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Bol karlı ve yağışlı gecen kış günlerini
yaşarken bir yandan da içimizde baharın
ve yazın hayallerini kuruyor, parlak ve
ışıltılı havaların hayatımıza getireceği
yeni heyecanın umudunu taşıyoruz...
Gelecekle ilgili plan yapmak da buna
benzer; saatlerce nasıl bir yol çizsek,
hangi aşamalardan geçersek bizi nereye
ulaştırır diyerek düşünürüz de düşünürüz;
bu düşünceler arasında içimizi de ayrı bir

heyecan kaplar...
İste yine bu yıl da yeni heyecanlara yelken açıp nasıl bir rota
çizebilirim diyen arkadaslarımıza yön gösterici alternatif
olarak neler sunabiliriz dedik ve 5. sayımızı hazırlamaya
koyulduk.

Artık sıcak ilkbahar günlerinin ve yaklaşan yazın kendini
iyiden iyiye hissettirdiği bu günlerde, yurtdışında eğitim
almak isteyen öğrencilerimiz gerekli ön hazırlık ve araştırma
devresini tamamlamak üzere ve planları doğrultusunda ilk
adımlarını atmaya çok yakınlar.
Bu öğrencilerin önemli bir kısmı yurtdışında dil eğitimi
programlarını katılacak ve büyük çoğunluğu ilk akla gelen dil
olan İngilizce ve belli başlı birkaç ülke dışındaki alternatifleri
belki de hiç düşünmedi. Oysa ki yurtdışı eğitim programlarının
bizlere sunduğu en önemli olanak, onlarca farklı program,
ülke, şehir ve okul arasından seçim yapabilme imkanı hiç
süphesiz.
İşte bu nedenle bu sayımızın önemli bir kısmını yurtdışında
dil eğitimi programlarına ayırdık. Avustralya ve İrlanda’da
İngilizce eğitimini incelediğimiz gibi, İngilizce’den faklı bir dil
öğrenmek isteyenler için Almanya’da Almanca ve İtalya’da
İtalyanca eğitimine de yer verdik.

AVUSTRALYA’ DA
İNGİLİZCE DİL EĞİTİMİ
Avustralya, İngilizce dil eğitimi almak amacıyla en çok tercih
edilen ülkelerden biridir. Ilıman iklimi, sıcak insanları, doğal
güzellikleri, ekonomik uygunluk ve tabi ki öğrencilik yaparken bir yandan çalışmanın mümkün olması bu seçime etki
eden faktörlerdir.

Yaz aylarını yurtdışında eğitim alarak değerlendirmek isteyen
gençlerin, özellikle tatilllerini daha sosyal programlar ile
geçirmek isteyen öğrencilerimizin yaz okulu ve yaz kampları
programlarını da değerledirmeye katmaları gerektiğini
burada da vurgulayalım. Özellikle kültürel değişim odaklı
program arayan öğrenciler için, Amerika’da Work and Travel
programı uygun bir seçim olabilir. Bu konuda detayli bilgi
içeren makaleleri, bu sayımızda bulabileceksiniz.
Yaz ayları bizlere sadece dil eğitimi için değil, mesleğe yönelik
programlara katılabilmek için de eşsiz olanaklar sunuyor.
Özellikle Amerika Birleşik Bevletleri’ndeki üniversitelerin
extension bölümlerinin sunduğu sertifika ve diploma
programları, kariyerlerinde yükselmek isteyen öğrenciler
tarafından tercih edilebilir.
Dergimizin bu sayısında, bu yazı daha ilerki yurtdışı eğitim
planlarına hazırlık yaparak değerlendirmeyi düşünen
öğrencilerimizi de unutmadık ve yurtdışında boarding
school ile tüm dünyada İngilizce seviye tespit sınavlarının
en önemlilerinden biri olarak kabul edilen IELTS sınavı
konularına da yer verdik.
Beğenerek okuyacağınızı umuyor, yaz aylarının sizin için
güzellikler getirmesini diliyoruz.

İTALYA’ DA
İTALYANCA DİL EĞİTİMİ
Her dilin kendine has bir özelliği ve karakteri vardır. İngilizce
dünyada uluslararası olarak kullanılan en yaygın dillerden
birisidir ve özellikle iş dünyası ve popüler kültürde egemen
olan dildir.
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KANADA ÜLKE İMAJINDA
DÜNYADA YİNE 1 NUMARA...
Reputation Institute’un 2012 yılında gerçekleştirdiği ve
50 ülkenin imajlarının birçok kategoride değerlendirildiği
Country RepTrak araştırmasında Kanada üst üste 2. kez
dünyada en iyi imaja sahip ülke seçildi. Bu araştırma
yapılırken ülkeler “Güven,” “Hayranlık,” “Saygı” ve “İlgi
Duyma” gibi ana başlıklar altında, “eğitim kalitesi,” “hayat
kalitesi,” “ürünler,” “doğal güzellikler,” “hizmetler” ve
“iş ortamı” gibi alt başlıklarla değerlendirildi. Kanada
mutlak üstünlük kurduğu “eğitim kalitesi,” “güvenli yaşam
standartları” ve “teknolojik gelişmişlik” alanları yanında
“sosyal yardım,” “doğal güzellikler” ve “konukseverlik”
alanlarında da yüksek sıralarda yer aldı. İki anadilinden
birinin İngilizce olması da, Kanada’yı pozitif yönde etkiledi.
Kanada’nın önde gelen İngilizce dil okullarından ILAC’ın
direktörü Jonathan Kolber’in sözleriyle “...Kanada İngilizce
öğrenmek için arkadaş canlısı, güvenli ve fırsatlarla dolu
bir ortam sunmaktadır ve bu yüzden yabancı öğrencilere
oldukça çekici gelmektedir... Biz okulumuz ILAC’in neden
dil öğrenmek için en iyi ortamı sağladığını anlatırken
Kanada’nın da bu özelliklerini öne çıkartmaktayız...”
ILAC kısa zaman önce, sunduğu “Ünivesiteye Geçiş
Programı” (University Pathway Program) ile Top Choice
Award’ı bir kez daha kazanarak üst üste altıncı kez bu
başarıyı yakalamıştır. 50’den fazla Kanada üniversitesi ile
ortaklığa sahip olan bu program öğrencilere üniversite
öncesi için hazırlık ve danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.
Kanada, eğitim sisteminin kalitesi ile sürekli olarak bu
alanda dünyanın en iyi 3 ülkesi arasına girmektedir. 24
üniversiteden oluşan küresel bir ağ olan Universitas 21’ın
yaptığı sıralamaya göre Kanada, Amerika Birleşik Devletleri
ve İsveç’ten sonra yüksek öğrenimdeki eğitim kalitesi olarak
dünyada üçüncü sıradadır. Bu sıralama aralarında kaynak,
araştırma, yatırım, uluslararası iletişim ağı, mezunların iş
bulma oranı, çokseslilik ve resmi düzenlemelerin de olduğu,
bir üniversitenin başarısını belirleyen 20 kriter dikkate
alınarak yapılmıştır.

ABD ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ VE
İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞU
YENİ VİZE RANDEVULARI,
ÜCRETLER VE KURYE İLE GÖNDERİ
SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK YAPTI...
ABD Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu vize
hizmetlerinde gerçekleştirilen yeni düzenlemeleri açıkladı.
Vize randevusu alımlarında, vize ücreti ödemelerinde ve
kurye aracılığıyla yapılan gönderi hizmetlerinde 19 Aralık
2012 tarihinden itibaren değişikliğe gidildiği, bu tarihten
itibaren vize ücretlerinin düşürülmesi amacıyla mevcut
randevuların ve pasaportların kurye gönderi ücretlerinin
ortadan kaldırıldığı belirtildi.
19 Aralık 2012’den itibaren ABD vizesine başvurmak
isteyenler başvurularını randevu alımından sorumlu kurum
olan CSC yardımıyla usvisa-info.com sitesinden ya da
(0850) 252-6355 numaralı telefonu arayarak yapabiliyorlar.
Amerika’da bulunanlar ise (703) 439-2348 numaralı telefonu
arayabiliyor. Bu yeni sistemde vize randevusu alımında ücret
talep edilmiyor, vize başvuru ücretinin içinden alınıyor.
19 Aralık 2012 tarihinde başlayan randevu ve bilgi hizmeti
ile başvuru sahipleri, çağrı ve bilgi merkezi aracılığıyla
randevularını ilk 60 gün süresince Pazartesi-Cuma günleri
07.00-21.00 saatleri arasında, sonrasında ise 07.00-19.00
saatleri arasında alabilmekteler. Bu saatler Amerika’da
bulunan başvuru sahipleri için de aynı şekilde ilk 60 gün
boyunca Pazartesi-Cuma günleri 07.00-21.00 arasında,
sonrasında ise 07.00-19.00 saatleri arasındadır.
ABD Ankara Büyükelçiliği’nin yanı sıra İstanbul
Başkonsolosluğu’ndan da randevu alma imkanı sunan
bu uygulamada telefonla bilgi hizmeti Türkçeye ek olarak
İngilizce ve Farsça dillerinde de verilmektedir. Başvuru
sahipleri, başvuru ücreti ödemelerini Türkiye genelinde
Akbank şubelerinde nakit TL olarak yapabilmekte, kredi
kartını tercih edenler ise otomatik telefon sistemini
kullanarak bu miktarı ABD Doları olarak ödeyebilmekteler.
Bunlara ek olarak, başvuru sürecinin sonunda başvuru
sahiplerine ait pasaportlar, başvuru sırasında belirttikleri
PTT şubesine gönderiliyor.
Daha ayrıntılı bilgi için usvisa-info.com ve http://turkey.
usembassy.gov adresindeki ABD Büyükelçilik web sitesine
göz atabilir, ya da CSC’nin Facebook ve Twitter sayfalarını
takip edebilirsiniz.

BULGARİSTAN
ÜNİVERSİTELERİNİN DENKLİĞİ
YÜKSEK ÖĞRENİM KURUMU YÖK’ten yapılan açıklamada, 19
Aralık 2012 tarihli ve 1274 sayılı karar ile “...Bulgaristan’da
bulunan eğitim kurumlarındaki diploma, ders notu, şerh
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ve damga sahteciliğine ilişkin olarak Bulgaristan’daki
yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların denklik
işleminin ve Türkiye ve KKTC’deki üniversitelere yapılacak
yatay geçişlerin Bulgaristan makamlarıyla yapılacak
müzakereler tamamlanıncaya kadar askıya alınması...”na
karar verildiği belirtildi.
YÖK, Bulgaristan Üniversiteleri’nin denkliğini ilk olarak 2
Eylül 2012 tarihinli kararı ile askıya almıştı. Bu son karar,
yeniden yapılan değerlendirmeler ve Bulgaristan makamları
ile yapılan görüşmeler çerçevesinde alınmış olup, 2 Eylül
tarihli kararın aynı şekilde devamı anlamına geliyor.

YURTDIŞINDA TIP VE
ÖĞRETMENLİK EĞİTİMİ ALAN
ÖĞRENCİLER İÇİN ÖNEMLİ
DUYURU
Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından alınmış ön
lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarının denklik
işlemlerinde uyulacak usul ve esasları belirleyen “Yurtdışı
Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği” uyarınca
düzenleme yapan Yükseköğretim Kurulunun 15/01/2013
tarihli ve 2013.3 sayılı kararı, bu kapsama giren tıp doktoru
adayların Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına (TUS),
öğretmenlik mesleği için başvuran adayların Kamu Personel
Seçme Sınavı (KPSS) kapsamında Eğitim Bilimleri sınavına
girerek yükseköğretim kurulunca belirlenecek puanları

TUS İlkbahar Dönemi); öğretmenlik meslek bilgisi için
Yükseköğretim Kuruluna başvuran adayların ise 0607.07.2013 tarihinde Merkezimizce yapılacak Kamu Personel
Seçme Sınavına (2013-KPSS A Grubu-Öğretmenlik)
katılmaları gerekmektedir.

İNGİLTERE’DE OKULLAR
HÜKÜMETE BASKI YAPIYOR...
İngiltere Hükümeti’nin öğrenci vizelerine getirdiği düzenlemelerin İngiltere’nin eğitim dünyasındaki imajını sarstığı
ve binlerce öğrencinin mağdur edildiğini iddia eden üniversite ve özel dil okullarının yöneticileri değişikliğe gidilmesi
için lobi çalışmaları başlattı.
Öğrenci vizelerinin yasa dışı göçe neden olduğu iddia edilerek, özellikle Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin dışından
gelen öğrencilerin vize başvurularını sıkılaştıran İngiliz
hükümeti, üniversite ve özel okul yöneticilerinden büyük
tepki görüyor.
İngiltere’de 2010 yılında yapılan genel seçimle göreve
gelen koalisyon hükümetinin, ülkeye gelen göçmenlerin
sayısını azaltmak hedefiyle öğrencilere vize kısıtlaması
getirmesinin yanlış bir adım olduğunu öne süren dünyadaki en büyük dil okulu zincirlerinden biri olan Inlingua Dil
Okulları Cheltenham Bölge Yöneticisi David Arrowsmith,
bu kararın hükümetin iyice araştırmadan aldığı yanlış bir
karar olduğunu öne sürdü. Üniveriste ve dil okullarının kolay hedef olduğunu kaçak çalışanlar ve ülkede kaçak yaşayanları tespit etmek için daha organize bir yol bulunmadığı
için dil okulları ve üniversitelerin hedef alındığını belirten
Arrowsmith, hükümetin koyduğu katı kuralları değiştirmesini beklediklerini söyledi. Hükümetin 2010 yılında aldığı ve yavaş yavaş uygulamaya başlanan kuralların ardından İngiltere’nin eğitim imajının büyük yara aldığını ifade
eden David Arrowsmith, şöyle dedi:
“Hükümet, ülkedeki kaçak işçileri saptamak ve kanuni
olmayan yollarla gelip bir daha dönmeyen kişileri tespit
edebilmek için daha ucuz başka bir yol bulamadığından
dil okulları ve üniversiteleri hedef aldı... Hükümet göreve
geldiğinde 2015 yılına kadar ülkeye gelen göçmenlerin sayısını 100 binin altına çekmeye söz verdi ve bunu gerçekleştirmek için yanlış bir yol izliyor. Ülkeye gelen yabancı
öğrenciler, hem eğitim masrafları için hem de günlük harcamaları için milyonlarca sterlin para harcadı ve bugüne
kadar ülkeye akan maddi kaynaklar arasında eğitim gelirleri 5. sırada yer aldı.”

almaları halinde diploma denkliğinin kabul edileceği yönünde
olduğundan, merkezimizce Tıp Doktorluğu ve Öğretmenlik
Meslek Bilgisi alanlarında uygulanan Yükseköğretim Kurulu
Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denkliği İçin Seviye
Tespit Sınavı (STS)2013 yılından itibaren uygulanmayacaktır.
Bu nedenle; yurtdışından almış olduğu yükseköğretim
diploması denkliği için Yükseköğretim Kuruluna başvuran
tıp doktoru adayların, 14.04.2013 tarihinde merkezimizce
yapılacak Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına (2013-
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Böyle bir yöntemi daha önce Avusturalya hükmetinin de
denediğini ancak ekonomik olarak büyük yara aldıkları
ve göçmenliği denetlemek için yanlış bir yöntem olduğunu anladıkları için daha sonra değişikliğe gittiklerini anlatan Arrowsmith, sözlerini şöyle sürdürdü: “Avusturalya
hükümeti de bundan 4 yıl önce benzer uygulamalara gitti
ve beklenen olumlu değişikliklerden çok ülkeyi ekonomik
olarak zarara uğrattığı tespit edilince karar değiştirdiler.
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İngiltere hükümeti de yaptığı hatanın farkına varacak ve er
ya da geç bu sert vize uygulamalarında değişikliğe gidecek. Biz English UK olarak güçlü bir lobi çalışması içindeyiz. Yurt dışından gelen öğrenciler İngiltere ekonomisinin
5’inci en büyük görünmez kaynakları. Hükümet göçmenliği
2015 yılına kadar düşürme sözü verdi ve kolay bir hedef
olarak öğrencileri seçti. Bu çok yanlış bir karar oldu. English UK’e üye ülkede 400 dil okulu var ve biz yöneticiler olarak büyük bir lobi çalışması içerisindeyiz.”
Son getirilen vize kısıtlamalarının, İngilizcelerini
İngiltere’de geliştirmek isteyen iyi eğitim almış öğrencileri büyük ölçüde etkilediğini de dile getiren Arrowsmith,
“İngiltere dünyada en iyi dil okullarına sahip bir ülke. Öğrenciler burada hem dillerini geliştirme hem de değişik
bir kültürde yaşama şansını elde ediyorlardı. Okulumuzda daha önce Türk öğrenciler misafir ediyorduk ama artık
sayıları çok az. Vizede kısıtlamalar gelmiş olmasına rağmen hala formlarını doğru dolduran öğrenciler biraz geç
de olsa vizelerini alıyor. En büyük değişiklik öğrencilerin
çalışma saatlerinin 20 saatten 10 saate düşürülmesi oldu.
Ayrıca 6 aylık dil eğitimi için gelen öğrencilerin ise hiç çalışma izinleri yok ama bunlarda değişikliğe gidilmesi için
yoğun çaba sarfediliyor. Çalışan öğrenciler hem dillerini
geliştiriyor hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Hükümet er ya da geç bu uygulamalarda değişiklik yapacak”
ifadelerini kullandı.
*Kaynak:
http://egitim.milliyet.com.tr/ingilterede-dil-okulu-ogrenciler i-hukumete-baski-yapiyor/
egitimyurtdisi/haberdetay/16.01.2013/1656033/default.
htm?ref=milliyet_anasayfa

İNGİLİZCE YETERLİLİK
ENDEKSİNDE TÜRKİYE 32...*
İngilizce düzeylerine göre ülkelerin sıralamasını yapan EF
Education First’ün İngilizce Yeterlilik Endeksi’nde Türkiye,
54 ülke arasında 32’nci sırada yer aldı.
Yeterlilik

düzeyleri

5

kategoriye

ayrılan

testlerde

Türkiye’nin İngilizce yeterlilik düzeyi 4’üncü sırada, ‘’düşüğün biraz üstünde’’ konumlandı. Yeterlilik düzeyinde ilk 10
ülke İsveç, Danimarka, Hollanda, Finlandiya, Norveç, Belçika, Avusturya, Macaristan, Almanya ve Polonya olarak
sıralandı.
Uzmanlara göre, yabancı dili öğrenmede, kültürel benzerliğin yüksek olması öğrenmeyi kolaylaştırıyor. İtalya,
Hollanda gibi ülkelerin vatandaşları için İngilizce öğrenmek bu yüzden daha kolay. Türkiye’de İngilizce öğrenmede, İngilizce ile fazla içli dışlı olunmaması önemli bir sebep
olarak gösteriliyor.
Türkiye’nin de dahil olduğu birçok ülkede, İngilizce eğitiminde sadece teknik bilgiye önem veriliyor. Dil bilgisi,
kelime bilgisi, cümle yapısı gibi noktalara odaklanılıyor.
Bundan dolayı öğrenciler konuşmakta, iletişim kurmakta
zorluklar yaşıyorlar.
*Kaynak:http://gundem.milliyet.com.tr/turkiye-niningilizce-sev i yesi-acikl andi /gundem /gundemdetay
/08.02.2013/1666273/default.htm

AVRUPA BİRLİĞİ YENİ
DÜZENLEDİĞİ ÜNİVERSİTE
SIRALAMA SİSTEMİ’Nİ HAYATA
GEÇİRDİ...
Avrupa Birliği, dünyada üniversitelerin sıralanma metodlarına yeni ve daha geniş bir bakış açısı getirmesi düşünülen yeni sistemini tanıttı. U-Multirank adı verilen sistem
geçen hafta Dublin’de yapılan konferansta Avrupa Eğitim
Komisyonu’nu yöneten Androulla Vassiliou tarafından
açıklandı. Vassiliou bu yeni sistemin daha net bir performans göstergesi olacağını ve üniversitelerin “araştırma
yeterliliği”ne verilen fazla önemi ortadan kaldıracağını
söyledi.
AB, başlangıç olarak 500 okulun bu sisteme geçmesini
bekliyor. AB’nin sahip olduğu öngörüye göre bu üniversitelerin verileri bu eğitim sezonu arasında toplanmaya
başlanacak ve sonuçlar 2014 yılında açıklanacak. Bu yeni
sıralama sistemi 5 boyut içinde değerlendirme yapılarak
oluşturuluyor. Bunlar: öğretme ve öğrenme, araştırma,
bilgi transferi, uluslararası bağlantı ve ilişkiler, bölgesel
etkinlik.
Vassiliou’nun sözleriyle “Bu sistem yüksek öğrenimin tüm
çeşitliliğini yansıtan modern ve sofistike bir sıralama sistemi olacaktır. Mevcut sırlamalar “akademik araştırma”
üzerinde gereğinden fazla durmaktadır; bizim çok boyutlu
sıralamamız ise üniversitelerin kalitesini daha isabetli ve
kıyaslanabilir şekilde sunmaktadır.U-Multirank öğrencilere doğru üniversite seçimini yapmalarında yardımcı olmasının yanı sıra üniversiteleri de eğitim kalitelerini ve diğer
alanlardaki performanslarını arttırmaya teşvik edecektir.”
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haberler
Projenin ortak liderlerinden Frank Ziegele ise “Üniverseteler bu yeni sıralama ile eğitimin çeşitli alanlarında sahip
oldukları değerleri daha iyi görüp bu verileri diğer okullarla sağlıklı bir şekilde karşılaştırabileceklerdir. Bunun yanı
sıra ülkelerin eğitim politikalarını düzenleyenler de bu sayede üniversiteleri uluslararası platformda daha geniş ve
ayrıntılı bir şekilde kıyaslama fırsatına sahip olacaklardır.”
Şeklinde görüşlerini belirtti. Ziegele ayrıca bir sonraki
adımın, projenin pilot aşamasına katılan 150 üniversiteye
yenilerini katmak olduğunu ekledi.
U-Multirank, Avrupa Birliği’nin bütçesinden “Hayat Boyu
Öğrenme Programı” fonu kapsamında 2013-2014 dönemi
için geçerli olan 2 milyon Euro’luk bir yatırımdır. Yetkililer,

– 300 ve İstanbul Teknik Üniversitesi 276 – 300 gruplarında
yer almıştır.
Times Higher EducationWorld University Rankings 20122013’e göre dünyadaki üniversitelerin genel sıralaması ise
şu şekildedir:
1. California Institute of Technology - ABD
2. Stanford University - ABD
3. University of Oxford - İngiltere
4. Harvard University - ABD
5. Massachusetts Institute of Technology - ABD
6. Princeton University - ABD
7. University of Cambridge - İngiltere
8. Imperial College London - İngiltere
9. University of California, Berkeley - ABD
10. University of Chicago – ABD
Her bir eğitim alanında yapılan listelere göre ise:
Sanat & Beşeri Bilimler:
1. Stanford University – ABD
2. Columbia University – ABD
3. University of Chicago – ABD & Harvard University – ABD
Tıp ve Tıbbi Bilimler:
1. University of Oxford - İngiltere
2. Harvard University – ABD
3. University of Cambridge – İngiltere

ilerleyen senelerde ise bu projenin bağımsız bir kuruluş
tarafından devralınıp yönetilmesini amaçlamaktadırlar.

TIMES HIGHER EDUCATION’UN
ÜNİVERSİTE SIRALAMASI...
Dünyanın en prestijli eğitim dergilerinden olan Londra
merkezli Times Higher Education 2004 yılından bu yana
her sene dünyadaki üniversiteleri kıyasladığı bir sıralama yayınlamaktadır. Sıralamasını sunduğu üniversiteleri
Kuzey Amerika, Asya, Avrupa, Okyanusya, Afrika ve Güney
Amerika olarak coğrafi bölgeler içersinde değerlendiren
Times Higher Education World University Rankings, değerlendirmesini yaparken hem genel, hem de belli alanlar üzerinden bir puanlama yapmaktadır. Times Higher
Education’ın bu sıralaması dünya çapında QS World University Rankings ve Academic Ranking of World Universities (ARWU) ile birlikte en prestijli ve etkin 3 farklı sıralamadan biri olarak kabul edilmektedir.

Mühendislik & Teknoloji:
1. California Institute of Technology – ABD
2. Princeton University – ABD
3. Massachusetts Institute of Technology – ABD
Doğa Bilimleri:
1. Massachusetts Institute of Technology – ABD
2. University of Cambridge – İngiltere
3. Harvard University – ABD
Fizik Bilimleri:
1. California Institute of Technology – ABD
2. University of California, Berkeley – ABD
3. Princeton University – ABD
Sosyal Bilimler:
1. Massachusetts Institute of Technology – ABD
2. University of Chicago – ABD
3. Stanford University - ABD

Bu seneki açıklanan listede, ilk 200 üniversite puana göre
teker teker sıralanmış, 201. ve daha sonraki üniversiteler
ise gruplanmıştır. İlk 200 üniversite arasına ülkemizden
hiçbir üniversitenin giremediği araştırmada Orta Doğu
Teknik Üniversitesi 201 – 225, Bilkent Üniversitesi 226 –
250, Koç Üniversitesi 226 – 250, Boğaziçi Üniversitesi 276
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önemli tarihler
SAT Sınavı
2013
Mayıs
4
Haziran 1

SAT sınavı
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 www.
mba.com sitesine kayıt olarak öğrenebilirsiniz.

IELTS Sınavı
Mart
2 Mart
9 Mart
14 Mart
23 Mart

: Son başvuru 15 Şubat British Council (BC) (24 Şubat IDP)
: Son başvuru 22 Şubat (BC) (3 Mart IDP)
: Son başvuru 27 Şubat (BC) (9 Mart IDP)
: Son başvuru 8 Mart (BC) (17 Mart IDP)

Nisan
6 Nisan
13 Nisan
18 Nisan
27 Nisan

: Son başvuru tarihi 22 Mart (BC)
: Son başvuru tarihi 29 Mart (BC)
: Son başvuru tarihi 3 Nisan (BC)
: Son başvuru tarihi 12 Nisan (BC)

Mayıs
11 Mayıs
18 Mayıs
25 Mayıs

: Son başvuru tarihi 26 Nisan (BC)
: Son başvuru tarihi 3 Mayıs (BC)
: Son başvuru tarihi 10 Mayıs (BC)

Haziran
6 Haziran
8 Haziran
15 Haziran
22 Haziran

: Son başvuru tarihi 22 Mayıs (BC)
: Son başvuru tarihi 24 Mayıs (BC)
: Son başvuru tarihi 31 Mayıs (BC)
: Son başvuru tarihi 7 Haziran (BC)

*Türkiye’de IELTS sınavı British Council ve IDP tarafından düzenlenmektedir. Dergi yayına hazırlandığı sırada IDP, henüz sınav
tarihlerinin tümünü açıklamadığı için, sadece tarihleri belli olan sınavlara yer verilmiştir. Sınav ve son başvuru tarihleri bu iki
kurumda farklılık gösterebilir. Ayrıntılı bilgi için lütfen bu kurumlarla iletişime geçiniz.

Cambridge English Advanced sınavı (CAE)
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık

: 6, 16 Mart (Paper-Based) - 22 Mart (Computer-Based)
: 6, 20 Nisan (Paper-Based) – 13 Nisan (Computer-Based)
: 11,18, 25 Mayıs (Paper-Based) – 30 Mayıs (Computer-Based)
: 8,12 Haziran (Paper-Based) – 8, 22 Haziran (Computer-Based)
: 13, 25 Temmuz (Paper-Based) – 6, 20 Temmuz (Computer-Based)
: 23, 31 Ağustos (Paper-Based) – 10, 17 Ağustos (Computer-Based)
: 14 Eylül (Paper-Based) – 21 Eylül (Computer-Based)
: 11, 19 Ekim (Paper-Based) – 26 Ekim (Computer-Based)
: 9, 30 Kasım(Paper-Based) – 16 Kasım (Computer-Based)
: 4, 14 Aralık (Paper-Based) – 7 Aralık (Computer-Based)

Cambridge English Proficiency sınavı (CPE)
Mart
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ekim
Kasım
Aralık

8

: 9 Mart (Paper-Based) – 23 Mart (Computer-Based)
: 11 Mayıs (Paper-Based)
: 13 Haziran (Paper-Based)
: 13 Temmuz (Computer-Based)
: 4 Ekim (Computer-Based)
: 9, 30 Kasım (Paper-Based) – 23 Kasım (Computer-Based)
: 5 Aralık (Paper-Based)
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Cambridge English First Sınavı (FCE)
9 Mart (Paper-Based) Konuşma bölümü için zaman aralığı: 22 Şubat – 10 Mart
15 Mart (Paper-Based) Konuşma bölümü için zaman aralığı: 8 Mart – 17 Mart
23 Mart (Computer-Based) Konuşma bölümü için zaman aralığı: 16 Mart – 24 Mart
11 Nisan (Computer-Based) Konuşma bölümü için zaman aralığı: 6 Nisan – 14 Nisan
13 Nisan (Paper-Based) Konuşma bölümü için zaman aralığı: 6 Nisan – 14 Nisan
11 Mayıs (Paper-Based) Konuşma bölümü için zaman aralığı: 26 Nisan – 12 Mayıs
25 Mayıs (Computer-Based) Konuşma bölümü için zaman aralığı: 18 Mayıs – 26 Mayıs
8 Haziran (Paper-Based) Konuşma bölümü için zaman aralığı: 24 Mayıs – 16 Haziran
11 Haziran (Paper-Based) Konuşma bölümü için zaman aralığı: 24 Mayıs – 16 Haziran
15 Haziran (Computer-Based) Konuşma bölümü için zaman aralığı: 8 Haziran – 16 Haziran
13 Temmuz (Computer-Based) Konuşma bölümü için zaman aralığı: 6 Temmuz – 14Temmuz
26 Temmuz (Paper-Based) Konuşma bölümü için zaman aralığı: 19 Temmuz – 28 Temmuz
10 Ağustos (Computer-Based) Konuşma bölümü için zaman aralığı: 3 Ağustos – 11 Ağustos
22 Ağustos (Paper-Based) Konuşma bölümü için zaman aralığı: 16 Ağustos – 25 Ağustos
27 Eylül (Computer-Based) Konuşma bölümü için zaman aralığı: 21 Eylül – 29 Eylül
12 Ekim (Paper-Based) Konuşma bölümü için zaman aralığı: 4 Ekim – 13 Ekim
19 Ekim (Computer-Based) Konuşma bölümü için zaman aralığı: 12 Ekim – 20 Ekim
9 Kasım (Paper-Based) Konuşma bölümü için zaman aralığı: 1 Kasım – 10 Kasım
29 Kasım (Computer-Based) Konuşma bölümü için zaman aralığı: 23 Kasım – 1 Aralık
3 Aralık (Paper-Based) Konuşma bölümü için zaman aralığı: 15 Kasım – 8 Aralık
7 Aralık (Paper-Based) Konuşma bölümü için zaman aralığı: 15 Kasım – 8 Aralık
14 Aralık (Computer-Based) Konuşma bölümü için zaman aralığı: 7 Kasım – 15 Aralık

Cambridge English: Business Preliminary sınavı (BEC)
14 Mart (Paper-Based) Konuşma bölümü için zaman aralığı: 8 Mart – 18 Mart
22 Mart (Computer-Based) Konuşma bölümü için zaman aralığı: 16 Mart – 24 Mart
2 Nisan (Paper-Based) Konuşma bölümü için zaman aralığı: 29 Mart – 8 Nisan
13 Nisan (Computer-Based) Konuşma bölümü için zaman aralığı: 6 Nisan – 14 Nisan
2 Mayıs (Computer-Based) Konuşma bölümü için zaman aralığı: 27 Nisan – 5 Mayıs
18 Mayıs (Paper-Based) Konuşma bölümü için zaman aralığı: 10 Mayıs – 20 Mayıs
5 Haziran (Paper-Based) Konuşma bölümü için zaman aralığı: 31 Mayıs – 10 Haziran
8 Haziran (Computer-Based) Konuşma bölümü için zaman aralığı: 1 Haziran – 9 Haziran
21 Haziran (Computer-Based) Konuşma bölümü için zaman aralığı: 15 Haziran – 23 Haziran
6 Temmuz (Computer-Based) Konuşma bölümü için zaman aralığı: 29 Haziran – 7 Temmuz
2 Ağustos (Computer-Based) Konuşma bölümü için zaman aralığı: 27 Temmuz – 4 Ağustos
7 Eylül (Computer-Based) Konuşma bölümü için zaman aralığı: 31 Ağustos – 8 Eylül
21 Eylül (Paper-Based) Konuşma bölümü için zaman aralığı: 13 Eylül – 23 Eylül
19 Ekim (Computer-Based) Konuşma bölümü için zaman aralığı: 12 Ekim – 20 Ekim
1 Kasım (Paper-Based) Konuşma bölümü için zaman aralığı: 25 Ekim – 4 Kasım
9 Kasım (Computer-Based) Konuşma bölümü için zaman aralığı: 2 Kasım – 10 Kasım
23 Kasım (Paper-Based) Konuşma bölümü için zaman aralığı: 8 Kasım – 25 Kasım
27 Kasım (Computer-Based) Konuşma bölümü için zaman aralığı: 23 Kasım – 1 Aralık
13 Aralık (Computer-Based) Konuşma bölümü için zaman aralığı: 7 Aralık – 15 Aralık

Pearson Test of English – Academic (PTE-A)
İstanbul:
Mart: 6, 14, 20 Mart
Nisan: 3, 9, 22 Nisan
Mayıs: 14, 21, 28 Mayıs
Haziran: 12, 19, 26 Haziran
Temmuz: 9, 10, 16, 17 Temmuz
Ağustos: 6, 13, 14, 20, 21 Ağustos
Eylül: 3, 10, 17, 24 Eylül
Ekim: 1, 8, 22 Ekim
Kasım: 5, 12, 19 Kasım
Aralık: 10, 17, 24 Aralık

Ankara:
4 Haziran
3 Temmuz
6 Ağustos
9 Eylül
7 Kasım

WORK & TRAVEL 2013 PROGRAMI SON BAŞVURU TARİHİ:
12 Nisan 2013 (Bununla beraber, birçok kuruluş kontenjanını daha önce doldurduğu için kayıtlarını bu tarihten önce kapamaktadır.)
*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 VE BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM
MERKEZİ İŞBİRLİĞİ İLE

TÜRKİYE’DE BİR İLK GERÇEKLEŞİYOR!
YURTDIŞI EĞİTİM DANIŞMANLIĞI UZMANLIK PROGRAMI
Sektörünün en büyük organizasyonu olan ve bünyesinde 40
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 gereksinimleri karşılayacak detaylı bir içeriğe sahip Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı Uzmanlık
Programı’nı hayata geçiriyor.
Bu uzmanlık programı, yurtdışı eğitim danışmanlığı ile ilgili Türkiye’deki ilk ve tek eğitim programı olma özelliğini de
taşıyor!
Peki Yurtdışı Eğitim Danışmanı Kimdir?
Yurtdışı eğitim alanında gerekli ve yeterli bilgi ve uzmanlığa sahip, eğitim ve kariyer yaşantılarını planlayan insanlara yol gösteren, alternatif yurtdışı eğitim programları ve bu
programları sunan kurumlara hakim ve danışana en doğru
şekilde yardım edecek donanımı olan kişidir.
Peki bir yurtdışı eğitim danışmanı, yurtdışında eğitim almak isteyen öğrencilerin kendi başlarına üstesinden gelmekte zorlanacakları hangi konularda çözümler sunuyor?
DOĞRU OKUL - DOĞRU PROGRAM...
Bir yurtdışı eğitim danışmanının 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 danışmanları, öğrencilerin ekonomik durumlarını da
göz önünde bulundurup, öğrenci ve velilerinin bütçelerine
uygun okulları öğrencilere sunarak, yurtdışında eğitim almak isteyen kişilerin önündeki en önemli bariyerlerden birini de ortadan kaldırırlar.
TÜM BURS SEÇENEKLERİ...
Eğitim danışmanları, 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 bunun için ne şekilde bir çalışma
yapılması gerektiği konusundaki bilgiyi sunarlar.
VİZE...
Eğitim danışmanları öğrencilere, vize dosyalarının eksiksiz
hazırlanması konusunda destek oldukları gibi, güncel vize
uygulamalarına göre öğrencileri uyarmakta ve yönlendirebilmektedirler.
SADECE EĞİTİM DANIŞMANLIĞI FİRMALARINA SUNULAN
İNDİRİMLER...
Birçok uluslararası eğitim kurumu, temsilciliklerini yapan
eğitim danışmanlığı firmalarına çeşitli dönemlerde promosyonlar ve indirimler sunar. 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
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sadece okul ve program seçimlerine değil, ülke, şehir ve konaklama seçimlerine de özen göstermeniz gerekir. Bunun
için farklı ülke ve şehir seçeneklerinin öğrenciye sunulması
gerektiği kaçınılmazdır. Bu da tek bir okul ve sayılı merkezden ziyade, öğrenciye pek çok farklı lokasyonu sunabilecek
kadar geniş bir okul yelpazesine hakim olabilmeyi gerektirir.
HER AN ERİŞİM...
Eğitim danışmanları coğrafi uzaklık ve saat farkı gibi nedenlerden ötürü ortaya çıkabilecek iletişim sorunlarından
etkilenmeden, her an yanınızda olabilecek, acil durumlarda
en kolay iletişim kurabileceğiniz mercilerdir.
YURTDIŞI EĞİTİM DANIŞMANI’NIN ÇALIŞMA ŞEKLİ VE İŞ
ORTAMI
Birçok sektöre göre yurtdışı eğitim danışmanlığı sektöründe danışman olarak çalışan kişiler genellikle eğitim seviyesi
yüksek, çoğunlukla bilinçli bir kesime hitap etmektedirler.
Çalışma şekli her bir danışman firma tarafından farklılıklar
göstermesine rağmen genellikle okul saatleri dışında bilgi
almaya gelmek isteyen veli ve öğrencilere göre düzenlenir.
Ayrıca partner organizasyonlarla iletişim halinde olmak için
saat farkı ve aciliyet gözetilerek çalışma saatleri ve günleri
uzamaktadır.
Yurtdışı Eğitim Danışmanı’nın sahip olması gereken nitelikler:
• Dinlemeyi bilen
• Sorumluluk bilinci yüksek
• Özgüveni yüksek
• En az bir yabancı dil bilen
• Değerlendirme ve muhakeme yeteneğine sahip
• Pratik, hedef odaklı, inisiyatif kullanabilen
• Motivasyonu yüksek
• Coğrafya ve ülke bilgilerine hakim
• Sunduğu ürüne güvenen, bu konularda donanımlı, yetkin
• Etik değerlere saygılı ve uygulayan
• Seyahat edebilen
• Müşterinin sırlarına saygı gösteren
• Çözüm odaklı
• Esnek çalışma saatlerine uyumlu
• Doğru yönlendirme becerisine sahip
kişiler bu meslekte başarılı olacaklardır.
Yurtdışı eğitim sektöründe son yıllarda gerçekleşen büyüme, yurtdışı eğitim danışmanlığı mesleğinin popüler hale
gelmesine sebep oldu. İnsanların hayatına yön veren çok

önemli bir meslek olmasına rağmen, bugüne kadar herhangi bir üniversitede veya kursta sektörel bir eğitim programı
olmadığı için, yurtdışı eğitim danışmanları 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 önemli açığı kapatacak
olan ve başka hiç bir alternatifi bulunmayan bu program,
aynı zamanda yeni mezunlara iş olanağı sağlamak, sektör
için kalite standartları belirlemek gibi amaçlara da hizmet
ediyor.
Program Detayları
Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı Uzmanlık Programı’na 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.
BÜYEM’in Hisarüstü merkezinde yapılacak olan 102 saatlik
bu program, yaklaşık 4 ay sürecek. UED üyesi firma yöneticileri, Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim görevlileri ve BÜYEM eğitmenleri tarafından verilecek olan eğitimler, Pazartesi ve Çarşamba günleri, 18:30- 21:30 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.
Türkiye’de bir ilk olan UED & BÜYEM Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı Uzmanlık Programı hakkında daha detaylı bilgi
almak veya kayıt olmak isteyenler UED ile temasa geçebilirler.
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AVUSTRALYA’DA

İNGİLİZCE DİL EĞİTİMİ
Avustralya, İngilizce dil eğitimi almak amacıyla en çok tercih edilen ülkelerden biridir. Ilıman iklimi, sıcak insanları, doğal güzellikleri, ekonomik uygunluk ve tabi ki
öğrencilik yaparken bir yandan çalışmanın mümkün olması* bu seçime etki eden
faktörlerdir.
Amerika ile benzer şekilde, başta Britanya olmak üzere
dünyanın birçok bölgesinden gelen göçmenler tarafından
kurulan Avustralya (Commonwealth of Australia), bu özelliğinden dolayı birçok kültürün uyum içinde yaşadığı ve dünyanın uzak köşelerinden ziyaret, eğitim ya da iş amacıyla
gelen insanların sıcakkanlılıkla karşılandığı bir ülkedir.
Dünyanın en büyük adası olan Avustralya’nın nüfusu 2012
itibariyle 22,7 milyondur. Bu rakam için oldukça büyük sayılabilecek 7,6 milyon kilometrekarelik bir yüzölçümüne sahip
Avustralya’da şehirleşme genellikle ülkenin kıyı kesimlerinde gerçekleşmiş, orta kısımdaki “outback” diye tabir edilen çorak alan boş bırakılmıştır.
Avustralya’da İngilizce eğitimi almak için tercih edilen farklı
süre, amaç ve içeriklerde çeşitli programlar bulunmaktadır.
Bunların bazıları:
• Genel İngilizce: Dilbilgisinin yanı sıra okuma, dinleme ve
konuşma becerilerini geliştirmeye yönelik programdır. 2
haftadan 1 seneye kadar uzanan farklı programlar mevcuttur.
• Akademik Yıl & Sömestr Programları: Genellikle liseden
sonra yurtdışında bir üniversiteye gitmek amacıyla İngilizce seviyelerini geliştirmek isteyen, ya da üniversite sonrası
belli bir İngilizce seviyesi talep eden bir işyerinde çalışmayı
arzulayan kişilerin seçtiği bir programdır.
• Sınav Hazırlık: IELTS, TOEFL ve Cambridge ESOL sınavları gibi sınavlara hazırlanmak amacıyla tercih edilen programlardır.
• İş İngilizcesi Programları: Profesyonellere ve iş hayatındaki ideallerini
gerçekleştirmek isteyenlere yönelik
bu programlarda sunum teknikleri,
İngilizce iş terimleri, ticari yazışmalar ve iletişim, rapor hazırlama gibi
konular öğretilmektedir.

leri tüm yasal işlerde çalışabilirler. Avustralya’da iş arayanlara yardım eden iş bulma ajansları bu konuda öğrencilere
de hizmet sunmaktadırlar.
Dil eğitimi süresince elbette ki rahat ve güvenli, aynı zamanda ihtiyaçlarınızı da karşılayacak bir konaklama seçeneğine sahip olunması önemlidir. Bir çok ülkede olduğu gibi
Avustralya’da da bunun için çeşitli seçenekler bulunmaktadır. Bunlar, Avustralya kültürünü yakından tanımanızı ve
okul dışında da İngilizcenizi geliştirmenize yardımcı olacak
aile yanında konaklama, başka öğrencilerle ortak alanları paylaşarak sosyalleşeceğiniz ve konuşma pratiği şansı sunan yurtta konaklama, daha özgür bir yaşam tarzını
isteyenler için daire kiralama ve hostel / otel konaklama
seçenekleridir.
İngilizce eğitimi almak için Avustralya’nın farklı deneyimler
sunan şehirlerinden birini seçebilirsiniz:
Sidney: Avustralya’nın en kalabalık şehri olan Sidney, ülkenin güneydoğusundaki New South Wales eyaletinin başkentidir. 4,6 milyonluk nüfusa sahip şehir, Avustralya’da İngilizler tarafından kurulan ilk koloni olma özelliğini de taşır
(1788). İş merkezlerinin ve Avustralya’nın finans sektörünün
yoğunlaştığı bir kent olan Sidney aynı zamanda ikonik yapıları, ülkenin sunduğu doğal güzelliklere olan yakınlığı, müzik ve sanat etkinlikleri ile de öne çıkmaktadır.

Avustralya’da dil eğitimi almanın
avantajlarından biri dil öğrenmek
için gelen öğrencilere sunulan çalışma olanağıdır. Bir yabancı öğrenci,
dil eğitimi süresince haftada 20 saat
çalışma hakkına sahiptir. Ancak öğrenciler, örneğin Amerika’dan farklı
olarak, sadece kampus içinde ve düşük ücretli işlerde değil, bulabildik-
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Avustralya`da İngilizce
UNSW Institute of Languages

Dünya sıralamasında ilk
100’de olan bir üniversitenin
kampüsünde okuyun
• Genel İngilizce
• UNSW’ya direkt girişli Akademik İngilizce
kursu
• Profesyonel İngilizce
• Hukuk İngilizcesi
• Sağlık Profesyonleri için İngilizce

UNSW hakkında kısa bilgiler
• Sürekli olarak dünya sıralamasında ilk
100’de
• Öğrenci sayısı 50.000
• 120 ülkeden gelen 12.000’i aşkın
uluslararası öğrencisi var
• UNSW mezunları Avustralya`da ortalama en
yüksek maaşa sahipler (2011 Avustralya
Mezunlar Anketi)
Detaylı bilgiler için:
www.international.unsw.edu.au

Detaylar için veya bizimle Türkçe irtibat kurmak isterseniz, lütfen aşağıdaki siteyi ziyaret edin:

www.languages.unsw.edu.au/dilokulu

UNSW Global Pty Limited CRICOS Provider Code 01020K

Never Stand Still

Auburn Botanical Gardens, Royal National Park ve dünyanın en eski ikinci ulusal parkı olan Ku-ring-gai Chase, şehir
içinde doğayı yaşamak isteyenler için idealdir. Queen Victoria Building, Australian Museum, Sidney Town Hall, Parliament House ve tabi ki inşa edildiği 1973 yılından bu yana
Sidney’in popüler kültürdeki simgesi olmuş ünlü Sidney
Opera Binası şehrin öne çıkan yapılarıdır. Kültürel olarak da
Melbourne ile beraber Avustralya’nın en zengin şehirlerinden olan Sidney her yıl birçok uluslararası festivale ev sahipliği yapmaktadır. Avustralya’nın en büyük sanat festivali
Sydney Festival, modern sanat festivali Biennale of Sydney,
gezici rock festivali The Big Day Out ve Sidney Film Festivali bunlardan bazılarıdır. İngilizce eğitimi için Avustralya’ya
giden öğrencilerin de en çok tercih ettiği şehir olan Sidney,
şüphesiz ki size unutulmaz bir deneyim kazandıracaktır.
Melbourne: Avustralya’nın 2. büyük şehri olan Melbourne,
ülkenin güneydoğu ucundaki Victoria eyaletinin başkentidir.
Sidney’e kıyasla daha sakin ve sanat ağırlıklı bir şehirdir
ve halk arasında “Avustralya’nın kültür başkenti” olarak da
adlandırılır. Economist Group tarafından 2011 ve 2012 yıllarında dünyanın yaşamaya en uygun şehri seçilmiş olan Melbourne 2006 yılı itibariyle nüfusunun % 35,6’sı yurtdışında
doğmuş kişilerden oluşan çok kültürlü bir şehirdir. Royal
Exhibition Building, Melbourne Town Hall ve Parliament House gibi önemli yapılara ev sahipliği yapmakta olan şehirde
bir çok popüler festival düzenlenmektedir. Avustralya’nın
en büyük ücretsiz halk festivali olan Moomba, Melbourne
International Arts Festival, Melbourne International Film
Festival ve Melbourne International Fringe Festival bunlardan bazılarıdır.

Perth: Avustralya’nın güneybatı kıyısında, ülkenin tüm batı
bölgesini kapsayan Western Australia eyaletinde bulunan
Perth Avustralya’nın nüfus açısından en büyük 4. şehridir.
Aynı zamanda bu eyaletin başkenti de olan şehirde 2012
itibariyle yaklaşık 2 milyon kişi yaşamaktadır. Economist
Intelligence Unit** tarafından Ağustos 2012’de yapılan sıralamada dünyanın yaşamaya en uygun 9. şehri seçilmiştir. Perth diğer büyük şehirlerden uzakta bulunmaktadır;
100.000 kişiden fazla nüfusa sahip en yakın şehir 2000 kilometreden daha uzakta bulunmaktadır. Swan River nehri üzerinde ve Hint Okyanusu kıyısında bulunan Perth’de
yazlar sıcak kışlar ise oldukça yağışlı geçmektedir. Şehrin
ekonomisi çoğunlukla hizmet sektörüne ve gemi yapımına
dayanmaktadır.

rindendir. Ayrıca şehrin kültür hayatına katkı yapan West
Australian Ballet, West Australian Opera ve West Australian Symphony Orchestra ile dünyaca ünlü birçok sanatçı
yetiştirmiş West Australian Academy of Performing Arts bu
şehirde bulunmaktadır. West Coast Blues & Roots Festival
ve diğer şehirlerde de örnekleri olan Big Day Out ve Soundwave festivalleri her sene Perth’de düzenlenmekte ve şehir
hayatına heyecan katmaktadırlar.
Brisbane: Brisbane şehri Avustralya’nın doğusundaki Queensland eyaletinin başkenti ve 2,15 milyonluk nüfusuyla
Avustralya’nın Sidney ve Melbourne’dan sonraki 3. büyük
şehridir. Melbourne ve Sidney’in çok kültürlü yapısına kıyasla “Avustralya şehri” tanımına daha çok yaklaşan Brisbane, yine de %15’ten fazlası ülke dışında doğmuş olan nüfusuyla birçok kültüre ve yaşam tarzına kucak açmaktadır.
Ekonomisi çoğunlukla bilişim teknolojileri, turizm, kamu
yöneticiliği, finans, deniz ticareti, metal işçiliği ve demiryolu
işletmeciliğine dayanan şehir aynı zamanda kültür ve sanat
açısından da zengindir.
Her yıl yapılan Riverfestival, Brisbane International Film
Festival ve Soundwave şehrin kültürel hayatına katkıda
bulunan etkinliklerdir. Turizm şehrin ekonomisinde önemli
bir yer kaplamaktadır. Doğal hayatın korunduğu alanlardan
City Botanic Gardens, Brisbane Forest Park, Roma Sreet Parkland, South Bank Parklands’ın yanı sıra ülkenin en
büyük limanlarından Portside Wharf, 1927’de dünyanın ilk
koala sığınağı olarak kurulan Lone Pine Koala Sanctuary ve
şehrin yakınında bulunan hayvanat bahçesi Australia Zoo bu
alanda hizmet vermektedir.
Cairns: Avustralya’nın ve Queensland eyaletinin kuzeydoğu
kıyısında yer alan Cairns şehri Great Barrier Resifleri’ne
yakınlığı ve tropikal iklimi nedeniyle her yıl farklı ülkelerden gelen turistler tarafından ziyaret edilmekte olup ülkede bu alanda Sidney, Melbourne ve Brisbane’in ardından
4. sırada gelmektedir. Ekonomisinin önemli kısmı turizm
sektörüne dayalı olan şehre turist çeken diğer etkenler ise
bölgenin doğal güzellikleri arasında bulunan Wet Tropics
of Queensland ve Atherton Yaylası’na yakınlığıdır. Şehirde İngilizce’den sonra en çok konuşulan diller Japonca ve
Mandarin’dir (Çince). Doğu Avustralya’nın en önemli tatil
bölgelerinden biri olan Cairns ve çevresini ziyaret için en iyi
zaman neredeyse tamamı yağmur ve fırtınalarla geçen yaz
mevsimi ( Aralık-Şubat) değil havanın daha durgun olduğu
kış (Haziran-Ağustos) mevsimidir. Cairns’te İngilizce eğitimini bu mevsimde gerçekleştiren öğrenciler eğitimin yanında bölgenin güzelliklerini de yaşama şansı bulacaklardır.

Avustralya’nın doğusundaki şehirlere kıyasla oldukça izole
bir şehir olmasına karşın Perth kültür ve sanat açısından
zengin bir şehirdir. Perth Institute of Contemporary Arts ve
Art Gallery of Western Australia şehrin ilgi çeken müzele-
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Gold Coast: Avustralya’nın Queensland eyaletinin güneydoğu kıyısında bulunan Gold Coast, nüfus bakımından ülkenin 6. büyük şehridir. Eyaletin başkenti olan Brisbane’in
yaklaşık 95 km güneyinde bulunan Gold Coast, adına uygun
şekilde uzun ve büyüleyici sahillere sahiptir. 57 km uzunluğunda bir sahil şeridine sahip olan şehir Avustralya’nın ve
dünyanın en popüler dalga sörfü merkezlerinden birisidir.
Avustralya’nın en hızlı büyüyen büyük şehri olan Gold
Coast’un ekonomisi tahmin edileceği üzere ağırlıklı olarak turizme dayanmaktadır. Nüfusu 576,000’in biraz üzerinde olan şehri her sene 10 milyondan fazla turist ziyaret
etmektedir. Canlı bir müzik kültürüne sahip olan şehirde
aynı zamanda her yıl düzenlenen Wintersun Festival, Magic
Millions Carnival, araba yarışı Gold Coast 600 ve her sene
25.000’den fazla kişinin katılımıyla gerçekleşen Gold Coast
Maratonu şehir hayatına renk katmaktadır. Uzun plajlara,
hızlı ve canlı bir yaşam tarzına ve çok kültürlü bir yapıya

sahip olan Gold Coast şehri, İngilizce eğitiminin yanında bu
tarz bir deneyim yaşamak isteyenler için idealdir.
İster birkaç haftalık, ister 1 sene için olsun, Avustralya’ya
dil eğitimi almak amacıyla giden öğrenciler Avrupa ve
Amerika’dan kültür, doğa ve iklim olarak çok farklı bir çevre
ile karşılaşacaklardır. Sıcak insanları, egzotik ve göz alıcı doğası, zengin kültürü, stressiz yaşam tarzı, çok uluslu
yapısı ve yabancı öğrenciler için sunduğu çalışma şartlarıyla Avustralya İngilizce öğrenmek için ideal bir ülkedir.
Avustralya’da yabancı dil eğitimi fırsatları hakkında daha
detaylı bilgi almak için UED üyesi yurtdışı eğitim danışmanlığı firmaları ile iletişime geçebilirsiniz.

English Australia direktörü Sue Blundell’in sözleriyle, “Tüm
English Australia üye okulları hem ulusal standartlara, hem
de eğitim standartını daha da yükseltmeye çalışan “English
Australia İşleyiş Kuralları”na uymakla yükümlüdür. Bu kurallar kısaca şöyle özetlenebilir: Öğretmenler konularında
uzman olmalı ve sürekli olarak eğitim-gelişimden geçmeli,
ders içerikleri ihtiyaca göre şekillenmeli ve belirli aralıklarla gözden geçirilmeli, öğretme metodları ise öğrencilerin
ihtiyaçlarına göre uyarlanmalıdır. Öğrencilere, bulundukları bu yeni ortamda güvende hissedebilmeleri için, verimli
bir oryantasyon, aile yanı konaklama ve sosyal programlar
sunulmaktadır. Bunlara ek olarak, English Australia okullarının tüm öğrencileri, okullarının az bir ihtimalle de olsa,
herhangi bir nedenle kapanması durumuna karşı güvence
altındadırlar. Başka hiçbir ülke ücret açısından uluslararası öğrencilere bu derecede bir güvence sağlamamaktadır.
ESOS Act 2000* kararları öğrenci vizesine sahip öğrencileri, English Australia ise diğer tür vizelere sahip öğrencileri
güvence altına almaktadır.
* Education Services for Overseas Students (ESOS) Act
2000, Avustralya’da öğrenci vizesi ile bulunan yabancı öğrencilere sunulan eğitimin yasal çerçevesini belirleyen bir
uygulamadır.
* 26 Nisan 2008 ve sonrasında Avsutralya öğrenci vizesi
alan tüm uluslararası öğrenciler, Avustralya’da çalışma iznine sahip olurlar.
**Bir The Economist Newspaper Limited kuruluşu

ENGLISH AUSTRALIA’NIN Başkanı SUE BLUNDELL’in
yorumları
Avustralya’da nerede İngilizce eğitimi almanın sizin için
daha iyi olacağını merak ediyorsanız bu ülkedeki dil okullarını bir araya getiren English Australia’nın üyesi olan
okulları araştırarak başlayabilirsiniz. English Australia,
Avustralya’da dünyanın birçok ülkesinden gelen öğrenci ve
meslek sahiplerine yüksek kalitede İngilizce eğitimi sunan
100’den fazla okulu temsil etmektedir. Avustralya’ya İngilizce eğitimi için gelen uluslararası öğrencilerin %80’inden
fazlası bir English Australia okulunu seçmektedir.
English Australia üyesi okullardan birini tercih etmek akla
en yatkın seçimdir çünkü bu okullar:
• En yüksek kalitede İngilizce eğitimini vermekte,
• En üst seviyedeki ek destek hizmetini sunmakta ve
• Tüm öğrencilere Avustralya’da geçirdikleri eğitim süresi
boyunca ücret güvenliği sağlamaktadır.
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FRANSA

ÜLKE REHBERİ
Fransa, Avrupa’nın en gelişmiş, bunun yanında en köklü tarihe ve yerleşmiş kültüre
sahip ülkelerinden biridir. Fransa’nın Avrupa ve dünya tarihindeki önemini ve bir
kültür olarak etkisini her kilometre taşı ile anlatmak sanırız oldukça uzun ve zahmetli bir işe kalkışmak olurdu.
Ortaçağdan Rönesans’a, İmparatorluk döneminden
dünyanın uzak köşelerindeki sayısız koloniye, Fransız
Devrimi’nden İnsan ve Yurttaş Hakları Bildiri’sine, FransızKızılderili Savaşı’ndan 2. Dünya Savaşı’ndaki rolüne kadar
Fransa dünya tarihinde yadsınamaz bir öneme sahiptir. Bunun yanında Fransa diğer ülkeleri kuruluş felsefelerinden,
anayasalarına, kültürlerinden eğitim anlayışlarına kadar
birçok alanda yoğun olarak etkilemiştir. Ayrıca medeniyet
olarak gelişmişlik düzeyi, yetiştirdiği yazar, filozof, sanatçı
ve bilim insanları Fransa’nın eğitim alanındaki yetkinliğini
ortaya koymaktadır.
Fransa’da modern eğitim sisteminin temelleri 19. yüzyılın sonlarında atılmaya başlanmıştır. Dönemin Halk Eğitimi Bakanı Jules Ferry’nin öncülüğünde eğitimde kilisenin
kontrolünden çıkılıp seküler bir anlayışa geçilmiştir. Bu andan itibaren sürekli yeni ve modern düzenlemelerle ilerleyen Fransız eğitim sistemi günümüzdeki saygın konumuna
ulaşmıştır. Sadece Fransız vatandaşlarının değil, bu sistem
içerisinde eğitim görmek isteyen dünyanın her köşesinden
birçok insanın önünde kendi yaş, ihtiyaç ve isteklerine göre
çeşitli seçenekler bulunmaktadır.
Lycée: Orta Öğretim’in son aşaması olan lise kısmıdır. Bu
seviyeyi tamamlayan öğrenciler son sınıf biter bitmez bir sınava girerler ve başarılı olanlara “Baccalauréat “ adı verilen
diploma teslim edilir. “Baccalauréat” diploması alındıktan
sonra, genellikle yüksek öğrenim öncesi hazırlık aşamasını
temsil eden Lycée Général ve Lycée Technologique ile bizdeki meslek yüksekokullarıyla felsefe olarak benzerlikler
taşıyan Lycée Professionnel seçenekleri öğrencilere sunulmaktadır.
Licence and Licence Professionnelle (Bachelor): Lisans
eğitimidir. Lisans düzeyinde yüksek öğrenim veren okulların farklı türleri vardır. Avrupa genelinde yüksek öğrenimde
standart oluşturmayı amaçlayan Bologna Süreci ile birlikte
lisans eğitiminin süresi üç yıl, master programlarının süresi iki yıl, doktora ise üç yıl olarak belirlenmiştir. Fransa’da
üniversiteler European Credit Transfer and Accumulation
System (ECTS) adı verilen kredi sistemini kullanmakta, lisans eğitimini bitirmek için ise 180 kredi gerekmektedir.
Fransa’da üniversiteler bulundukları şehrin ismini alırlar,
aynı şehirde başka üniversitelerin de olması halinde kuruluş sıralarına göre isimlerine bir rakam eklerler (örn: University of Rennes 2).
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Grandes Écoles: Bu tarz yüksek öğrenim kurumları genellikle tek bir alana yoğunlaşır ve o alanda eğitim verirler.
Boyut ve öğrenci sayısı olarak üniversitelere kıyasla daha
küçük olan bu okullar öğrencileri seçerken ülke genelinde
yapılan yazılı ve sözlü sınavlardaki başarıya ağırlık verirler.
Birçok öğrenci bu sınavlara iki senelik bir hazırlık dönemi
sonrasında girmektedir. Grandes écoles okulları tarih boyunca Fransa’ya birçok politikacı, yönetici, filozof, yazar ve
bilim insanı kazandırmıştır. Hem geleneksel üniversitelerde, hem de Grandes écoles okulları arasında lisans ve yüksek lisans düzeyinde, eğitimlerini İngilizce veren okullar da
bulunmaktadır.
Dil Eğitimi: Her geçen gün daha çok kişi tarafından konuşulan Roman Dilleri’nden biri olan Fransızcayı öğrenmek ya
da, halen var olan yetilerini geliştirmek isteyen birçok insan
her yıl dil eğitimi almak için Fransa’ya gelmektedir. Birkaç
haftadan bir seneye kadar uzanan ve içerik olarak çeşitlilik
gösteren dil eğitimi programları mevcuttur:
Genel Fransızca: Katılımcıların dilbilgisi, okuma, dinleme,
konuşma ve yazma becerilerini geliştirmeye yöneliktir.
İş Fransızcası: İş hayatında gerekli olabilecek terimlerin
yanı sıra, yazışma, sunum, telefon görüşmesi ve rapor hazırlama teknikleri gibi beceriler öğretilir. Buna ek olarak
sadece tıp alanı için Tıbbi Fransızca kursları da mevcuttur.
Akademik Yıl Programı: Onbir aya kadar uzayabilen uzun
süreli Fransızca programlarıdır. Uzun süreleri nedeniyle
genellikle daha ekonomik programlardır.
Özel Programlar: Fransızcayı aşçılık ve şarap kursu gibi
eğitimlerle birleştiren programlardır.
Yaz Okulu: Yaz mevsiminde 8-18 yaş grubu katılımcılar için
düzenlenen programlardır. Bu programlar Fransızca eğitimini toplu aktivite ve eğlenceler, geziler ve spor aktiviteleriyle birleştirirler.
Sınav Hazırlık Programları: Fransızca yetilerini uluslararası geçerliliği olan bir sınavla belgelemek isteyen katılımcılar için sınava hazırlık odaklı olarak oluşturulmuşlardır.
Fransa’nın sunduğu bu eğitim olanaklarından yararlanabileceğiniz, hepsi kendi içinde farklı tarihe ve kültüre sahip
olan şehirleri:
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İZMİR

ÜNİVERSİTE
SERTİFİKA
MASTER
DİL EĞİTİMİ
MBA

7 Kasım 2013
İSTANBUL

9-10 Kasım 2013
ANKARA

12 Kasım 2013
GAZİANTEP

14 Kasım 2013
Yüz Yüze Görüşmeler, Seminerler, Burslar, Sürpriz Hediyeler!

Online davetiyenizi almayı unutmayın!..

akare.com.tr

BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) İZNİ İLE DÜZENLENMEKTEDİR.

şehirde en çok ilgi çeken merkezlerden bazıları Promenade
des Anglais adı verilen sahil yolu ve şehrin ünlü meydanları Place Garibaldi, Place Rossetti, Place du Palais ve Place
Masséna’dır. Dünyanın en eski yerleşimlerinden biri olan
Nice’de bu köklü geçmişi yansıtan birçok tarihi eser şehirdeki Musée Matisse, Musée international d’Art naïf Anatole
Jakovsky, Musée Terra-Amata, Museum of Natural History
ve Musée Masséna gibi müzelerde sergilenmektedir. Nice
Jazz Festival ve Carnaval de Nice gibi, her yıl Avrupa’nın ve
dünyanın birçok ülkesinden ziyaretçi çeken etkinliklere de
ev sahipliği yapan Nice şehri eğitim alırken, deniz, güneş ve
çok kültürlü bir yapıyı da buna katmak isteyenler için idealdir. Gene Nice, kırkbeş dakikalık otobüs yolculuğu ile Monte
Carlo’ya günü birlik gezi yapmanıza ve dünyanın en zorlu
rallilerinden biri olarak kabul edilen Monte Carlo rallisi ile
Formula 1 dünyasının efsane yarışı olan F-1 Monte Carlo
Grand Prix’sinin yapıldığı yollarda keyifli yolculuklar yapmanıza olanak sağlar.

Paris: “Işıklar şehri” Paris… Avrupa’nın ve dünyanın en güzel birkaç kentinden bir tanesi. 12.000.000’u aşan nüfusu
ile Avrupa’nın en büyük metropollerinden olan Paris tarihi boyunca hem bölgesi, hem de dünya için büyük öneme
sahip olmuştur. İkibin yıllık bir tarihe sahip olan şehir 12.
yüzyıldan bu yana dünyanın sanat, kültür ve eğitim başkenti
olarak kabul edilmektedir. 19. yüzyılın ortalarından itibaren
mimarisini modern hale getiren şehir, günümüzde bir çok
ikonik yapıya ev sahipliği yapmaktadır: Eiffel Kulesi, Zafer
Takı (Arc de Triomphe), Mona Lisa ve dünyaca ünlü birçok
eserin sergilendiği Louvre Müzesi, Notre Dame Katedrali,
Versailles Sarayı, Ramboulliet Şatosu ve Bastille Hapisanesi Paris’te görülebilecek sayısız mimari yapıdan sadece
bazılarıdır.
Elbette ki Paris’te yapılacak şeyler mimari yapıları gezmekle sınırlı değildir. Sanat ve tiyatro dünyasının da başkentlerinden biri olan Paris, Louvre’un yanı sıra müze olarak,
Musée Picasso, Musée Rodin, Musée National d’Art Moderne, Musée d’Orsay, tiyatro ve opera sanatına hizmet veren
Theatre Mogador, Theatre Lyrique, Bobino, Opera Bastille
ve Opera Comique’e de ev sahipliği yapmaktadır. Bunun yanı
sıra moda sektörünün dünyadaki en önemli birkaç merkezinden biri olan şehirde Yves Saint Laurent, Chanel, Dior
Givenchy, Louis Vuitton ve Hermes gibi dünyanın lider moda
markalarının ana ofisleri bulunmaktadır. Gece hayatının
sunduğu eğlence olanaklarını değerlendirmek isteyenler
Saint Germen bölgesini tercih edebilirler. Aslında çok da
tanıtıma ve reklama gerek duymayan bu şehirde ister akademik ister dil eğitimi olsun, eğitim görmek paha biçilemez
bir deneyim olacaktır.
Nice: Fransa’nın güneydoğusunda bulunan Nice Fransa’nın
beşinci büyük, ve sahilleriyle ünlü Cote d’Azur bölgesinin
Marsilya’dan sonra en kalabalık şehridir. Kıyısında bulunduğu Akdeniz’in iklimini alan Nice’de yıl boyunca hava genelde
güneşli ve sıcaktır, yağışlar ise nadirdir. Güneşli havası ve
uzun sahillerinden ekonomik anlamda da fazlaca yararlanan Nice’de en önemli ekonomik kaynaklardan biri turizmdir. Fransa’da Paris’ten sonra turistler tarafından en çok
ilgi çeken şehir olan Nice, 1 milyonluk nüfusuna karşın her
sene 10 milyona yakın turist tarafından ziyaret edilmektedir. Her yaştan ve kültürden insanla karşılaşabileceğiniz bu
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Cannes: Fransız Riviera’sında bulunan Cannes, aynı Nice
gibi uzun ve etkileyici sahillere sahiptir. 75.000 civarında bir
nüfusa sahip olmasına karşın her sene yüzbinlerce turist
tarafından ziyaret edilmektedir. Turizme dayanan bir ekonomiye sahip olması sebebiyle şehirdeki mesleklerin önemli
bir kısmı otelcilik, restoran ve organizasyon gibi hizmet sektörüne ait olan mesleklerdir. Deniz kıyısında, bir çok kafe,
bar, restoran ve mağazanın bulunduğu Promenade de la
Croisette Caddesi turistlerin en çok rağbet ettiği yerlerden
birisidir. Bunun yanı sıra 19. yüzyıldan kalma tarihi villalar,
ile Saint-Honorat ve bir çok esere konu olmuş “demir maskeli adam”ın yaşadığı Île Sainte-Marguerite adaları Cannes
şehrinin görülmeye değer yerlerindendir. Elbette Cannes
kültürel etkinlikleriyle de isim yapmış bir şehirdir. Tekne
festivali Festival de la Plaisance, The International Festival of Games, Carnival on the Riviera ve tabi ki dünyanın
en prestijli film festivali olmasının yanı sıra Avrupa’dan ve
dünyanın birçok ülkesinden oyuncu, yönetmen ve diğer sinema sanatçılarının katıldığı, tüm dünyanın ilgisini bu şehre
toplayan Cannes Film Festival.
Rouen: Seine Nehri üzerindeki bu küçük Fransız şehri,
Fransa’nın kuzeybatısında bulunan Hute-Normandie bölgesinin başkentidir. Kent merkezi ve çevresiyle beraber
110.000 civarında bir nüfusa sahip olan bu şehir ortaçağ
Avrupa’sının en büyük ve önemli şehirlerinden biri olma
özelliğini günümüzdeki tarihi ve kültürel değerlerine de
yansıtmıştır. 4. yüzyılda ilk hali inşa edilmiş olan Roma-Katolik Gotik mimarinin örneklerinden Rouen Cathedral, tarihi
16. yüzyıla dayanan astronomik saat Gros Horloge, Church
of Saint Ouen, Gothic Church of Saint Maclou ve Palais de
Justice görülmesi gereken mimari yapılardandır. Bunun
dışında, 19.yüzyıldan beri yaşatılan, Jardin des Plantes de
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Rouen botanik bahçesi de ziyaretçileri azalmayan başka bir
tarihi merkezdir. Halen korunan yarı ahşap binalarıyla Rouen, zengin tarihinin her köşebaşında insanları selamladığı,
küçük ama gerçek bir Fransız şehrinde eğitim görmek isteyenleri beklemektedir.
La Rochelle: La Rochelle, Fransa’nın güneybatı kıyısında,
Biscay Körfezi’ne bakan bir sahil kentidir. Charente-Maritime bölgesinin başkenti olan şehir 80.000 kişilik bir nüfusa

yüzyılda inşa edilmiş Pore du Peyrou, Saint Pierre Cathedral ve birçoğu 18. yüzyılda yapılmış, bir kısmının halen kendi
şaraplarını ürettiği, şehre özgü şatolar görülmesi gereken
yerler arasındadır. Montpellier’in eğitim açısından en kayda
değer özelliklerinden birisi dünyanın en eski üniversitelerinden biri olan Université de Montpellier’dir. 1160 yılında
kurulmuş olan üniversite 1289 yılında Papa Nicholas IV
tarafından resmileştirilmiş, Fransız Devrimi sırasında ara
verdiği eğitime 1896 yılında devam etmiştir. Üniversite şu an
University of Montpellier II ve Paul Valéry University Montpellier III üniversitelerini de bünyesinde barındırmaktadır.
Türkiye’den yurtdışına sefer yapan havayolu şirketlerinin önemli bir kısmı Fransa’nın birçok şehrine uçuş gerçekleştirmektedir. Türk Hava Yolları’nın ise Paris Charles
Da Gaulle Havalimanı ve Nice Cote D’Azur Havalimanı’nın
yanı sıra Lyon st. Exupéry Havalimanı ve Toulouse Blagnac
Havalimanı’na direkt uçuşları bulunmaktadır.

sahiptir. Şehrin kalbi olan Vieux Port (Old Harbour) ve çevresindeki tarihi doku büyük oranda korunmuş olduğundan
şehrin bu bölgesi şehre gelen turistlerin en çok ziyaret ettiği
yerlerdendir. Bu limandan Fort Boyard, Île d’Aix ve Île de
Ré adalarına seferler düzenlenmektedir. Ekonomisi ağırlıklı olarak turizme ve gemi yapımına dayalı olan şehirde
Avrupa’nın en büyük yat limanı olan Les Minimes bulunmaktadır. Buna ek olarak 2. Dünya Savaşı’ndan kalma denizaltı limanı La Pallice ve Jacques-Yves Cousteau’nun gemisi
Calypso’nun da sergilendiği deniz müzesi Maritime Museum
of La Rochelle ziyaretçilerin ilgi gösterdiği diğer mekanlardır. Tarihi mimarisi ve denizle iç içe geçmiş yaşam tarzıyla
La Rochelle eğitim hayatını bu şehirde geçirmek isteyenler
için de sıra dışı bir deneyim olacaktır.
Montpellier: Güney Fransa’daki Languedoc-Roussillon bölgesinin başkenti olan şehir Fransa’nın en büyük sekizinci,
Marsilya ve Nice’den sonra Akdeniz kıyısındaki en büyük
üçüncü şehridir. Montpellier’de yazlar yüksek sıcaklıklarda
seyrederken kışlar ılık ve zaman zaman yağışlıdır. 540.000
civarında bir nüfusa sahip olan şehirde Musée Fabre, Amazon bölgesinin doğasını yansıtan La Serre Amazonienne, 17.

Fransa, dünyanın en köklü tarihine, en zengin kültür ve sanat birikimine ve tabi ki en yerleşmiş ve ilkeli eğitim anlayışına sahip ülkelerden biri olarak dünyanın birçok yerinden, genç ya da yetişkin, eğitim görmek isteyenlere kucak
açmaktadır. Dil okulu, yaz okulu, lise, üniversite ya da lisans
ve lisansüstü düzeyinde eğitim alırken bir yandan da bu
zenginliği yaşamak istiyorsanız Fransa sizi beklemektedir.
Daha ayrıntılı bilgi için lütfen UED üyesi eğitim danışmanlığı
firmaları ile iletişime geçiniz.
Genel Bilgiler:
Yüzölçümü: 674,843 km2
Nüfus: 65.350.000
Başkenti: Paris
Dil: Fransızca
Para Birimi: Euro
Uçuş Süresi: 3.5 Saat
Saat Farkı: 1 Saat
Telefon Kodu: 33
İklim: Akdeniz’e kıyısı bulunan bölgeler ve bu bölgelerin
yakın çevresinde yazların sıcak ve kuru, kışların ise ılıman
ve nadiren yağışlı geçtiği Akdeniz İklimi hakimdir. Orta kesimlerinde karasal iklim görülmektedir. Kuzey kesimleri ve
Atlantik Okyanusu’na yakın bölgeler ise yazları sıcak ama
yakıcı olmayan, ilkbahar ve sonbaharda dönem dönem değişiklik gösteren, kışları ise soğuk ve yer yer kar yağışı görülen bir iklime sahiptir.

Learn and feel French
Paris'ten bir saat mesafede, Orleans'da Fransızca
eğitimi
Loire Vadisi'nin kalbinde
Başlangıçtan ileri düzeye kadar her seviyede
öğrenci için, özel tasarlanan yaz paketleri
Birçok aktivite; kano, yüzme, binicilik, golf...
ve Paris gezisi !

Travel Institut - 124 rue du Faubourg Bannier - F - 45000 ORLÉANS
Tel: +33 238427667- contact@travelinstitut.com
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İTALYA’DA İTALYANCA

DİL EĞİTİMİ
Her dilin kendine has bir özelliği ve karakteri vardır. İngilizce dünyada uluslararası
olarak kullanılan en yaygın dillerden birisidir ve özellikle iş dünyası ve popüler kültürde egemen olan dildir.
Her dilin kendine has bir özelliği ve karakteri vardır. İngilizce
dünyada uluslararası olarak kullanılan en yaygın dillerden
birisidir ve özellikle iş dünyası ve popüler kültürde egemen
olan dildir. Almanca, alışkın olmayan kulaklar için kaba bir
fonetik yapıya sahipmiş gibi gelmesinin yanı sıra dünyada
iş alanında İngilizce gibi en çok kullanılan dillerden biridir.
Roman Dilleri diyebileceğimiz İspanyolca, Fransızca ve İtalyanca ise hem estetik yapıları hem özellikle bazı alanlarda
kullanılma yoğunluklarıyla öne çıkmaktadırlar. Bu dillerden
İtalyanca, her geçen gün etkisini arttırarak daha çok kişiye
ulaşmakta ve yaygınlaşmaktadır. Büyük bir tarih ve kültür
geçmişine sahip olmasının yanı sıra moda ve tasarım alanlarında da dünyaya öncülük eden İtalya, İtalyanca öğrenmek
isteyenlere bu zenginlikleri yaşamak için de fırsat sunmaktadr.

İtalya’da İtalyanca dil eğitimi alırken bir yandan da bu eğitimi ilgi duyduğunuz alanla birleştiren çok amaçlı Profesyonel Programlar’dan yararlanabilirsiniz. İtalyanca eğitimiyle
birleştirebileceğiniz eğitim programlarından bazıları; tasarım, sanat tarihi, grafik tasarım, dijital fotoğrafçılık, moda
tasarımı, moda işletmeciliği, sanat ve tasarım, bankacılık,
otelcilik, turizm, kişisel stil oluşturma, film yapımı, güzel
sanatlar, ürün tasarımı, mimari, iç mimari, pazarlama ve

ITALYANCA’YI
TORINO’ DA OGRENIN!

Yabancı Dil Egitimi
İtalyan Mutfagı Ascılık Egitimi
Yerel Mutfaklarda Gurme Tadımlar
Torino nun Harikalarını Kesfedeceginiz Geziler

W W W . C I A O I T A L Y - T U R I N . C O M

PeVmedia.com
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İtalya’daki birçok dil okulunda Genel İtalyanca eğitimi görüp dil yetilerinizi geliştirebileceğiniz gibi, farklı amaçlar
doğrultusunda tasarlanmış çeşitli programlara da dahil
olabilirsiniz. Dil okullarında Uzun Dönem Program, Sınav
Hazırlık Programı, gençler için Yaz Kampları ve Öğretmen
Hazırlık Programları gibi farklı programlar da katılımcıların
ihtiyaçları doğrultusunda sunulmaktadır.

Corso Duca degli Abruzzi, 40 – (Politecnico) – 10129 Torino
Tel. +39.011.56.94.775 - Fax +39.011.56.95.251 - info@ciaoitaly-turin.com
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iletişim, görsel satış stratejileri ve tabi İtalyan mutfağının
inceliklerinin öğretildiği aşçılık dersleridir. Genel İtalyanca
programları çoğunlukla her hafta pazartesi günü başlarken, özel amaçlı programların takvimi daha farklı olabilmektedir.
İtalya’da İtalyanca eğitimi almak isteyen öğrencilerin önünde, farklı şehir seçenekleri bulunmaktadır. Her biri kendine
özgü tarihe ve yaşam tarzına sahip bu şehirler öğrencilere
dil eğitiminin yanı sıra köklü bir kültürü, o kültürün içinde
yaşayarak tanıma ve deneyimleme şansını sunmaktadırlar.
Bu şehirlerden bazıları:
Roma: Batı medeniyetinin köşetaşlarından olan çok kültürlü bir şehirde İtalyanca öğrenmek istiyorsanız Roma tam
size göredir. İtalya’nın başkenti Roma Avrupa’nın dördüncü,
İtalya’nın ise en büyük ikinci şehridir. Tarihte yüzölçümü en
geniş sınırlara ulaşmış devlet olan Roma İmparatorluğuna
da başkentlik yapmış olan Roma, bu geçmişini şehrin tarihi
ve kültürel ruhunda yansıtmaktadır. Dünyanın birçok ülkesinden on binlerce kişinin turistik gezi, eğitim veya iş amaçlı
olarak geldiği bu şehre “Eternal City” (Ebedi Şehir) denmesi
belki de bu yüzdendir. Orta Çağ ve Roma İmparatorluğu’ndan
Rönesans ve Barok dönemlerinin kendine has tarzına kadar
çok farklı mimari akıma ev sahipliği yapan Roma sokakları
aynı zamanda birçok festival ve kültürel olayın da merkezidir. Rome Cinema Fest, Rome Jazz Festival gibi alanlarında
isim yapmış bir çok sanatçının çalışmalarıyla katıldıkları

festivallerin yanı sıra, programında sayısız tiyatro, müzik,
film, modern sanat ve dans performansının bulunduğu Romaeuropa Festival ve Roman Summers festivalleri her yıl
gerçekleşen, Avrupa’nın birçok ülkesinden katılımcı ve seyirci çeken festivallerdir.
Milano: Nüfus olarak Avrupa’nın beşinci, İtalya’nın ise en
büyük şehri olan Milano aynı zamanda Lombardy bölgesinin başkenti olan ve İtalyan endüstrisinin yoğunlaştığı şehirdir. Orta Çağ’dan itibaren bölgenin ticaret alanında en
önde gelen şehri Milano, sanayi devrimiyle beraber Kıta
Avrupası’nın endüstri merkezlerinden biri konumunu kazanmıştır. Milano’yu öne çıkaran diğer önemli
özelliği şüphesiz ki modadır. Moda endüstrisinin ve moda tasarımının başkenti olarak
dünyadaki yeri tartışılmaz olan Milano yılın
her döneminde birbirinden ünlü modacıların
defilelerine ev sahipliği yapmaktadır.
Kültürel olarak ise Milano’nun sunduğu belki de en önemli etkinlik operadır. Dünyanın
en prestiji opera salonlarından La Scala bu
şehirde bulunmaktadır. Buna ek olarak performans sanatları tarihine damga vurmuş
oyunların sahnelendiği Teatro delgi Arcimboldi, Teatro Lirico ve Teatro Dal Verme gibi
dünyaca ünlü tiyatro salonları da Milano’da
yer almaktadır. Milano, İtalyanca’yı sürekli
devinim halinde, sanatın, modanın ve iş dünyasının Avrupa’daki merkezlerinden birinde
öğrenmek isteyenleri bekliyor.
Floransa: İşte Avrupa’nın sanatsal açıdan
en zengin ve büyüleyici şehri. Rönesans’ın
doğduğu kent olan Floransa (Firenze) oldukça etkileyici bir kültüre ve geçmişe sahiptir.
Tuscany bölgesinin başkenti olan Floransa 1,5 milyondan biraz fazla olan nüfusuna
karşın her sene en az 1 milyon turist çekmektedir. Şehir bir bütün olarak UNESCO
tarafından “Dünya Mirası Bölgesi” ilan edilmiştir. Ortaçağdan itibaren kıta avrupasının
en zengin şehirlerinden olagelen Floransa,
resim, heykel ve mimari alanlarında çığır
açmış Leonardo da Vinci, Michelangelo,
Brunelleschi, Masaccio, Paolo Uccello ve Filippo Lippi gibi bir çok sanatçı yetiştirmenin
yanı sıra dünya edebiyatının önemli isimleri
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Dante ve Boccacio, Petrarch ve Machiavelli gibi isimlerin de
en büyük eserlerini yazdıkları şehirdir. Göz alıcı mimarisi ve
sunduğu diğer zenginliklerle Floransa, İtalyanca öğrenirken bir yandan da İtalyan kültürünü yoğun olarak yaşamak
için idealdir.
Venedik: İtalyanca’yı dünyanın en güzel ve kendine özgü şehirlerinden birinde öğrenmek isteyenlerin tercihi Venedik,
İtalya’nın kuzeybatısında bulunan Veneto bölgesinin başkentidir ve Veneta Lagünü içerisinde yer alır. 118 ada üzerine kurulmuş olan Venedik UNESCO tarafından “Dünya
Mirası Bölgesi” olarak tescillenmiş bir başka İtalyan şehridir. Kendisini oluşturan bu 118 küçük adanın birbirlerinden kanallarla ayrıldığı şehir dünyanın başka hiçbir şehrine
benzemeyen bir mimariye sahiptir. Venedik, şehir merkezi
ve çevresiyle beraber 1.5 milyondan biraz fazla bir nüfusa
sahiptir ancak, tarihi, kültürü ve mimarisi bu şehri yılda ortalama 3 milyon turist tarafından ziyaret edilen bir cazibe
merkezi haline getirmiştir. Venedik sanat ve kültürüyle de
yaşayanlara ve eğitim için bu şehri tercih edenlere eşsiz bir
deneyim sunmaktadır. Kökleri 12. yüzyıla dayanan Venedik
Festivali, 1895’ten beri iki sende bir gerçekleşen ve modern
İtalyan sanatının örneklerinin sergilendiği Venedik Bienali,
dünyanın en prestijli film festivallerinden olup 1932 yılından
beri devam eden Venedik Film Festivali bu şehirde yapılmaktadır.

Siena: Siena şehri Floransa gibi Tuscany bölgesinde bulunmaktadır ve yine aynı şekilde UNESCO tarafından “Dünya
Mirası Bölgesi” ilan edilmiştir. Roman-Grotesk mimarisinin etkisini gösterdiği şehirde Siena Katedrali, Piazza del
Campo, Basilica dell’Osservanza, Santa Maria dei Servi ve
Palazzo Salimbeni’nin de aralarında bulunduğu tarihi yapılar her gün yüzlerce turist tarafından ziyaret edilmektedir.
Siena’yı diğer şehirlerden ayıran özelliklerinden biri ise ortağçağdan itibaren “contrada”lara, yani her biri bir hayvan
ya da başka bir maskotla temsil edilen ve kendi gelenek ve
ritüelleri olan, sınırlarla ayrılmış bölgelere sahip olmasıdır.
Özellikle yılda iki defa düzenlenen ve tarihi 16. yüzyıla dayanan at yarışı “Palio di Siena”da birbirleri ile yarışan 17 ayrı
“contrada,” şehrin kültürüne ve yaşam tarzına büyük renk
katmaktadır. Bu farklı deneyimi yaşamak isteyenler için Siena ideal bir şehirdir.
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Torino: İtalya’nın kuzeyindeki Piedmont bölgesinin başkenti olan Torino, Po Nehri kıyısındadır ve Alpler ile çevrilidir.
Modern İtalya’nın tarihteki ilk başkenti olan Torino Roma ve
Milano’nun ardından İtalya’nın en güçlü ekonomiye sahip 3.
şehridir. Şehir merkezi ve çevresi ile yaklaşık 2,2 milyonluk
bir nüfusa sahip olan Torino, meydanları, tiyatro ve opera
evleri, saray, kilise ve başta müzeleriyle Kuzey İtalya’nın cazibe merkezlerinden birisidir. Özellikle Egyptian Museum of
Turin ve The Museum of Oriental Art müzeleri Avrupa’nın bir
çok ülkesinden sanatseverler tarafından ziyaret edilmekte,
Museo Nazionale dell’Automobile ise otomobil tutkunlarını
kendine çekmektedir. Eğitim alanında da köklü kurumlara
sahip olan şehir 608 yıllık Torino Üniversitesi ve 153 yıllık
Torino Polytechnic Üniversitesi’ne ev sahipliği yapmaktadır.
Torino, aynı zamanda endüstri ve ticaret alanında da ülkenin lider şehirlerinden biridir. FIAT, Alfa Romeo ve Lancia
gibi otomobil firmalarının merkezlerinin bulınduğu Torino
“İtalya’nın otomotiv başkenti’ olarak kabul edilir.
Reggio di Calabria: Calabria, İtalya’nın güney ucunda yer
alan Reggio Calabria bölgesinin başkentidir. Bölge kuzeyinde Napoli şehri, güneybatısında ise Sicilya adası ile
komşudur. Calabria bölgesi beş alt-bölgeden (Catanzaro,
Cosenza, Crotone, Reggio di Calabria ve Vibo Valentia) oluşmaktadır. Calabria bölgesinin özellikle sahil şeridi ve dağlık bölgeleri her yıl birçok turist çekmektedir. Bulunduğu
coğrafi konum itibariyle bir “burun” olması ve ılıman iklimi Calabria’yı İtalya’nın en güzel bölgelerinden biri haline
getirmiştir; öyle ki ünlü İtalyan şair Gabriele D’Annunzio,
Calabria’nın Sicilya’ya bakan burun kısmını “İtalya’nın en
güzel 1 kilometresi” şeklinde adlandırmıştır. Bölgenin tarihi kasabalarından Gerace, Squillace, Stilo, Paola, Sybaris
ve Homeros’un hikayelerinde de adı geçen Scilla bölgenin
ziyaret edilmesi gereken yerlerindendir. Calabria, İtalyanca
öğrenmek isteyenlere Akdeniz kültürünün en yoğun şekilde
yaşandığı coğrafi konumu, sahilleri ve muhteşem doğasıyla
İtalya’nın büyük şehirlerine kıyasla çok daha farklı bir deneyim sunmaktadır.
Roman dillerine karşı son dönemde artan ilgiyle beraber
dünyada her geçen gün daha çok kişinin öğrendiği ve konuştuğu bir dili, ister sadece dil eğitimi olarak, ister bir
hobinizle ya da geliştirmek istediğiniz bir mesleki yetinizle
birleştirerek öğrenmek istiyorsanız size İtalyanca’yı ve bu
dilin anavatanı olmasının yanı sıra, sunduğu sayısız tarihi
ve kültürel zenginliği ile İtalya’yı öneriyoruz. İtalya’daki dil
okulları ve programları hakkında ayrıntılı bilgiyi UED üyesi
eğitim danışmanlığı firmaları ile iletişime geçerek edinebilirsiniz.
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UED DERNEĞİ

HAKKINDA
UED, Uluslararası Eğitim Danışmanları Derneği, yurtdışında eğitim konusunda
danışmanlık hizmeti veren, güvenilir firmaları bir araya getiren bir kuruluştur. Kaliteli, güvenilir ve yüksek standartta hizmet anlayışını kendine prensip edinmiş, 15
yurtdışı eğitim danışmanlık firması tarafından, Mayıs 2001’de hayata geçirilmiştir.
Bugün itibarı ile UED’nin üye sayısı 39’a ulaşmıştır.
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 en aza indirmek.
*Yurtdışında eğitim almak isteyen öğrencilerde güven duygusu oluşturarak, hayatlarındaki bu çok 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.
*Yabancı eğitim kurumlarının, temsil yetersizliği yüzünden
mağdur olmalarını engellemek.

Hedefimiz;
*Yurtdışı eğitim sektöründe, çağımızın gerektirdiği kalite
standartlarını oluşturmaktır!
Misyonumuz;
*Yurtdışında eğitim almak isteyen kişilerin ihtiyaçlarına en
uygun olan programı belirlemek, bu kişiler ile yurtdışındaki
eğitim kurumları arasında köprü görevini üstlenerek öğrencilerimizin 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!
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NEDEN

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

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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BOARDİNG

SCHOOL
“Boarding School,” en bilinen anlamıyla “yatılı okul,” öğrencilerin bir kısmının ya da
tamamının, eğitim sezonu boyunca okulun yerleşkesi içinde bulunan yurt odalarında konaklamasına olanak sağlayan okul tipidir.
Öğrencilerin birçoğu hafta sonlarını, hemen hepsi ise daha
uzun okul tatillerini kendi evlerinde aileleri ile geçirirken, bu
aralarda da okulda kalan öğrenciler vardır. Dünyanın birçok
ülkesinde genelde 6.sınıf – 12.sınıf arası eğitim sunan yatılı okulların bazı ülkelerde daha küçük yaş gruplarını kabul
eden örnekleri de bulunmaktadır.
Yatılı okulun bulunduğu ülke ve okul yönetiminin tercihi gibi
etmenlere bağlı olarak öğrenciler, okullarda “tam zamanlı,”

“haftalık” ya da “isteğe bağlı” olarak kalabilme seçeneklerine sahip olurlar. Tam zamanlı öğrenciler hafta sonlarını da
okulda geçirirken “haftalık” seçeneğini tercih edenler sadece haftanın ders yapılan 5 gününü okulda geçirmektedirler.
Okulda sadece belli dönemlerde konaklamak isteyenler ise
kalışlarını genellikle önemli sınavlar öncesinde olacak şekilde ayarlamaktadırlar. Yatılı okulların dünyadaki gözlenen
çoğu örneğinde öğretmenler ve hatta okul yöneticileri de
öğrencilerle birlikte okul yerleşkesi içinde konaklamakta-
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dır. Bazı okullarda ise deneyimli öğretmenler öğrencilerin
kaldığı yurtlardan sorumlu olmaktadır. Genellikle her bir
kattan ya da bir yurt binasından sorumlu olan bu eğitimciler
“housemaster” ve “housemistress” olarak adlandırılmaktadırlar. Eğitim kadrosundan öğretmenlerin öğrencilere
gözetmenlik yaptığı “housemaster” uygulamasının yanı sıra
karşılaşılan bir diğer uygulama ise ailelerin yurtlardan sorumlu olmasıdır. “Dorm parents” diye adlandırılan evli çift,
aynı housemaster’in yaptığı gibi bir katın ya da bir binadaki
öğrencilerin sorumluluğunu üstlenmektedir.
Bir “boarding school”da yatılı olarak okumanın her öğrenci
için belli başlı avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır.
Yatılı olarak okumak kalkış ve yatış düzeni, ders çalışma
disiplini, gelecek hayatına gerektiği gibi hazırlanma bilinci,
paylaşma ve yardımlaşma anlayışının gelişmesi gibi birçok
noktada öğrenciye büyük fayda sağlamaktadır. Özellikle
akademik açıdan sabah ve akşam etütleri, ek çalışma saatleri ve öğretmenler tarafından ihtiyacı olan öğrencilere
sunulan yardımlar öğrencilerin notlarını yüksek tutmakta
ve başarılı bir üniversite hayatına hazırlamaktadır. Bunun
yanı sıra aileden kısmen uzakta yaşamak öğrencilerin kendi
ayakları üzerinde durma, sorun çözme ve karar alma becerilerinin gelişmesine yardımcı olmaktadır.
Pozitif yönlerine ek olarak yatılı okulların negatif noktaları
da bulunmaktadır. Yatılı okullarda karşılaşılan olası problemlerden biri öğrencilerin kendilerini, çevreleriyle akademik ve sosyal açıdan sürekli bir üstünlük kurma mücadelesi
içinde görebilmeleri ihtimalidir. Bu durum da öğrenciyi ge-

reğinden daha fazla bir strese ve endişeye sürükleyebilmektedir. Özellikle küçük yaşlarda yatılı bir okulda eğitim almaya başlayan öğrenciler için olumsuz olabilecek bir nokta ise
ebeveynlerden, özellikle anneden, ayrı kalma durumudur.
Günümüzde bütün yatılı okullarda kapsamlı bir danışmanlık
hizmeti sunulmakta, öğrenciye bu ve benzeri konularda yoğun destek sağlanmakta, gerekli görüldüğü durumlarda ise
okul tarafından psikolojik destek verilmektedir.
Yatılı okullarda öğrencilere ders dışında geçirdikleri zamanı değerlendirmeleri için birçok fırsat sunulmaktadır. Başta spor aktiviteleri olmak üzere müzik, resim, tiyatro, bilgi
ve beceri yarışmaları ve sayısız kulüp aktivitesi öğrencilerin boş zamanlarını faydalı bir şekilde değerlendirmelerini sağlamaktadır. Bunun yanında öğrencilerin, ailelerinin
yanında geçirecekleri tatillerin dışında da, okul yerleşkesi
dışına çıkma şansları bulunmakla beraber bu durum ancak
belli zamanlarda ve okul yönetiminden alınan izinle gerçekleşmektedir.
“Boarding school” tarzı okullar dünyanın birçok ülkesinde
bulunmakla ve birbirleri ile benzerlik göstermekle beraber
İngiltere, Amerika ve Kanada’da bulunan yatılı okullar zengin geçmiş ve köklü gelenekleriyle öne çıkarlar. Bu ülkelerdeki yatılı okulların önemli bir kısmı aynı zamanda yüksek
oranda üniversite kabul başarısına sahiptir.
İngiltere: İngiltere’deki yatılı okul geleneği ortaçağdan daha
öncesine dayanmakla beraber asıl popülerliğine Britanya
İmparatorluğu’nun en çok koloniye sahip olduğu 17. ve 18.
yüzyıllarda kavuşmuştur. İngiltere’nin yatılı okul
geleneğinde öğrenciler daha küçük yaştan itibaren yatılı okula gönderilmektedirler. İngiltere’de
kimi ailelerin çocuklarını 5-9 yaş aralığından
itibaren bir yatılı okula kaydettiği bilinmektedir. Geçtiğimiz 10 yılda ölçülen rakamlara göre
İngiltere’de her yıl ortalama 100.000 çocuk yatılı
okullarda eğitim görmektedir. İngiltere’deki bu
yatılı okul alışkanlığı Britanya’nın eski kolonilerinden olan Hindistan, Nijerya, Pakistan ve bazı
Afrika ülkelerinde de kendini göstermiş, hatta
orta dereceli okul seçenekleri arasında en çok
tercih edilenlerden olmuştur.
Amerika: Köklü bir “boarding school” anlayışı olan ülkelerden bir diğeri de Amerika Birleşik Devletleri’dir. Neredeyse her birinin kendine
özgü, eğitim dönemi başında, sonunda ve önceden belirlenmiş bazı tarihlerde gerçekleşen, seremonileri ve ritüelleri vardır. Özellikle belli bir
sosyo-ekonomik seviyeye sahip ailelerde erkek
çocuklar yaşları geldiğinde babalarının gittiği yatılı okula giderler. 13 yaşından küçük öğrencilerin
başladığı ve “junior boarding school” adı verilen
kurumlar var olmakla beraber bu yaştaki öğrenciler için olan yatılı okullar İngiltere’de olduğu
kadar yaygın değildir. Genel olarak baktığımızda
ise Amerika’da lise çağında bulunan gençlerin
sadece % 0.5’inin yatılı okulları tercih ettiğini görebiliriz.
Kanada: Yurtiçi ve yurtdışından gelen öğrencilere
kayda değer bir yatılı okul deneyimi sunan ülkelerden birisi de Kanada’dır. Dünyada en kaliteli
eğitim sunan ülkelerden biri olarak bilinen ülkede
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Klasik yatılı okullara ek olarak, belli ihtiyaçları karşılamak
amacıyla kurulmuş ve özel alanlarda uzmanlaşmış yatılı
okullar da mevcuttur. Her eğitim yılında başka bir şehirde
ve başka bir okulda eğitim veren “gezici yatılı okullar,” orta
okul dönemindeki çocuklarını uzun süreliğine göndermek
istemeyen ailelerin tercih edebileceği, bir alan üzerinde yoğunlaşan “sömestr okulları,” çeşitli klinik ruhsal problemler nedeniyle profesyonel yardıma gerek duyan öğrenciler
için özel hizmet sunan “terapi okulları,” ve tek bir teknik
konu üzerine eğitim veren uzmanlık okulları (örn: NC School of Science and Mathematics) gibi okullar bunlardan bazılarıdır.
muhteşem bir doğa içerisinde sadece Kanadalılar’a değil,
bir çok farklı ülkeden gelen öğrencilere de eğitim verilmektedir. Okullarda sınıflar 20-30 kişi arasında olup dersler çoğunlukla 08.30 – 15.00 arasında devam etmektedir. Kanada
İngilizce ve Fransızca olmak üzere 2 resmi dile sahip olan bir
ülkedir. Ülkenin birçok okulunda dersler İngilizce verilirken
özellikle Quebec eyaletindeki şehirlerin okullarında dersler
Fransızca verilmektedir. Kanada’da yatılı olarak okumanın
avantajlarından biri çok kültürlü bir atmosfere sahip olmasıdır. Türkiye’den yatılı okumak amacıyla Kanada’ya giden
bir öğrenci için, sürekli zaman geçirdiği kişilerin birçoğunun
da başka bir ülkeden geldiğini bilmek, oldukça rahatlatıcıdır.

Çocuğunu başka bir ülkeye yatılı olarak okumaya gönderecek olan ailelerin ve elbette ki hayatı bu karardan direkt olarak etkilenecek olan öğrencilerin bu kararı vermeden önce
birlikte değerlendirme yapmaları çok önemlidir. Öğrencinin
yapısı, uyum sağlama becerileri gibi noktalar da göz önünde
bulundurulmalıdır. Bu etraflı değerlendirmelerin sonunda
alınan karar daha sağlıklı olacaktır. Yurtdışında yatılı okul
deneyimi, doğru seçimlerin yapılması halinde öğrencinin
karakterine ve bundan sonraki akademik hayatına çok şey
katacaktır. Yurtdışında yatılı okul seçeneklerini görmek ve
bu konuda daha detaylı bilgi almak istiyorsanız UED üyesi
yurtdışı eğitim danışmanlığı firmaları ile iletişime geçebilirsiniz.
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at www.madeira.org
McLean, Virginia • United States • +1 703 5568273

Madeira is a boarding and day school for girls in grades 9 through 12,
situated on a serene 376-acre campus near Washington, D.C.
Offering an innovative, rigorous, and integrated approach to teaching
science, math, fine arts, languages, and humanities, Madeira prepares
students for success in top universities and beyond. The exclusive CoCurriculum program includes Capitol Hill internships as part of the 11th
grade academic schedule. Madeira alumnae consistently say that this
invaluable experience helped launch their successful careers.

12

miles from
Washington, D.C.

Visit www.madeira.org to learn more about academics, student life, the
equestrian program, performing arts, and competitive athletics.
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ALMANYA’DA

ALMANCA DİL EĞİTİMİ
Avrupa coğrafyasında en çok kişi tarafından kullanılan dil olan Almanca aynı zamanda dünyada da 200 milyondan fazla kişi tarafından konuşulmaktadır.
Almanca, Almanya ve Avusturya’nın anadili olmasının yanı sıra İsviçre, Liechtenstein, Lüksemburg ve Belçika gibi çok dilli ülkelerde de
kullanılan dillerden biridir. Bunun yanı sıra dünyanın her yerinden birçok ülke tarafından da
“azınlık dili” olarak kabul edilir (Sadece Amerika
Birleşik Devletleri’nde Almanca konuşan nüfus
5 milyondan fazladır). İngilizce’den sonra global
iş dünyasının en geçerli dili olarak kabul edilen
Almanca’yı öğrenmek için her yıl binlerce öğrenci Almanya’ya gitmektedir. Mühendislik ve teknik
bilimlerde, Almanya’nın uluslararası kabul gör
mesi nedeni ile birçok mühendis ikinci dil olarak
Almanca’yı tercih etmektedir.
Almanya’da Almanca öğrenmek isteyenler için
birçok seçenek mevcuttur. 2 haftadan 1 yıla uzanan seçenekler ve bu seçenekleri değerlendirebileceğiniz farklı yapılardaki programlar vardır.
Bunlardan bazıları:
Genel Almanca: Dil bilgisi, okuma, dinleme, yazma ve konuşma yetilerini geliştirmeye yönelik programlardır. Yoğunlaştırılmış genel Almanca programları da mevcuttur.
Sınav Hazırlık: Almanca yeterliliğini uluslararası bir sınav
ile belgelemek isteyenler için hazırlanmış programlardır.
Bunlar TestDaf ve telc Deutsch sınavlarıdır.
Akademik Yıl Programları: Yüksek öğrenimlerini Almanya’daki bir okulda gerçekleştirmek isteyenler ve kabul şartı
olarak belli bir düzeyde Almanca isteyen firmalara başvuranlar tarafından çokça tercih edilen bir programdır. Genellikle 6 ay ya da 1 sene olarak tercih edilen bu programlar,

uzun süreleri nedeniyle çoğu programa göre daha ekonomiktir.
İş Almancası: İş yazışmaları, rapor hazırlama, sunum yapma ve teknik terimlerin kullanımı gibi iş dünyasında önemli
olacak yetilerin kazandırıldığı dil programlarıdır.
Almanya’da dil eğitimi almak için kültürleri ve yaşam tarzlarıyla birbirlerinden ayrılan, fakat hepsi de unutulmaz deneyimler sunan farklı şehirlerden birini seçebilirsiniz. Bunlardan bazıları ise:
Berlin: Almanya’nın başkenti olan Berlin, aynı zamanda ülkedeki 16 eyaletten birisidir. 3.5 milyon nüfusa sahip Berlin
aynı zamanda Avrupa Birliği içindeki çevresi ile beraber en
kalabalık yedinci şehirdir. Berlin, büyük bir kısmının yıkıma
uğradığı 2. Dünya Savaşı’ndan sonra çift kutuplu bir dünya
düzeninin egemen olduğu Soğuk Savaş döneminde Doğu
Berlin ve Batı Berlin olarak Berlin Duvarı ile ayrılmıştır.
1990 yılında Almanya’nın tekrar birleşmesiyle başkent unvanını geri kazanmıştır. Berlin, Avrupa ve dünya genelinde
kültür, sanat, iş dünyası, politika ve bilim gibi hayatın birçok
alanında önemli bir cazibe merkezi olarak kabul edilmektedir. Her yıl birçok turistin ziyaret ettiği Berlin’de ekonomiyi
canlı tutan sektörler servis sektörü, iletişim teknolojileri,
müzik, medya, biyoteknoloji ve ulaşımdır.
Özellikle uluslararası toplantı, kongre ve fuarlar için çokça
tercih edilmesi Berlin’in ekonomisine büyük katkı yapmaktadır. Dünyanın kongreler için en çok tercih edilen 5 kongre
şehrinden biri olan Berlin, aynı zamanda da Avrupa’nın en
büyük kongre ve fuar merkezi olan Internationales Cong-
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bulunduğu Alte Pinakothek
müzesi, bir çok klasik müzik dehasının operalarına ev
sahipliği yapmış Nationaltheater München, tüm dünyada isim yapmış Munich
Philharmonic Orchestra ve
Bavarian Radio Symphpony
Orchestra bu şehirdedir.
Dünyanın en meşhur bira
salonu olarak kabul edilen,
1598 yılında inşa edilmiş
Hofbräuhaus am Platzl,
yine Münih’te 200 yılı aşkın
süredir yapılan Oktoberfest
şehir hayatına renk katmaktadır. Alman kültürü,
sanat ve teknolojinin üst
seviyede yaşandığı Münih’te
Almanca öğrenmek de şüphesiz zevkli bir deneyim
olacaktır.

ress Centrum’a ev sahipliği yapmaktadır. Avrupa’nın kültür
merkezlerinden biri olan şehirde sanatın her dalında sayısız
etkinlikle karşılaşmak mümkündür. Bir kısmına değinmek
gerekirse: Dünya’nın Cannes ve Venedik’le beraber en çok
ilgi toplayan film festivali Berlin Uluslararası Film Festivali, JazzFest Berlin, Karneval der Kulturen ve Transmediale
festivallerini, Neues Museum, Altes Museum, Pergamon
Museum, Bode Museum ve Alte Nationalgalerie müzelerini, Deutches Theater, Volksbühne, Schaubühne, Deutsche
Oper, Berlin State Opera ve Komische Oper gibi tiyatro
ve operaları sayabiliriz. Doğal alanların büyük yer kapladığı Berlin’de şehrin 3’te 1’lik bölümünü parklar, botanik
bahçeleri, göller ve ormanlık alanlardan oluşmaktadır.
Almanya’ya Almanca öğrenmek için gelenlerin de ilk tercihi
olan şehir hızlı, renkli ama bir o kadar da rahat bir şehirde
eğitim almak isteyenleri beklemektedir.
Münih: Bavyera eyaletinin başkenti olan Münih aynı zamanda Almanya’nın Berlin ve Hamburg’dan sonraki en büyük
şehridir. 1,4 milyon kişilik bir nüfusa sahip olan şehirde
farklı kökenlere sahip olan nüfusun oldukça yüksek bir
oranda olduğu göze çarpmaktadır. 300.000’den fazla kişinin Alman vatandaşı olmadığı şehirde Almanlardan sonra en büyük nüfus 45.000’den fazla kişiyle Türklere aittir.
Türklerden sonra ise en büyük azınlık sırasıyla Arnavutluk,
Hırvatistan, Sırbistan, Yunanistan, Avusturya ve İtalya’dan
gelenlerdir. Münih, Almanya’nın ekonomisi en güçlü, işsizlik
oranı da nüfusu 1 milyonu aşan şehirler arasında en düşük
olanıdır. Bunun temel nedenlerinden biri şehirde yoğunlaşmış olan otomotiv, bilişim, sigorta ve havacılık sektörlerinin
yarattığı yatırımlardır. Yayıncılık alanında Avrupa’nın en etkin şehri olan Münih’te yazılı basının yanı sıra birçok ulusal
kanal da faaliyetlerini yürütmektedir.
Tarih boyunca zengin bir kültüre sahip olan şehirde görülmesi gereken birçok mekân bulunmaktadır: Isar Nehri
üzerinde bulunan, dünyanın en eski bilim müzelerinden
Deutches Museum, aralarında Raphael’in de eserlerinin
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Hamburg: Resmi adıyla
“Free and Hanseatic City
of Hamburg” olarak bilinen
Hamburg, Avrupa Birliği’nin
altıncı Almanya’nın ise Berlin’den sonraki ikinci büyük şehridir. Elbe Nehri’nin üzerindeki şehir, sınırları içinde 1,8
milyondan fazla nüfusu barındırmaktadır. Hamburg Limanı
(Hamburger Hafen), Avrupa’nın Rotterdam’dan sonra ikinci,
dünyanın ise onuncu büyük limanıdır. Avrupa’nın en yüksek refah düzeyine sahip şehirlerinden biri olan Hamburg
2012’de “dünyanın yaşamaya en uygun” onyedinci kenti seçilmiştir. Ekonomisi oldukça güçlü olan şehir bunu büyük
oranda, yılda 130 milyon tondan daha fazla bir kapasiteyle
çalışan, Hamburg Limanı’na borçludur. Doğal olarak gemi
yapım sektörünün de gelişmiş olduğu şehirde aynı zamanda
sivil havacılık sektörü de son yıllarda atılıma geçmiştir.
Kültürel açıdan da oldukça zengin bir yelpaze sunan şehirde
klasik müzikal ve operalardan Cats, The Lion King ve Dirty
Dancing gibi modern yapımlara uzanan bir tiyatro kültürü
hakimdir. Bunun yanı sıra henüz şöhrete kavuşmamış olan
Beatles grubu 1960-1962 yılları arasında bu şehirde yaşamış ve sahneye çıkmıştır. Şehirde her yıl gerçekleştirilen
festivaller Hamburger DOM, Filmfest Hamburg, Dockville
ve The Hamburg Messe’ye ek olarak Hamburg Marathon,
Deutches Derby, Hamburg Masters Tenis Turnuvası ve Vattenfall Cyclassics Bisiklet Yarışı gibi spor olayları şehrin
sosyal hayatını zenginleştiren etkinliklerdir.
Frankfurt: Frankfurt 2,5 milyona yaklaşan nüfusu ile
Almanya’nın beşinci büyük şehridir. Almanya’nın ve Kıta
Avrupası’nın finans merkezi olan Frankfurt Avrupa Merkez Bankası’na da ev sahipliği yapmaktadır. Ticaret, kültür,
taşımacılık, turizm ve eğitim alanlarında da dünyanın en
önemli şehirlerinden biri olan Frankfurt dünya ekonomisi
için önem taşıyan şehirlere verilen “Alpha World City” ünvanına sahiptir ve 2011 yılında yapılan araştırmada “dünyanın
yaşamaya en uygun” yedinci kenti seçilmiştir. Buna karşın
Frankfurt Almanya’nın yaşam masrafları en yüksek olan
şehridir. Şehir nüfusunun %23’ü farklı Avrupa ülkelerinden
gelenlerden, %9’u ise Türklerden oluşmaktadır; Türkleri ise
Asya ve Afrika kökenliler izlemektedir.
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Frankfurt’ta gezip görülecek yerlerden bazılarını belirtmek gerekirse: Şehrin tarihi yapılarından Saint Bartholomew Katedrali, Saint Paul Kilisesi, Archäologischer Garten
Frankfurt, Haus Wertheim, müzelerden Städel, Museum für
Moderne Kunst, Schirn Kunsthalle Frankfurt, Liebieghaus,
tiyatro ve operalardan Schauspiel Frankfurt, Oper Frankfurt, Alte Oper, The Schimiere’i sayabiliriz. Renkli bir kültürel hayata sahip olan şehirde Wäldchestag, folk festivali
Dippemess, Luminale, Sound of Frankfurt ve Wolkenkratzer
Festival şehir hayatını canlı tutan festivallerden birkaçıdır.
Global bir yerde, hızlı akan bir yaşam içinde Almanca öğrenmek isteyenler için Frankfurt ideal bir şehirdir.
Köln: Köln, North-Rhine Westphalia ayaletinin başkenti
ve ülkenin Berlin, Hamburg ve Münih’ten sonra dördüncü
büyük şehridir. Ren Nehri’nin iki yakasına kurulmuş olan
şehirde 1 milyonu aşkın kişi yaşamaktadır. Ekonomisi çoğunlukla sigortacılık ve medya sektörlerine dayanan şehirde aynı zamanda birçok uluslararası şirketin ana ofisleri
de bulunmaktadır. Bunun yanında hizmet sektörünün de
önemli gelir getirdiği Köln’de özellikle eğlence hayatı şehre
olan ilgiyi arttırmaktadır. 70’den fazla gece kulübü ve sayısız restoran, kafe ve bar ile Köln şehri bu alanda da öne
çıkan şehirlerden biridir.
Elbette Köln’ün ziyaretçilerine sunduğu sadece gece hayatından ibaret değildir. Şehrin simgelerinden olan tarihi
ortaçağ evleri, Eberplatz’daki Eigelsteintorburg, Chlodwigplatz’daki Severinstorburg başta olmak üzere yine ortaçağdan kalma tarihi şehir kapılarının yanı sıra şehrin modern kuleleri Colonia-Hochhaus, Rheintower, Kölntriangle
ve TÜV Rheinland görülmesi gereken yapılardır. Her sene
düzenlenen ve Avrupa’nın en büyük açıkhava festivallerinden biri olan Köln Karnavalı’na yüzbinlerce kişi katılmakta ve şehir sayısız müzik grubu, performans ve sergiye ev
sahipliği yapmaktadır. Avrupa’nın en eski üniversitelerinden
biri olan Köln Üniversitesi’nde (Universität zu Köln) 1392 yılından bu yana eğitim verilmektedir. Yaşayan bir tarihe ve
canlı bir sosyal hayata sahip bu şehir dil eğitimi almak isteyen öğrenciler için de eşsiz bir deneyim sunacaktır.
Zengin bir tarihe ve bölgesine yön veren güçlü bir ekonomiye
sahip olan Almanya’da Almanca öğrenerek hem Avrupa’nın
en çok konuşulan dillerinden birinde uzmanlaşabilir, hem
de farklı kültürlerden birçok insanın buluştuğu bu ülkenin
tadını çıkarabilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen UED
üyesi eğitim danışmanlığı firmaları ile iletişime geçiniz.
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YURTDIŞINDA EĞİTİM ALIRKEN

ÇALIŞMAK MÜMKÜN MÜ?
Yurtdışına eğitim almak amacıyla gidenler çoğu zaman maddi gereksinim, bazen
de sosyalleşmek ve yeni insanlarla tanışmak amacıyla bir işte çalışmayı arzularlar.
Yurtdışına eğitim almak amacıyla gidenler çoğu zaman maddi
gereksinim, bazen de sosyalleşmek ve yeni insanlarla tanışmak amacıyla bir işte çalışmayı arzularlar. Ancak birçok ülke
eğitim amacıyla misafir ettiği öğrencilerin çalışma hakları konusunda çeşitli düzenleme ve sınırlamalar uygulamaktadır.
Bu uygulamalar ise öğrencinin dahil olduğu programa, bunun
sonucu olarak da sahip olduğu vizenin türüne bağlıdır. Bu uygulamalar her ülkeye göre farklılık göstermekte, her bir ülke
söz konusu düzenlemeleri yıllar içinde değiştirebilmektedir.
Öğrencilerin eğitim almak amacıyla en çok tercih ettiği ülkelere bakacak olursak:
Amerika: Amerika’da dil eğitimi alanlara ve lisans öğrencilerine verilen F-1 vizesine sahip olan öğrenciler, eğitim gördükleri
kampüs sınırları içerisinde ve haftada en fazla 20 saat, yani
yarı-zamanlı olarak çalışabilirler. Bu işlerin önemli bir kısmı
kafeterya, yemekhane, spor tesisleri ve kütüphane benzeri
mekanlarda yapılan işlerdir. Ancak eğitime ara verilen tatil
günlerinde bu sınır haftada 40 saate çıkabilmektedir. Öğrenciler önceden hesaplanamayan bir ekonomik sıkıntı içine girdiklerinde, okudukları bölüm zorunlu staj gerektiren bir bölüm
ise, ya da öğrenciler lisans eğitimlerini bitirdikten sonra kazandıkları OPT (Optional Practical Training) hakkını kullanıyorlarsa bu durumu belgeleyerek kampüs dışında çalışma izni
alabilmektedirler. Kimi değişim programları için J-1 vizesi ile
Amerika’ya giden öğrenciler de F-1 vizesi sahipleri gibi, haftada 20 saat ve kampüs içi çalışma kurallarına uymakla yükümlüdür. Ancak farklı olarak, J-1 vizesi sahipleri çalıştıkları işleri
eğitim gördükleri alanla ilgili olan öğretim görevliliği, araştırma asistanlığı ve benzeri pozisyonlarda gerçekleştirebilirler.
İngiltere: Yabancı öğrencilerin eğitim alırken çalışmayı tercih
ettiği ülkelerden biri de İngiltere’dir. 11 ay ve üzerinde süren
programlarda Student Visa (Tier 4)* diye adlandırılan öğrenci
vizesine sahip kişiler için, İngiltere’de aldıkları eğitimin seviyesine göre iki farklı çalışma düzenlemesi yapılmıştır. Bir İngiliz yüksek öğrenim kurumunda, İngiliz eğitim sistemine özgü
olan, NQF 6/QCF 6/SCQF9 seviyesi veya üstünde ders alan
öğrenciler haftada 20 saat yarı-zamanlı ve tatil dönemlerinde haftada 40 saat tam-zamanlı çalışma, alınan dersin gereği
olarak staj yapabilme ve okunan bölümün doğasına bağlı olarak özel programlar dahilinde çalışma hakkına sahiptirler. Bu
seviyenin altında ders alan öğrenciler ile seviyeye bakılmaksızın tüm kamu okullarındaki öğrencilerin haftada 10 saat,
tatillerde ise tam zamanlı çalışma ve staj yapabilme hakkına
sahip olurlar. Bunlar dışında kalan kısa süreli öğrenci ziyaretçi
vizesi (Student Visitor Visa) ve uzatılmış öğrenci ziyaretçi vizesi
(Extended Student Visitor Visa) ile İngiltere’ye dil eğitimi alma
amaçlı giden öğrencilerin çalışma izinleri bulunmamaktadır.
Kanada: Eğitim ve yaşam için dünyanın en çok tercih edilen
ülkelerinden biri olan Kanada’da öğrenci vizesine sahip, diplomalı bir eğitim programında ve tam zamanlı eğitim gören kişiler eğitim aldıkları okulun kampüsünde çalışabilirler. Ancak
bu amacı taşıyan öğrencilerin, şartları sağlamaları halinde,
Kanada’ya girişlerinde görevli memurdan pasaportlarına “Pa-
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saport sahibinin, tam zamanlı bir öğrenim programına kayıtlı
olduğu eğitim kurumunun kampüsünde istihdamı kabul edilebilir.” ibaresini yazdırmaları gerekmektedir. Kampus dışında
çalışmak isteyen öğrencinin ise “çalışma vizesi”ne başvurması gerekmektedir. Eğer öğrenci mezun olarak öğretim ya
da araştırma asistanlığı yapmak istiyorsa kampüste çalışma
vizesi olmadan çalışabilmekte, kampüs dışında çalışmak istiyorsa geçerli öğrenci vizesinin olması, kampüs dışında çalışacağı işin alanıyla ilgili olması, işvereninin eğitim aldığı okul ile
resmi olarak bağlantılı olması ve çalışacağı kurumda yapacağı
işin bir departman sorumlusu ya da öğretim görevlisi tarafından denetlenmesi şartlarını yerine getirmesi gerekmektedir.
Öğrencilerin eğitim aldıkları alan ve seçtikleri derslerin gerektirmesi halinde staj yaparak çalışmak ise ancak çalışma vizesi
ile mümkündür.
Avustralya: Eğitim amacıyla misafir ettiği yabancı öğrencilere çalışma fırsatları sunan bir diğer ülke de Avustralya’dır.
Avustralya hükümeti, öğrenci vizesi almak için başvuran kişilerin ülkede bulunacakları süre boyunca hem eğitim hem de
yaşam masraflarını karşılayabilecek olmalarını talep etmekte
ve bu koşul öğrenci vizesinin alınıp alınamamasında önemli
rol oynamaktadır. Avustralya’da 3 aydan daha az süreli kurs
programları için turist vizesi verilmekte ve bu vize ile çalışmak
mümkün olmamaktadır. Daha uzun süreli eğitim programları
için öğrenci vizesi verilmektedir. Çalışma izni alınması halinde
kampüs içi ya da dışında haftada 20 saat yarı-zamanlı, akademik tatillerde ise haftada 40 saat tam-zamanlı çalışmak mümkündür. Ayrıca Avustralya’da Work and Holiday vizesi alarak
giden öğrencilerin tam zamanlı çalışma izni bulunmaktadır.
Work and Holiday programı ile vize başvurusunda bildirimde bulunmaksızın 12 hafta, vize başvurusunda belirterek 17
hafta kadar eğitim alma imkanı vardır.
Yurtdışına eğitim amacıyla giderken bir yandan da çalışıp para
kazanmayı planlayan kişilerin unutmaması gereken iki önemli
nokta vardır. Birincisi yukarıda saydığımız 4 ülke başta olmak
üzere dünyanın çoğu ülkesinde, ister dil eğitimi ister lisans ya
da yüksek lisans olsun, bir eğitim programına katılan öğrencinin bir yandan çalışarak ancak cep harçlığının bir kısmını karşılayabileceğidir. Bu yüzden yurtdışında eğitim ve çalışma planları yapmadan önce arzu edilen program ve yaşam masrafları
için yeterli maddi birikimin varlığından emin olunmalıdır. İkinci
nokta ise, bir öğrencinin çalışmaya başlamadan önce, eğer
ülkenin kanunlarına göre zorunlu ise, gerekli izinleri mutlaka
almasının ve kendisine izin verilen çalışma sürelerinin dışına
çıkmamasının önemidir. Öğrencinin izinsiz çalışması halinde
vizesinin iptal edileceği, ülke dışına çıkarılacağı ve aynı ülkeye
uzun bir süre tekrar girmesinin engelleneceği unutulmamalıdır. Çalışırken bu noktalara dikkat eden bir öğrenci, maddi
yükünü bir nebze de olsa azaltmanın, yeni insanlarla iletişim
kurup yeni arkadaşlıklar edinmenin ve elbette ki çalışmanın
kendisine katacağı özsaygının mutluluğunu yaşayacaktır.
* 11 ay üzeri foundation, lisans, yüksesk lisans, sertifika, diploma gibi programlara uygulanan vize türüdür.
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SERTİFİKA & DİPLOMA PROGRAMLARI
Yurtdışında eğitim almak isteyen öğrencilerin önünde birçok seçenek vardır. Doğal
olarak bunlardan en çok tercih edileni lisans ya da yüksek lisans programlarıdır.
Ancak, eğitim amacıyla yurtdışına gitmek isteyen kişilerin
aklına pek de gelmeyen sertifika ve diploma programları
aslında çoğu zaman uluslararası öğrencilerin ihtiyaçlarına
en iyi cevap verebilecek seçenektir.
Burada yazımıza konu olan sertifika ve diploma programları, ne dil eğitimi programlarıdır ne de bir yabancı dilin belli
bir mesleki alandaki özel kullanımına dair verilen yeterlilik
belgesidir. Yazımıza konu olan programlar çok daha ileri düzeyde ve mesleki eğitim programlarıdır.
Biraz da bu sebepten ötürü, sertifika ve diploma programları dünyanın hemen her ülkesindeki eğitim kurumları tarafından sunulmaktadır. Bununla beraber, bu tarz programların en yaygın sunulduğu ülke hiç şüphesiz Amerika Birleşik
Devletleri’dir.
İngiltere, Kanada ve Avustralya’da sertifika ve diploma programları daha çok özel okul ve kolejlerde sunulurken, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki yüksek öğrenim kurumlarında
sunulan sertifika ve diploma programları daha çok bu okulların “extension” olarak adlandırılan ek birimlerinde sunulmaktadır. Dersler örgün eğitim programlarında olduğu gibi
haftaiçi ve tam zamanlı olarak sunulmakta, öğrencilerin
asgari devam koşulunu yerine getirmesi gerekmektedir.
Özellikle kısa ve orta uzunluktaki sertifika programlarının yaygın olduğu Amerika’nın, bu tarz programlar için en
çok tercih edilen ülke olmasının ana nedenlerinden biri,
ülkenin birçok küresel firmaya ev sahipliği yapması ve bu
firmalarda staj yaparak katıldıkları sertifika veya diploma
programını, profesyonel iş hayatında ilk adım olarak da kullanmak isteyen öğrencilerin tercihlerini Amerika Birleşik
Devletleri’nden yana kullanmasıdır.

kurumu 3 ayda bir bu programlara öğrenci kabul etmekte,
her hafta başı yeni bir program başlatan okullara da rastlanmaktadır. Bu da katılımcılara zaman açısından esneklik ve kendi meşguliyetlerine göre seçim yapabilme olanağı
sunmaktadır.
Sertifika ve diploma programlarının bir diğer avantajı da
oldukça geniş bir yelpazede sunulmalarıdır. Bu da katılımcılara geçmiş egitimlerine veya kariyer hedeflerine göre
belirleyecekleri belli bir dal üzerinde uzmanlaşma yolunu
açmaktadır. Özellikle pazarlama, reklam, halkla ilişkiler,
iletişim, işletme, prodüksiyon, aşçılık, gazetecilik, dans,
grafik tasarım, moda tasarımı, kurgu, iç mimari gibi ana
dalların altında, onlarca farklı alt dal ve alt branşta birçok
farklı başlıkla sertifika ve diploma programları sunulmaktadır.
Sertifika programlarının kariyerlerinde ilerlemeye odaklanan kişiler tarafından çokca tercih edilmesinin önemli bir
diğer nedeni de pratik ağırlıklı olmalarıdır. Daha çok teorik
eğitime ağırlık verilmekte olan yüksek lisans programlarında pratik uygulamalara nadiren yer verilmesine karşın,
sertifika programları direkt olarak iş hayatına ve pratiğe yöneliktir. Bu nedenledir ki sertifika programlarında dersler
sadece akademisyenler tarafından değil alanında uzman ve
tecrübeli profesyonel çalışanlar tarafından da verilmektedir. Bu profesyonellerin hepsi kendi dallarında üst düzey çalışan ve yöneticilerden oluşmaktadır. Bu da bu programları
sadece meslek edinmek, sahip oldukları meslekte yükselmek veya farklı bir mesleğe geçiş yapmak isteyenler için de
ideal kılmaktadır.
Kimler Katılabilir?

Neden Sertifika & Diploma Programları?
Çoğu zaman yüksek lisans programlatrının alternatifi olarak görülen sertifika ve diploma programları, belli alanlarda uzmanlaşmak ve bu uzmanlıklarını belgelemek isteyen
kişilere yönelik sunulan eğitim programları olup özellikle
uzun süreli akademik programlar için vakti bulunmayan ya
da akademik gelişimden daha ziyade iş hayatının gereksinimlerine göre kendini geliştirmek isteyen kişilerin yararlanabileceği bir seçenektir.
Bu tarz programlar çoğunlukla 6 ay ile 1 sene arasında sürmesine karşın 1 ay gibi kısa süreli, ya da 2 sene gibi uzun süreli sertifika programları da mevcuttur. Sertifika ve diploma
programlarının başlama tarihleri de esnektir. Birçok eğitim
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Sertifika ve diploma programlarının kabul şartları, daha kısa süreli
olmaları, pratiğe odaklanmaları ve
çok farklı alanlarda sunulmaları
sebebiyle yüksek lisans programlarına kıyasla çok daha esnektir.
Genellikle orta üstü İngilizce düzeyi
yeterli olmaktadır. Amerika Birleşik
Devletleri’nde, neredeyse tamamı
üniversiteler bünyesinde verilmekte
olan sertifika ve diploma programları kabul şartı olarak genellikle
TOEFL (IBT) sınavında 79 ve üzeri seviyesinde İngilizce bilme şartı
aranmaktadır.
Daha ileri seviyede yabancı dil bilgisi şartı koşan programlar için ise,
bu şartı sağlayamayan öğrencilerin
çoğu zaman programın sunulduğu okulda önce dil kursuna
gitme, sonrasında gerekli dil sınavına girip asıl programa
geçiş yapma olanakları bulunmaktadır. Ayrıca birçok üniversite, bir sertifika ya da diploma programına katılan öğrenciye seçtiği okul ve katıldığı programa bağlı olarak, bu
programlardan üniversiteye kredi aktarımı şansı tanımaktadır. Yine bu okullar, bir yüksek lisans programına kabul
için gerekli GMAT veya GRE sınav puanı da istememektedir.
Çoğu sertifika veya diploma programı için üniversite mezunu olma koşulu aranırken, lise mezunlarının da katılabileceği programlar bulunabilmektedir.
Ücretler ve çalışma olanakları
Sertifika veya diploma programlarının ücretleri -özellikle 1
yıldan daha kısa süren programlarda- yüksek lisans programlarına göre çok daha uygundur. Ücretler okula, programa ve programın süresine göre farklılık göstermekle
beraber her keseye göre bir alternatif bulmak çoğunlukla
mümkündür. Bazı durumlarda ise özel firmalar çalışanlarını, bilgi ve becerilerinin gelişmesi amacıyla bir sertifika
programına göndermekte ve onlara sponsor olmaktadırlar.
Birçok sertifika ve diploma programı öğrencilerine staj
imkanı sunmaktadır. Programı sunan kurum ve anlaşmalı olduğu işyerine bağlı olarak süresi ve şartları belirlenen
stajlar aracılığıyla katılımcı hem iş tecrübesi kazanabilmekte, hem de iş bulma sürecinde avantaj sağlamaktadır.
Bu stajlar kimi zaman maaşlı kimi zaman maaşsız olabilmektedir. Buna ek olarak bazı eğitim kurumları ücretli bir
şekilde çalışma fırsatı da sunabilmektedir. Amerika Birleşik
Devletleri’nde 1 akademik yıldan uzun bir sertifika veya diploma programını tamamlayan herkes, yasal olarak 1 sene
daha Amerika’da kalma ve çalışma iznine sahip olur.

ramları birbirlerinden bazı noktalarda ayrılmaktadırlar.
Bunlardan en önemlisi Diploma programlarının bazı durumlarda, lisans eğitimi sonrasında amaçlanan yüksek lisans programına ön hazırlık olarak, okullar tarafından talep
edilebilmesidir. Ayrıca, genel olarak Sertifika programlarının 2 haftadan başlayıp 1 seneye kadar sürmesi ve nadiren 2
seneye çıkıyor olmasına karşın Diploma programları genelde 6 aydan başlar ve bu alanda 2 senelik programlar daha
sık görülür.
Sertifika programları ve diploma programları arasındaki bir
diğer fark ise diploma programlarının sertifika programlarına kıyasla daha teori içerikli olmasıdır. Sertifika programları teknik ve uygulamalı alanlardan hobi olarak kabul
edilebilecek alanlara kadar uzanan bir yelpazeye sahipken
diploma programlarının daha yoğun bir akademik müfredatı
vardır.
Yurtdışında lisans ya da yüksek lisans yapmak isteyip de
farklı sebepler nedeniyle bu arzusunu gerçekleştirememiş, bütün yaş guruplarından kişiler için oldukça ideal bir
seçenek olan sertifika ve diploma programları aynı zamanda gerek sosyal gerekse profesyonel olarak beceri ve
birikimlerini geliştirmek isteyenlerin de tercihi olmaya devam etmektedir. Ancak onlarca farklı sertifika ve diploma
programı içerisinden, sizin için en iyi; eğitim geçmişiniz, iş
tecrübeniz ve kariyer hedeflerinize en uygun programı seçmek için tecrübeli eğitim danışmanlarından yardım almanız
gerekecektir. Siz de ABD’deki sertifika ve diploma programlarının sunduğu esnek ve maddi olarak uygun fırsatlardan
yararlanmak istiyorsanız UED üyesi eğitim danışmanlığı
firmaları ile iletişime geçebilirsiniz.

Sertifika ve diploma programları elbette ki sadece iş bulma,
işyerinde yükselme ya da akademik destek amacıyla tercih
edilmemektedir. Belli bir yaş sınırının olmadığı, uygun fiyatlara sahip bu programlar sadece yeni bir beceri kazanmak
ya da hayatlarına renk katmak isteyen genç yaşlı birçok kişi
tarafından da tercih edilmektedir.
Sertifika Programı mı Diploma Programı mı?
Bu tarz programlar genelde “Sertifika ve Diploma” olarak
beraber anılmasına karşın, “Sertifika” ve “Diploma” kav-
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DİL EĞİTİMİ
İrlanda Cumhuriyeti, Birleşik Krallığın batısında bulunan, tamamıyla bağımsız bir
ada devletidir.

İrlanda Cumhuriyeti bu adanın güneydeki aşağı yukarı
%80’lik bölümünü kaplamakta olup, kuzeydoğudaki %20’lik
bölümü ise Britanya’ya bağlı bulunan Kuzey İrlanda’ya aittir.
Tek kara sınırını bu ülke ile paylaşan İrlanda Cumhuriyeti’nde
yaklaşık 4,6 milyon kişi yaşamaktadır. Yüzölçümü olarak
küçük kabul edilebilecek olan ülkenin doğu ve batı kıyıları arasını kara yolu ile 5-6 saatte kat etmek mümkündür.
Doğal güzellikler bakımından oldukça zengin olan İrlanda
neredeyse boydan boya yeşilliklerle kaplı olmasının yanı
sıra nehirleri, gölleri, tepe bölgeleri ve kıyı bölgelerindeki
yüksek kayalıklarıyla görenleri büyülemektedir. 1949 yılında
tam bağımsızlığına kavuşan İrlanda’nın ekonomisinin kayda
değer bir kısmını ülkede doğal olarak bulunan madenlerin
başka ülkelere ihracı oluşturmakta, diğer önemli sektörlerin arasında ise gıda maddeleri ihracatı ve bilişim sektörü
sayılabilmektedir. Tarih boyunca edebiyat başta olmak üzere kültürün birçok alanında öncü olmuş kişileri yetiştirmiş
olan İrlanda günümüzde de bu özelliğini sürdürmektedir.
İrlanda özellikle son yıllarda gerek yüksek öğrenim, gerekse dil eğitimi için bu ülkeye gelmek isteyen birçok uluslararası öğrenciye kucak açmaktadır. Özellikle dil eğitimi konusunda bu ülkeye gelmeyi düşünen kişilerin aklındaki endişe
bu ülkede konuşulan İngilizcenin aksanlı ve anlaması zor
olduğuna dair haksız varsayımdır. İskoçya ve Galler’in aksine İrlanda Cumhuriyeti’nde konuşulan İngilizce net ve kolay
anlaşılır. Bu ülkeye dil eğitimi için gelen bir genç, sosyal hayatında konuşulanları anlama açısından ciddi bir problem
yaşamayacaktır. Buna ek olarak bu ülkenin halkı sıcakkanlı
olup yabancılara karşı oldukça konuksever davranmaktadırlar. Aile ve birliktelik kavramlarına büyük önem veren
İrlandalılar bu özelliklerini hem özel hem de sosyal hayatlarındaki dayanışma ile göstermektedirler.

Dublin, Limerick, Cork ve Galway şehirlerinde bulunmaktadır. Bu şehirlerdeki dil okullarının önemli bir kısmı ise MEI
(Marketing English in Ireland) isimli, İrlanda’daki dil okullarını bir araya getiren derneğin üyesidir. Öğrenci, İrlanda’daki dil okullarında, birçok farklı dil programı arasından kendi
ihtiyaçlarına en uygun olanını seçebilmektedir. Bu programlardan bazıları:
• Genel İngilizce Programları
• Yoğun İngilizce Programları
• İş İngilizcesi Programları
• Foundation Programları
• English Plus Programları
• Akademik Yıl Programları
• Sınav Hazırlık Kursları
• Yöneticilere Yönelik Programlar
• Lise Hazırlık & Lise Yerleştirme Programları
• Öğretmenlere Özel Sertifika Programları
• Kombine Kurslar
• Home Tuition Programları
olarak sayılabilir.
İrlanda Cumhuriyeti’nde dil eğitimi almak için farklı dokuya
ve kültüre sahip birbirinden güzel şehirler arasından tercih
yapmak mümkündür. Bunlardan bazıları:
Dublin: İrlanda’nın başkenti ve en kalabalık şehri olan Dublin; ekonomisi, endüstrisi, sanat ve kültür birikimiyle, dünyada “alpha” şehir kabul edilen 30 küresel şehirden birisidir.
Satın alma gücü olarak dünyanın dördüncü, zenginlik olarak
da onuncu şehri olan Dublin 1,11 milyonluk nüfusa sahiptir ve çevresindeki yerleşim alanları ile birlikte bu rakam 2
milyona yaklaşır. Dublin özellikle 19. ve 20. yüzyıl edebiyatına damga vurmuş James Joyce, Oscar Wilde, Bram Stoker, William Butler Yates, Jonathan Swift, Samuel Beckett
ve George Bernard Shaw gibi isimlerin yetişip en önemli
eserlerini verdikleri şehirdir ve günümüzde de hem edebiyat

İrlanda Cumhuriyeti’nin birçok şehrinde dil okulu bulmak
mümkün olmakla beraber bu okullar çoğunlukla başkent
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lardır. İrlanda’nın bu gururlu “diğer”
başkenti İngilizce eğitimi almak isteyenleri beklemektedir.

hem de kültürün diğer alanlarında öncü şehirlerden biridir.
Ünlü Gaiety, Olympia, Abbey ve Grand Canal tiyatroları, The
City Arts Centre, The Douglas Hyde Gallery, Irish Museum
of Modern Art, The Project Arts Centre, National Museum
of Ireland galeri ve müzeleri görülmesi gereken yerler arasındadır. Nüfusunun yaklaşık %50’sinin 25 yaş ve altında
olduğu şehirde aynı zamanda çok hareketli bir gece hayatı
bulunmakta, bunun yanı sıra farklı ülkelerin mutfaklarının
müşterilerle buluştuğu restoranlar şehir hayatına renk katmaktadır.
Limerick: İrlanda’nın 4. büyük şehri olan Limerick, ülkenin
orta kesiminde bulunmaktadır. Ilıman bir iklime sahip olan
şehirde yazın hava sıcaklığı 20 derecenin üstüne çıkmamakta, kışları ise 3 derecenin altına inmemektedir. Resmi
sınırları 2008 yılında genişletilen şehir çevresiyle beraber
91.000 kişilik bir nüfusa ev sahipliği yapmaktadır. 2014 yılında İrlanda’nın ilk “Kültür Şehri” olacak olan Limerick’te
King John’s Castle, Hunt Museum, The Limerick City Museum, St. Mary’s Cathedral, Limerick City Gallery of Art
ve Belltable Arts Centre görülmesi gereken yerler arasındadırlar. Kültürel açıdan da canlı bir atmosfer sunan
Limerick’de gençler tarafından çekilen filmlerin yarıştığı
Fresh Film Festival, Impact Theatre Company, The Limerick
Youth Theatre ve Limerick Printmakers Studio and Gallery
ziyaret edilmesi gereken yerler arasındadır.
Cork: İrlanda’nın güneyinde bulunan Cork şehri, Munster
bölgesine bağlı olup 120.000 üzerindeki nüfusuyla İrlanda
Cumhuriyeti’nin Dublin’den sonraki en kalabalık şehridir.
Başkent Dublin ile sürekli bir çekişme halinde olan Cork
şehrinin halkı kendilerini “gerçek başkentli” olarak görmektedirler. Cork şehrinin üzerinde bulunduğu Lee Nehri
dünyanın en büyük doğal limanı olan Cork Harbour’a dökülmektedir. İrlanda’nın bir çok yeri gibi Cork’ta da sıcaklıklar
çok yüksek ve çok düşük olmamakta, sık sık yağış görülmektedir.
Özellikle Fransa ve İspanya’dan 1990’ların başında çok göç
almış olan Cork şehri bu farklılıkları da kültürünün zenginleşmesinde kullanabilmiştir. Günümüzde ise en çok göçü
Polonya, Hırvatistan, Litvanya ve Letonya gibi Doğu Avrupa
ülkelerinden almaktadır. Bunlara ek olarak, az da olsa Afrika ve Asya ülkelerinden de göç alan şehirde bu çeşitlilik
kültüre olduğu kadar yemeklere de yansımış ve şehir çok
farklı mutfaklara ev sahipliği yapmaya başlamıştır. Cork
Opera House, Crawford Municipal Art Gallery ve Lewis
Glucksman Gallery uğranması gereken kültürel mekan-
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Galway: İrlanda’nın batı kıyısında yer
alan Galway, ülkenin 4. büyük şehridir.
İkliminde büyük sıcaklık farkları yaşanmayan şehrin havasında nem sürekli hissedilmektedir. Nüfusu 76.000
civarında olan şehrin bir diğer adı da
“İrlanda’nın Kültürel Kalbi”dir. Genç
nüfusun oldukça fazla olduğu şehir
hareketli bir hayata sahiptir ve birçok
yıllık festivale ev sahipliği yapar. Galway Arts Festival, The Cuirt International Festival of Literature, Galway
Races, Galway Early Music Festival, Galway Comedy Festival, Galway Garden Festival, Little Havana Festival, Galway
Science and Technology Festival ve Baffle Poetry Festival
şehirde düzenlenen sayısız festivalden sadece bazılarıdır.
Oldukça zengin ve renkli bir müzik kültürüne de sahip olan
şehirde hem geleneksel İrlanda müziği, hem de diğer tarzlardan her türlü müzik barlarda, festivallerde, konserlerde
ve sokaklarda halkla buluşmaktadır. Yaşam tarzı ve kültürüyle gerçek bir dünya şehri olan Galway’de dil öğrenmek
de şüphesiz eşsiz bir deneyim olacaktır.
İrlanda’da dil eğitimi almanın getireceği avantajlardan biri
bu ülkede fazla Türk öğrencinin bulunmayışıdır. Yurtdışına
eğitim için çıkan bir öğrenci gittiği ülkenin kültürü ve insanıyla ne kadar etkileşimde bulunur, ne kadar bu yeni kültür
içinde kendi ayakları üzerinde durabilirse şüphesiz ki aldığı
eğitim de o kadar verimli olacaktır. İşte bu yüzden Türk öğrencilerin İrlanda’daki azlığı büyük bir avantaj sağlamaktadır.
İrlanda Cumhuriyeti çoğu zaman, Britanya ile olan geçmişi
ve coğrafi yakınlığı nedeniyle, Birleşik Krallığa bağlı olan
bir ülke olarak kabul edilir ve bu nedenle bu ülkeye ancak
İngiltere vizesi ya da Schengen vizesi ile girilebileceği varsayılır; ancak bu doğru değildir. Britanya’dan bağımsız bir
ülke olan İrlanda Cumhuriyeti, Avrupa Birliği üyesi olması
ve Euro para birimini kullanmasına karşın, sadece kendine
özgü olan İrlanda vizesi ile ziyaretçi kabul eder. Türkiye’deki
İrlanda vizesi başvuruları VFS firması üzerinden yapılmaktadır.
İrlanda 2011 yılında, Türk üniversite öğrencilerine yönelik
bir pilot proje olarak, yeni bir vize uygulamasına başlamıştır. Bu uygulama çerçevesinde, Türk üniversite öğrencilerine büyük vize kolaylığı sağlanarak yaz mevsimi boyunca
geçerli olacak 3 aylık vize verilmektedir. Öğrenci, bu 3 aylık
süre dâhilinde minimum 2 haftalık bir dil eğitimi programı
almak durumunda olup, eğer arzu ederse kalan süreyi dilediği şekilde geçirebilir, ancak çalışamaz. Bu vize programında unutulmaması gereken bir diğer nokta da 3 ay sonunda vizeyi uzatmanın mümkün olmadığıdır.
Muhteşem doğası, zengin sanat ve kültür birikimi ve konuksever insanlarıyla İrlanda, hem ziyaret etmek hem de eğitim
almak için ideal bir ülkedir. Yakın dönemde başlayan vize
kolaylığı da bu ülkeyi özellikle dil eğitimi için oldukça çekici
bir seçenek haline getirmektedir. Siz de bu küçük ama güzel
ülkede dil eğitimi almak istiyorsanız UED üyesi yurtdışı eğitim danışmanlığı firmaları ile iletişime geçebilirsiniz.
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YAZ OKULU
Yaz okulları, gençlerin hem kişisel gelişimleri, hem de farklı kültürden insanlarla
tanışıp ufuklarını genişletebilmeleri amacıyla hayata geçirilmiş, belli bir yaş grubuna yönelik programlardır.
Dünyanın birçok ülkesinden genç, yaz tatillerini geçirmek
amacıyla başka bir ülkede gerçekleşen yaz kamplarına
katılırlar. Evlerinden uzakta, alıştıklarından farklı bir sosyal ortam içerisine giren gençler yabancı dillerini geliştirir,
farklı kültürlerden gençlerle arkadaşlıklar kurar, dayanışmanın ve paylaşmanın önemini kavrar ve ailelerinden uzakta kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenirler.
Dünyada birçok farklı ülkede yaz okulu programları sunulmaktadır. Bu programlar için en çok tercih edilen ülkelerden birisi İngiltere’dir. Bu ülkede farklı şehirlerde ve farklı
içeriklere sahip programlar bulmak mümkündür. 2 haftalık
kısa programlardan 12 haftalık programlara kadar farklı yaz okulu seçenekleri bulunmaktadır. Bu programlarda
haftada 15-20 saat arası İngilizce eğitimi yarım gün olarak
verilmektedir. Öğrenciler dersleri kendi yaşları ve seviyelerine uygun olan sınıflarda alırlar. 8-19 yaş arası çocuk ve
gençlerin kabul edildiği yaz okullarında yarım gün dil eğitiminin ardından rehber öğretmenlerin gözetiminde çeşitli
aktiviteler düzenlenir. Bu aktiviteler genel kültür içerikli çeşitli yarışmalar ve oyunlar, dans gösterileri, yaratıcı drama,
dil gelişimine katkıda bulunacak çeşitli sunum ve gösteriler
ya da amatör tiyatro oyunları gibi sosyal içerikli aktivitelerin yanı sıra, futbol, basketbol ve voleybol maçları, frisbee,
rugby, binicilik, yüzme, tenis ve golf gibi sportif aktiviteler
olabilir.
Yaz okullarının öğrencilere bir diğer getirisi de sıklıkla düzenlenen gezilerdir. Genellikle haftada 1 tam gün
İngiltere’nin görülmesi gereken tarihi ve kültürel merkezlerine gezi düzenlenir. Buna ek olarak da haftada bir ya da
iki yarım gün, yaz okulunun yakın çevresindeki müze, sergi,

alışveriş merkezi, stadyum ve eğlence merkezleri gibi yerlere geziler düzenlenir. Bu gezilere, rehber öğretmenler öğrencilerle beraber katılarak hem gezilen yerleri onlara tanıtır, hem de sorun yaşanması durumunda yardımcı olurlar.
Yaz okulu için İngiltere’ye giden gençlerin önünde temelde
2 farklı konaklama seçeneği vardır. Bunlar aile yanında konaklama ve yurt tipi konaklamadır. Aile yanında konaklama
seçeneğinde, öğrenciyi misafir eden aileler yaz okulunun
sunulduğu eğitim kurumu tarafından düzenli olarak denetlenmekte, öğrenci için fiziki ve psikolojik olarak sağlıklı, güvenli ve konuksever bir ortamın bulunup bulunmadığı
kontrol edilmektedir. Öğrenciler aile yanında tek kişilik odalarda kalabilecekleri gibi, bazı durumlarda 2 kişilik bir odayı
kendi yaşıtları olan bir hemcinsleri ile de paylaşabilirler. Diğer seçenek olan yurtta konaklamada ise yurt odaları 1 ya
da 2 kişilik olabilmektedir. Öğrenciler, gerek okulda, gerek
aktiviteler sırasında gerekse konaklamalarında 24 saat boyunca okul yetkilileri tarafından dikkatle takip edilmektedir.
Hem kalabalık ve gelişmiş büyük kentleri, hem tarihi ve
doğal zenginliklerin bulunduğu kırsal bölgeleri, hem de bu
iki etmeni birleştiren şehirleriyle eğitimin her türü için en
çok tercih edilen ülkelerden biri olan İngiltere’de, yaz okulu
programları için de birçok şehir seçeneği mevcuttur. Bunların bazıları:
Londra: İngiltere’nin başkenti olan Londra, kalabalık ve çok
kültürlü nüfusu, kültürel zenginliği, ortaçağ öncesine uzanan tarihi ve önemli sanat etkinlikleriyle gerçek bir dünya
metropolüdür. Londra’da ya da yakınındaki bir eğitim kurumunda yaz okulu programlarına katılan gençler de şüphesiz
ki bu atmosferin içinde olacaklardır. Haftada 1 tam gün ya-
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içerisinde ortaçağ mimarisini bulabileceğiniz bir şehirdir.
Şehirdeki eğitim geleneği, eğitimin yüksek öğretim dışındaki alanlarında da kendini göstermekte, dil eğitimi ve yaz
okulları alanlarında da Oxford’u Avrupa’nın sayılı şehirleri
arasına sokmaktadır. Şehirde yaşayan genç nüfus kültürel
hayata katkı sağlamaktadır. Şehirde mutlaka görülmesi gereken yerlerden bazıları Rock Edge Nature Reserve, University Parks, Modern Art Oxford, Museum of the History
of Science, Phoenix Picturehouse ve Odeon Cinema olarak
sayılabilir.

pılan gezilerde farklı yerleri görebilecek gençler daha kısa
süreli gezilerde ise bu şehri keşfedebilirler. 7 milyondan
fazla tarihi eseriyle British Museum, National History Museum, Barbican Arts Centre, şehrin kalbi denebilecek Trafalgar Maydanı, Thames Nehri ve Londra Köprüsü mutlaka
ziyaret edilmesi gereken yerlerdendir.
Brighton: İngiltere’nin güneydoğu kıyısında bulunan Brighton ülkenin turistik şehirlerinden olmasının yanı sıra, hep
yağışlı ve kapalı olarak bildiğimiz İngiliz iklimine tezat şekilde, plajları ve sahil yaşantısıyla ünlü bir şehirdir. Her
yıl hem İngiltere’nin hem de Avrupa’nın birçok köşesinden
turist alan şehir aynı zamanda ülkenin medya sektörünün
yoğun olarak bulunduğu bir şehirdir. Çok kültürlü yapısı,
genç nüfusunun yoğunluğu, birçok müzik ve tiyatro etkinliği
ile festivale ev sahipliği yapmasının yanı sıra hareketli plajları, sahil kıyısında bulunan sayısız kafe ve restoranlarıyla
Brighton, yaz kampı için bu şehre gelen gençlere unutulmaz
bir deneyim sunmaktadır. Şehirde bulunan British Museum
and Art Gallery, oyuncak ve model araç müzesi Brighton Toy
and Model Museum, eskiden kraliyet ailesinin evi olan ve
günümüzde ziyaret için halka açılmış The Royal Pavilion,
şehrin en büyük tiyatro ve konser salonlarından Brighton
Dome, Brighton Marine Palace and Pier görülmesi gereken
yerlerdendir.
Cambridge: Londra’nın 80 km kuzeyinde bulunan Cambridge, İngiltere’nin Oxford Üniversitesi ile beraber en iyi iki üniversitesinden biri olan Cambridge Üniversitesi’ne ev sahipliği yapmaktadır. Oldukça köklü bir akademik geçmişe sahip
olan şehrin bu özelliğini her köşe başında görmek mümkündür. Bunun yanı sıra, tarihi çok eskiye dayanan mimarisini yemyeşil doğal zenginlikleriyle birleştirmiş olan şehir
bir yaz okulu programına katılmak için de idealdir. Sonbahar ve kışın yağışlı geçmesine karşın,
bahar ve yaz mevsimlerinde gerçekleşen birçok açık hava etkinliği şehir
hayatına renk katmaktadır. 1211’den
beri gerçekleştirilen Midsummer Fair,
Strawberry Fair, Cambridge Folk Festival bunlardan en bilinenleridir.

Portsmouth: İngiltere’nin güney sahilinde bulunan Portsmouth, tarihi oldukça eskiye dayanan bir liman kentidir.
Oldukça ılıman bir iklime sahip olan şehir özellikle bahar
ve yaz aylarında İngiltere’nin diğer şehirlerinden birçok
turisti ağırlamaktadır. Hareketli bir kültürel hayata sahip
olan şehirde hakim olan müzik kültürü Portsmouth Pyramids Centre ve The Guildhall’da gerçekleşen konser ve müzik festivalleri ile kendini göstermektedir. Portsmouth’da
devam edilen bir yaz okulu programı, öğrencinin özellikle
yazları bambaşka bir çehreye bürünen şehrin sunduğu güzellikleri yaşaması için ideal bir fırsat olacaktır.
İngiltere’de yetişkinlere yönelik yaz okulları da bulunmaktadır. Yaz okulları olarak tanınan bu dil okulları, ders
programı ve düzenlenen sosyal aktiviteler açısından diğer
“klasik” yaz okullarıyla benzerlik gösterirler. Haftada 15-20
saat İngilizce eğitimi sunan yaz okullarına ek olarak, yetişkinlere yönelik haftada 30-35 saatlik İngilizce eğitimi sunan
programlar da bulunmaktadır. Bu programlar katılımcıların
yaşlarına, akademik ve mesleki ihtiyaçlarına göre düzenlenebilmektedir. Belirli sektörleri hedefleyenler için o alana
odaklanmış kurslar, Genel İngilizce dersleriyle beraber verilebilmektedir. Yetişkinlere yönelik yaz programlarında da,
okul tarafından etkinlikler düzenlenmekte, geziler organize
edilmektedir. Gençlere yönelik düzenlenen yaz okulları ile
yetişkinlerin katıldığı yaz okullarındaki konaklama seçenekleri elbette ki birbirinden farklıdır. Gençler, aile yanında ya
da okula ait bir yurt binasında 1 ya da 2 kişilik odalarda kalırken yetişkinler stüdyo daire kiralama ya da otel, motel ve
hostellerde konaklama seçeneklerinden yararlanabilirler.
Gençlerin İngilizcelerini geliştirirken, bir yandan da yeni insanlar tanıyıp farklı bir kültürü, yaşam tarzını özümseyerek
ufuklarını genişletmelerini sağlayan yaz okulları, İngilizcenin anavatanı olan İngiltere’de onları beklemektedir. Siz de
İngiltere’de sunulan yaz okulu fırsatlarından yararlanmak
istiyorsanız UED üyesi yurtdışı eğitim danışmanlığı firmaları ile iletişime geçebilirsiniz.

Oxford: Londra’nın kuzeybatısında bulunan bu şehir, dünyanın en iyi 5 üniversitesi arasında gösterilen ve İngilizce
konuşulan ülkelerdeki en eski üniversite olan Oxford Üniversitesine ev sahipliği yapmaktadır. Bir üniversite şehri
olan Oxford, Cherwell ve Thames nehirleriyle çevrelenen doğal güzellikler
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WORK AND TRAVEL
Amerikan Hükümeti tarafından onaylı, uluslararası öğrencilere açık bir kültürel
değişim programı olan Work and Travel programının temel amacı, üniversite öğrencilerine, yaz aylarında Amerika’da kısa süreli (4 aya kadar) çalışma ve yaşama
fırsatı sunmaktır. Bu programa katılan öğrenciler İngilizce pratik yapabilir, çalışma
deneyimi edinebilir ve farklı kültürlerden insanlarla tanışabilirler.
Work and Travel; Kimin için?
Work and travel programı sadece bir gezi programı olmadığı gibi, sadece bir eğlence unsuru olarak da görülmemelidir. Work and travel, öğrencilerin hem iş hayatına atılmadan önce deneyim kazandıkları, hem de bunu yaparken
Amerika’yı gezme fırsatı buldukları bir programdır. Ancak
ayrı ayrı olarak, bunlardan sadece biri değildir.
Programın temel katılım amaçlarından biri olan İngilizce
seviyesinin ilerlemesi için ise, öğrencilerin dikkat etmesi
gereken en önemli nokta, çok sayıdaki arkadaş gruplarıyla, aynı yere gitmekten kaçınmalarıdır. Özellikle grup olarak
giden öğrencilerin, aynı işyerinde çalışması ve aynı konaklamada kalmaları, öğrencilerin sürekli bir arada olmalarına
ve bunun sonucunda sürekli Türkçe konuşmalarına sebep
olur. Öğrencilerin, bu şekilde İngilizce seviyelerini çok fazla ilerletemeyeceklerini öngörmeleri ve büyük gruplardaki
öğrencilerin, en azından 2 ayrı grup halinde programa katılmaları çok daha mantıklı olacaktır.
Ayrıca yine bireysel olarak programa katılan öğrencilerin,
gittikleri bölgelerdeki Türk öğrencilerle birlikte olmak yerine, diğer uluslararası öğrencilerle vakit geçirmeleri, tabi ki
yine İngilizce dil seviyelerini geliştirmeleri ve farklı kültürler
tanımaları için faydalı olacaktır.
Programa Kimler Katılabilir?
Programa katılım koşulları:

•
•
•
•

Üniversite ya da yüksek lisans öğrencisi olmak.
18–27 yaş arasında olmak.
En az orta seviyede İngilizce bilgisine sahip olmak.
En az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmak.

Öğrenciler bu programı organize eden firmalara başvuru
yaptıktan sonra, firma tarafından programa uygunlukları
test edilir ve uygun görülen adaylar, kesin kayıtlarını yaptırabilirler. Danışman firma ve Türkiye’de yetkilisi olduğu
sponsor firmanın olanaklarına göre, iş seçimi / yerleştirmesi yapılır ve sonrasında vize süreci başlar. Programa
sadece j–1 vizesi (kültürel değişim vizesi ) alarak katılmak
mümkündür. Vize randevusunun alınmasında ve gerekli evrakların hazırlanmasında danışman firma ve öğrenci birlikte hareket eder.
Hangi İşlerde Çalışılabilir?
Katılımcıların çalıştığı işler değişmektedir. Bununla beraber sadece kalifiye olmayan işlerde çalışılabilinmektedir.
Örnek vermek gerekirse:
• Otellerde; bellboy, oda temizlik görevlisi, resepsiyon görevlisi çamaşırhane, otopark, depo görevlisi, otelin restoran
ve benzeri bölümlerinde çeşitli pozisyonlar...
• Alış veriş merkezlerinde; kasiyer, raf görevlisi, depo görevlisi, satış görevlisi...
• Eğlence parklarında; bilet satış, yiyecek & içecek satış,
temizlik görevlisi, kurumun bünyesindeki restoran, cafe ve
stand benzeri bölümlerinde çeşitli pozisyonlar...
• Restoran ve kafelerde; servis elemanı, temizlik görevlisi,
bulaşıkçı, aşçı, kasiyer...
gibi işlerde çalışma olanağı vardır.
Uzun yıllardır devam eden Work and Travel programı ile
ilgili son yıllarda yaşanan ve tüm katılımcıların dikkat
etmesi gereken konulardan biri “Pedicab İşleri” olarak
tabir edilen işler ve Alaska’daki balıkçılık işlerinin Work
and Travel Programı kapsamından çıkarılmış olmasıdır.
Özellikle birçok web sitesinde, halen pedicap işler ile
ilgili bilgi bulunmaktadır. Bununla beraber bu web sitelerinin çok uzun zamandan beri güncellenmemiş, eski
içeriklere sahip siteler olduğu unutulmamalıdır. Pedicab işleri kesinlikle Summer Work and Travel programı
çerçevesinde değildir.
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Bu nedenledir ki geçen sene de gerek ülkemizden gerekse
diğer ülkelerden ABD’ ye giden ancak kaçak olarak Pedicab
işlerinde çalışan öğrenciler olmuş, bu öğrenciler ilgili ABD
makamları tarafından belirlenmiş ve ivedilikle sınır dışı
edilmişlerdir. Bu öğrenciler, bu sınırdışı edilme sürecinde
sıkıntılı günler geçirdikleri gibi, bir daha herhangi bir neden ile Amerika Birleşik Devletleri’ne girme şanslarını da
oldukça azaltmışlardır.
Çalışma Ortamı
Çalışılan işlerde ve iş yerlerinde iş disiplini esastır. Şu unutulmamalıdır ki Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti tarafından bu programın uygulanmasının temel amacı, uluslararası öğrencilere ABD gezisi olanağı sunmak değil, ülkede
oluşan -özellikle genç- işgücü açığını azaltabilmektir. Bu
nedenle işe zamanında giriş ve çıkış, görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi, diğer çalışanlar ve müşteriler ile
seviyeli iletişim gibi konularda yapılan yanlışlar, işin kaybı
ile sonuçlanabilmektedir. Zira işvereniniz, programın kültürel ve gezi kısmına değil, iş ve çalışma kısmına odaklanmıştır.
Bu durumda sponsorlar, nadiren kendileri başka bir iş bulan öğrencinin ABD’de kalmasına olanak tanımakta, çoğu
zaman öğrencinin ivedilikle ülkeyi terk etmesi istenmektedir.
Yine ABD’deki yasal mevzuat ve prosedür -mümkün olduğunca- öğrenilmeli ve kesinlikle buna uyulması gerekmektedir.
Ücretler
Work and Travel Programına katılan öğrenciler tabii ki bir
ücret karşılığı çalışırlar. Öğrenciler çalıştıkları saat başına
ücret alırlar. Saat ücreti, genelde yapılan işin yoğunluğuna,
iş yerinin bulunduğu bölgeye ve koşullarına göre değişmekle beraber saat ücretlerinin genel olarak 7,25-9 dolar arasında değiştiği söylenebilir.

lamalar, işveren firmalar, sponsor firmalar ya da danışman firmalar tarafından ayarlanmaktadır. Work and Travel
kapsamında ayarlanan konaklamalar, genellikle moteller,
hosteller, ortak öğrenci evleri ya da çeşitli yurtlar olabilir.
Öğrenciler bu konaklamalarda, çok daha uygun ücretler
karşılığında konaklamak için, genellikle bir odada 2–4 kişi
kalacak şekilde kalırlar. Yani work and travel programına
katılan bir öğrencinin, tek başına bir odada kalma ihtimali oldukça düşüktür. Zira program açısından önemli olan,
öğrencilerin çalışma süreleri boyunca, uygun bir ücrette
konaklayabilecekleri, güvenli bir konaklamanın ayarlanmasıdır. Bunun dışında dil okulları için geçerli olan, tek kişilik
lüks yurtlar, apartlar veya aile yanında konaklama seçenekleri ne yazık ki work and travel programı için geçerli değildir.
Programın İşleyişi
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti’ nin belirlediği esaslara göre, programa katılmak isteyen adaylar, DS 2019 denilen ve Work and Travel Programı dahilinde resmi çalışma
izni olarak kabul edilen forma sahip olmalıdırlar. Bu form
ancak Amerika’daki “sponsor” olarak adlandırılan kuruluşlar tarafından basılabilmektedir. Bu sponsor kuruluşlar, isimlerinden anlaşıldığının aksine öğrenciye maddi bir
destek sunmamakta, ancak adaylar ile Amerika Birleşik
Devletleri’ndeki işverenler arasında köprü vazifesi görerek
programda kilit rol oynamaktadırlar. ABD’deki sponsor kuruluşlar, US Department of State (ABD Dışişleri Bakanlığı)
tarafından yetkilendirilmiştir. Öğrenciler, Amerika’daki işverenlerin temsilcisi olarak kabul edilebilecek bu sponsor
kuruluşlara, kendilerinin temsilciliklerini yaptığı varsayılabilecek ve ülkemizde yerleşik Work and Travel acenteleri
vasıtasıyla başvurabilirler. Adayların Work and Travel programına uygunlukları ve İngilizce seviyelerinin incelenmesi, Work and Travel Acenteleri’nin görevleri arasında olup,
kesin olarak işe yerleştirilen ve DS-2019 formu getirtilen
adaylar vize süreci için de bu firmalar ile beraber hareket
edebilirler.
Work and Travel’a gitmeden neler yapılmalı?

Genelde öğrenciler haftada 30–40 saat çalışabilmektedirler. Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşam ve konaklama
maliyetleri düşünüldüğünde, katılımcıların ABD’de kaldıkları süre boyunca konaklama, yeme, içme gibi masraflarını karşılayabilecekleri görülmektedir. Ancak çoğu zaman
kazanılan ücret, ABD’de bulunmanın bu minimum maliyetini ancak karşılamakta ve program bitiminde herhangi bir
birikim yapabilmiş olmaya engel olmaktadır. Her ne kadar
bahşişler, fazla mesailer veya nadiren de olsa ekstra primler ile bu geliri yukarı çekmek mümkün olsa da tüm öğrencilerimize özellikle ücretler ve maliyetler hakkında mümkün
olduğunca gerçekçi olmalarını tavsiye ediyoruz.

Öğrencilerin Amerika’ya gitmeden önce mutlaka, indikleri
anda kullanabilecekleri bir Amerikan hattına sahip olmaları tavsiye edilmektedir. Eğer bu yok ise, öğrencilerin Türkiye’deki cep telefonlarını, yurtdışı kullanımına açtırmaları
ve en azından ilk gittikleri anda aramaları gerekebilecek
telefonları, yurtdışından hangi kod ile aramaları gerektiğini
öğrenmeleri, onlar için faydalı olacaktır.

Yine birçok öğrencinin yaptığı ikinci bir işte çalışma planlarının, her ne kadar program ile ilgili düzenlemeler buna
olanak verse de, gerek Amerika Birleşik Devletleri’ndeki iş
sıkıntısı gerekse ilk işi aksatmadan bir ikincisinde çalışabilmenin çok nadiren mümkün olabilmesi sebebi ile work and
travel planlarının dışında tutulmasının yararlı olacağına
inanıyoruz. Kaldı ki son düzenlemelere göre, öğrenci ikinci
iş için sponsorundan onay almak zorundadır.

İlk günlerde yaşanabilecek İngilizce problemlerini aşabilmek için, öğrencilerin yanlarında sözlük götürmeleri faydalı
olacaktır.

Konaklama

Bildiğiniz gibi özellikle yurtdışı uçuşlarda kayıp bavul olayları yaşanabilir. Bu açıdan, programa giden öğrencilerin
önemli eşyalarını ve yedek kıyafetlerini el bagajlarına almaları tavsiye edilir.

Öğrencilerin her ihtimale karşı, tüm belgelerinin birer tane
fotokopisini, ayrıca DS-2019 formunun aslını, yanlarına almaları gerekmektedir.
İş ve konaklama adresi, iletişim bilgileri ve acil telefon numaraları her zaman yazılı bir şekilde taşınmalıdır.

Work and Travel programına katılan öğrenciler için konak-
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Dergimizin bu sayısında British Council Sınavlar Bölümü Yöneticisi Sn. Cahit Özer
ile IELTS sınavları hakkında konuştuk.
IELTS’in diğer sınavlardan farkı nedir? Adaylar niçin Toefl
ya da başka bir sınav değil de, IELTS almalı?
IELTS’in en önemli farkı “Paper Based” uygulanmasıdır.
Kendi eğitim sistemimizden de alışık olduğumuz kağıt-kalem kullanarak sınava girmek, adayın kendisini daha rahat
hissetmesini ve gerçek performansını daha rahat göstermesini sağlar. Ayrıca IELTS’de Speaking bölümü yüz yüze
yapılmaktadır. Karşılıklı birisi ile konuşmak adayın kendisini
daha rahat ifade edebilmesini ve gerçek bir diyalog ortamını
sağlar.
British Council olarak hangi şehirlerde IELTS sınavı düzenliyorsunuz?
İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Bursa’da düzenli olarak
sınav yapıyoruz. Talepten dolayı doğal olarak en çok sınav
tarihi opsiyonunu İstanbul’da sunuyoruz. Her ay 4 farklı tarih opsiyonumuz var İstanbul için. Bu 5 şehir dışında ise talebe bağlı olarak sınav yapmaya gidiyoruz. Eskişehir, Antalya, Kayseri gibi şehirler belirli dönemlerde sınav yaptığımız
yerlerdir.
IELTS Akademik ve IELTS Genel testleri arasındaki ayrım
nedir ve hangisi kime daha uygundur?
Sınav sonucunu eğitim amaçlı kullanmak isteyenler “Academic” modül, göçmenlik v.b amaçlar için kullanmak isteyenler ise “General Training” modülünü almalıdırlar.

IELTS Hangi eğitim kurumlarında kabul edilmektedir?
Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Avustralya, Kanada ve
daha birçok ülkede 7.000’den fazla kurum IELTS sonucunu
kabul etmektedir . Ülkemizdeki tüm devlet ve özel üniversiteler de YÖK’ün 2009 yılındaki duyurusundan sonra IELTS’i
kabul etmeye başladılar. Tabi ki yüksek lisans veya doktora
programları için de geçerli IELTS. Gene son yıllarda üniversitelerin İngilizce hazırlık muafiyetinden yararlanmak
için IELTS alan adayların sayısı oldukça arttı. Ayrıca THY,
İş Bankası, Yapı Kredi Bankası v.b kurumlar da dil tazminatı
veya başvuru şartlarında IELTS’i kabul etmektedirler.
Başvuru süreci nasıl işlemektedir?
Başvurular www.britishcouncil.org.tr adresinden on-line
olarak yapılmaktadır. 5 adımdan oluşan çok kolay bir başvuru prosedürümüz var.
IELTS sorularını kimler, nasıl hazırlar?
IELTS soruları konusunda uzman kişiler tarafından hazırlanır. 1 sorunun IELTS soru havuzuna girebilmesi için geçen
süre 2 ile 4 yıl arasındadır çünkü tüm sorular farklı gruplar
üzerinde ve farklı ülkelerde defalarca denenir. Sınav sorularının hem kendi içerisinde hem de önceki senelerin soruları
ile tutarlı olması gerekir. Aslında her IELTS sınavı birçok istatistiki veriye dayanır.
Öğrencilerin IELTS sınavına hazırlanabileceği kaynaklar
nelerdir?
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Sınava kayıt olan adaylara British Council olarak ücretsiz
on-line kurs imkanı sağlıyoruz. Road to IELTS diye adlandırdığımız bu kursun içeriğinde dinleme, okuma, yazma ve
konuşma bölümlerini içeren uygulamalar var. Ayrıca British
Council’ın IELTS için hazırladığı www.takeielts.org web sitesinden de adaylar faydalanabilir. Eski sınav örneklerinden
oluşan IELTS Specimen Set de web sitemiz üzerinden sipariş verilebiliyor ve 2-3 gün içerisinde adaya kargo ile gönderiliyor.
IELTS test sonucu nasıl bir sisteme göre belirlenir?
Puanlama 9 üzerinden tam veya buçuklu olarak (6.0-6.5 gibi)
yapılır. Aday her bölümden ayrı ayrı puanlanır ve bunların
ortalaması Overall Band Score dediğimiz genel puanı belirler ve sonuçlar sınav tarihinden itibaren 13. gün açıklanır.
Test sonucunun yanlış hesaplandığını hisseden adaylar ne
yapmalı?
Adaylar sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. Bununla ilgili
prosedürleri web sitemizden bulabilirler.

Cahit ÖZER Kimdir?

1975 yılı Mersin doğumlu Cahit Özer, 1998
yılında Boğaziçi Üniversitesi Kimya Bölümünden mezun oldu. Uzun yıllar çeşitli sektörlerde Pazarlama ve İş Geliştirme üzerine çalışıp bu süreç içerisinde 2002 yılında
İTÜ’de MBA programını tamamladı. 2009
yılından beri ise British Council Sınavlar
Bölümü yöneticisi olarak görevini sürdürmekte.

Adaylar size ulaşmak istediklerinde ne yapmalılar?
Call Centre’ımız haftaiçi her gün 09:00-13:00 ve 14:00-17:00
arasında hizmet vermekte. (0212 355 56 57) Ayrıca ielts@
britishcouncil.org.tr adresine e-mail de atabilirler.
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KAMPLARI
CAMP USA programı, Amerikan Hükümeti tarafından onaylı, uluslararası öğrencilere açık bir kültürel değişim programıdır.
Programın temel amacı, çeşitli ülkelerden üniversite öğrencilerine ya da mezun olanlara yaz aylarında Amerika’da
kısa süreli (ortalama 9-12 hafta) çalışma ve yaşama fırsatı
sunmaktır. Bu programa katılarak öğrenciler, İngilizce pratik yapabilir, çalışma deneyimi edinebilir ve farklı kültürlerden insanlarla tanışabilirler.
Öğrencilere yaz aylarında Amerika’nın çeşitli bölgelerindeki
kamplarda çalışma fırsatı sunan program, Work and Travel
programı ile paralellik göstermekle birlikte çalışma şartları, ücretlendirme, öğrencilerin bulundukları ortam açısından da büyük farklar içermektedir.
Bir çok farklı ülkeden yılda yaklaşık 10 milyon çocuğun
katıldığı yaz dönemi kampları Amerika’nın neredeyse tüm
bölgelerine yayılmıştır. Kimisi ormanlık alanda bulunduğu
gibi kimisi de kırsal, kısmen yerleşimin bulunduğu alanlara kurulmuştur. Çocuklara sunulan aktiviteler kapsamında
bazı kamp barakalardan, bazıları ise çadırlardan oluşturulmuştur. 9-12 hafta sürecek kampların her birinin kendine
has bir karakteristik özelliği olup buna göre amacı, felsefesi ve katılımcı profili bulunmaktadır. Bununla birlikte tüm
kampların amacı, farklı kültürlerle olan etkileşimi arttırarak sosyalleşmeyi sağlamak, çeşitli aktiviteler ile kişinin
gelişimine katkıda bulunmak ve katılımcılara eğlenceli bir
yaz tatili sunmaktır.
Öğrencilerin kamplarda çalışabileceği iki temel pozisyon
bulunmaktadır. Bunlardan ilki destek ekibidir. Destek ekibi
olarak kamp programına başvuru yapmak isteyen kişilerin
tam zamanlı üniversite öğrencisi olması gerekmektedir.
Öğrenciler, destek ekibi olarak, ofis elemanı, mutfak elemanı, çamaşırhane görevlisi, genel bakım işleri ya da kat görevlisi gibi pozisyonlarda çalışabilirler. Danışman (counsellor) olarak programa başvuru yapmak isteyen kişilerin ise
öğrenci olma zorunlulukları yoktur. Mezun olan kişilerin de
katılım şartlarını sağlamak koşuluyla, programa başvuru
şansları vardır. Ancak danışman olan kişilerin belli alanlarda uzmanlaşmaları ve bu alandaki becerilerini kampa gelen
belli yaş gruplarındaki çocuklara öğretebilmeleri gerekmektedir. Bu açıdan danışman olarak programa başvuran
kişilerin İngilizce yeterlilik açısından destek ekibi olarak çalışacak üniversite öğrencilerinden çok daha iyi olması şart
koşulmaktadır. Danışman olarak çalışacak olan kişilerin
başvuru yapabileceği kategoriler aşağıdaki gibidir ;
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El sanatları			

Su Kenarı			

Kara Sporları			

Gösteri Sanatları

Tie-dye				
Rocketry			
NatureCraft			
Seramik-Çömlek			
Kuyumculuk			
Deri işçiliği			
Boyama				
Fotoğrafçılık			
Heykeltraşlık			
Ağaç işçiliği			
Cam Boyama			

Kanoculuk			
Dalış				
Kayak				
Cankurtaran			
Kürek Çekme			
Kayak Botu Sürücülüğü		
Yelkenli				
Scuba Diving			
Yüzme				
Su Kayağı			
Rüzgâr Sörfü			

Lacrosse			
Okçuluk				
Beysbol				
Basketbol			
Eskrim				
Golf				
Jimnastik			
Dövüş Sanatları			
Hokey				
Paten
Futbol

Bale
Koreografi
Sirk Sanatları
Kostüm-Set düzeni
Gitar
Sihir oyunları
Müzik Aletleri
Piyano
Sahne yönetmenliği

Sertifikalı Alanlar
Öğretmenlik			

Danışmanlık		

Deniz Biyolojisi		

Engelliler adına çalışmalar

Ekoloji				
Spor/Bilim			
İzcilik				
Go-Carts			
Özel Eğitim			
Orienteering			

Çocuk Bakımı		
İpli aktiviteler		
At biniciliği		
Din Çalışmaları		
Halkla ilişkiler		
Beden Eğitimi		

Kaya Tırmanışları
Piknik Hazırlıkları
Kamp işçilikleri		
Çiftlik Hayvanları
Tüfek Atıcılığı
Sosyal Çalışmalar

Dış Mekân Becerileri
Dış Mekân Eğlenceleri
Yemek-Izgara hazırlıkları
Dağ bisikletleri kullanma

Kamp programları için aranan temel şartlar; destek ekibi için; öğrencilerin orta seviyede bir İngilizceye sahip olmaları, vize
alabilmeleri için ortalamalarının 4 üzerinden 2’nin üstünde olması ve kamplara daha çabuk yerleşebilmeleri için, seçtikleri
pozisyonlarda en az bir iş deneyimlerinin olmasıdır. Counsellor olarak başvuran adayların ise, yine seçtikleri alanlarda
mutlaka liderlik ya da öğretmenlik sertifikalarının olması ya da lisanslarının bulunması, üniversite mezunu ya da öğrencisi
olmaları ve İngilizce seviyelerinin de sahip oldukları becerileri çocuklara öğretebilecek seviyede olması gerekmektedir.
Kamp programını, work and travel programından ayıran en büyük özellik, adayların çalışma süreleri boyunca, kampların
içinde bir yaşam sürmeleridir. Adayların bu süre boyunca, konaklama ve yeme içme masrafları kamplar tarafından karşılanmaktadır. Bu açıdan da hem programın katılım maliyetinin düşük olması, hem de kamp süresi boyunca herhangi bir
masrafın olmaması ‘Work and Travel’a göre çok daha düşük bütçeler ile programı tamamlama olanağı sağlamaktadır. Bunun dışında, yine programa özellikle counsellor olarak katılan pek çok öğrenci İngiltere, Kanada, Avustralya gibi ülkelerden
gelmektedir. Bu açıdan programa katılan adayların sahip oldukları uluslararası arkadaşlarının birçoğu İngilizce konuşulan
ülkelerden olmaktadır. Bu da dil gelişimi açısından çok önemlidir.
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öğrenci izlenimi

Üniversitenin bitmesine çeyrek kala bu Amerika çılgınlığı gerçekten hayatımda aldığım en doğru karardı diyebilirim. Nasıl başlasam, nerden başlasam bilemiyorum.. 7
si 24 ünü doya doya yaşadığım esasında göz açıp kapayıncaya kadar geçen 3 buçuk
muhteşem ayı kelimelerle ifade etmeye çalışırken zorlanıyorum.
Tabi bu 3 buçuk ayın bir de hazırlık aşaması var ki zaten orada geçireceğiniz zamanın kalitesini bu hazırlık dönemi belirliyor. Burada da devreye danışmanlarınızın
yeteneği ve sizin kendinizi ifade ediş biçiminiz ortaya çıkıyor. Açıkca söyleyebilirim
ki Amerika’nın bir elin parmakları kadar olan en kaliteli kamplarından birinde, muhteşem koşullarda çalışma fırsatını yakalayabilmemdeki en önemli süreç bu başvuru
dönemiydi. Nasıl ki herhangi bir işe başvururken motivasyon yazınız, CV’ nizden
daha önemliyse CCUSA sürecinde de aynısı geçerli. Bir önceki sene başvuruma geri
dönüş alamadığımdan tüm hevesimi kaybettiğim anda bu sefer 1 dakikalık video
yükleme seçeneğimizin bulunduğunu öğrenmek kimilerinin gözünü korkuturken
benim avantaja çevirebileceğim bir fırsat oldu. Boğaz köprüsüne karşı yada saray
gibi evlerde şömine önünde, tanıtıcı belgesel sıkıcılığında bir video yerine tamamen
kamp hayatına uygunluğumu ve çocuklarla iletişimimi vurgulayan bir video çekerek
kendimi elimden geldiğince ifade etmeye çalıştım.
Bundan sonra kabulümün gelmesi 24 saati bulmadı diyebilirim. Artık o zorlu yokuşu
tırmanmıştım, derin bir nefes alıp Amerika serüvenime doğru süzülmeye hazırdım.
Öyle bir yerde yaşadım ve çalıştım ki 100’ e yakın çalışanı bulunan bu kampın her bir
bireyi kendi içerisinde o kadar muhteşem, o kadar enteresan özelliklere sahipti ki bu
yarışma programlarına ‘seçmece’ diye aldıkları insanların hepsi bir kamera koysak
bizim hayatımızı imrenerek izleyebilirdi. Evet, çalışma koşulları benim gibi hayatını
hep ekmek elden su gölden idame ettirmiş bir insan için zorluydu ama şimdi geriye
bakınca bir tane bile kötü anı aklıma gelmiyor. İlk gittiğimde hava alanından beni
karşılamaya geldiklerinde adımı telaffuz etmeye çalıştıklarını bile anlayamayışımdan başlayan, kültürel farklılıkların etkisinde korku dolu süreç ve akabinde bütün
sınırların yıkıldığı, söylenmeyenin söylenip yapılmayanın yapıldığı çılgın bir süreç.
Böyle bir tecrübeyi ben 23 yaşımda ilk defa yaşarken o camper çocukların ne kadar
şanslı olduğundan söz etmek bile istemiyorum. Yapmadığım spor faaliyeti, yakmadığım kamp ateşi, tanışmadığım çeşit çeşit insan kalmadı. Bildiğim bütün tabuları
bu kampta yıktım ben. İnsanları sevmeyi, anlamayı, dinlemeyi ve hatta dokunmayı
burada yeniden öğrendim. Samimi bir tavsiye istiyorsanız, duygularının gerçekten
esiri biriyseniz gitmeyin! Öyle bir şey ki dünyanın her yerinden onlarca seçilmiş insanın bir arada, her anı, iyisiyle kötüsüyle yaşadığı, tek yürek olduğu bir yerde aylarınızı geçirip sonrasında o veda anı geldiğinde bir daha herkesi aynı yer ve zaman
dilimi içerisinde göremeyeceğini bilmek bile bile lades demek.
Bunun yanı sıra dünyanın her yerinde, her kafanıza estiğinde gidip ziyaret edebileceğiniz bir tas yemeği ve kocaman yürekleri içinde barındıran sıcacık yuvalarınız
oluyor. Yeni bir şarkı duyduğunda sizi hatırlayıp kilometrelerce mesafeden sesinizi
duymak isteyen, farklı kültürleri tanıyıp anlamaya çalışarak Türkiye’de yaşadığınız
için Christmas’ da değil ama yeni yılda mesaj atacak kadar nazik dostlarınız oluyor.
Şuan nereye aitim, hangisi benim ailem, hangisi benim kültürüm bilemiyorum. İlk
başta adımı söylemeye çalıştıklarını anlamadığım insanlar sayesinde adımın telaffuzunu dönene kadar unuttum. Şansım mı diyeyim, nasıl düşünürsünüz bilemem ama
kampımda hiç Türk olmaması asıl amacım olan İngilizce pratiğime sonsuz faydalı
oldu. Bundan önce de cesaret edip bir türlü üstesinden gelemediğim, evde beni bekleyen İngilizce romanlarımı yalayıp yutuyorum. Daha önce kafamda düşünüp sonrasında söylediğim tüm cümleleri düşünmeden konuşmayı öğrendim ben başka bir
dilde. Nasıl söylesem benim kalbim hala Amerika’daki ailem ve kampım için atıyor.
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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

