sağlık sigortasını zorunlu tutar. J-1 ve J-2 vizeleri için
ise, üniversiteler vize alımından önce öğrencilerin sağlık sigortalarını planlamakla yükümlüdür.
İngiltere: Bu ülkede de bir sağlık sigortası zorunluluğu yoktur. İngiltere’deki eğitim süreniz 6 ayın üzerinde ise NHS’e
(National Health Service) bağlı sağlık kuruluşlarında ücretsiz tedavi olma hakkınız bulunmaktadır. Bu hakka aile
üyeleriniz de sizin aracılığınızla sahip olur. Eğitim süreniz 6
aydan az ise, acil durumlarda uygulanacak temel müdahaleler hariç ücretsiz sağlık hizmetinden yararlanamazsınız.
Avustralya: Avustralya dünyada, yabancı öğrenciler için
sağlık konusunda en titiz ve kapsamlı şartlara sahip ülke-

www.ye-ro.org
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TEACHER

TRAINING PROGRAMLARI
CELTA (Certificate in Teaching English to
Speakers of Other Languages)

lerden biridir. Bu ülkeye öğrenci olarak giden yabancıların
sağlık sigortası yaptırmaları zorunludur. Bu sigorta öğrencinin devam ettiği okul tarafından yaptırılır. Yabancı Öğrenci
Sağlık Sigortası (Overseas Student Health Cover) öğrencinin ülkede bulunmayı planladığı zaman aralığının tümü için
yaptırılır. Aynı sigorta ve şartları, öğrenci ile birlikte gelen
eşi ve 18 yaşından küçük çocukları için de geçerlidir. Diğer
aile bireyleri Yabancı Öğrenci Sağlık Sigortası (OSHC) tarafından kapsanmamaktadır.

CELTA, İngilizce öğretmen adaylarına ya da kısa süreli deneyime sahip İngilizce öğretmenlerine yönelik olup, çok
tercih edilen mesleki sertifika programlarından biridir. Her
sene 10.000’den fazla kişi İngilizce öğretimi alanında dünyaya açılmak için CELTA’yı tercih etmektedir.
CELTA, Cambridge Üniversitesi’ne bağlı ve Avrupa’nın en
geniş eğitim değerlendirme organizasyonu olan Cambridge ESOL onaylı bir sertifika olması itibariyle uluslararası
tanınırlığı yüksek olan bir programdır. CELTA programları
Cambridge ESOL tarafından belirlenmiş esaslar temelinde,
yetkili özel kurumlar tarafından tasarlanır. 54 ülkede toplam
280’den fazla onaylı kurum bulunmaktadır ve bu kurumlar
her yıl yaklaşık olarak 900 CELTA kursu sunmaktadırlar.
Katılımcılar, etkili öğretme esaslarını öğrenirken, uygulamalı eğitim alma fırsatı bularak yetişkinlere yönelik İngilizce öğretme becerilerini geliştirirler. Program süresince
performanslarına göre değerlendirilen katılımcılar kurs
sonunda herhangi bir sınava tabi değillerdir. Katılımcı, kurs
sonunda 2 ayrı dil seviyesinde toplam 6 saat ders verir ve
performansı değerlendirilir. Ayrıca yetişkin eğitimi, İngilizce
dil sistemi, dil becerileri ve sınıf öğretmenliği olmak üzere
toplam 4 ayrı konuda yazılı rapor hazırlar.
CELTA programı 4 yada 5 haftalık tam zamanlı olarak yada
daha uzun sürelerle yarı zamanlı olarak alınabilir. Programa katılım için İngilizce seviyesinin C1/C2 (High Advanced/
Proficiency) olması gerekmektedir. İngiltere’de sunulan
CELTA Programları için eğitim ücreti 1000 – 1400 Sterlin
aralığındadır.

Eğer öğrenci Avustralya’daki eğitimini uzatacaksa sigorta
durumunu da dikkate almalı, gerekirse sigortasını da uzatmalıdır. Okullar yenilenmeyen sağlık sigortalarını göçmenlik bürosuna bildirmekte, bu da bazı durumlarda öğrencinin
vizesinin iptaline ve ileriki dönemlerdeki vize başvurularının
reddine kadar varabilmektedir.
Kanada: Kanada’da eğitim alacak yabancı öğrenciler için
sağlık sigortası zorunludur. Bu ülkede sigortalı olmak için
birkaç seçenek bulunmaktadır. Bunlardan biri okulun bulunduğu eyalet tarafından sağlanan sağlık sigortasına başvuru yapmaktır. Bu seçenek tercih edilirse, her eyaletin
sağlık sigortası kapsamının farklı olduğu unutulmamalıdır. Diğer bir seçenek ise özel sağlık sigortalarıdır, eyaletin karşılamayabileceği bazı hizmetler (diş tedavisi, reçeteli
gözlük… gibi) bu şekilde sağlanabilir. Üçüncü seçenek ise
eğitim alınacak okulun sunduğu sağlık sigortası planlarıdır.
Her üç opsiyonda da sigorta, öğrenci Kanada’ya ulaşmadan
önce yapılmalıdır.
Avrupa Ülkeleri: Avrupa Birliği Ülkeleri’nde vize başvurusundan önce, eğitim süresi kadar seyahat sigortası alınması
zorunludur.

DELTA (Diploma in Teaching English to
Speakers of Other Languages)
Alanında tanınırlığı yüksek, en popüler programlardan biri

Sağlık sigortası, öğrenci ve velisinin ülke, okul ve program
seçimi, kabul alınması ve vize sürecini atlattıktan sonra dikkat etmesi gereken ilk konudur ve ciddiye alınmalıdır. Öğrencinin sağlık geçmişinde bulunan bir rahatsızlık, hastalık,
ya da alerjinin sigorta kapsamı seçilirken dikkate alınması
fayda sağlayacaktır. İstenirse Türkiye’de özel bir firma aracılığıyla, istenirse de eğitim için gidilen okul ya da devlet tarafından yaptırılan sağlık sigortası, şüphesiz ki öğrencinin
sağlığını, dolayısıyla da akademik hayatını güvenceye alacak en önemli faktör olacaktır. Bu nedenle öğrencilerimize,
hangi ülkeye gidecek olurlarsa olsun, ya eğitim alacakları
okulun yabancı öğrenciler departmanı ya da danışmanlık
hizmeti aldıkları UED Üyesi eğitim danışmanlığı firması
yetkilileri ile detaylı olarak görüşüp, bunların önerileri çerçevesinde kendisi için en uygun sigortayı temin etmelerini
tavsiye ederiz.
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olan DELTA, deneyimli İngilizce öğretmenlerinin kariyerlerinde ilerleme sağlamaları için tasarlanmış bir programdır.
Program, en az bir yıllık mesleki deneyimi olan öğretmenler
için uygundur ve katılımcının İngilizce seviyesinin C2 (Proficiency) olması gereklidir.
Program her biri 20 kredi olan toplam 3 modülden oluşur.
Birinci modül; dili anlama, metodoloji ve öğretme kaynakları üzerinedir. Modül bitiminde yazılması zorunlu iki adet
kompozisyon değerlendirilir. İkinci modül; mesleki yöntemleri geliştirme üzerinedir ve kurs çalışmaları, sınıf içi
gözlemleri, kompozisyonlardan oluşan portfolyo değerlendirilir. Üçüncü modül ise yöntem geliştirme ve ELT üzerine
uzmanlık ya da Öğretim Yönetimi üzerinedir ve hazırlanan
yazılı raporla değerlendirilir.
Program farklı kurumlar tarafından sunulur ve süresi 8
haftadır. İngiltere’de sunulan DELTA Programları’nın eğitim
ücreti 2400 – 2700 Sterlin aralığındadır.
CertTESOL (Teaching English to
Speakers of Other Languages)
CertTESOL, içerik ve uluslararası geçerlilik konusunda
CELTA ile paralel bir konumda olup, öğretmen adayları ya
da kısa süreli öğretmenlik deneyimine sahip katılımcılara, İngilizce’yi öğretme konusunda temel bilgi ve becerileri kazandırma odaklı bir programdır. CertTESOL programı
dünyanın en eski sınav kurulu olan Trinity College London
tarafından onaylıdır.
Program, toplamda 130 saatlik ve 5 üniteden oluşan bir
müfredat içerir. 1, 2, 3 ve 5. ünite sonuçları eğitmenler tarafından değerlendirilir ve her kursun sonunda Trinity College
yetkilileri tarafından kontrol edilir. Ünite 4 sonucu ise Trinity
College moderatörü tarafından değerlendirilir.
Katılımcı, program dahilinde toplam 6 saat ders verir.
Program süresince birçok kompozisyon ve proje hazırlar
ve Trinity College yetkilisi ile mülakat yaparlar. 5. ünite ise
katılımcının ilk defa yabancı bir dili öğrenecek olan bir öğrencinin bakış açısını tecrübe etmesi için tasarlanmıştır.
Katılımcı, sınıf yönetimi ve öğretme metotlarıyla ilgili püf
noktaları farklı bir bakış açısından analiz etme fırsatı yakalar. Katılımcılar, kurs sonunda genel bir sınava tabi değillerdir ve eğitim süresindeki performansına göre değerlendirilirler.
CertTESOL programı ağırlıklı İngiltere’de olmak üzere dünya çapında 100 kadar yetkili kurum tarafından sunulmaktadır. Eğitim, tam zamanlı olarak minimum 4 hafta ya da yarı
zamanlı olarak daha uzun sürede alınabilir.
Programa katılım için, eğitimi sunan kuruma göre değişiklik göstermekle birlikte, İngilizce seviyesinin minimum B2
(Upper-Intermediate) olması gerekmektedir. Eğitim ücret-
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leri 1000 – 1400 Sterlin aralığındadır.
DipTESOL (Licentiate of Trinity College London Diploma in
Teaching English to Speakers of Other Languages)
DipTESOL programı uluslararası saygınlığa sahip bir diploma programıdır. Kariyerlerinde ilerleme sağlamak isteyen, en az 2 yıl tam zamanlı öğretmenlik deneyimine sahip
İngilizce öğretmenlerinin beceri ve bilgilerini geliştirmeye
yönelik bir programdır.
Adaylar 4 ünite üzerinden değerlendirilir. Birinci ünite sonunda katılımcı ‘Öğrenme ve Öğretme’ ve ‘Profesyonel
Gelişim’ alanlarında toplamda 3 saatlik bir sınava girer ve
Trinity Sınav Konseyi tarafından değerlendirilir. İkinci ünitenin sonunda katılımcı sınıf içi gözlemleri, kendi öğretme
becerilerinin gelişimi ile ilgili tuttuğu rapor ve bağımsız bir
araştırma projesini içeren bir portfolyo sunar, sözkonusu
portfolyo eğitimi sunan kurum tarafından değerlendirilir.
Üçüncü ünitenin sonunda ise katılımcının yine Trinity yetkilileri tarafından değerlendirilen 30 dakikalık bir konuşma
hazırlaması gerekir. Son ünitede ise katılımcı 5 saat ders
verir ve hem kurum hem de Trinity yetkilileri tarafından değerlendirilir.
DipTESOL Programına katılabilmek için İngilizce seviyesinin C2 (Profeciency) olması gereklidir. Farklı kurumlar tarafından sunulan programın tam zamanlı eğitim süresi 10 – 12
hafta arasında değişir. Eğitim ücretleri 2000 – 2300 Sterlin
aralığındadır.
Takviye Kursları
(Refresher Courses)
Bir süredir öğretmenlik yapan ve belli konularda bilgi güncellemesi yapmak isteyen öğretmenlere yönelik 2-4 hafta
süreli kurslardır. Program başlangıç tarihleri genellikle sömestr ve yaz dönemlerine denk gelir. İngilizce seviye şartı
‘Intermediate’ ile ‘Advanced’ arasında değişiklik gösterir.
Farklı kurumlar tarafından çeşitli konular üzerine eğitim
programları olabilmektedir. Örneğin; İş İngilizcesi öğretmenliği, Dil Geliştirme ve Öğretme Becerileri, İngilizce Eğitimi Teorisi ve Pratiğinde Güncel Akımlar, İlköğretim veya
lisede İngilizce öğretmenliği yapanlara yönelik pedagojik
bilgilerini ve eğitim metotlarını geliştirmeye yönelik kurslar, İngilizce öğretiminde teknolojinin aktif kullanımı, İngiliz
Kültürü gibi konularda eğitimler sunulmaktadır. Program
ücretleri 400 – 1000 Sterlin aralığındadır.
Her ne kadar bu eğitimler ülkemizde mesleki açıdan zorunlu olmasa da birçok özel eğitim kurumu, bu tür sertifikalara sahip İngilizce öğretmenlerini tercih etmektedir. Ayrıca
yurtdışında öğretmenlik yapmak isteyen İngilizce öğretmenlerinin bu tür sertifikaları almaları gerekmektedir.
Avrupa Birliği tarafından sunulan Comenius ve Grundtvig
programları ile Türk öğretmenler İngiltere, Malta ve İrlanda’daki Teacher Training Programları’na, tüm masrafları
Avrupa Birliği tarafından karşılanarak katılabilmektedirler. İngilizce öğretmenleri, UED üyesi eğitim danışmanlığı
firmaları aracılığı ile bu programlara kayıt yaptırıp Avrupa
Birliği’nin sunduğu bu olanaktan yararlanmak için Ulusal
Ajans’a başvurabilirler.
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ÜLKELER REHBERİ

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
Dünyanın her yerinden öğrencileri kendine çeken Amerika Birleşik Devletleri’nde
öğrencilere birçok farklı seviyede ve çeşitlilikte eğitim fırsatı sunulmaktadır. Yabancı
öğrenciler için dünyada belki de en çok tercih edilen ülke olan Amerika’da eğitim
görmek, kimi öğrenci için akademik kalite ve iş dünyasında başarılı olmak için bir
aşama, kimisi için de yeni bir kültürle tanışmak, adapte olmak ve ufkunu genişletmek
anlamını taşımaktadır. Peki, Amerika Birleşik Devletleri’nde öğrencileri bekleyen
eğitim fırsatları nelerdir?
Amerika’da İngilizce Eğitimi

İş İngilizcesi Programları: İngilizce eğitimin yanı sıra iş ve
ticaret dünyasında gerekli olacak terimler, iletişim, yazışma
ve sunum teknikleri gibi konular öğretilir. Kendi içinde farklı
alt dallara ayrılabilir.
Sınav Hazırlık Programları: TOEFL, SAT, GRE, GMAT, IELTS
ve Cambridge ESOL sınavları gibi birçok önemli sınava öğrencileri hazırlamak için bu amaca yönelik içerikle hazırlanmış programlar bulunmaktadır.
Yaz Okulları: Yaz ayları içinde genellikle 9-17 yaş arası
gençler için düzenlenen, dil eğitimiyle çeşitli aktiviteleri birleştiren programlardır.
Amerika’da Akademik Eğitim
Her yıl binlerce genç, üniversite eğitimleri için dünyanın en
iyi üniversitelerinden birçoğunu barındıran Amerika Birleşik Devletleri’ne gelmektedir. Özel okulların yanı sıra devlet
okullarının da ücretli olduğu Amerika’da spor ve akademik
başarı bursları oldukça yaygındır. Dört senelik lisans eğitimi veren üniversitelerin yanı sıra 2 senelik ön lisans eğitimi
veren ‘community college’lar da bulunmaktadır. Bu okul-
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Los Angeles: Amerikan film ve televizyon endüstrisinin
başkenti olan Los Angeles uzun kumsalları ve her zaman
güneşli iklimiyle dünyanın her yerinden öğrencileri kendine
çekmektedir. İnsanların doğu kıyısına kıyasla daha rahat ve
stressiz olduğu California eyaletinin en kalabalık şehri olan
Los Angeles’ta toplu taşıma sistemi neredeyse yok denecek
kadar az gelişmiştir ve bir araba sahibi olmak ya da en azından kiralamak şarttır.
San Diego: Amerika’nın 8., California Eyaleti’nin ise 2. en
kalabalık şehri olan San Diego, hem yaşam masrafları hem
de genel sakinliğiyle Los Angeles’e kıyasla öğrenciler için
daha rahat bir ortam sunar. Geniş alanları, su parkları ve
dünyaca ünlü hayvanat bahçesiyle San Diego görülmesi ve
deneyimlenmesi gereken bir şehirdir.

Çince ve İspanyolcadan sonra dünyanın en çok konuşulan
3. resmi dili olan İngilizce şüphesiz ki pratikte dünyadaki en
geçerli dildir. Her yıl dünyanın birçok ülkesinden yüz binlerce insan İngilizcelerini geliştirmek ve bu dile daha çok
hâkim olabilmek amacıyla, İngilizce konuşan nüfusun en
fazla olduğu ülke olan Amerika’ya gelmektedir. Ülkede dil
eğitimi için en çok tercih edilen şehirler New York, Miami,
Los Angeles, San Diego ve San Francisco olmakla beraber,
birçok başka şehir de farklı bir Amerika deneyimi yaşamak
isteyen öğreniciler tarafından tercih edilmektedir. Dil eğitimi programları olarak en çok tercih edilenler:
Genel İngilizce Programları: Dil öğrenmenin genel öğeleri
olan okuma, konuşma, dinleme, yazma ve dilbilgisi konusunda öğrenciyi yetkinleştirmeyi amaçlar. Mesleki bir alan
üzerinde yoğunlaşmaz.

kimiyetinin pratik yoluyla geliştirilmesine fayda sağlayacak
programa katılmayı düşünenlerin en az intermediate düzeyde İngilizceye sahip olmaları gerekmektedir.
Eğitim İçin En Çok Tercih Edilen Şehirler:
New York: Amerika’nın en kalabalık ve belki de en renkli
şehri olan New York, Amerika’da dil eğitimi için tercih edilen
şehirlerin en başında gelmektedir. Lisans ve yüksek lisans
eğitimi için de çokça tercih edilen bir şehirdir. Hem dünyadan birçok insanı ve farklı kültürü barındırması, hem de
sanat ve eğlence olanaklarının yoğun olarak bulunması bu
şehri bir cazibe merkezi haline getirmiştir. Manhattan,
Brooklyn, Queens, Bronx ve Staten Island bölgelerinden
oluşan bir metropol olan New York şehrinde toplu taşıma
ağının yaygın ve kolay kullanılır olması da insan yoğunluğunun ve etkileşiminin fazla olmasında etkendir.

San Francisco: San Francisco Amerika’nın 14., California’nın
4. büyük şehridir. Ünlü Golden Gate köprüsüne de ev sahipliği yapan San Francisco doğal güzellikleriyle görenleri etkileyen, California’nın Körfez Bölgesi’ndedir. New York ve
Los Angeles’la benzer biçimde yaşam masraflarının yüksek
olduğu San Francisco’da başta Asya kıtası ülkeleri olmak
üzere birçok ülkeden yabancı öğrenci bulunmaktadır.
lara başladıktan sonra yeterli krediyi toplayıp 4 senelik bir
üniversiteye geçiş yapmak ve bir ‘Bachelor’s Degree’ kazanmak mümkündür. Ayrıca lisans diplomasına sahip birçok
yabancı öğrenci için 2 yıllık Master programları ve ortalama
4 yıllık Doktora programları da oldukça rağbet görmektedir.
Work and Travel
Amerika’nın sunduğu bir diğer fırsat da Work and Travel
(WAT) programıdır. Katılımcıların hem çalışıp hem de İngilizcelerini geliştirebilecekleri bir kültürel değişim programı olarak tasarlanmış olan WAT, dünyada sadece Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleştirilmekte ve 3 ila 5
ay arasında sürmektedir. Katılımcılar garsonluktan kahve
baristalığına, havuz temizlemeden otopark görevlisi olmaya
kadar birçok işte çalışabilir, bir yandan da İngilizce iletişim
yeteneklerini geliştirebilirler.

Boston: Amerika’nın en eski ve köklü şehirlerinden olan
Boston mimarisiyle de bu özelliğini yansıtır. Boston gerçek
bir üniversite şehridir. Kayda değer bir kısmı başka ülkelerden gelmiş olan 250.000’den fazla öğrenci Boston ve çevresinde okumakta, dünyanın en gözde üniversitelerinden
Harvard University ve Massachusetts Institute of Technology (MIT) yine Boston’da bulunmaktadır. Boston’da genç

Work and Travel programına katılmayı düşünenlerin unutmaması gereken iki önemli konu vardır. Birincisi bu programın sadece bir gezi ya da tatil programı olmadığı, katılımcıların çoğu zaman 9’dan 5’e mesai gerektiren bir işte
disiplinli bir şekilde çalışmalarının beklendiğidir.
İkinci önemli bir nokta ise WAT programının bir dil eğitimi
programı olmadığıdır. Bir dil eğitiminden çok mevcut dil ha-
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nüfusun oldukça fazla olması şehri canlı ve yaşayan bir şehir haline getirmektedir. Bu şehir aynı zamanda eğitim seviyesi ve sosyo-ekonomik düzeyi yüksek bir Türk nüfusuna ev
sahipliği yapmaktadır.
Miami: Miami yabancı, özellikle Türk, öğrencilerin üniversiteden çok dil okulu için tercih ettikleri bir şehirdir.
Amerika’nın güneydoğusunda bulunan Florida eyaletinin
en kalabalık şehri olan Miami, turizm, müzik ve sanatın en
yoğun yaşandığı kentlerden biridir. Küba, Porto Riko ve Jamaika etkisinin müzikten yemeğe ve dansa kadar kendisini
hissettirdiği Miami oldukça dinamik bir şehirdir.
Amerika Birleşik Devletleri, dünyanın en iyi okulları arasında yer alan üniversitelerinde sunulan lisans, yüksek lisans
ve doktora programlarıyla ve tabi ki dil okullarından Work
and Travel’a, sertifika programlarından yaz okullarına kadar sunduğu diğer eğitim fırsatlarıyla dünyanın birçok ülkesinden genci kendisine çekmeye devam etmektedir.
Eğer siz de bu deneyimlerden birini yaşamak, fırsatlar ülkesinin akademik ve profesyonel kariyeriniz için gerçekten
fırsatlarla dolu olup olmadığını görmek istiyorsanız UED
üyesi eğitim danışmanlığı firmalarından en etkili ve güvenilir yardımı alabilir, “yeni dünya”da kendiniz için yeni ufuklar
açabilirsiniz.
Genel Bilgiler:
Yüzölçümü
: 357.031km²
Nüfus		
: 308.745.538
Başkenti
: Washington DC
Dil		
: İngilizce
Para Birimi
: USD (Amerikan Doları)
Uçuş Süresi
: Doğu kıyısındaki şehirler için 10 		
14, batıdaki şehirler için 15 – 18 		
		
saat
Saat Farkı
: Ülkenin coğrafi büyüklüğü
		
nedeni ile doğu ve batı arasında 		
		
farklılık göstermekle beraber; 		
		
UTC ye göre 7-10 saat geri
Telefon Kodu
:+1
İklim		
: İklim bölgeler arasında farklılık göstermektedir ancak genel olarak kıyı şeritleri haricinde karasal
iklimin egemen olduğu söylenebilir. Güney kısımları daha
ılıman ve yağışlı iken kuzey bölgeleri özellikle kışın soğuktur ve şiddetli kışları ile bilinir. Orta kesimlerde yaz-kış sıcaklık farkları düşüktür ve bol yağış alır. Batı tarafları ise
daha az yağışlıdır.
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MESLEKİ EĞİTİMLER

WORK AND HOLIDAY

Avustralya, eğitim alanında Amerika, İngiltere, Kanada gibi dünya liderleri arasında
bulunmaktadır ve eğitime katılım oranı oldukça yüksektir. Avustralya’da eğitim
kurumlarının yüksek kalitede eğitim sunması ve bunun dışında Avustralya’nın
dünyanın birçok yerinden gelen öğrencilere çok kültürlü bir ortam sunması,
Türkiye’den de bu ülkeye giden öğrenci sayısının artmasına neden olmuştur.

Avustralya 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.

Avustralya’da eğitim seçenekleri oldukça fazladır. Lise
mezunu adayların, hem ekonomik olarak daha uygun bir
ücrette eğitim almalarını sağlayan, hem de giriş şartları
olarak üniversitelere oranla daha düşük not ortalamalarını kabul eden mesleki eğitim okulları oldukça popülerdir.
Avustralya’da, mesleki eğitim kurumlarında, öğrenciler
300’den fazla farklı alanda eğitim görme olanağına sahiptir.
Mesleki eğitim programları Avustralya’da Vocational Education and Training olarak adlandırılırlar ve temel olarak
nitelikli teknik eleman ihtiyacını karşılama amaçlıdırlar. Bu
alanda turizmden, bankacılığa, mücevher tasarımcılığından müzik eğitimine kadar her alanda mesleki eğitim veren
kurumlar mevcuttur. Mesleki eğitim programları özel ya
da devlet kurumlarında sunulur. Her iki tür kurum da devlet tarafından denetlendiği için eğitim standartları oldukça
yüksektir.

Work & Holiday programına:

Mesleki eğitim programları, öğrenciler için lise ve üniversite arasında bir basamaktır. Öğrenciler mesleki eğitimlerinin
arkasından direk iş hayatına atılabilir ya da yine bu mesleki
eğitimlerden sonra direk üniversitelere geçiş yaparak eğitimlerine o alandan devam edebilirler. Bu doğrultuda, öğrencilerin lise sonrası eğitimlerine mesleki eğitim kurumlarında başlamaları hem giriş şartlarının kolaylığı, hem de
programların maliyetleri konusunda avantaj teşkil eder. Öğrenciler mesleki eğitim programlarından sonra üniversitelerde aynı ya da benzer bölümlere geçtiklerinde, okudukları
süreyi kabul ettirebilir ve üniversitelerin genellikle 2. senesinden eğitimlerine devam edebilirler.
Avustralya’da mesleki eğitim için giden öğrencilerin haftada
20 saat yasal çalışma izinleri bulunmaktadır. Avustralya’da
mesleki eğitim veren kurumların çoğunda öğrenciler, gördükleri eğitim kapsamında, belirlenmiş olan kurumlarda
ücretli olarak staj yapma ve eğitimlerini uygulama şansına
sahiptirler. Bu doğrultuda iş deneyimini de eğitim aldıkları kurumların aracılığı sayesinde edinirler. Bu şekilde öğrenciler hem uluslararası şirketlerde iş deneyimi kazanmış
olurlar, hem de bu sayede çalışarak kendi cep harçlıklarını
kazanırlar.
Mesleki eğitim program süreleri, sertifika ya da diploma seçeneklerine bağlı olarak 6 ay ile 2 yil arasında değişmektedir. Bu programlara katılmak isteyen öğrencilerin minimum
5.5 IELTS notuna sahip olmalari gerekmektedir. Eğitim üc-
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retleri ise yine sertifika ya da diploma programı olmasına
bağlı olarak ortalama 6000 AU $ ile 14.000 AU $ arasında
değişmektedir. Bu ücret senelik olarak düşünüldüğünde
Avustralya’daki üniversite ücretlerinin % 50 maliyetindedir.
Mesleki eğitim kuruluşlarına kabul edilme şartlarında, İngilizce sınavı dışında herhangi bir sınav istenmese bile, eğitim görülecek bölüme göre bazı derslerin alınmış olması ya
da belli alanlarda iş deneyimine sahip olunması istenebilir.
Avustralya’da mesleki eğitim veren kurumlarda genel olarak alınabilecek eğitim alanları aşağıdaki gibidir;
•
•
•
•
•
•

İşletme ve İdari Bilimler
Turizm ve Hizmet Sektörü
Mühendislik Bilimleri
Bilgisayar Bilimleri
Güzel Sanatlar
İletişim

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

Öğrencilerin bu alanlarda alabileceği mesleki eğitim programları da aşağıdaki gibidir;
•
•
•
•

• T.C. vatandaşları,
• Müracat tarihinde 18-30 yaşları arasında olanlar (30 dahil)
• 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 46 (IBT) alanlar, üniversite eğitimlerini
İngilizce eğitim veren bir okulda alanlar ya da tamamlamış
olanlar,
• Başvuran kişi erkek ise, askerliğini tamamlamış ya da
askerliği tecilli olanlar katılabilirler.

Sertifika ( Certificate )
Diploma ( Diploma )
İleri diploma ( Advanced Diploma )
Lisans ( Degree )

Avustralya Hükümeti mesleki eğitim programlarına başvuru yapan öğrencilere, vize konusunda da avantaj sağlamaktadır. Örneğin, dil eğitimine gidecek olan öğrencilerin
göstermeleri gereken banka hesap detayları 3 aylık sürede
olması gerekirken, dil eğitimi üzerine yapılacak olan mesleki eğitim programları paket başvuruları ya da sadece mesleki eğitim başvuruları için bu süre sadece 1 gündür.

Work & Holiday vizesini alış tarihinizden itibaren 3 ay içinde
Avustralya’ya giriş yapmanız gerekmektedir. 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 ve uzatılmaz. 12 aylık vize süreniz boyunca ister
Türkiye’ye, ister vize alabildiğiniz diğer yabancı ülkelere
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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 durumunda ise Avustralya Büyükelçiliği’nin
aldığı 544 TL vize ücretinin iade edilmeyeceğine dikkat ediniz. British Council’a ödenen 345 TL IELTS sınav ücreti de
iade edilememektedir.
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.

Genel olarak bakıldığında, Avustralya’da zaten var olan güvenilirlilik, yüksek standart, çalışma izni, çok kültürlülük,
öğrencilere yönelik vasıflı göç uygulaması ve uygun maliyetler gibi avantajlı maddelerin olması, Türkiye’den ve tüm
dünyadan birçok öğrencinin eğitim amaçlı olarak bu ülkeyi
tercih etmesini sağlamaktadır. Bununla birlikte vize alımında kolaylık sağlayan, maddi açıdan uygun olan ve öğrencileri iş hayatına ya da tercihen üniversiteye daha iyi bir
şekilde hazırlayan mesleki eğitim programları da günden
güne daha tercih edilebilir bir program haline gelmektedir.
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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.

“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.
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KANADA’ DA

YABANCI DİL EĞİTİMİ
Kanada, Rusya’dan sonra, dünyanın ikinci büyük ülkesidir. Amerika Birleşik
Devletleri’nin kuzey komşusu olan Kanada Kuzey Kutbu’na kadar uzanıyor olsa da
yerleşim daha çok ülkenin güneyindeki şehirlerde toplanmıştır.
İki Dilde Yabancı Dil Eğitimi; İngilizce veya Fransızca
Kanada, yüzölçümüne göre oldukça az denebilecek, yaklaşık 34 milyon kişiden oluşan bir nüfusa sahiptir. 3 bölge ve
10 eyaletten oluşan bu Kuzey Amerika ülkesi doğal güzellikleri, ortalamanın üzerindeki yaşam şartları ve insanlarının
kültür seviyesi ile dünyanın her köşesinden turist, çalışan ve
tabi ki öğrenci için bir cazibe merkezidir.
İngilizce ve Fransızca olarak iki resmi dili olan Kanada, her
yaştan ve her meslek grubundan uluslararası öğrencilere
dil eğitimi fırsatı sunan dil okullarına sahiptir. Verilen dil
eğitimi, her eyalet ve yerleşim merkezinin kendi sorumluluğu altındadır.
Kanada’da bulunan dil okullarının denetimi Languages Canada* isimli kurum tarafından yapılmaktadır. Languages
Canada, okullarla direkt temasta bulunarak gerekli denetimleri yapmakta olup, bu denetimlerde öğrenciye verilen
hizmet, eğitimci kadrosunun yetkinliği, ders programı, yönetim, öğrenci kabul prosedürü ve okulun pazarlama stratejileri gibi noktalar değerlendirilir.
Kanada’da dil eğitimi almak isteyen öğrencilere çeşitli
program seçenekleri sunulmaktadır. Bunlar genel olarak:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Genel İngilizce / Fransızca
Akademik İngilizce - Üniversite Hazırlık
İş İngilizcesi / Fransızcası
Kurumsal / Devlet Memurları için İngilizce / Fransızca
Özel Amaçlı Dil Eğitimi (Tıp, Teknik, Hukuk ve diğer)
(İngilizce / Fransızca)
Yaz veya Kış Aktivite ve Kamp Programları
Staj / İş Tecrübesi Programları (Ücretli/Ücretsiz
İngilizce/ Fransızca)
Öğretmenler için Eğitim Programları (CELTA, TESL,
TESOL ve diğer) İngilizce
Öğretmenler için Eğitim Programları - Fransızca
Sınav Hazırlık Kursları - İngilizce (Cambridge Test
Hazırlık, CanTEST Hazırlık, CAEL Hazırlık, IELTS
Hazırlık, TOEFL Hazırlık, TOEIC Hazırlık)
Sınav Hazırlık Kursları - Fransızca (DALF Hazırlık,
DELF Hazırlık, LAVAL Hazırlık, TFI Hazırlık)

Dil Eğitimi İçin En Çok Tercih Edilen Şehirler:
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Toronto: Ontario eyaletinde bulunan ve Kanada’nın en gelişmiş ve kalabalık şehirlerinden biri olan Toronto, Kanada’da
dil eğitimi almak isteyen yabancı öğrenciler tarafından en
çok tercih edilen şehirdir. Ontario Gölü’nün yanı başında
bulunan Toronto, gelişmiş bir metropol olmakla beraber,
şehrin hemen dışındaki doğal güzellikleri ile yoğun tempolu
şehir hayatından yorulanlara dinlenme alternatifleri sunar.
Tam anlamıyla bir kültür ve sanat şehri olan Toronto’da,
başta Toronto Uluslararası Film Festivali olmak üzere, her
yıl düzenlenen Kanada Müzik Haftası, Toronto Caz Festivali
ve Toronto Moda Haftası gibi etkinlikler dünyanın her yerinden insanı kendine çekmektedir.
Vancouver: Kanada’nın batı kıyısında ve British Columbia eyaletinde bulunan Vancouver Kanada’nın Toronto ve
Montreal’den sonraki 3. büyük şehridir. Pasifik Okyanusu
kıyısındaki konumuyla klasik bir liman şehri kimliğine sahip
Vancouver, güneyinde Amerika Birleşik Devletleri’nin Washington eyaletine komşudur. Vancouver, Toronto ile benzer
biçimde dünyanın birçok ülkesinden öğrencinin dil eğitimi
için tercih ettiği, oldukça kozmopolit bir şehirdir. Kültürel
olarak da zengin alternatifler sunan Vancouver, sayısız tiyatro topluluğunun yanı sıra, ucuz yapım maliyetleri nedeniyle başta Hollywood yapımları olmak üzere birçok film
çekimine de ev sahipliği yapmaktadır.

tawa dünyanın 14. , tüm Amerika kıtasının ise Vancouver’ın
ardından 2. yaşamaya uygun şehri olarak belirlenmiştir.
Kanada’nın diğer büyük şehirleri gibi zengin bir kültür ve
sanat atmosferine sahip olan Ottawa’da her yıl düzenlenen
Winterlude Festivali ülkenin en büyük festivalidir. Bunun
yanı sıra Bluesfest, Ottawa Uluslararası Caz Festivali ve
Ottawa Folk Müzik Festivali de her yıl düzenlenen etkinlikler arasındadır. Şehrin idari işleri için hem İngilizce hem de
Fransızca resmi dil olarak kabul edilmekte olup, şehir halkının %37’si bu iki dile de hakim durumdadır.

aracılığı ile giden öğrenciler, beraber yaşadıkları aile ile
herhangi bir problem yaşamaları durumunda, başka bir aile
yanına yerleşme isteklerini ilk 7 gün*** içerisinde hizmet aldıkları danışmanlık firmasına bildirmek zorundadırlar. Aile
yanında yarım pansiyon olarak konaklama ücreti genelde
750 – 1000 Kanada Doları arasında değişmektedir. Buna ek
olarak, bir kereye mahsus olmak üzere, eğitim alınacak dil
okuluna 200 Kanada Doları civarında bir yerleştirme ücreti
ödenir. Öğrencilere, yaşları dikkate alınarak, daire kiralama
ya da bir hostelde kalma olanağı da verilmektedir.

Diğer yandan Alberta, Manitoba, Nova Scotia gibi eyaletlerde bulunan diğer şehirlerde de yabancı dil öğrenmek isteyen öğrencilere çeşitli alternatifler sunulduğunu unutmamak gerekir.

Birçok ülkeden farklı olarak Kanada, iki ayrı yabancı dili aynı
yüksek kalitede öğrencilere sunabilme özelliğiyle öne çıkmaktadır. Kanada kültürel zenginliği, eğitim düzeyi yüksek
bilinçli ve modern insanlardan oluşan çok uluslu nüfusu,
muhteşem doğası ve dünyanın yaşam kalitesi en yüksek şehirlerinden bir kısmına ev sahipliği yapmasıyla da her geçen
gün çekiciliğini arttırmaktadır.

Kanada’daki dil eğitimi fiyatları eğitimin alınacağı okula ve
şehire göre değişiklik gösterebilir. Dil eğitiminin fiyatına
yansıyan faktörler haftalık ders saati, eğitim süresi, eğitim
kadrosunun deneyimi, varsa konaklama ve sunulan diğer
hizmetlerdir. Birçok okul, bazı dönemlerde dil eğitimi ücretlerini indirimlerle, grup ve paket avantajları ile de sunmaktadır.
Dil okullarının tamamına yakını ilk olarak öğrencilere aile
yanında konaklama seçeneğini sunarlar. Çoğunlukla yarım
pansiyon olarak aile yanına yerleşen öğrenciler için, ailenin
bulunması ve yerleştirme gibi aşamaları dil okul gerçekleştirir.
Kanada’ya dil eğitimi için bir eğitim danışmanlığı firması

**Mercer Survey – Quality of Living Worldwide City Rankings 2011
***Bu uygulamanın ayrıntılarını hizmet aldığınız eğitim danışmanlığı firmasına sorunuz.

Geleceğiniz zirveden daha güzel görünüyor!

Viktoria Üniversitesi İngilizce Dil Merkezi size başarınız için
gerekli tüm imkanları sunuyor:
• Genel ve akademik İngilizce programları
• Lisans eğitimi geçiş programı
• 20000 kişiden oluşan çok kültürlü öğrenci topluluğu
• Teknolojinin en son yeniliklerini içeren bir kampüs
• Muhteşem Pasifik Okyanusu kıyısında Kanada’nın en ideal iklimi
Bize ulaşmak kolay: www.uvcs.uvic.ca/elc/translate/turkish

Ottawa: Ontario eyaletinin güneybatı ucunda bulunan Ottawa, Kanada’nın başkenti ve 4. büyük şehridir. İsmi, bölgenin ilk sahipleri olan Algonquin yerlilerinin dilinde “ticaret
yapmak” anlamına gelen Ottawa, nüfusunun yaklaşık %20
’sinin başka bir ülkede doğmuş olmasıyla da kendine özgüdür. 2011 yılında yapılan yaşam kalitesi sıralamasında** Ot-
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*Amacı öğrencilere profesyonel bir ortamda etkin ve güvenilir bir eğitim verilmesini sağlamak olan Languages Canada’ya, 4 Temmuz 2012 tarihi itibariyle
üye olan dil okulu sayısı 180’i aşmıştır.

Viktoria Üniversitesi dünya’da ilk %1 içinde.

Montreal: Ülkenin güneyine yakın olan Quebec eyaletinde
bulunan Montreal Kanada’nın Toronto’dan sonra 2. büyük
şehridir. Fransız kökenli vatandaşların ağırlıkta olduğu Quebec eyaletinin resmi dili Fransızca olmakla beraber herkesle rahatça İngilizce iletişim kurabilmek mümkündür.
Şehirde yaşayan diğer etnik gruplar ise çoğunlukla İtalyan,
İngiliz ve İskoç kökenli Kanada vatandaşlarından oluşmaktadır. Bu eyaletin en gelişmiş şehri olan Montreal, hem mimarisi hem de insanlarının yaşam tarzı ve karakteri ile bir
Avrupa şehrini andırmaktadır. Yoğun bir Fransız etkisiyle
şekillenmiş Montreal’in sanat ve kültür hayatı da bu izleri taşımaktadır. Bu şehire dil eğitimi almak amacıyla gelen
öğrencilerin büyük bir kısmı Fransızca eğitimini tercih etmektedir.
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Kanada’nın sunduğu yabancı dil eğitimi olanakları hakkında
detaylı bilgi almanın yanı sıra okul ve program seçimi, kayıt,
konaklama, vize alımı ve ulaşım gibi konularda ücretsiz hizmet almak için UED üyesi eğitim danışmanlığı firmalarıyla
iletişime geçebilirsiniz.
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Study in Seattle!

AMERİKADA

HUKUK YÜKSEK LİSANSI
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LLM (Master of Laws), İngilizce eğitim veren ülkelerdeki hukuk yüksek lisansı
derecesine verilen genel addır. Latince karşılığı olan Legum Magister’ın kısaltması
olarak kullanılmaktadır. LLM derecesine sahip olmak isteyen öğrenciler, önce avukat olmak için gerekli olan dereceye sahip olmak zorundadırlar.
Bu derece, Kuzey Amerika dışındaki diğer ülkelerde (Türkiye, Kıta Avrupası, İngiltere, Avustralya vb.) lisans derecesine karşılık gelmektedir. Ancak Amerika Birleşik Devletleri
ve Kanada’da avukat ünvanı alabilmek için lisans derecesinden sonra J.D. (Juris Doctor) derecesi de almak gerekir.
J.D., genellikle sözel bir alanda alınan lisans derecesi ile
LLM arasında bulunan, Kuzey Amerika’da avukatlık yapmak
için gerekli olan dereceye verilen isimdir.
Hukuk eğitimi, diğer bir deyişle, Amerika ve Kanada’da lisansüstü bir derecedir ve lisans seviyesinde hukuk eğitimi
verilmemektedir. Amerika’da herhangi bir dalda ya da başka bir ülkede farklı bir dalda lisans okumuş olan ilgili öğrenciler LLM’e devam etmeden önce J.D. derecesini elde etmek
zorundadırlar. Türkiye ya da başka bir ülkede herhangi bir
dalda lisans derecesi sahibi olan öğrenciler, LSAT sınavını
geçtikten sonra, Amerika’daki J.D. programlarına başvuru
yapabilmektedirler. J.D. derecesini bitirdiklerinde kariyerlerine avukat olarak devam edebilirler. LLM programlarına
başvuru için LSAT sınavına girmeye gerek yoktur.
Amerika’da LLM eğitimi, diğer birçok yüksek lisans programı gibi alt dallara ayrılmıştır. Programların çoğunda bu alt
dal, başvuru sırasında belirlenir ve aday bu alt dalda eğitim
almak üzere değerlendirilir. Dolayısıyla adayın lisans ya da
J.D. eğitimi sırasında uzmanlaştığı alan büyük önem taşır.
Okulların birçoğunda bulunan alt dallardan bazıları bankacılık hukuku, borçlar hukuku, ticaret hukuku, bilgi teknolojileri hukuku, insan hakları hukuku, uluslararası hukuk ve
vergi hukukudur. Amerikan Barolar Birliği (ABA), Amerika’daki hukuk okullarına (Law Schools) akreditasyon sağlayan, ve tüm müfredatların birbirine denk olmasını destekleyen bir kuruluştur. Yalnızca ABA tarafından akredite olan
okullardan mezun olan öğrenciler Amerika’da avukatlık
yapabilmektedirler.

We have over 7,000 students
representing more than 50 countries.
• 2+2 University Transfer Degrees (A.A.S.-T.)
• Intensive English Program (ESL/IEP)
• Bachelor of Applied Science Degree
in Hospitality Management
• 2-year Professional Degrees
• 1-year Certificate Programs
• No TOEFL needed
• High School Conversion Program
• Small class size
• Low tuition cost
• Personalized support
• Family-like environment
• Affordable housing and homestay
• Scholarships available

olmaları gerekmektedir. Yukarıdakiler haricindeki eyalet
barolarına J.D. derecesi olmadan kayıt olup, duruşmalara
katılmak mümkün değildir.
Amerika’da LLM programlarına başvuru için, uluslararası
öğrencilerin TOEFL ya da IELTS skorlarını, lisans ve varsa
diğer yükseköğrenim derecelerinin not dökümlerini, okuldan okula değişen ek başvuru evrakları ile birlikte, okulların son başvuru tarihlerinden önce okullara ulaştırmaları
gerekmektedir. Programların son başvuru tarihleri, genellikle program başlangıç tarihinden 7-8 ay öncedir.
Hukuk dalında doktora düzeyindeki dereceye J.S.D. (Doctor of Juridical Science) adı verilir. Uluslar arası öğrenciler
için LLM’den sonra 4-5 yıl arasında değişen uzunlukta olan
programlara, okullar genelde yılda bir ya da iki öğrenci alırlar. Amerika dışında hukuk yüksek lisansı yapan avukatların
Amerika’daki J.S.D. programlarına kabul almaları çok düşük bir olasılıktır. LLD (Doctor of Laws) derecesi ise Amerika’daki hukuk fahri doktorası derecesidir ve Amerikan
Hukuku’nun ilerlemesine emek veren üst düzey avukatlara
verilmektedir.
Amerikan vatandaşlarının Amerika’da avukatlık yapabilmeleri için J.D. derecesini almaları yeterli olduğundan, LLM
programları genelde kariyer yapmak isteyen Amerikan vatandaşı avukatlar ile Amerika’da avukatlık yapmak isteyen,
kendini geliştirmek isteyen veya alanları dışında bir uzmanlık kazanmak isteyen uluslararası hukuk mezunu öğrenciler
tarafından tercih edilmektedir. Eğer siz de böyle bir kariyer
planlaması yapıyorsanız, Amerika’da LLM yapmanız planlarınızı gerçekleştirmenizde önemli rol oynayacaktır.

Amerika’da profesyonel olarak avukatlık yapmak ve duruşmalara katılmak için, avukatların eyalet barolarına kayıtlı
olmaları gerekmektedir. Şu anda, beş eyalet Amerika dışında lisans seviyesinde hukuk okuyan ve Amerika’da LLM
derecesini tamamlayan avukatların baro sınavlarına girmesine izin vermektedir.
Bu eyaletler Alabama, California, New Hampshire, New
York ve Virginia’dır. Ayrıca Alaska, District of Columbia
(Washington, DC), Massachusetts, Missouri, Pennsylvania,
Rhode Island, Tennessee, Utah ve West Virginia eyaletlerinin barolarına kayıt olmak için, Amerika dışında hukuk
lisans derecesi sahibi olan avukatların kendi ülkelerinde
eyaletten eyalete değişen belirli bir süre profesyonel avukatlık yapmış olmaları ve Amerika’da LLM derecesi almış
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şındaki aktivite ve başarılarını da sorgulamakta, adayların
üniversite öğrenci topluluğuna yapacağı katkıyı da değerlendirmektedirler.

MBA EĞİTİMİ
Master of Business Administration, yani İşletme Yönetimi Master’ı ya da daha genel
ve bilinen anlamı ile İşletme Master’ı, iş hayatına daha iyi bir noktadan başlangıç
yapmak ve çabuk yükselmek isteyen öğrencilerin en çok rağbet ettiği programların
başında gelmektedir.
MBA programlarına katılabilmektedir.
Kimi okullar, programa başvurmayı düşünen öğrencilerin
belirli bir süre iş tecrübesine sahip olmalarını beklemekte,
kimi okullarda ise böyle bir koşul bulunmamaktadır.
Tabii ki her adayın İngilizce seviyesinin, böyle bir MBA programını tamamlamaya olanak tanıyacak kadar yüksek olması ve bunun belgelenmesi de gerekmektedir. Bunun için
adaylardan IELTS ya da TOEFL gibi bir İngilizce Yeterlilik
Sınavı’nın sonucunu ibraz etmeleri istenmektedir. İstenilen
seviye okullar ve programlar arasında değişmekle beraber,
minimum TOEFL IBT 80 veya IELTS 6,5 gibi İngilizce seviyesi
talep edilmektedir.
Bu nedenle başta Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere
olmak üzere, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, İtalya, İsviçre, Fransa, Almanya ve İspanya gibi onlarca ülkede sunulan MBA Programları’na, uluslararası öğrencilerin ilgisi
artmaktadır. Sadece Amerika Birleşik Devletleri’nde her
sene 80.000 kişinin bir MBA programını tamamladığı tahmin edilmektedir.
MBA Programları, özellikle yönetici konumuna yükselmek
isteyen öğrenciler için uygun olup, öğrencileri profesyonel
iş hayatının yönetim süreçlerinde ihtiyaç duyulabilecekleri
bilgiler ile donatmayı amaçlayan programlardır.
100 seneyi aşkın geçmişi olan MBA programları başlangıçta ağırlıklı olarak işletme ve işletme yönetimi üzerine odaklanmış olsa da son senelerde MBA programlarının yapısının
değişmekte olduğu ve öğrencilere MBA eğitimi süresince
finans, pazarlama, muhasebe, turizm ve otelcilik yönetimi,
girişimcilik veya uluslararası ticaret gibi branşlarda uzmanlaşma olanağı sağlandığı görülmektedir.

Bunlara ek olarak adaylardan başvuruda istenen temel koşullar, belirli bir ortalamaya sahip olmak ve bazı ülkelerdeki
okullar için GMAT - Graduate Management Admissions Test
- sınavından istenilen puanı alabilmektir. Bu puan okullar
arasında değişmekle beraber genel olarak 550’nin kabul
edildiği söylenebilir.

PRE-MBA PROGRAMLARI
Bu koşulların bazılarını yerine getiremeyen adaylar için,
MBA’e Hazırlık Programları olarak tanımlayabileceğimiz
Pre-MBA programları sunulmaktadır. Not ortalaması veya
GMAT sınav skoru yetersiz öğrenciler, Pre-MBA programını başarı ile tamamlamaları durumunda, MBA programına
başlayabilmektedir.
MBA PROGRAMLARININ SÜRESİ
MBA programları, farklı ülkelerde farklı sürelere sahip olabilmektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nde ve Kanada’da
temelde 2 sene süren MBA programları, Avustralya’da 1 ile
2 sene arasında tamamlanmaktadır. İngiltere’de ise MBA
programları 1 yıl sürmektedir.
Avrupa Birliği ülkelerinde de MBA programlarının süresi
ülkelere göre farklılık göstermekte, lisans eğitiminin 3 sene
olduğu ülkelerde 2, 4 sene olduğu ülkelerde ise 1 sene sürmektedir.
MBA PROGRAM TÜRLERİ
MBA Programları da kendi içerisinde farklılıklar göstermekte ve bu nedenle farklı isimler ile anılabilmektedir. Bunlardan bazıları:
• E-MBA: Uzaktan/Online eğitim şeklinde sunulan MBA
programlarıdır. Bu nedenle bir yandan çalışırken bir yandan

da MBA yapmak isteyen kişiler tarafından tercih edilmektedir.
• Executive MBA: Yöneticilere yönelik MBA programlarıdır. Belirli bir süre yöneticilik tecrübesine sahip olmayan
kişiler bu programlara katılamazlar. Biraz daha pratik ve
uygulamaya odaklı bu programlarda, oldukça yoğun bir eğitim verilmektedir.
• Dual MBA: MBA programının, başka bir master programı
ile bir arada sunulduğu programlardır.
Görüldüğü gibi MBA programları, birçok alt dala ayrılan ve
kendi içinde farklılıklar gösteren programlardır. Bu programlar içinden kendiniz ve geleceğiniz için en doğru seçimi
yapabilmek, bu alanda yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmayı gerektirmektedir. Bu nedenle yurtdışında MBA eğitimi
almak isteyen tüm öğrencilerimize, UED üyesi eğitim danışmanlığı firmalarına başvurmalarını ve kararlarını, eğitim
danışmanları ile yapacakları detaylı çalışmalar sonrası vermelerini tavsiye ediyoruz.

Ayrıca adaylardan ayrıntılı not dökümü ve tavsiye mektupları istenmekte, belli konularda kompozisyon yazmaları istenmekte, bazı üniversiteler ise adaylar ile görüşme de yapabilmektedir. Lisans programı mezuniyet not ortalaması
önemli bir kriter olmakla beraber tek başına yeterli koşul
değildir. İş tecrübesine sahip adaylar için ise referansların
iş dünyasından ve yönetici çevresinden alınmış olması tercih sebebidir. Yine kimi okullar, öğrencinin ders ve okul dı-

KABUL KOŞULLARI
MBA programlarına kabul koşulları tercih edilen eğitim kurumları arasında farklılık göstermektedir. Ancak 4 senelik
bir üniversiteden mezun olmak her MBA programı için ortak
kabul koşuludur.
Genel olarak MBA Programlarına katılmak için, sanılanın
aksine İşletme, İktisat veya benzeri bir bölümden mezun
olmak yada ilgili fakültede eğitim almış olmak şartı bulunmamaktadır. Farklı branşlardan mezun olan öğrenciler de
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sektir. Dünyanın büyük şehirlerindeki
birçok restoran, baş aşçı ve aşçı yardımcılarıyla belli periyotlar için anlaşmalar yapmakta, restoranın konumu
ve kalitesine göre ise yüksek ücretler
ödenmektedir.

YURTDIŞINDA

Müşteriye servis edilen yemeğin gerek hazırlanma aşamasının, gerekse
sunumundaki estetik özenin bir sanatçıya dönüştürdüğü aşçı, şüphesiz ki
hazırladığı yemeğin beğenilmesinden
de manevi bir tatmin duymaktadır. Bununla beraber bu mesleğin herkesin
kolayca uyum sağlayamayabileceği
bazı özellikleri de vardır.

MUTFAK SANATLARI EĞİTİMİ
İşletme, uluslararası ilişkiler, bilgisayar mühendisliği, ekonomi, finans, iletişim,
moda ve tasarım… Yurtdışında üniversite okumak ya da sertifika programını tamamlamak fikri akla en önce bu alanları getirmektedir.
Hem ülkemizde hem de dünyada, aşçıların yıldız olduğu televizyon programları başta olmak üzere, genel olarak popüler kültürün aşçılığı ilgi çekici bir meslek olarak sunması
da bu eğilimde etkili olmakta, “chef” imajının yerleşmesine
katkıda bulunmaktadır.
Peki, çoğu kişi tarafından bir sanat olarak kabul edilen aşçılığı yurt dışında öğrenmek isteyen öğrencilerin önünde ne
gibi seçenekler bulunuyor?
Aşçılık eğitimi için en çok tercih edilen ülkeler olan İsviçre,
Amerika, İngiltere, İtalya ve Fransa’daki aşçılık okullarında
2 senelik önlisans, 3-4 senelik lisans ve suresi 3 ay ile 2 yıl
arasında değişen sertifika programları yanında yüksek lisans programları da öğrencilere sunulmaktadır.
Ancak, eğitim hayatlarını yurtdışında sürdürmek isteyen
Türk öğrenciler tarafından da sıkça tercih edilen bu alanlar
dışında, farklı kariyer hedefleri doğrultusunda tercih edilen
başka öğrenim alanları da bulunmaktadır.
İnsanların her geçen gün daha çok mobilize olduğu günümüzde, doğal olarak servis sektörü de hiç olmadığı kadar
hızlı büyümekte ve önem kazanmaktadır. Hem konaklama,
hem de yemek sektöründe yaşanan bu hızlı büyüme, eğitimli eleman ihtiyacını da beraberinde getirmektedir. Kariyer
amaçlarını hizmet sektörü içinde belirleyen birçok öğrenci, eğitimlerini en iyi alabilecekleri okulu seçme konusunda
ince eleyip sık dokumaktadır.
Hizmet sektörünün birçok alt dalında eğitimler başta İsviçre, Amerika ve İngiltere olmak üzere farklı ülkelerdeki okullarda sunulmaktadır. Bu alt dalların en önemlilerinden biri
şüphesiz ki yemek sektörü, bu sektörün en önemli oyuncusu ise aşçıdır.

Bu programlar aralarında Mutfak Sanatları (Culinary Arts),
Gıda Yönetimi (Food Management), Pasta ve Ekmek Sanatları (Baking and Pastry Arts), Servis Yönetimi (Service
Management), Servis Girişimciliği (Food Service Entrepreneurship), Aşçılıkta Beslenme (Culinary Nutrition), Şarap
Sanatları (Wine Arts) ve Restoran Yönetimi’nin (Restaurant
Management) de bulunduğu geniş bir yelpazeye sahiptir.
Akademik başarı ve girişimci bir yaklaşım ile kendilerini gösteren birçok öğrenci henüz okudukları bölüm ya da
programdan mezun olmadan iş bulabilmektedir.

rumlarında bu programlar arasında geçiş yapabilme olanağı da öğrencilere sunulmaktadır.
Dünyadaki lider aşçılık okulları arasında sayabileceğimiz ve
UED üyelerinden haklarında daha detaylı bilgi alabileceğiniz
kimi aşçılık okulları olarak şunları sayabiliriz;
• JOHNSON AND WALES, ABD
• CORDON BLEU, Fransa, İngiltere, Kanada ve Avustralya
• INBP-Institut National de la Boulangerie Pâtisserie, Fransa
• DCT, İsviçre
• APICIUS, İtalya
• GEORGE BROWN COLLEGE, Kanada
• KENDALL COLLEGE, ABD
Bunun yanında yurtdışında, aşçılık konusunda staj olanakları bulunduğu gibi, yabancı dil eğitimi programları ile
beraber aşçılık eğitim programları da sunulmaktadır. Bu
programların bazılarında dil okulları, aşçılık eğitimi veren
üniversiteler ile işbirliği yoluna gidebilmektedirler.
Aşçılığın, özellikle de “chef” konumunda çalışmanın bir
meslek olarak hem maddi, hem de manevi getirisi yük-

Aşçılık mesleğini kariyer olarak seçen
gençlerin üzerinde düşünmeleri gereken önemli noktalardan biri, hayatını
aşçılık ile kazanan bir kişinin yaşam tarzıdır. Çoğu zaman
aşçılar haftanın 5-6 gününü, yoğun bir yemek ve çalışan sirkülasyonunun yaşandığı restoran mutfaklarında geçirirler.
Oldukça hızlı bir tempoda birçok faktörü aynı anda koordine etmekle yükümlü aşçılardan, aynı zamanda günün yoğun saatlerinde yaşanan stresi de kaldırabilmeleri beklenir.
Buna ek olarak, bir aşçının fedakarlıkta bulunması gereken
en önemli alanlardan biri kendine ayırdığı zamandır. Birçok
kişinin sosyal hayatını yaşadığı, dışarı çıkıp eğlendiği saatler, tam da bu sebepten dolayı, bir aşçının en yoğun saatleridir.
İster 3-4 senelik lisans ya da 2 senelik önlisans eğitimi, isterse bir yüksek lisans veya sertifika programı olsun, yurt
dışında aşçılık eğitimi almak ve bu kariyer yolunu seçmek
isteyen öğrenciler için bilgi birikimi ve deneyim açısından
şüphesiz ki çok yararlı olacaktır.
Hem okul döneminde, hem de sonrasında inatçı ve girişimci
bir yaklaşımla kendini mesleğe adayan öğrenci, her geçen
gün daha çok popülerleşen ve saygınlık kazanan bu meslek
dalında başarının kapısını aralayacaktır.

Programların tamamlanması sonrasında öğrenciler, okudukları alt bolümle uyumlu olacak şekilde yemek sektörü
içerisinde çalışma hayatlarına başlarlar. Kimi eğitim ku-

Ülkemizde yakın zamana kadar gençlerin belki de en son
aklına gelen alanlardan biri olan aşçılık, artık her geçen gün
daha da çok tercih edilen bir meslek olmaktadır. Yakın zamana kadar sadece bir hobi, ana mesleğin yanında zaman
geçirmek için yapılacak bir uğraş olarak görülen aşçılık,
artık gerçekçi bir kariyer hedefi ve yaşam tarzı olarak da
kabul görmektedir.
Bunda belki en önemli etken, büyük şehirlerde yaşayan sosyo-ekonomik açıdan orta ve üst-orta sınıfın yeni bir şehirli
kültürü oluşturması ve bu kültürün bir parçası olarak yerel
ve dünya mutfağının yaygınlaşmasıdır.
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Seyahat etmenin hayatımdaki önemi yadsınamaz fakat Avustralya tecrubesi her şeyin
bir adım ötesindeydi. Coğrafi olarak ülkemize son derece uzak olması birçok gezgini
buraya gelmekten vazgeçirse de kanımca herkesin gelip, kültürünü tecrübe etmesi gerektiği bir yer burası. Dünyanın cazibe merkezlerinden olan Sydney ve Melbourne’ü
görebilmek her zaman elde edebileceğim bir şans değildi fakat çalışma ve Tatil vizesiyle
bu hayalime ulaşabildim.

Zeren Yeşilırmak/İstanbul
Ekim 2010 - Nisan 2011 tarihleri arasında İspanya Barselona’ da 6 aylık bir dil
eğitimine katıldım. Daha öncesinde İngiltere’ de dil eğitimine gitmiş olduğum için bu
sefer daha farklı bir yere gitmek istiyordum ve daha önceden ikinci dil olarak eğitimini almış olduğum ancak uzun süredir tekrar etmediğim için artık unutmaya başladığım İspanyolcamı geliştirmeye karar verdim. Amaç sadece İspanyolca öğrenmek
değil, aynı zamanda kendimi yakın hissettiğim bu kültürü tanımak, hiç bilmediğim
bir ülkede kendi başıma olmak, güzelliklerini ve zorluklarını yaşayabilmekti.
Barselona, ne çok büyük ne de çok küçük, her yere rahatlıkla yürüyebileceğiniz, düzenli, her şeyin elinizin altında olduğu, toplu taşımanın gayet düzgün işlediği ve en
güzeli de güneşsiz günün sayılı olduğu bir şehir.
Barselona ile ilgili en büyük ön yargı herkesin Katalanca konuştuğu, İspanyolca konuşmadıkları yönündeydi ki oraya gidince sanıldığı gibi olmadığını görmüş oldum.
Halk kendi arasında Katalanca konuşuyor olsa dahi, İspanyolca konuşan birisiyle
karşılaştıklarında İspanyolca karşılık veriyorlar. Yaşanabilecek en büyük zorluk
belki bazı restaurantlarda menülerin sadece Katalanca olması olabiliyor ki onda da
bazılarında yemeği görerek seçebiliyorsunuz ya da garsonlardan yardım isteyebiliyorsunuz.
Eğitim için gittiğim okulun, Eurocentres, öğretmen kalitesinden gayet memnun kaldım. 6 aylık dönem boyunca toplam 5 öğretmenim oldu ve hepsi de çok iyiydiler. 6
ayın sonunda okuldaki herkese o kadar alışmıştım ki ayrılmak pek kolay olmadı.
Konaklama olarak ilk 4 hafta okulun ayarladığı aile yanı konaklamayı tercih ettim.
Bu seçimimin, konuşma pratiği konusunda ve özellikle, sonrasında kendi konaklamamı ayarlayacağım için, çevreyi tanımamda çok büyük avantajı oldu. Ev sahibim
bir İspanyol’ dan beklenecek şekilde çok konuşabilme kapasitesine sahip yalnız yaşayan bir bayandı. 26 yıldır bu işi yapıyordu ve öğrenci ağırlamaktan gayet memnundu. Daha sonraki dönemde ise bir Katalan, bir İtalyan ve bir Brezilyalı ile aynı evi
paylaştım. İtalyan ve Brezilyalı olan arkadaşlarım çok uzun süredir orda yaşıyor
ve çalışıyor oldukları için İspanyolca’ ları anadilleri gibiydi, bu nedenle İspanyolca
iletişim konusunda bir problem yaşamadım.
Bu arada işin en güzel yanlarından birisi de bu süre zarfında birçok Avrupa şehrini
gezme fırsatı buldum ve her seferinde vize almaya gerek kalmadan ülkeler arası seyahatin tadını çıkardım.
Türkiye’ye dönüşte beklediğimden daha güzel anılarım, hala devam eden arkadaşlıklarım ve muhteşem bir yurtdışı deneyimim oldu. Kısaca Barcelona’ da geçirdiğim 6
ay, hayatımda kendime ‘verdiğim’ en güzel hediyeydi diyebilirim.
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Avustralya’ya gitmeyi planlamaya başladığım zaman önümde bir çok program ve haliyle farklı vize seçeneği vardı. fakat hiçbiri Çalışma ve Tatil vizesi kadar uzun soluklu
ve kolay edinilebilir türden değildi.
Benim bu egzotik ülkeye gitmemdeki amaç, oranın kültürünü en iyi şekilde öğrenmek
ve bunu yaparken olabildiğince az masraf yapmaktı. Bu nedenle Çalışma ve Tatil programı benim için kaçırılmayacak bir firsattı.
Dünyanin değişik ülkelerinden her yıl birçok insan bu vizeyle Avustralya’ya giriş yapıyor ve bir yıl boyunca rahatlıkla istedikleri biçimde yasal olarak çalışabiliyor ve aynı
zamanda 4 ay boyunca diledikleri sertifika programına katılarak eğitim alma fırsatını
yakalıyor. Avustralya’nın göçmenlere bakış açısı ise son derece ılımlı. Hali hazırda çok
kültürlü bir toplum yapısına sahip olan bu güzel ülkede her kültürden insana yer var.
Siz de bu vizeye başvurarak kolayca edinebilir ve ‘Aussie’ yaşam biçimini 1 yıl boyunca
tecrübe etme imkanı bulabilirsiniz.
Altan Tüfekçibaş
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MERAK

ETTİKLERİNİZ
Dergimizin bu son sayfasında merak edebileceğinizi düşündüğümüz ve öğrencilerimiz
tarafından bize çok sık sorulan soruların cevaplarını derliyoruz. Bu sayımızdaki tüm
soruları Burslar konusuna ayırdık.
Siz de merak ettiğiniz konulardaki sorularınızı info@ued.org.
tr adresine iletin, hem anında cevaplansın hem de bir sonraki sayımızın “merak ettikleriniz” bölümünde yayınlansın.
Soruları bu sayfalarda yayınlanan öğrencilerimiz, yurtdışı
eğitimleri süresince kendilerine birçok avantaj sağlayacak
olan “Uluslararası Öğrenci Kimlik Kartı” kazanacaklardır.
Eğitim kurumları bursiyerlerini seçerken daha çok hangisine dikkat eder; ihtiyaç sahibi olmak mı yoksa başarılı bir
öğrenci olmak mı?
Yurtdışındaki öğretim kurumları çoğu zaman öğrencinin
maddi ihtiyacı ile değil başarı seviyesi ile ilgilenirler. Zira bu
okullar, kendilerini gerek akademik çevrede gerekse sosyal
alanda en iyi şekilde temsil edecek öğrencilere burs vermek
amacındadırlar. Kaldı ki adayların mali ihtiyaçları göz önünde bulundurularak burs verilse bile, adaylar arasındaki sıralamada geçmiş akademik başarı en önemli ikinci kriter
olacaktır.
Yurtdışında Dil Eğitimi için burs bulabilir miyim?
Maalesef dil eğitimi almak için yurtdışındaki okullardan burs
bulmak mümkün olamamaktadır. Yurtdışındaki dil okulları,
temsiliklerini yapan eğitim danışmanlığı firmalarına çeşitli
- özellikle dönemsel ve promosyonel- indirimler sunarlar ve
bu acenteler de bu indirimleri öğrencilerine yansıtırlar. Ancak bunlar burs olarak tanımlanmamalıdır. Zira bunlarda
bir liyakat kriteri yoktur.
Burs Kazanabilmenin Koşulları nelerdir?
En önemli kriter hiç şüphesiz öğrencinin akademik geçmişi
ve başarılarıdır. Bununla birlikte, hemen her durumda başka etkenler de önem arzeder. Bu etkenlerin başlıcaları bilimsel, sportif ve sanatsal beceriler, bu alanlarda kazanılan
ödül ve sergilenen beceriler, toplum yararına faaliyetlerde
bulunmak ve sosyal etkinliklere katılım gibi etkenlerdir. Bu
nedenle burs başvurusu yapan adayların sadece akademik
başarılarına güvenmeleri de hata olacaktır.
Kimi durumlarda eğitim kurumları, sadece belirli bir alanda veya belirli bir bilim dalında başarı gösteren öğrencilere
burs verirler. Gene, belirli projeleri olan öğrencilere bu projelerine özel araştırma bursları da verilebilmektedir.
Yurtiçinde ve yurtdışında burs veren kurumlar hangileridir?
Ülkemizde yerleşik kuruluşlardan yurtdışında eğitim için

burs verenlerden bazıları:
FULLBRIGHT Komisyonu, British Council, Rotary International, TUBİTAK, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Türk
Eğitim Vakfı, İstanbul Ticaret Borsası Vakfı, İstanbul Ticaret
Odası Vakfı, Koç Vakfı, Sağlık ve Eğitim Vakfı, Nejat Eczacıbaşı Vakfı, Finans Vakfı, Galatasaray Egitim Vakfı...
Gene WHO-Dünya sağlık Örgütü, Avrupa Birliği Komisyonu,
Avrupa Perlamentosu Eğitim Komisyonu, Birleşmiş Milletler (ve Birleşmiş Milletlere bağlı, UNESCO, UNICEF, UNFPA, UNHCR gibi alt kurumlar) ILO-Uluslararası Çalışma
Örgütü, IMF, Atom Enerjisi Kurumu, NATO, OECD gibi onlarca uluslararası kurum da uluslararası öğrencilere burs
vermektedirler.
Bu bursların haricinde birçok ülke MEB ve Dışişleri Bakanlığı ile koordinasyonlu olarak çeşitli alanlarda burslar vermektedir. Bu burslar ile ilgili bilgileri Milli Eğitim
Bakanlığı´nın web sitesinden takip edebilirsiniz. Gene YÖK,
yurtdışında doktora eğitimi alacak adaylara burs sunmaktadır.
Burs konusunda nelere dikkat etmeliyiz?
Burslar ile ilgili adayların da dikkat etmesi gereken önemli noktalar vardır. Bunların başında bursun güvenilirliği
gelmektedir. Özellikle internet ortamında rastlanılan burs
ilanları iyi araştırılmalı ve değerlendirilmelidir.
Ayrıca her aday, başvurduğu bursun koşullarını ve kapsamını, hangi durumlarda bursun kesilebileceğini iyice öğrenmelidir. Bilgi eksikliği ya da yanlış bilgilendirme sonucu bursun kesilmesi, eğitimini buna bağlamış öğrencilerin
eğitim planlarının yarıda kesilmesine yol açabilir. Yine gerek burs bulabilmenin gerekse burslar ile ilgili işlemlerin
oldukça zaman aldığı unutulmamalı, üniversite başvurularından en az 1 sene önce burs araştırması için çalışmaya
başlanmalıdır.
Yurtdışında burslar konusunda UED Üyesi eğitim danışmanlığı firmaları ile de temasa geçebilirsiniz. Üyelerimiz size
kendileri burs sunamaz ya da burs bulmayı garanti edemez.
Bununla beraber temsilciliklerini yaptıkları yurtdışı eğitim
kurumlarının sundukları burslar, bu bursların koşulları,
adayın başarılı olma şansı gibi konularda adayı bilgilendirerek, burs konusunda da danışmalık yoluyla adaylara yardımcı olacaklardır.

Hedefimiz;

Misyonumuz;

Vizyonumuz;

Yurtdışı eğitim sektöründe, çağımızın
gerektirdiği kalite standartlarını
oluşturmaktır.

Yurtdışında eğitim almak isteyen
öğrencilerin ihtiyaçlarına en
uygun olan programı belirlemek,
onlar ile yurtdışındaki eğitim
kurumları arasında köprü görevini
üstlenerek sorunsuz bir yurtdışı
eğitim süreci yaşamaları için
gerekli çalışmaları yapmaktır.

Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı
alanında faaliyette bulunan
güvenilir firmaları bünyemizde
toplayarak, her koşulda, ülkemizin
ihtiyaç duyduğu kalifiye insan
kaynağının teminini sağlamaktır!

www.ued.org.tr
info@ued.org.tr

