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Yaz aylarının sıcaklığına henüz doyamamışken
ve pastırma yazlarını beklerken kışın
birdenbire gelen soğukları kapımıza dayanmış
durumda. Bizler geçen yazla beraber yavaş
yavaş 2013 yılının sonuna gelmekteyiz ve“ Nasıl
geçti bu sene hiç anlamadık “ sözleri de yavaş
yavaş herkesin diline yerleşmekte. Yeni yıl,
en ümitsizlerimiz için bile yeni umutlar, yeni
başlangıçlar, yeni kararlar ve daha iyi bir hayat
beklentisi demek. Biz de yeni bir yıla başlarken, kendi hayatlarına
bir yurtdışı deneyimi katmak isteyen arkadaşlarımız için 6. sayımızı
hazırladık.

Learn English with INTO in vibrant city centre locations
or on university campuses in the UK and USA
• General English
• Academic English
• Examination courses
plus…

• Subject and Language Integrated Summer Courses
…an exciting new range of courses which allow your students to study
English through an academic or cultural subject of their choice.

Hiç şüphesiz ki, yurtdışı eğitim programlarına katılmak isteyen
arkadaşlarımız için en zoru, nerden başlayacağına, nasıl bir ülke,
program seçeceğine karar vermek. Biz de bu sayımızda, farklı
yaş grupları için, farklı programlara, farklı ülkelere yer vererek
alternatifler konusunda sizleri bilgilendirmek ve yol göstermek
istedik.
Bu sayımızda, yurtdışı alternatifini lisans eğitimi dönemlerinde
değerlendiremeyenler için farklı bir ülke alternatifi olarak,
İspanya’da yüksek lisans eğitimine yer verdik. Yine lisans ve yüksek
lisans eğitimi için daha uygun bütçeli eğitim alternatifleri sunan
İngiltere’deki College ‘larda bu eğitimleri önermek istedik.
Özellikle İşletme eğitimi almak isteyen öğrencilerin en yoğun olarak
tercih ettikleri ülke olan Amerika‘da 4 yıllık işletme okullarını ele
aldık.
Birçok kişi için hem İngilizce dil eğitimi, hem de akademik amaçlı
eğitimler için tercih noktası olan Kanada’ya ülke rehberimizde yer
verdik. Kanada’da eğitim, yaşam ve çalışma gibi konuları işledik.

ULUSLARARASI EĞİTİM
DANIŞMANLARI DERNEĞİ
UED’ye BÜYÜK ONUR...
Uluslararası eğitim sektörünün en önemli yayını olan Study
Travel Magazine’in her sene verdiği ve sektörün “Oscar”ları
olarak kabul edilen STM Star Awards ödüllerinin kazananları, sektörün en önemli organizasyonlarından biri olarak
görülen Alphe Workshop bünyesinde Londra’da yapılan bir
galada açıklandı ve kendi kategorisinde birinci olan UED,
ödülünü kazandı!

Özellikle iş yaşamında İngilizceye ihtiyaç duyan ve belli alanlarda
İngilizce bilgilerini geliştirmek isteyen arkadaşlarımızı da unutmadık
ve profesyonellere yönelik İngilizce eğitimlerini ele aldık. Belli bir
İngilizce seviyesine sahip olan ve özel alanlarda profesyonellere
yönelik İngilizce eğitimi isteyen kişiler, bu sayımızda konuyla ilgili
detaylı bilgilere ulaşabilecekler.
Birçok kişi için, eğitim ve ülke tercihi kadar, konaklama da aynı
şekilde önemli. Bu konunun da yurtdışında eğitim almak isteyen
öğrenciler için başlı başına bir unsur oluşturduğunu düşünerek,
yurtdışında konaklama imkanları ile ilgili bir dosya oluşturduk.
Yurtdışında, aile yanı konaklama, yurt konaklama ve bağımsız ev
kiralama seçeneklerini anlatmaya çalıştık.
Bu sene bizi çok heyecanlandıran ve bunun yanında da gururlandıran
bir ödül sahibi olduk. Uluslararası eğitim sektörünün en önemli
yayını olan Study Travel Magazine’ in her sene verdiği ve sektördeki
okul ve danışmanlık firmalarının oyları ile sahiplerini bulan STM
Star Awards ödüllerinde “Acente Derneği“ kategorisinde bu sene
UED birinci oldu! Bu alanda, STM Star Awards ödüllerini Türkiye’den
alan ilk ve tek kurum olma unvanını kazanma gururunu sizlerle
paylaşmak istedik.
Bu sayımızı da beğenerek okuyacağınızı umuyor, yeni gelen yılın
sizler için yeni umutlar ve yeni başlangıçlar getirmesini diliyoruz.
Kim bilir, belki de yeni yılınıza bambaşka bir kıtadan ve bambaşka bir
hayattan merhaba dersiniz…

Email: english@into.uk.com
www.intohigher.com/english

ALMANYA, AVUSTURYA VE
İSVİÇRE’DE
ALMANCA EĞİTİMİ
Avrupa Birliği sınırları içerisinde “anadil” olarak en çok
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 resmi ya da gayri resmi dillerden biridir.

Gökçe Bayram
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6 ayda bir yayınlanan UEDUCATION dergisindeki yazı ve fotoğrafların tüm hakları, dergi
logosu ve isim hakkı UED Uluslararası Eğitim Danışmanları Derneği'ne aittir. Kaynak
gösterilerek de olsa yazılı izin alınmadan alıntı yapılamaz. Dergide yer alan reklamlar
bedelsiz olarak yayınlanmaktadır.

48

Merak Ettikleriniz

14

haberler

haberler

TIMES HIGHER EDUCATION
RANKINGS ve CALIFORNIA
INSTITUTE OF TECHNOLOGY’NİN
BÜYÜK BAŞARISI...
Dünyanın en iyi üniversitelerine dair yapılan sıralama
çalışmalarının en önde gelenlerinden biri olarak kabul
edilen ve uluslararası itibarı oldukça yüksek olan Times
Higher Education Rankings 2013-2014 sıralaması açıklandı.
California Institute of Technology üstüste üçüncü kez ilk
sırada yer alma başarısını gösterirken, Harvard ikinci,
Oxford üçüncü, Stanford Üniversitesi ise dördüncü sırada
yer aldı.
Türkiye’deki üniversiteler içinde ise, Boğaziçi Üniversitesi
dünyanın en iyi 200 üniversitesi arasında yer alma başarısını
gösterirken, ilk 400 içindeki diğer üniversitelerimiz ise İTÜ,
ODTÜ, Bilkent Üniversitesi ve Koç Üniversitesi oldu.
199. sırada kendine yer bulan Boğaziçi Üniversitesi’nin bu
başarısı ile ilk 200 arasına ilk kez giren Türkiye gibi, İspanya
ve Norveç de bu sene ilk kez en iyi 200 üniversite arasına
temsilci sokma başarısını gösterdiler. İlk 200 üniversite
içindeki 26 ülkenin diğerleri ise ABD, İngiltere, İsviçre,
Kanada, Japonya, Singapur, Avustralya, İsveç, Hong Kong,
Çin, Kore Cumhuriyeti, Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda,
Finlandiya, Danimarka, Güney Afrika, İrlanda Cumhuriyeti,
Tayvan, Avusturya ve İsrail oldu.
Times Higher Education Rankings 2013-2014 araştırmasının
eksiksiz listesi için;
http://www.timeshighereducation.co.uk/world-universityrankings/2013-14/world-ranking

AVUSTRALYA’DA ÖĞRENCİ
MEMNUNİYETİ ARTIYOR…

Bu Yardım Masası’nın amacı Amerika Birleşik Devletleri’nde
WAT programına katılan Türk vatandaşlarını, ABD’de
bulundukları süre boyunca sahip oldukları sorumluluklar
ve haklar konusunda bilgilendirmenin yanı sıra orada
yaşayabilecekleri problemlerin çözümünde kendilerine
en sağlıklı ve etkili yardımı sağlamaktır. Yaşanabilecek
bu problemler ABD’deki sponsor ya da işverenlerden
kaynaklanıyor ise TADF tarafından çözüm yolları
aranmaktadır. UED ise bu proje içerisinde, WAT programı
ile ilgili katılımcının yaptığı ve çözümün danışmanlık firması
tarafından sağlanabileceği düşünülen şikayetlerde, gerekli
koordinasyonun sağlanması görevini üstlenmiştir.

Uluslararası Eğitim Danışmanları Derneği kısa süre
önce Türk-Amerikan Dernekleri Federasyonu ile ortak
bir çalışmaya imza atarak, öğrencilerin Work and Travel
Programı dahilinde yaşayabilecekleri çeşitli sorunlar için
başvurabilecekleri Work and Travel Yardım Masası birimine
destek vermeye başlamıştır.
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Eğitim deneyimi göz önünde bulundurulduğunda %86
oranında öğrenci “memnun kaldıklarını” ya da “oldukça
memnun kaldıklarını” belirtirken Avustralya’da yaşam söz
konusu olduğunda ise bu rakam %88’e çıkmaktadır. Bununla
birlikte yaşama ve konaklama masrafları için duyulan
memnuniyet oranı %51 iken, fiyatlardaki değişimlerle
birlikte bu oran % 42’lere kadar gerilemiştir.

NOVA SCOTIA’DAKİ
DİL OKULLARI İÇİN YENİ
DÜZENLEMELER…
Kanada’nın Nova Scotia (NS) eyaleti hükümeti ülkede dil
okullarını düzenleyen ilk eyalet oldu.
Çalışma ve İleri Eğitim (Labour and Advanced Education)
Bakanı Frank Corbett tarafından açıklanan The Languages
School Act kapsamında dil okulları öğrencilere belli bir
standartın üzerinde hizmet sunmak ve kapanmaları halinde
öğrencilerin maddi zararını karşılamakla yükümlü hale
geldiler.

WAT DESTEK MASASI,
TADF - UED İŞBİRLİĞİ…

Uluslararası Öğrenci Anketi 2012’ye (International Student
Survey 2012) göre Avustralya’ya eğitim almak için gelen
uluslararası öğrencilerin memnuniyet seviyesi artmaktadır.
Bu anketten çıkan bir diğer sonuç da her geçen gün daha
çok öğrencinin bir yurtdışı eğitim danışmanlığı firmasından
hizmet almayı tercih ediyor olmasıdır.
Australian Education International tarafından düzenlenen
bu ankete göre Avustralya’ya gelen öğrencilerin %87’si bu
deneyimlerinden “memnun kaldıklarını” ya da “oldukça
memnun kaldıklarını” söylemekte olup, 2010 yılında
gerçekleşen ankette bu oran %86 olarak açıklanmıştır.

Bu ankete göre yüksek öğrenim öğrencileri ülke ve şehir
seçimi konusunda %44, mesleki eğitim (VET) alanlar okul
seçimi aşamasında %66, Elicos öğrencileri ise %52 oranında
eğitim danışmanlığı firmalarından yardım aldıklarını
belirtmişlerdir.

“Bizim önceliğimiz öğrencilerdir. Uluslararası öğrencilerimize değer vermekte ve onların en iyi kalitede eğitim almalarını sağlamaktayız.” şeklinde konuşan Corbett “Bu yeni
düzenleme öğrencileri korumanın yanı sıra onların üst düzeyde dil eğitimi sunan bir okulda amaçlarını gerçekleştirmelerini sağlamaktadır.” şeklinde devam etti.

2012’de gerçekleşen ve Avustralya’da hayata geçirilen ikinci
Uluslararası Öğrenci Anketi olan anket, küresel karşılaştırmalar yapabilmek ve gelecekteki karar alma süreçlerine
fayda sağlamak amacıyla, dünyada öğrenci eğilimlerini ölçen International Student Barometer (Uluslararası Öğrenci
Barometresi) sistemi ile gerçekleştirilmiştir. Ankete katılan
öğrenci sayısı ise 55,000 civarında olmuştur.

Nova Scotia eyaletindeki dil okulları yanında, diğer
eyaletlerdeki dil okullarını bir araya getiren Languages
Canada tarafından da memnuniyetle karşılanan bu yeni
düzenleme ile eyalet içindeki dil eğitimi sektörü, federal
hükümetin önerdiği değişiklerle de örtüşmüş oldu.

SON 12 AY İÇERİSİNDE
2 MİLYON KİŞİ IELTS SINAVINI
TERCİH ETTİ…

Languages Canada’nın direktörü Gonzalo Peralta’nın
sözleriyle, “Bu yeni düzenleme Kanada’daki dil eğitimi
sektörü adına kilometre taşı denebilecek bir gelişmedir.
Diğer Kanada eyaletlerinin de bizim yolumuzdan gitmelerini
ummaktayız.”

UEDUCATION

MAGAZINE

aday sayısı önceki döneme kıyasla %11 oranında artmıştır.
Sınav sayısındaki bu artış aynı zamanda her geçen
gün daha çok kurumun ve organizasyonun yabancı dil
yeterliliği belgesi olarak IELTS sınavını tercih ettiğini
ortaya koymaktadır. Bugün IELTS, 135 farklı ülkede
8000’in üzerinde eğitim kurumunun yanı sıra işveren,
profesyonel birlikler ve devlet kademeleri tarafından
da kabul edilmektedir. Bu rakamlara, Amerika Birleşik
Devletleri’nde IELTS sınavını kabul eden 3000’in üzerindeki
kurum da dahildir.
ABD’nin Missouri eyaletinin St. Louis kentinde düzenlenen
NAFSA Konferansı’ndaki IELTS masasında konuşan IELTS
USA’nın CEO’su Zach Johnson “Sınava katılanlar arasından
Amerika’da eğitim görmek amacını taşıyanların sayısı her
geçen yıl artmaktadır ve Amerika’nın yurtdışından öğrenci
kabul eden en saygın 25 üniversitesi İngilizce yeterliliği için
IELTS sınavını kabul etmektedir.” şeklinde konuştu.
Küresel olarak; Çin, Hindistan, Suudi Arabistan, Birleşik
Arap Emirlikleri ve Türkiye gibi ülkelerde IELTS’e
duyulan yüksek talep, bu ülkelerdeki öğrencilerin
Avustralya, Kanada, Birleşik Krallık ve Amerika’daki
eğitim kurumlarına her geçen gün artan ilgisi nedeniyle
konumunu sürdürmektedir.
British Council’in IELTS sorumlusu John Gildea “Dünya
genelinde gördüğümüz inanılmaz büyüme; hem IELTS’in
yabancı dil yeterliliklerini belgeleme gereksinimi duyan
kişiler arasındaki hızla artan popülerliğinin, hem de
IELTS’in İngilizce iletişim kurabilme becerisini ölçmede
güvenilir bir araç olduğuna inanan kurumların seçimlerinin
bir sonucudur.” şeklinde değerlendirmede bulunurken IDP
IELTS sorumlusu John Belleville ise “IELTS dünyadaki
900’den fazla merkeziyle, en güvenilir ve yüksek profilli
İngilizce yeterlilik sınavı olma özelliğini sürdürmektedir.”
olarak ekledi.
Bu konuda görüşünü sorduğumuz British Council
Türkiye Sınavlar Departmanı Yöneticisi Sn. Cahit Özer ise
“Türkiye’de de IELTS’i tercih eden insanların sayısı her
geçen gün artıyor. Türkiye’deki bütün yüksek öğrenim
kurumlarının kabul ettiği IELTS’e adaylar; hem yurt içi
hem de yurt dışı eğitim fırsatlarından yararlanabilmek için
giriyorlar. Yalnızca güvenilirliği ve geçerliliği ile değil aynı
zamanda kağıt-kalem uygulaması ile IELTS benzerlerinden
büyük farklılıklar gösteriyor ve adayların dil becerilerini en
başarılı şekilde gösterebildikleri İngilizce yeterlilik sınavı
olmaya, dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de devam ediyor.”
dedi.

IELTS (The International English Language Testing System),
hem yüksek öğrenim hem de göçmenlik alanlarında
dünyanın en popüler İngilizce yeterlilik sınavı olarak
kazandığı konumunu her geçen gün güçlendirmektedir.
Son 12 ay içerisinde dünya çapında 2 Milyon kişi IELTS
sınavına girmiştir.
Buna göre son bir sene içerisinde IELTS sınavına giren
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ÖĞRENCİ ZİYARETÇİ VİZESİ
UYGULAMASI
BAŞARILI BİR ŞEKİLDE DEVAM
EDİYOR...
Birleşik Krallık Home Office* tarafından yapılan açıklamaya göre Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerden gelen
öğrencilere 6 aya kadar eğitim görme fırsatı veren Öğrenci
Ziyaretçi Vizesi, yüksek profilli, ülke ekonomisine katkıda
bulunan ve düşük risk taşıyan öğrenciler tarafından tercih
ediliyor.
Kurum tarafından, Haziran 2011 – Mayıs 2012 arasında
Birleşik Krallığa girmek için yapılan vize başvurularından
1000 tanesinin incelenmesi ve vizeye ihtiyacı olan ülkelerin vatandaşları ile Kasım 2012’de Londra’nın Heathrow
Havaalanı’nda yapılan araştırmaya göre, kabul edilen tüm
başvurular içinde yüzde olarak %19,1 lik pay ile ilk sırada
yer alan Rusya vatandaşlarını %15,6 ile Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşları izlemektedir. Kabul edilen başvurularında %12,8 pay ile Türkiye vatandaşları üçüncü sırada
yer alırken, %9,5 ile Suudi Arabistan vatandaşları ve %6,6
ile Hindistan vatandaşları izlemektedir. Bu grubun ülkede
ortalama kalış süreci bir ayın biraz üzerindedir. Bununla
birlikte, kendi ülkelerinde bir işte çalışmakta olanların ise
%23’ünün öğretmen olması dikkat çekicidir.
Öğrenci Ziyaretçi Vizesi alabilmek için bir koşul olmasa da
vize gerektirmeyen ülkelerin vatandaşlarının %82’si, vizeye tabi ülkelerin vatandaşlarının ise %80’i Birleşik Krallık
sınırları içinde eğitim alacakları okulun “Highly Trusted
Sponsor” grubunda olduğu da araştırma sonucunda ortaya çıkan verilerden biridir.
Bu raporda aynı zamanda 304 adet reddedilen vize başvurusu da incelenmiştir. Buna göre Türkiye’den yapılan
başvurulardan red alanlar, toplam redlerin %15,1’ini oluşturmaktadır. Reddedilen bu vizelerde en çok karşılaşılan
red sebebi ise %50,4 ile başvurularda yetersiz belge sunulmasıdır.
*UK Home Office, Birleşik Krallığın, içinde göçmenlik bürosunun yanı sıra polis, sınır güvenliği ve güvenlik servisi
MI5’ın da bulunduğu birimlerden sorumlu hükümet departmanıdır.

haberler
AVUSTRALYA ULUSLARARASI
EĞİTİMDE EN PAHALI ÜLKE,
ANCAK BU DEĞİŞEBİLİR...
HSBC’nin kısa zaman önce yaptığı araştırmaya göre
üniversite eğitiminde toplamda yıllık 38,000 Amerikan
Doları’nı bulan ders, konaklama ve ek ücretleri ile Avustralya, yabancı öğrenciler için en pahalı ülke konumunda.
Buna karşın Avustralya dünyada eğitim için en çok tercih
edilen ülkelerden biri olma statüsünü devam ettiriyor.
Bu araştırmaya göre Avustralya’yı, ortalama 35.000 USD
ile Amerika, 30.000 USD ile de Birleşik Krallık izlemektedir. Avustralya ekonomisinin güçlü olması ve Avustralya Doları’nın değerini korumasının Avustralya’yı eğitim
için diğer ülkelere göre daha pahalı hale getirdiğini belirten HSBC’nin Kişisel Bankacılık ve Sermaye Yönetimi
Departmanı’nın Avustralya sorumlusu Graham Heunis:
“Avustralya ekonomisinin son 5 yıl içinde diğer batılı ülkelere kıyasla daha fazla büyümesine karşın, bu büyümenin getirdiği para birimindeki değer artışı, ülkenin önemli
“ihraç”larından biri olan eğitimde de maliyetlerin yükselmesine neden olmuştur.”
Avustralya eğitim sektörünün 2009-2012 yılları arasında
yabancı öğrenci sayısında %12’lik bir düşüş yaşamış olmasına karşın, 2011 yılında yapılan bir araştırmada ülkedeki
tüm öğrenci nüfusunun %21’ini yabancı ülkelerden gelen
öğrencilerin oluşturduğu görülmüştür. Bu oran Kanada,
Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki yabancı öğrenci oranlarından çok daha fazladır.
Graham Heunis: “Avustralya, yurtdışından gelen öğrencilerin sayısında bir düşüş yaşamış olsa da ülkedeki yabancı
öğrenci popülasyonu halen oldukça fazla ve bu da bizlere
çoğu öğrencinin eğitim alacakları ülkeyi seçerken maddi
yeterlilik faktörünün ötesine bakıp eğitim ve yaşam kalitesi
kriterine göre karar verdiğini gösteriyor. Son 3 yılda Avustralya Doları’ndaki artışın etkisi altında ayakta kalabilmiş
yüksek öğrenim kurumlarının, bu para biriminin değer
kaybetmesinin de etkisiyle eski yabancı öğrenci rakamlarına ulaşmalarını beklemekteyiz.”
Heunis’e göre ülkeye gelecek olan öğrenci sayısının artacağına dair bu umutlu yaklaşımda bir diğer etken de
Avustralya hükümetinin 2012 yılından itibaren uluslararası
yabancı öğrenciler için olan vize sürecini daha kolay ve seri
hale getirmesi olmuştur.
Bu araştırmaya göre dünyada uluslararası öğrenciler için
okul ve yaşam maliyetlerinin en yüksek olduğu 3 ülke
Kaynak:http://www.hsbc.com.au/1/2/about/news/13/130813
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Ülke

Yıllık Eğitim Ücreti

Yıllık Yaşam Masrafı Yıllık Toplam

Avustralya

25.375 USD

13.140 USD

38.516 USD

A.B.D.

25.226 USD

10.479 USD

35.705 USD

Birleşik Krallık

19.291 USD

11.034 USD

30.325 USD
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BİRLEŞİK KRALLIK’TA
TURİSTİK VE TİCARİ VİZELER İLE
DİL EĞİTİMİ...
Birleşik Krallık vizelerini düzenleyen Home Office yayınladığı basın bülteninde, vizelerde yaptığı değişiklikleri duyurdu.
Buna göre ziyaretçi ya da iş amaçlı ziyaretçi vizesiyle ülkeye giriş yapanlar, vizeye sahip olacakları 6 aylık periyodun
6 haftaya kadar olan kısmında eğitim alma şansına kavuşuyor.
Ziyaretçiler kendilerine sunulan bu 6 haftalık eğitim alma
fırsatını isterlerse tek bir seferde blok olarak, isterlerse
aylara dağıtarak kullanabileceklerdir. Bununla birlikte ziyaretçiler sadece İngilizce eğitimi alanında faaliyet gösteren
Accreditation UK gibi kurumlar tarafından akredite edilmiş
dil okullarında eğitim alabilecekler.
English UK genel müdürü Tony Millns, İngilizce dil eğitimi
veren akredite olmuş kurumların bu değişikliğe oldukça sevindiğini söyledi ve ekledi; “Vize uygulamalarındaki bu değişiklik önemli bir garipliği kaldırmasıyla da faydalı olmuştur. Ülkemize gelen turistler teknik olarak, yoga yapmayı,
ata binmeyi ya da seramik işçiliğini kurslarda öğrenebiliyor ancak ziyaret ettikleri ülkenin dilini bir okula kaydolarak öğrenmelerine izin verilmiyordu...Üyelerimiz, buraya iş
amacıyla gelen birçok ziyaretçiden bu eğitim kurumlarında
“İş İngilizcesi” yeterliliklerini ve pazarlık yapma becerilerini arttırmak istediklerine dair talepler geldiğini ancak iş
amaçlı ziyaretçi vizesi kapsamında dil eğitimine izin verilmemesi nedeniyle bu kişileri geri çevirmek zorunda olduklarından bahsediyorlardı. Bundan dolayı bu değişimi şiddetle destekliyoruz; bununla birlikte Home Office ile ortaklaşa
çalışarak, akredite olmayan kurumların bu yeni düzenlemeleri suistimal etmemesi için de elimizden geleni yapacağız.”
Kaynak: www.englishuk.com/download-press.../1869

UED ÜYELERİ MALAGA’DAYDI...
Üyesi olan eğitim danışmalığı firmalarının bünyesinde eğitim danışmanı olarak çalışan kişilerin, öğrenci yönlendirdikleri okulların tesisleri ve sundukları imkanlar konusunda
doğru bilgi sahibi olmasının, öğrencilerimizin ve velilerinin
memnuniyeti açısından taşıdığı önemin farkında olan UED,
yurtdışındaki eğitim kurumlarına ziyaretler düzenleyerek,
eğitim danışmanlarının bu okulları yerinde görmesini sağlıyor.
Bu amaçla, Malaga Turizm Otoritesi -Malaga Costa Del
Sol- ve Türk Havayolları işbirliği ile 25-28 Ekim tarihlerinde
gerçekleştirilen çalışma
çervesinde UED üyeleri
Malaga’ya giderek hem
şehri gezdi hem de şehir-
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de bulunan Academy AIFP, Debla, Malaga Plus, Malaca Instituto, Cervantes, Alhambra, Malaga Si ve Maravillas isimli
dil okullarını ziyaret ederek gerek şehrin gerekse okulların
Türk öğrencilere sunduğu olanakları yerinde gördü.

İŞ DÜNYASINA İLK ADIMINIZI,
PERTH’TE İŞLETME EĞİTİMİ İLE ATIN...
Avustralya kıtasının batı ucunda yer alan Perth, gelişmiş iş yaşamı ile Avustralya ekonomisinin lokomotifi konumundadır. Perth’in
bu ticari başarısı ise, şehirde bulunan dünya klasında eğitim kurumları, yüksek kalitedeki işletme eğitimi ve gelişmiş araştırma
olanakları ile desteklenmesi sayesinde oluşmuştur.
Batı Avustralya’daki eğitim kurumları, finans, pazarlama ve muhasebe alanlarında başarılı mezunlar yetiştirmek yanında, işletme ve ticaret üzerine sundukları programlar ile de saygınlık
kazanmışlardır. Okullar ve işverenler, öğrencilere yeteneklerini
gerçek iş ortamında test etme ve geliştirme olanağı vermenin ne
kadar önemli olduğunun farkında olup, bunun için staj olanakları
sunmak amacıyla beraber çalışmakta ve projeler üretmektedirler.
The Australian Qualifications Framework, Avustralya’da sunulan
eğitimleri düzenler. Bu ulusal sistem, yüksek öğrenim, mesleki
eğitim ve ön hazırlık programları arasında bağ kurarak öğrencilerin üst seviyelerdeki eğitim programlarına geçişi ile -vize kurallarına da bağlı olmakla beraber- farklı eğitim kurumları arasında transfer olmalarına olanak sağlar. Perth’deki birçok kolej,
üniversitelerdeki işletme programlarına avantajlı giriş imkanı
sağlamaktadır. Perth’deki bu okullar, öğrencilerin yabancı dil ve
eğitim becerilerinin gelişimi için gerek duydukları desteği, daha
küçük mevcutlu sınıflarda sunarak, bu öğrencilerin kolejlerden
üniversitelere kolay geçişinde yardımcı olmaktadır. Eğitim düzeyiniz veya gelecek hedefiniz ne olursa olsun, Perth’de size uygun
bir ön hazırlık programı bulabilirsiniz.
Perth’de eğitim ve yaşam hakkında daha geniş bilgi için UED üyeleri ile temasa geçebilir veya www.studyperth.com.au sitesini
ziyaret edebilirsiniz.

AVUSTRALYA
WORK AND HOLIDAY KONTENJANI
DOLDU...
Katılımcılara Avustralya’da hem eğitim hem de tatil olanağı sunan Work and Holiday programı için 2013 yılında Türk öğrencilere
ayrılan 100 kişilik kota Ekim 2013 itibarı ile doldu. 2014 yılı kontenjanları henüz belirlenmedi ancak Türk öğrencilere ayrılan kotanın arttırılması için karşılıklı görüşmelerin devam ettiği belirtildi.
Konu ile ilgili detaylı bilgileri UED üyelerinden alabilirsiniz.
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UED ÖDÜLLERİ

YILIN EN İYİ HAVA YOLU

Sektörün önde gelen kurumlarını bir araya getiren UED, gerek Türk öğrencilerine ve eğitim danışmanlığı firmalarına en iyi
hizmeti sunan yurtdışı dil eğitimi kurumlarını belirlemek, gerekse bu eğitim kurumlarını ödüllendirmek üzere, Türkiye’de
benzeri yapılmamış bir çalışmayı daha, UED YURTDIŞI EĞİTİM ÖDÜLLERİ TÜRKİYE - UED AGENCY AWARDS of TURKEY’i
gerçekleştirdi.

YILIN EN İYİ SİGORTA KURULUŞU

Tüm Dünya

TÜRK HAVA YOLLARI

Tüm Dünya

GUARD ME

Kazananları, UED üyesi eğitim danışmanlığı firmalarının yöneticilerinin oyları ile belirlenen ödüller, ülkelere göre en iyi dil
ve yaz okullarının yanı sıra, yurtdışına giden tüm öğrencilerin hizmet aldıkları havayolu ulaşımı ve seyahat sigortası sektörlerinden de yıldızları belirledi.
Ödül verilen kategoriler ve kazananlar:

YILIN EN İYİ İNGİLİZCE DİL OKULU
Amerika Birleşik Devletleri

ELS LANGUAGE CENTERS

YILIN EN İYİ YAZ OKULU – İngilizce Kategorisinin Kazananı
Bu harika ödül için UED’ye teşekkür ederiz. Türkiye’de bu kadar profesyonel, enerjik
ve güler yüzlü danışmanlar ile çalıştığımız için çok memnunuz ve 2014 yılında da bu
işbirliğimizi arttırarak devam ettirmek istiyoruz.

İngiltere

LONDON SCHOOL OF ENGLISH

Nicole Kennedy / Satış Direktörü

Kanada

ILAC INTERNATIONAL LANGUAGE
ACADEMY OF CANADA

Avustralya

Malta

İrlanda

ESE-EUROPEAN SCHOOL OF ENGLISH

www.studiocambridge.co.uk

ELS LANGUAGE CENTERS

CES-CENTRE OF ENGLISH STUDIES

YILIN EN İYİ DİL OKULU
Almanca

DID-DEUTSCH in DEUTSCHLAND

Fransızca

FRENCH in NOMANDYY

YILIN EN İYİ ZİNCİR DİL OKULU
Tüm Dünya

EMBASSY ENGLISH

YILIN EN İYİ İNGİLİZCE DİL OKULU – İngiltere Kategorisinin Kazananı
Tüm ekibim adına, bize oy veren herkese teşekkür etmek istiyorum. Bu ilk UED ödüllerinin bir kazananı olmak bizim için bir onurdur. UED ve üyeleri ile bu zamana kadar
başarı ile yürüttüğümüz işbirliğinin gelecekte de devam edeceğine inanıyoruz.
İtalyanca

LINGUAVIVA

Neil Futerill / Ülke Müdürü
www.londonschool.com

İspanyolca

ENFOREX

YILIN EN İYİ YAZ OKULU
YILIN EN İYİ İSPANYOLCA DİL OKULU Kategorisinin Kazananı
Bu ödülü kazanmak bizim için büyük bir onur. Enforex – Don Quijote olarak İspanya’nın
sunduğu olanaklar hakkında kamuoyu billinci oluşturmak için UED üyeleri ile yakın
çalışmaya devam edeceğiz.

Fransızca

AZUR LINGUA

Domenico Oppizzio / Türkiye Bölge Müdürü
Almanca

HUMBOLDT INSTITUT

www.enforex.com

İngilizce

STUDIO CAMBRIDGE
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ULUSLARARASI EĞİTİM DANIŞMANLARI DERNEĞİ
YILIN EN İYİ İNGİLİZCE DİL OKULU – ABD ve YILIN EN İYİ DİL OKULU
AVUSTRALYA Kategorilerinin Kazananı

!

Türkiye’nin en seçkin firmaları tarafından düzenlenmis olan bu ödüllerde iki kategoride birinci
seçilmis olmaktan duyduğumuz memnuniyet ve haklı gurur için katılımcı firmalara teşekkür
ederim. Tüm ELS ekibi olarak öğrenci ve acentelerimize en iyi hizmet ve egitimi vermeyi bir görev edinmiş bizler bundan sonra da hizmet ve programlarımızla öncü olacağız. ELS Dil Okulları,
her yıl olduğu gibi 2014 yılında da yeni kampus lokasyonları ve programları ile sizlerin yanında
olacaktır.

Osman Akyüz / ELS Türkiye Yöneticisi
www.els-aec.com

YILIN EN İYİ YAZ OKULU – Almanca Kategorisinin Kazananı
UED üyeleri tarafından bu ödüle layık görülmek bizim için büyük bir zevk ve onur. Humboldt Institut olarak öğrencilerinize, Berlin’de yeni açtığımız okulumuzla sayısı 16’ ya ulaşan merkezlerimizde Almanca öğrenimi için en iyi olanakları sunmaya devam edeceğiz.
Johanna Froehle / Pazarlama Direktörü
www.humboldt-institut.org

YILIN EN İYİ İNGİLİZCE DİL OKULU – İrlanda Kategorisinin Kazananı
Centre of English Studies olarak UED ödüllerinde En İyi İngilizce Dil Okulu/İrlanda
kategorisinin ilk kazananı olmaktan çok mutluyuz. Bu bizim için çok prestijli bir ödül
ve bize oy veren herkese teşekkür ederiz.
Jonathan Quinn / Pazarlama Direktörü
www.ces-schools.com

YILIN EN İYİ İNGİLİZCE DİL OKULU – Malta Kategorisinin Kazananı
ESE’nin yönetimi ve tüm çalışanları olarak, Maltadaki En İyi İngilizce Dil Okulu seçilmemizden dolayı, şükranlarını sunmak isteriz. Bu ilk UED Ödülünü kabul etmek bir
onurdur ve kaliteli hizmet sunmaya devam etmekteki kararlılığımızı belirtmek isteriz.

UED’ye BÜYÜK ONUR...
Uluslararası eğitim sektörünün en önemli yayını olan Study Travel Magazine’in her
sene verdiği ve sektörün “Oscar”ları olarak kabul edilen STM Star Awards ödüllerinin kazananları, sektörün en önemli organizasyonlarından biri olarak görülen
Alphe Workshop bünyesinde Londra’da yapılan bir galada açıklandı ve kendi kategorisinde birinci olan UED, STM Star Agency Association ödülünü kazandı!
Bu yıl sekizincisi düzenlenen ödüllerde UED, herhangi bir kategoride STM Star Awards ödüllerini
Türkiye’den kazanan ilk ve tek
kurum olma ünvanını kazanarak
ülkemize de büyük bir gurur yaşatmış oldu.
Uluslararası Eğitim Sektörü’nün
baş aktörleri olan okullar ve eğitim danışmanlığı firmalarının karşılıklı oylarıyla sahiplerini bulması
sebebi ile de oldukça özel bir yere
sahip olan STM Star Awards ödüllerinde, ilk olarak aday gösterme sürecinde tüm dünyadan
eğitim danışmanlık firmaları dernekleri ile yarışan, ikinci
aşamada ise tüm dünyadan uluslararası eğitim kurumlarının oyları ile aday gösterilmeyi başaran diger 4 derneği -Aseproce / İspanya, Salta / İsviçre, TIECA / Tayland ve
AREA / Rusya- geride bırakan UED, tüm dünyadan 800’e
yakın katılımcının huzurunda ödülünü aldı.
UED’yi temsilen ödül törenine katılan UED Yönetim Kurulu
Başkanı Eren Göker, ödülü aldıktan sonra kısa bir konuşma
yaparak tüm oy kullananlara teşekkür etti.
Ardından, ödül törenine katılan diğer UED Yönetim Kurulu
üyeleri ile STM Dergisi Muhabiri’nin sorularını yanıtlayan
UED Başkanı şunları dile getirdi. “...Yurtdışı eğitim sektöründe fark yaratmak adına yola çıkan derneğimizin bu başarısında Yönetim Kurulu üyeleri ve dernek çalışanlarının
çabalarının etkisi büyük olsa da, UED’yi var eden üyelerinin,
uzun yıllar boyunca yurtdışı eğitim danışmanlığı etiğinden
ve yurtdışındaki okullar ile ilişkilerinde profesyonellikten
taviz vermemiş olmalarının asıl neden olduğunun farkındayız. Bu nedenle bu başarıda emeği geçen tüm değerli UED
üyelerine teşekkür ediyor, bu ödülün sadece derneğimiz ve
üyelerine değil, tüm yurtdışı eğitim danışmanlık sektörüne
hayırlı olmasını diliyoruz...”

United International College - İngiltere
En iyi İspanyolca Okulu;
Malaca Instituto - Malaga İspanya
En iyi Fransızca Okulu;
Accent Francois - Montpellier Fransa
En iyi Almanca Okulu;
GLS Berlin - Berlin Almanya
En iyi Zincir Okul;
ILSC Education Group - Kanada
En iyi İtalyanca Okulu;
Studioitalia Rome - Roma İtalya
Diğer diller arasında en iyi okul;
Mandarin House - Çin
En iyi Staj Olanağı Sunan Okul;
Twin Group - İngiltere
En iyi Lise;
Bellerbys College - Brighton İngiltere
En iyi Mesleki Okul;
Cambridge School of Visual & Performing
Arts - Cambridge İngiltere
En iyi Junior/18 yaş altı Okul;
Tamwood International Junior Centres - Kanada

STM Star Awards ödüllerinde ödül kazanan okullar
şunlardır:
En iyi İngilizce Okulu - Kuzey Amerika;
Tamwood International College - Kanada

Sean Bradshaw / Direktör
www.ese-edu.com

En iyi İngilizce Okulu - Güney Yarımküre;
English Language Company - Avustralya
En iyi İngilizce Okulu - Avrupa;
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önemli tarihler
SAT Sınavı

Cambridge English: Business Preliminary sınavı (BEC)

2013
Kasım
Aralık

2
7

SAT sınavı
SAT sınavı

2013
1, 23 Kasım (Paper-Based) – 9, 27 Kasım (Computer-Based)
13 Aralık (Computer-Based)

2014
Ocak
Mayıs

25
3

SAT sınavı
SAT sınavı

2014
25 Ocak (Computer-Based)
21 Şubat (Computer-Based)
13 Mart (Paper-Based) – 21 Mart (Computer-Based)
1 Nisan (Paper-Based) – 12 Nisan (Computer-Based)

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 döneminde talebe göre yapılmaktadır. Bu da GMAT sınavına girmek isteyenlere büyük kolaylık sağlamaktadır. Randevu için uygun zamanlar kapasiteye ve başvuru yoğunluğuna göre değişiklik göstermektedir. Sınav için uygun zamanları
size en yakın sınav merkezinden öğrenebilirsiniz.

IELTS Sınavı
2013
Kasım 9 (BC, IDP)
Kasım 16 (BC, IDP)
Kasım 21 (BC, IDP)
Kasım 30 (BC, IDP)

:Son başvuru: Ekim 25 (BC), Kasım 3 (IDP)
:Son başvuru: Kasım 1 (BC), Kasım 10 (IDP)
:Son başvuru: Kasım 6 (BC), Kasım 17 (IDP)
:Son başvuru: Kasım 15 (BC), Kasım 24 (IDP)

Aralık 7 (BC, IDP)
Aralık 12 (BC, IDP)
Aralık 14 (BC, IDP)
Aralık 21 (BC, IDP)

:Son başvuru: Kasım 22, Aralık 1 (IDP)
:Son başvuru: Kasım 27, Aralık 8 (IDP)
:Son başvuru: Kasım 29, Aralık 8 (IDP)
:Son başvuru: Aralık 6, Aralık 15 (IDP)

Bu sınavın “Speaking” bölümü tarihleri, sınava gireceğiniz test merkezi tarafından belirlenecektir. Sınavın bu bölümünü alma tarihiniz, “Reading,” “Writing,” ve “Listening” bölümlerinin hepsini beraber alacağınız tarihten önce ya da sonra olabilir. Daha fazla bilgi için
test merkezinizle iletişime geçiniz.

Pearson Test of English – Academic (PTE-A)
İstanbul

Ankara

2013
Kasım: 5, 12, 19
Aralık: 10, 17, 24

2013
Kasım: 7

Dergimiz yayına hazırlandığında henüz
2014 tarihleri açıklanmamıştır.

Dergimiz yayına hazırlandığında henüz
2014 tarihleri açıklanmamıştır.

Cambridge English First sınavı (FCE)

*Türkiye’de IELTS sınavı British Council ve IDP tarafından düzenlenmektedir. Sınav ve son başvuru tarihleri bu iki kurumda
farklılık gösterebilir. Ayrıntılı bilgi için lütfen bu kurumlarla iletişime geçiniz.

2013
9 Kasım (Paper-Based) – 29 Kasım (Computer-Based)
3, 7 Aralık (Paper-Based) – 14 Aralık (Computer-Based)
2014
18 Ocak (Computer-Based)
22 Şubat (Computer-Based)
8, 14 Mart (Paper-Based) - 22 Mart (Computer-Based)
12 Nisan (Paper-Based) – 10 Nisan (Computer-Based)

Cambridge English Advanced sınavı (CAE)
2013:
9, 30 Kasım (Paper-Based) - 16 Kasım (Computer-Based)
4, 14 Aralık (Paper-Based) - 7 Aralık (Computer-Based)

Bu sınavın “Speaking” bölümü tarihleri, sınava gireceğiniz test merkezi tarafından belirlenecektir. Sınavın bu bölümünü alma
tarihiniz, “Reading,” “Writing,” “Use of English” ve “Listening” bölümlerinin hepsini beraber alacağınız tarihten önce ya da
sonra olabilir. Daha fazla bilgi için test merkezinizle iletişime geçiniz.

2014:
11 Ocak (Paper-Based) - 18 Ocak (Computer-Based)
8 Şubat (Paper-Based) - 15 Şubat (Computer-Based)
5, 15 Mart (Paper-Based) - 21 Mart (Computer-Based)
5, 26 Nisan (Paper-Based) - 12 Nisan (Computer-Based)

Work & Travel 2014 Programı Başvuruları Başladı.
2014 yazında gerçekleşecek Work & Travel programı için başvurular başlamıştır. Başvurular 2014 yılı Nisan - Mayıs aylarına kadar devam
edebilmektedir. Bununla beraber, birçok kuruluş kontenjanını daha önce doldurduğu için kayıtlarını bu tarihten önce kapatmaktadır.
*Bu sayfalarda açıklanan sınav tarihlerinin tümü her sınav merkezi için geçerli olmayabilir veya organizatörler tarafından tarih değişikliğine gidilebilir. Ayrıntılı bilgi için lütfen size en yakın sınav merkezi ile iletişime geçiniz. Bu tarihlerin değişmesi durumunda UED Derneği
sorumluluk kabul etmemektedir.

Cambridge English Proficiency sınavı (CPE)
2013
9, 30 Kasım (Paper-Based) – 23 Kasım (Computer-Based)
5 Aralık (Paper-Based)
2014
8 Mart (Paper-Based) – 22 Mart (Computer-Based)
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İspanya’da

Yüksek Lisans Eğitimi
İspanyolca, İtalyanca ve Portekizce gibi Latin kökenli dillerin eğitiminin, dünyanın
geri kalanında kendine talep bulması, dil eğitimi ve yaz okulu alanlarında bu ülkelere ilginin uzun yıllar boyunca var olmasına yol açmaktadır.
Bunun yanında son yıllarda, daha çok sayıda üniversite mezununun yüksek lisans eğitimi almak amacıyla İspanya’yı
tercih ettiği de görülmektedir. Bunda, son yıllarda genel
olarak Güney Avrupa ülkelerinin popülerliğinin, turizmin
yanı sıra eğitim açısından da artması önemli bir etkendir.
Bu ülkelerdeki yüksek öğrenim kurumlarının Bologna Süreci* ne dahil olması ve bu kurumların prestijlerini arttırmaları ise, özellikle ülkemizden birçok öğrencinin lisans ve
yüksek lisans alanlarında bu ülkeleri tercih etmelerinde rol
oynamıştır.
İspanya, birçok köklü, Avrupa Birliği eğitim standartları ile
uyum içerisinde eğitim veren üniversiteye sahiptir. Toplamda 76 üniversiteye sahip olan İspanya’da bu üniversitelerin
52 tanesi kamu tarafından desteklenen devlet üniversiteleri,
24 tanesi ise özel üniversitelerdir. İspanya’da yüksek lisans
eğitimi programlarının çoğu İspanyolca dilinde sunulmaktadır ancak İngilizce eğitim sunan master, MBA ve doktora

programları da mevcuttur.
İspanya’da işletme, ekonomi, yönetim, sanat, hukuk ve tıp
gibi birçok alanda master eğitimi veren üniversiteler bulunmaktadır. İspanya’da master eğitimi Bologna Süreci’nin bir
sonucu olarak 1 sene sürmektedir; bununla birlikte bazı bölümlerde öğrenciden istenen tez çalışması, staj ya da araştırma, bu sureyi 2, hatta 3 yıla çıkarabilmektedir. Öğrenci bir
master programına kabul edilirken lisans dönemindeki not
ortalaması, dil yeterliliği ve sunacağı referanslara bakılır.
İspanya’da bir doktora programına katılan öğrenciyi eğitim
alacağı okula bağlı olarak Avrupa standartlarında bir eğitim
ve araştırma ortamı beklemektedir. Doktora programının
sonuna gelen öğrenci bir ‘bitirme tezi’ yazmak ve bunu kendi alanından sorumlu olan akademik kadroya sözlü olarak
sunmak zorundadır. Her doktora programı bütün üniversiteler tarafından sunulmamakta, belli eğitim kurumları kendi seçtikleri alanlarda doktora programları açmaktadırlar.

Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olmasından dolayı oldukça zengin bir kültüre sahip olan
İspanya’da farklı doğal güzellikleri ve tarih birikimleriyle
öğrencileri cezbeden birçok şehir vardır. Bunların belli başlıları ise:
Barcelona: İspanya’nın en büyük 2 şehrinden biri olan Barcelona, aynı zamanda ülkenin 1. Avrupa’nın ise Londra, Paris ve Roma’dan sonra 4. turistik şehridir. 4,5 milyona yakın
kişinin yaşadığı şehir her yıl sayısız turisti de ağırlamakta,
ekonomisine en büyük katkıyı bu şekilde sağlamaktadır. Oldukça köklü bir eğitim geçmişine sahip olan şehirde 1450 yılında kurulmuş olan Barcelona Üniversitesi’nin (Universitat
de Barcelona) yanı sıra, ülkenin saygın üniversitelerinden
Katalunya Politeknik Üniversitesi (Universitat Politècnica
de Catalunya), Ramon Llull Üniversitesi (Universitat Ramon
Llull) ve işletme alanında etkin olan IE Business School, European University, EADA Business School ve IESE Business
School gibi eğitim kurumları da bulunmaktadır.

yanı sıra İspanya’nın en üst düzey teknik üniversitesi olan
Madrid Teknik Üniversitesi (Universidad Politécnica de
Madrid), İspanya Özerk Üniversitesi (Universidad Autónoma
de Madrid), Alcala Üniversitesi (Universidad de Alcalá), ve
ekonometri alanında dünyada ilk 10, ekonomi alanında da
ilk 50 üniversite arasında bulunan Madrid 3. Carlos Üniversitesi (Universidad Carlos III de Madrid) bu ülkedeki saygın
eğitim kurumlarının sadece bazılarıdır. Bunların yanı sıra
Barcelona’ya ek olarak Madrid’de de kampusu bulunan IE
Business School, MBA alanında Avrupa’nın en başarılı birkaç okulundan biridir.
Madrid’de bulunan Prado Müzesi, Reina Sofia Müzesi ve Thyssen-Bornemisza Müzesi sadece ülkenin değil
Avrupa’nın da mutlaka görülmesi gereken müzelerindendir.
Bunlara ek olarak Madrid Krallık Sarayı, Liria Sarayı, Oriente Meydanı ve San Nicolas de Los Servitas Kilisesi de bu
şehri ziyaret edenlerin görmesi gereken yerlerdendir.

Uzun sahilleri, ılıman iklimi ve sıcak insanlarıyla öğrenciler
için ideal bir şehir olan Barcelona’da şüphesiz ki, tarihi şehir merkezi Barri Gotic, Antoni Gaudi’nin Sagrada Familia’sı
ve Casa Mila’sı, modern mimarinin sembol yapılarından
Barcelona Pavilion, Picasso Müzesi, Aragon Kralı’nın ortaçağda inşa edilmiş sarayı Palau Reial Major görülmesi şart
olan yerlerdendir. Barcelona’da ağırlıklı olarak konuşulan
dil Katalanca olmakla beraber, şehir halkının tamamı İspanyolca dilini de anlamakta ve konuşmaktadır.

Valencia: Valencia 2,5 milyona varan nüfusuyla İspanya’nın
3. büyük şehridir. Avrupa’nın batı kıyısındaki en büyük limana sahip şehir, ekonomisinin önemli kısmını bu konumuna
dayandırmıştır. Bunun yanı sıra turizm alanında da kongre
merkezleri ve festivalleri ile öne çıkmaktadır.

Madrid: İspanya’nın başkenti olan Madrid, aynı zamanda ülkenin en büyük şehridir. 6,5 milyonu aşan bir nüfusa
sahip olan Madrid, Avrupa Birliği ülkeleri içinde Londra ve
Paris’ten sonra gelen en büyük şehirdir. Modern bir mimariye sahip olan şehir aynı zamanda tarihi dokusunu koruyabilmesiyle her yıl dünyanın birçok ülkesinden turist çekmektedir. Şehir 21 ayrı bölgeye bölünmüştür ve her bölge
kendi yerel yönetimi ile yönetilmektedir.

Şehirde yine oldukça köklü eğitim kurumları bulunmaktadır.
1499 yılında kurulmuş olan Valencia Üniversitesi (Universitat de València) ve Valencia Politeknik Üniversitesi (Universitat Politècnica de València) şehirdeki üniversitelerdendir.
Bunlara ek olarak, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Berklee College of Music 2012 yılında bu şehirdeki Palau de les
Arts Reina Sofia sarayında bir kampus açarak kendi bünyesindeki Mediterranean Music Institute yoluyla bölgenin
müziği üzerine çalışmalar yapmayı amaçlamıştır.

Madrid aralarında dünyanın en eski üniversitelerinden bazılarını da barındıran birçok devlet üniversitesi ve özel üniversiteye sahiptir. Bunlardan belki de en önemlisi Madrid
Complutense Üniversitesi’dir (Universidad Complutense
de Madrid). 1293 yılında kurulup, 1499’da günümüzdeki adını alan okul 117,000’den fazla öğrencisi ile İspanya’nın en
büyük üniversitesidir. Madrid Compultense Universitesi’nin
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MBA & ONLINE MBA PROGRAMS IN:
BARCELONA, GENEVA, MONTREUX, MUNICH & ONLINE

REASONS TO STUDY
AT EUROPEAN UNIVERSITY

There are great reasons why over 25,000 business leaders have chosen
to get their degrees at EU over the last 40 years, here are just a few:
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Her yıl mart ayında gerçekleşen festival Las Fallas, ağustos
ayında gerçekleşen ve domates savaşlarına sahne olan La
Tomatina festivali ve oldukça renkli Kutsal Hafta (Semana
Santa) her yıl birçok kişiyi şehre çeken etkinliklerdendir.
Şehirde resmi dil olarak İspanyolcanın yanı sıra, bu kente
ve çevresine özgü olan Valenciano dili de konuşulmaktadır.
Sevilla: Endülüs bölgesinin başkenti ve en büyük şehri olan
Sevilla 1,5 milyonluk nüfusuyla ülkenin de 4. büyük kentidir.
Ülkedeki tek nehir limanına sahip olan şehir oldukça zengin bir tarih ve kültür birikimine sahiptir. Şehrin ekonomisi
ağırlıklı olarak hizmet sektörü ve endüstriye dayanmakla
birlikte tarım hala önemli bir yer tutmaktadır.
Sevilla şehri 3 büyük devlet üniversitesine ev sahipliği yapmaktadır. Bunlar, 1505 yılında kurulan Sevilla Üniversitesi
(Universidad de Sevilla), Uluslararası Endülüs Üniversitesi (La Universidad Internacional de Andalucía) ve Pablo de
Olavide Üniversitesi’dir (Universidad Pablo de Olavide).
Tarih boyunca birçok farklı medeniyet tarafından yönetilmiş
olan Sevilla tarihindeki bu özelliği kültürüne ve mimarisine
de yansıtmıştır. Öncesinde Emevi’lerin bir kalesi olan Alcazar Kraliyet Sarayı, ortaçağda inşa edilen Torre del Oro kulesi, San Telmo Sarayı, St. Mary Katedrali, 16. yüzyılda inşa
edilen Sevilla Belediye Binası, Maria Luisa Parkı ve Sevilla
Sanat Müzesi mutlaka görülmesi gereken yerlerdendir.

Bu okulu ve kursumu, ülkeme
döndüğümde meslektaşlarıma
önereceğim
Agata Reichert Zaczek
(NSTS öğrencisi)

İspanya, tarihi çok eskiye dayanmasına karşın modern standartlarda eğitim veren, Avrupa’nın diğer ülkelerindeki birçok okuldan geri kalmayan araştırma olanaklarına ve prestijli yüksek öğrenim kurumlarına sahiptir. Eğitim alanındaki
köklü geleneğini zengin kültür ve tarih birikimiyle birleştiren İspanya, konuk ettiği uluslararası öğrenci sayısını her
geçen sene arttırarak, yüksek lisans eğitimlerini yurtdışında almak isteyen gençlerin tercihi olmayı sürdürmektedir.
Siz de İspanya’nın sunduğu bu olanaklardan faydalanmak
istiyorsanız UED üyesi bir eğitim danışmanlığı firmasıyla
iletişime geçebilirsiniz.
*Bologna sureci 1999’da ilk adımı Bologna şehrinde atılan,
Avrupa ülkeleri arasında lisans ve lisansüstü eğitimde paralelliği ve uyumu sağlamak amacıyla gerçekleştirilen toplantı ve anlaşmalar bütününe verilen addır. An itibariyle 47
ülke bu süreci dahil olmuştur.
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European University Barcelona
Ganduxer 70
08021 Barcelona, Spain
T +34 93 201 81 71
info.bcn@euruni.edu
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TRANSFER
OPPORTUNITIES

European University Geneva
Quai du Seujet 18
1201 Geneva, Switzerland
T +41 22 779 26 71
info.gva@euruni.edu

ONLINE MBA

European University Montreux
Le Forum-Grand-Rue 3
1820 Montreux 2, Switzerland
T +41 21 964 84 64
info.mtx@euruni.edu

EBCM Munich
Branch of European University
Theresienhöhe 28
80339 Munich, Germany
T +49 89 5502 9595
info.muc@euruni.edu
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Studio Cambridge would like to say a big

thank you!

İngiltere – College’lar

Lisans ve Yüksek Lisans Eğitimi

to UED, The Association of International Education
Counselors, Turkey, for voting for us as the “Best
Summer School” in their English Language category.

İngiltere eğitimin her alanında tarih boyunca öncü olagelmiş ülkelerdendir. Günümüzde de başka ülkelerde yaşayan binlerce öğrenci her sene eğitimlerinin çeşitli
aşamalarını tamamlamak amacıyla bu ülkeye gelmektedirler.
Özellikle lisans ve yüksek lisans alanlarında da dünyada en
çok tercih edilen ülkelerden biri Birleşik Krallığın en büyük
ülkesi olan İngiltere, sınırları içinde birçok prestijli üniversiteyi barındırmaktadır. Ancak İngiltere’de, dünyada diğer
ülkelerde de olduğu gibi, “College” adı verilen yüksek öğrenim kurumları da bulunmaktadır.
“College” ve “Üniversite” arasında, pratikte ciddi bir farkın
bulunmadığı Amerika Birleşik Devletleri dışında, birçok ülkede olduğu gibi İngiltere’de de iki eğitim kurumu arasında
belli temel farklılıklar bulunmaktadır. Bunlar kısaca:
• College’lar belli ve az sayıdaki temel alanlarda eğitim verirken, üniversitelerin daha geniş bir program yelpazesine
sahip olması.
• College’ların eğitim ücretlerinin üniversitelere göre genelde daha düşük olması.
• Üniversitelerin College’lara kıyasla daha fazla öğrenci sayısına sahip olması ve genelde daha geniş bir fiziksel kampus alanının bulunması.
• Üniversitelerde genelde College’lara kıyasla master, MBA
yapma fırsatına daha çok rastlanır olması ve doktora programlarının sadece üniversitelerde olması.
• İngiltere’de tüm üniversiteler tek başlarına diploma verebilirken, çoğu College’ın, bağımsız olsalar dahi, diploma
verebilmek icin bir üniversitenin onayına ihtiyaç duyması.
Bu saydığımız maddeler elbette College adı verilen okulların eğitim kalitelerinin düşük olduğu ya da aralarında prestij
açısından çoğu üniversiteden daha yüksekte bulunan okulların olmadığı anlamına gelmemektedir. Özellikle İngiltere
sahip olduğu birçok köklü College ile lisans ve yüksek lisans
seviyelerinde üst düzey programlar sunmaktadır.
İngiltere’de, sınırları dahilinde bir ya da birden fazla sayıda College bulunan, bunun yanı sıra sahip oldukları farklı
yasam tarzları ve kent kültürü ile, yüksek öğrenim amacıyla gelen öğrencilere farklı deneyimler sunan marka olmuş
şehirler bulunmaktadır. Bunların bazılarından bahsetmek
gerekirse:
Londra: İngiltere’nin ve Birleşik Krallığın başkenti ve en
büyük şehri olan Londra, New York ile beraber dünyanın
en çok-kültürlü iki şehrinden biridir. 8,4 milyona varan nüfusuyla şehir ekonomi, endüstri, sanat, ticaret gibi birçok
alanda dünya liderlerindendir. Londra’nın en üstlerde olduğu bir diğer alan da yüksek öğrenimdir. Tarihi ortaçağa
kadar uzanan eğitim kurumlarına sahip şehirde City of London College, King’s College London, London International
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College, Trinity College of Music, Royal College of Music ve
West London College, şehirdeki saygın eğitim kurumlarından bazılarıdır. Bu şehirde eğitim almaya gelen bir öğrenci
için National History Museum, Barbican Arts Centre, British Museum, şehrin kalbi denebilecek Trafalgar Meydanı,
Londra Köprüsü ve Thames Nehri mutlaka ziyaret edilmesi
gereken yerlerden bazılarıdır. Şehir, Avrupa ve dünyanın en
popüler futbol kulüplerinden Chelsea, Arsenal, Tottenham
Hotspur ve West Ham United’a da ev sahipliği yapmaktadır.
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 içerisinde ortaçağ mimarisini bulabileceğiniz bir şehirdir. Şehirdeki eğitim geleneği, eğitimin yüksek
öğrenim dışındaki alanlarında da kendini göstermekte, dil
eğitimi ve yaz okulu programlarında da Oxford’u Avrupa’nın
sayılı şehirleri arasına sokmaktadır. Şehirde yaşayan genç
nüfus kültürel ve sosyal 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.
Manchester: 2,5 milyonu aşkın nüfusuyla Manchester
İngiltere’nin Londra’dan sonra 2. büyük şehridir. Endüstri devriminin öncü şehirlerinden olan Manchester’ın ekonomisi endüstriye ve hizmet sektörüne dayanmakta, kent
Londra’dan sonra en çok yatırım çeken şehir konumunu sürdürmektedir. Lisans ve yüksek lisans eğitimi almak için İngiltere’de tercih edilen şehirlerden biri olan
Manchester’da Didsbury College, Crew College, Alsager
College, Domestic and Trades College, City of Manchester
College of Higher Education ve Hollings College’in birleşmesiyle oluşan Manchester Metropolitan University farklı
ülkelerden gelen uluslararası öğrencilere eğitim vermektedir. Buna ek olarak, Royal Northern College of Music de,
bazı programlarını Manchester Metropolitan University ve
University of Manchester işbirliği ile gerçekleştirerek, müziğin farklı dallarında eğitim almak isteyen öğrencilere kapılarını açmaktadır.
Şehirde eğitim hayatlarını sürdüren öğrencilerin ziyaret
etmesi gereken yerler arasında Albert Square, St. Peter’s
Square, Picadilly Gardens, Chorlton Water Park sayılabilir.
Hareketli bir sosyal ve kültürel hayat tarzına sahip şehir-
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de sayısız müze ve tiyatronun yanı sıra birçok restoran, bar
ve eğlence mekanı bulunmaktadır. Manchester şehri ayrıca dünyanın en popüler ve taraftar sayısı en yüksek futbol
kulüplerinden biri olan Manchester United’a da ev sahipliği
yapmakta, bu kulübün maçları şehre gelen ziyaretçi sayısında önemli rol oynamaktadır.
Liverpool: Nüfus olarak Birleşik Krallığın 8. büyük kenti olan Liverpool yaklaşık 500,000 kişilik bir nüfusla
İngiltere’nin 4. kalabalık şehridir. İngiltere’nin kuzeyinde
bulunan bu kıyı şehri çevresindeki yerleşimlerle beraber 2
milyonluk bir nüfusa ulaşmaktadır. Birçok İngiliz kenti gibi
ekonomisi büyük ölçüde özel ve kamusal hizmet sektörüne dayalı şehirde en etkin sektörler sağlık, eğitim, finans,
bankacılık ve sigortacılık olmakla beraber, şehrin konumunun sunduğu avantajdan dolayı gemicilik sektörü de büyük
önem taşımaktadır. Çoğu şehirden farklı olarak, belki de
kentin sahip olduğu en sıra dışı özellik, kendine özgü mimarisi nedeniyle film prodüksiyonlarına ev sahipliği yapması
ve birçok yapımda New York, Paris, Roma ve Chicago gibi
şehirlerin yerine kullanılmasıdır.
Köklü yükseköğrenim kurumlarına sahip olan şehirde Liverpool John Moores University, University of Liverpool
ve Egde Hill University gibi eğitim kurumlarının yanı sıra
S. Katharine’s College, Notre Dame College ve Christ’s
College’in birleşmesiyle oluşan Liverpool Hope University
ve Liverpool Community College bulunmaktadır. Nüfusunun %42,3’ünün 30 yaşının altında olduğu Liverpool’un
doğal olarak canlı bir şehir yaşamı vardır. Özellikle müzik
alanında olmak üzere kültürel olarak cezbedici bir merkez
olan kentte tarihi Liverpool Limanı, World Museum Liverpool, Walker Art Gallery, William Brown Library ve Tudor
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Malikanesi görülmesi gereken yerlerden sadece bazılarıdır.
Bu şehir ayrıca İngiltere’nin en başarılı futbol kulüplerinden
Liverpool F.C.’ye de ev sahipliği yapmaktadır.
İngiltere’de lisans eğitimi almayı amaçlayan öğrenciler, eğitim almayı düşündükleri bölümü, okumak istedikleri okulun
sahip olduğu kampus, kurumun eğitim verdiği öğrenci sayısını ve eğitim alacakları College’ın YÖK denkliği gibi faktörleri göz önüne almalıdırlar. Lisans eğitimi almak amacıyla
İngiltere’ye gitmek isteyen bir öğrenci seçim yaparken bu
çerçevede düşünüp, ülkedeki College adı verilen kurumların klasik tanıma sahip üniversiteler ile arasındaki farklara
dikkat etmeli ve kendi amaçları doğrultusunda İngiltere’deki bu iki tarz kurumdan her birinin iyi ve kötü taraflarını gözden geçirmelidir. Doğru ve ihtiyaca göre seçim yapıldığında,
dünyanın en köklü ve örnek alınan eğitim sistemlerinden birine sahip olan İngiltere’deki College’ların öğrencilere hem
lisans, hem de yüksek lisans alanında sunduğu seçenekler
başarıya giden yolda önemli bir atlama taşı olabilmektedir.
Siz de şehir, okul ve sunulan program seçenekleri hakkında
daha ayrıntılı bilgi sahibi olmak istiyorsanız UED üyesi eğitim danışmanlığı firmaları ile iletişime geçebilirsiniz.
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UED DERNEĞİ

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

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

Ataköy 9. Kısım D22 C Blok No. 21
34158 İstanbul

0212 259 07 74

0212 249 94 89 www.academix.com.tr

0212 560 60 64

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

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

0212 244 72 82
www.armadagrandee.com

0216 358 89 19

0216 550 12 13

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

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

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

0212 249 53 10

0212 244 88 77 www.bilimevi.com

0216 336 33 61

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

Bestekar Sok. No:82/3
Kavaklıdere-Ankara

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

0312 468 00 30 www.campusum.com

0212 292 40 26

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

Valikonağı Cad.No:67 K:7 D:7 34365
Nişantaşı-İstanbul

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

0212 234 48 99 www.edcon.com.tr

0212 252 09 90

İnönü Cad No:11/2 Gümüşsuyu
Taksim-İstanbul

Cumhuriyet Cad. No.141/1
Harbiye-İstanbul

0212 292 34 55

0212 291 39 20

www.afegitim.com

www.alesedu.com

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 40’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.

İstiklal Cad. No:53/1 Beyoğlu / İstanbul

www.atlasedu.com

www.asba.com.tr

www.atec.com.tr

www.biltur.com

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.

www.cds.com.tr

*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!

www.eduyork.com

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;

www.ef.com

www.els.edu

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

*Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı alanında faaliyette bulunan
güvenilir firmaları bünyemizde toplayarak, her koşulda, ülkemizin ihtiyaç duyduğu kalifiye insan kaynağının teminini
sağlamaktır!
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Barbaros Bulvarı No:29/10 Beşiktaşİstanbul

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

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

0212 236 04 44

0324 328 06 62
www.esseegitim.com.tr

0212 244 62 30

www.elt.com.tr

Halaskargazi Cad. No.195 K.7 D.7
Şisli / İstanbul

UEDUCATION

0212 291 50 05
MAGAZINE

www.gkredu.com

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

www.genctur.com

Mustafa Kemal Bulvarı No:30/1 Amasya
0358 212 37 32
www.hamledanismanlik.com
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Lise
Yerleştirme
& Değişim

Au-Pair &
Demi Pair

Work & Travel

Gönüllü
Çalışma
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Sertifika &
Diploma

Doktora

Lisans &
Y. Lisans

Yaz Okulu

Dil Okulu
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NEDEN

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

www.idealsas.com

Söğütlüçeşme Cad. Rasime Uzlar
İşmerkezi No:88/4 Kadıköy-İstanbul
0216 345 66 99

www.idealist.com.tr

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

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

0 212 245 15 88

0212 571 82 84

www.turkey.idp.com

www.ilm.com.tr

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

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

0212 270 64 19

0232 369 92 72

www.meda.web.tr

www.monatedu.com

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

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

Bestekar sokak 86/6 Kavaklıdere /Ankara
0312 468 28 98
www.omegaegitim.com.tr

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.

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

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

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

0216 450 53 40 www.sempaedu.com

0216 580 99 60

0212 393 82 96 www.studyzone.com.tr

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

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

0216 356 38 98 www.teoremedu.com

0322 458 88 26 www.troyint.com

www.sertur.com

Uluslararası Eğitim Danışmanları Derneği, UED, yurtdışı eğitim danışmanlığı alanında faaliyette bulunan bütün
firmalara açık olmakla beraber, sadece belirlediği yüksek

Mete Cad. Mete Palas Apt. No:20/9
Taksim-İstanbul
0212 244 50 05
www.unitedtowers.com

üyelik kriterleri ile belirli bir uzmanlık ve kalite seviyesine
ulaşmış olduğunu ispat edebilen firmaların üye olabildiği
bir dernektir.

Fatih Sultan Mehmet Blv. Leylak Sk.
Ümit 2 Apt.No:10/11 Nilufer/Bursa
0224 247 45 25
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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.

www.ye-ro.org
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TOEFL sınavı ile
hayallerinizi
yardım alarak hazırlanın.
yaşamaya başlayın
®

TOEFL® sınav hazırlığı
ile doğrudan uzmanlardan

%90 oranında TOEFL® sınav katılımcısı
ilk veya ikinci üniversite tercihine giriyor

Resmi TOEFL sınav hazırlığı ile en iyi
performansınızı gösterin.

İster yurtiçinde ister yurtdışında eğitim alın,
TOEFL sınavı hedefinize ulaşmanıza yardımcı olabilir.
Amerika Birleşik Devletleri:

İngiltere: TOEFL sınav

puanları vize için de kabul
edilmektedir.

TOEFL puanları diğer akademik
İngilizce yeterlik sınavlarından
%67 daha fazla kurum tarafından
kabul edilmektedir.

Almanya: 220+
kurum TOEFL
puanlarını kabul
etmektedir.

Türkiye’de: Ülkenizde
75+ TOEFL sınav
merkezi bulunmaktadır.

Ücretsiz Kaynaklar

“ Hayalime bir adım daha yaklaşmak
için açtığım ilk kapının üzerinde
‘TOEFL’ yazıyordu. ”
Can Ertan — İstanbul, Türkiye'den sınav katılımcısı

• TOEFL Journey® Programı — ilgilendiğiniz
eğitime dayanarak kişiye özel bir deneyim oluşturun:
www.toeflgoanywhere.org

• TOEFL® Practice Online — tam kapsamlı
deneme sınavlarını yapın ve puanınızı aynı gün
öğrenin

• TOEFL® Test Prep Planner — sekiz haftalık takvimle
planınızı uygulayın

• The Official Guide to the TOEFL® Test —
en iyi performansınızı göstermenize
yardımcı olacak beceri geliştirici ipuçlarının
yer aldığı bu kapsamlı, hepsi bir arada kitabı
inceleyin

• Örnek sınav soruları - TOEFL iBT® Quick Prep
sorularının da dahil olduğu ücretsiz soruları inceleyin
• TOEFL sınav hazırlık videoları — sınav hakkında
bilgi edinin ve hazırlık için ipuçları öğrenin
• Yerel TOEFL iBT® Resource Center —
bireyselleştirilmiş sınav hazırlık yardımı için bir
yerel merkezle iletişime geçin:
www.ets.org/toefl/contact

www.facebook.com/toefl
Sınav

½

günde

TOEFL sınavının tüm bölümlerini
tamamlamak yarım gün sürer.
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10

Puanlar

günde

Puanlar 10 gün içinde hazırdır, puanlarınızı
online görüntüleyebilirsiniz.

Hemen kaydolun
www.ets.org/toefl
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Diğer Kaynaklar

• Official TOEFL® Tests with Audio —
geçmişe ait beş gerçek sınavla alıştırma yapın

Bugün hazırlanmaya başlayın:
www.ets.org/toefl/prep

Telif Hakkı © 2013, Educational Testing Service. Tüm hakları saklıdır. ETS, ETS logosu, LISTENING. LEARNING. LEADING., TOEFL, TOEFL IBT ve TOEFL JOURNEY, Educational Testing Service (ETS) şirketinin tescilli ticari markalarıdır.
Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. 24049
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Study Business and
Fashion in New York

ABD’de 4 Senelik

İşletme Programları

• International student scholarships
• Accelerated program options
• On-the-job internships or job-related

assignments as part of the curriculum

Amerika Birleşik Devletleri, yabancı öğrencilerin üniversite eğitimi almak için en
çok tercih ettiği ülkedir. Kiminin tarihi 400 yıl önceye dayanan köklü üniversiteleri,
bu üniversitelerde sunulan kaliteli eğitim ve mezuniyet sonrası tanınan çalışma fırsatları Amerikan üniversitelerini çekici hale getirmektedir.
Bunun yanı sıra Amerika sadece eğitim kalitesi ve okulları
ile değil, sınırları içinde bulunan dünyaca bilinen şehirleri,
yaşam tarzı, sunduğu imkanlar ve farklı bir kültürel deneyim olanağı ile de farklı ülkelerden sayısız öğrencinin hayalini süslemektedir.
Dünyadaki mevcut ekonomik düzenin en önemli aktörlerinden olan Amerika’da şüphesiz ki İşletme, Finans ve Ekonomi
gibi alanlarda verilen eğitimin seviyesi de en üst düzeydedir.
Genelde uluslararası öğrencilerin akıllarına, Amerika ve
İşletme deyince ilk olarak MBA (Master of Business Administration) programı gelse de Amerikan okullarının işletme
eğitimi alanında öğrencilere sunduğu tek fırsat MBA değildir. Bu ülkedeki birçok üniversite dünya genelinde tanınan
işletme lisans eğitimi de sunmaktadır.
Amerika’da üniversite okuyabilmek için başvurulan bir okulun öğrencilerden talep ettiği belli şartlar vardır. Bunlar kısaca:
Genel not ortalaması: Öğrencinin lise eğitimi boyunca sahip olduğu not ortalamasıdır. ABD’deki her üniversitenin
öğrenciden istediği minimum not ortalaması farklı olabilir.
Öğrencinin lise not ortalamasının, üniversitenin talep ettiği
seviyeye yakın olması ancak tam karşılamaması durumunda ise öğrencinin sunacağı diğer pozitif faktörler okulların
kanaatini olumlu yönde etkileyebilmektedir.
Essay/Statement of Purpose: Üniversiteye başvuran öğrencinin amaçlarını, akademik, profesyonel ve sosyal olarak hayattan beklentilerini, neden söz konusu üniversitede
okumak istediğini anlattığı bir tür niyet mektubudur. İngilizce yazılması gereken ve üniversite yetkililerine öğrenci hakkında fikir veren bu mektup, eğer gerçekten iyi hazırlanmış
ise, kabul sürecindeki aday için çok önemli ve destekleyici
bir rol oynayabilmektedir.
Ders Dışı Aktiviteler: Amerika’daki üniversiteler için öğrencinin derslerin ve akademik hayatın dışında ilgilendiği alanlar ve gerçekleştirdiği aktiviteler büyük önem taşımaktadır.
Öğrenciler, başvurularında ilgi alanlarından bahsetmenin
yanı sıra, bir ana dal ya da kariyer hedefi ile ilgili faaliyetleri vurguladıklarında ve bu faaliyetler içerisindeki liderlik
beceri ve yeteneklerini gösterdiklerinde başvuru sürecinde
önemli bir artı kazanmış olurlar. Bu tarz ders dışı aktivitelere ek olarak, sosyal içerikli ve/veya gönüllü yapılan toplum
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PROGRAMS OF STUDY
• Fashion Marketing and
Management
• International Business
• Financial Services
• General Business
• Marketing
Communications
• Accounting

yararına faaliyetler de öğrenciye pozitif bir imaj kazandıracaktır.
Referans Mektupları: Öğrencilerin genellikle lise öğretmenlerinden ya da tanıdıkları ve alanında bilinen bir profesyonelden aldıkları, öğrencinin akademik durumu, okul
içindeki performansı, karakteri ve gösterdiği potansiyel
hakkında bilgi veren mektuplardır.
İngilizce Yeterliliği: Amerikan Üniversiteleri kendilerine
başvuran öğrencilerin İngilizce diline belli bir seviyede hakim olmalarını beklerler. Şüphesiz ki bunun nedeni, yoğun
bir akademik program içerisinde öğrencinin derslerde anlatılanları anlaması, kendisine verilen projeleri gerçekleştirebilmesi ve bulunduğu şehirdeki sosyal hayata uyum sağlayabilmesinin başarılı bir üniversite deneyimi için hayati
önem taşımasıdır. Amerikan üniversiteleri öğrencinin İngilizce seviyesini görebilmek için TOEFL, IELTS, Pearson Test,
TWE gibi sınavlardan alınan sonuçlara bakarlar. Amerikan
üniversitelerinin hemen hepsi TOEFL sınavını kabul ederken TOEFL’dan sonra en çok kabul edilen sınav ise IELTS’dir.
Birçok okul TOEFL IBT (Internet-based Test) için 79-90 arası bir sonuç şart koşarken, bazı üst düzey okullar çok daha
yüksek bir başarı seviyesi beklemektedirler. IELTS sınavı
için ise genel olarak beklenen seviye 6,5-7,0’dır.
SAT Sınavı: Amerika Birleşik Devletleri’ndeki bir üniversitede, hangi bölümde olursa olsun, 4 yıllık lisans eğitimi almak
isteyen kişilerin katılmaları gereken Scholastic Aptitude
Test, SAT 1 ve SAT 2 olarak ikiye ayrılmakta, genel bilgiyi ölçen SAT 1 tüm üniversiteler tarafından istenmekle beraber,
belli bir branştaki bilgiyi ölçen SAT 2 sınavı bazı üniversiteler tarafından ek olarak istenmektedir.
Bu başvuru şartlarını yerine getiren bir öğrenci bir üniversite tarafından kabul edilmesi durumunda Amerika’daki eğitimine başlayabilmektedir.
İşletme, ekonomi ve finans alanlarının hem eğitimi hem
de uygulamasında dünyanın öncü ülkelerinden olan
Amerika’da İşletme eğitimi veren birçok saygın üniversite
bulunmakta, bir kısmı dünyaca bilinen bu üniversiteler dünyanın farklı ülkelerinden sayısız öğrenciye İşletme alanında
eğitim sunmaktadırlar. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki
İşletme eğitimi veren üniversitelerde lisans eğitimi seviyesindeki İşletme programlarından birini ya da daha fazlasını
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• Health Services
• Justice Studies –
Criminal Justice
• Management
• Information Technology
Management
• Legal Studies
Not all programs offered at all locations.

International Division:

12 East 41st Street, New York, NY 10017 USA
Tel: 212-687-3730 • Fax: 212-986-7827
BerkeleyCollege.edu • International@BerkeleyCollege.edu
New York, New Jersey, and Berkeley College OnlineTM
Berkeley College reserves the right to add, discontinue, or modify its programs and policies at any time. Modifications subsequent to the original publication of
this information may not be reflected here. For the most up-to-date information, please visit BerkeleyCollege.edu. For more information about Berkeley College
graduation rates, the median debt of students who completed programs, and other important disclosures, please visit BerkeleyCollege.edu/disclosures.

tamamlayan öğrenci bir B.B.A. (Bachelor of Business Administration) derecesine sahip olmaktadır.
Çoğu okulda yer alan “İşletme Fakültesi” bünyesinde öğrencilere genel alan derslerinin yanı sıra, fakülte içinde
seçtikleri ve uzmanlaşmak istedikleri bölüm doğrultusunda
“bölüm dersleri” verilmektedir. Amerika’daki bir üniversitenin “İşletme Fakültesi” bünyesinde genellikle sunulan
bölümler arasında İşletme (Business Administration), Finans, Muhasebe, Girişimcilik (Entrepreneurship), Uluslararası İşletme, İnsan Kaynakları Yönetimi (Human Resources
Management). Bilişim Teknolojileri, Pazarlama, Yöneticilik,
Yöneticilik Bilişimi Sistemleri (Management Information
Systems), Operasyon Yönetimi (Operational Management),
Tasarım Yönetimi (Design Management) ve Tedarik Zinciri
Yönetimi (Supply Chain Management) sayılabilir. İşletme ve
saydığımız benzeri alanlarda eğitim gören öğrenciler aynı
zamanda iş dünyasında kullanabilecekleri iletişim becerisi,
karar verme yetisi ve yöneticilik becerileri gibi yetilerle de
donatılırlar.
Bu bölümlerde “genel alan dersleri”nin içeriğini Humanities (Beşeri Bilimler) ve Social Sciences (Sosyal Bilimler)
dersleri oluşturmaktadır. Humanities kapsamında öğrenci
felsefe, antropoloji ve çağdaş diller gibi dersler alabilirken
Social Sciences derslerinden bazıları tarih, ekonomi, kültürel bilimler, iletişim bilimleri, dilbilim ve politika bilimi
(Political Science) olarak sayılabilir. Bazı yüksek öğrenim
kurumlarında Humanities dersleri ayrı bir başlık altında
toplanmamış, Social Sciences derslerine dahil edilmiştir.
Matematik derslerinde ise genellikle iş dünyasına yönelik
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teknik bir matematik verilmekte ve “Quantative Applications
for Business” (İşletme için Niceliksel Uygulamalar), Calculus for Business (İşletme Matematiği), Business Statistics
(İşletme İstatistiği) ve General Statistics (Genel İstatistik)
derslerinden bir ya da birkaçı şeklinde sunulmaktadır. BBA
(Bachelor of Business Administration) alanını temel alan
bir diğer benzer seçenek de BSBA’dır. (Bachelor of Science
in Business Administration). BBA’ya göre bazı farklılıkları
bulunan bu alanda matematik dersleri daha yoğun olarak
verilmekte, bölüm dersleri daha analitik düşünme odaklı
olmakta ve öğrencilere genelde daha çok seçmeli ders seçeneği sunulmaktadır.
Kapsamlı bir akademik eğitim başarılı bir iş kariyeri için büyük önem taşısa da, öğrencinin mezuniyetten sonraki hayatında, yoğun tempolu ve zaman zaman acımasız olabilen iş
dünyasında ayakta kalabilmek ve başarı kazanabilmek için
şüphesiz ki iş deneyimine ihtiyacı vardır. İşletme alanındaki birçok program öğrencilik esnasında ve mezuniyet sonrasında öğrencilere kendi bölümleri ile ilgili pratik yapma
şansı da sunmaktadır. Bu pratik örnek olay çalışması (case
study), firma ziyaretleri, öğrencinin eğitimini gördüğü endüstriden uzmanlarla toplantılar, sunumlar ve tabi ki stajlar
vasıtasıyla gerçekleşir. Amerikan okullarında öğrencilere
eğitim görürken hem kredi, hem de öğrenim gördükleri
alanda deneyim kazanmak için ücretli/ücretsiz staj yapabilme şansı sunulur. Buna ek olarak da mezuniyet sonrası 12
aylık OPT (Optical Practical Training) hakkı verilir. Yeni mezun öğrenci OPT kapsamında 12 ay boyunca Amerika Birleşik Devletleri’nde, sahip olduğu öğrenci vizesi ile, kendi
alanında faaliyet gösteren bir firmada çalışabilmektedir. 12

31

P3107_7.2013

aylık OPT herhangi bir bölümden mezun olan her öğrenciye
sunulan bir fırsattır. Aktuarya (Actuarian Sciences) , Bilgisayar Bilimi Uygulamaları (Computer Science Applications),
Matematik, Fiziksel Bilimler(Physical Sciences), Mühendislik, Mühendislik Teknolojileri ve Askeri Teknolojiler ve
Yaşam Bilimleri (Life Sciences) gibi bölümlerinden mezun
olan öğrenciler için ise farklı bir uygulama ile bu süre 17 aya
çıkabilmektedir.
Amerika’da İşletme eğitimi almayı amaçlayan öğrencilerin
bir kısmı ise Community College seçeneğini değerlendirmektedirler. Community College’ların tamamına yakını iki
senelik eğitim veren, bir nevi “önlisans” programı sunan
yüksek öğrenim kurumlarıdır ve hem ülke içinden hem de
farklı ülkelerden sayısız öğrenci bu kurumlarda eğitim görmekte, 2. senelerinin sonunda ise 4 senelik bir üniversiteye
geçiş yapıp lisans eğitimlerini burada tamamlamaktadırlar.
4 senelik üniversitelere kıyasla kabul şartlarının daha kolay, ücretlerin ise ciddi ölçüde düşük olduğu Community
College’ların birçoğu İşletme, İşletme’nin alt dalları ve benzeri bölümlerde dersler sunmaktadırlar. Bu tarz okulların
en önemli dezavantajı ise okul bünyesinde yurt ya da başka
tarz bir konaklama hizmeti sunmuyor olmalarıdır.
Küresel ekonomiye ve dünyadaki para akışına yön veren az
sayıdaki ülkeden biri olan Amerika, aynı zamanda bireysellik, serbest ekonomi ve ticari girişim hakkı gibi kavramları

kuruluşundan beri el üstünde tutan bir ülke olagelmiştir.
Bundan dolayıdır ki Amerika’nın çalışan nüfusu içinde küçük, orta ya da büyük bir işletme sahibi olan, işleten, ya da
bir işletmenin farklı departman ve faaliyet alanlarında çalışanların oranı oldukça yüksektir. Özel sektörün ve ticari
girişimin bu kadar ön planda olduğu bu ülkede İşletme alanındaki eğitimin sistem, içerik ve deneyim olarak dünyanın
hemen hemen her ülkesinden daha önde olduğu tartışılmazdır. Bu yüzdendir ki, her yıl dünyanın birçok köşesinden
binlerce öğrenci İşletme ya da alt dallarından birinin eğitimini almak amacıyla Amerika Birleşik Devletleri’ne gelmektedir.
Zengin tarihe ve köklü geleneklere sahip olan, ama aynı
zamanda dünyadaki değişimleri ve eğitim metotlarındaki
gelişmeleri an be an takip eden modern üniversiteleri ve
mezuniyet sonrası sunulan staj ve iş imkanlarıyla Amerika, bu fırsatları İşletme alanında eğitim görerek değerlendirmek isteyen gençleri bekliyor. Siz de Amerika Birleşik
Devletleri’nde İşletme eğitimi almak; her birinin kendine
has karakteristiği ve yaşam tarzı olan şehirlerinde öğrenim
görmek ve bu konuda daha ayrıntılı bilgi almak istiyorsanız
UED üyesi eğitim danışmanlığı firmaları ile iletişime geçebilirsiniz.

British Council’dan

IELTS için İpuçları
Yurtdışında yüksek öğrenim programlarına başvuru hazırlıklarının yapıldığı bugünlerde, İngilizce seviyesini belgelemek isteyen birçok öğrencinin gireceği IELTS sınavı hakkında ipuçlarını sizler için derledik.
Aşağıdaki açıklamalar IELTS Akademik Modül sınavının her
bölümünde en iyi performansı sergilemenizi sağlayacak
tavsiyeler içerir. Bunlara ek olarak http://takeielts.britishcouncil.org sitesinde birçok IELTS hazırlık materyaline erişebilirsiniz. Prepare for your test kısmından aşağıda belirtilen başlıklara ulaşmanız mümkündür:
•
•
•
•

IELTS sınavına nasıl hazırlanılır?
Ücretsiz IELTS deneme sınavları
IELTS sınav günü tavsiyeleri
IELTS adaylarından ipuçları
DİNLEME SINAVI İÇİN

İPUÇLARI
Dinleme Sınavı Formatı (30
dakika)

TAKE A

8. Eğer bir soruya cevap olarak tarih yazmanız isteniyorsa
bunu yazmanın birçok doğru yolu olabileceğini unutmayın
(Örn: 24th April, April 24 ve 24 April cevaplarının hepsi doğru kabul edilir).

Bölüm 3: Bu bölüm bir eğitim ortamında birden fazla kişi
arasında gerçekleşen bir görüşmeden oluşur (Örn: Bir öğretim görevlisi ve bir öğrenci arasında geçen bir görüşme).
Bölüm 4: Herhangi bir konuşma (Örn: Bir üniversite dersi).

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

12

miles from
Washington, D.C.

6. Kaydın hangi bölümünü dinlediğinizi size hatırlatan kelimeleri dikkatli bir şekilde dinleyin, örneğin ‘firstly’, ‘my next
point’, ‘to sum up’. Bu kelimeler size hangi soruya geldiğinizi
hatırlamada yardımcı olacaktır.

Bölüm 1: Bu bölümde, günlük hayatta iki kişi arasında geçen bir görüşme sunulur (Örn: Bir konaklama görüşmesi).
Bölüm 2: Bu bölümde bir monolog sunulur (Örn: Bir tesis
hakkında konuşma).

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.

5. Sorularda sizden, ses kaydında kodlanarak verilen kelimeleri yazmanız istenebilir. Bunu en iyi şekilde yapabilmek
için İngilizce alfabeyi ve her harfin nasıl telaffuz edildiğini iyi
bilmeniz gerekir.

7. Çoktan seçmeli olarak verilen bir soruyu dinlerken doğru
olmadığını anladığınız cevapların üzerini çizin. Bu sizin doğru cevabı daha kolay belirlemenizi sağlayacaktır.

at www.madeira.org

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.

4. Cevabı doğru belirleyebilmek için sorularda verilen anahtar kelimeleri ve bunların eş anlamlılarını yakalamaya çalışın. Örneğin kayıttan duyacağınız “She likes going to the
gym and playing tennis” cümlesi soru kitapçığınızda “She is
an active person” şeklinde sunulmuş olabilir.

Dinleme kısmı 4 bölümden
oluşur ve kaydın tamamını
tek seferde ve yalnızca bir kez
dinleyebilirsiniz.

VIRTUAL TOUR

McLean, Virginia • United States • +1 703 5568273

Cevabınızın bazı kısımları doğru olsa bile o sorudan puan
alamazsınız.

1. Dinleme kaydı başlamadan önce her bölümün başında,
o bölüm içinde sorulan soruları dikkatlice okuyun. Bu sizin
kaydı takip edebilmenizi ve ilgili cevapları belirleyebilmenizi
sağlayacaktır.
2. Bir bölüm tamamlandıktan sonra takip eden bölüme bakmak ve o bölümdeki soruları okumak, biten kısma geri dönmekten daha doğrudur.
3. Kelime sınırlamalarına dikkat edin. Eğer “WRITE NO
MORE THAN TWO WORDS” (2 kelimeden fazla yazmayınız)
şeklinde bir uyarı varsa ikiden fazla kelime kullanmayın.
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9. Cevaplandıramadığınız sorular varsa boş bırakın ve bir
sonraki soruya yoğunlaşın. Bu sorulara sınav bittikten sonra vaktiniz kalmışsa geri dönebilirsiniz.
10. Kaydın son bölümü bittikten sonra cevaplarınızı cevap
kâğıdına geçirmeniz için 10 dakika verilir. Kayıt devam ederken cevaplarınızı transfer etme hatasına düşmeyin. Bu sizin
takip eden bölümlerde önemli bilgileri kaçırmanıza neden
olabilir. Cevaplarınızı transfer etmek için tüm 4 bölümün
bitmesini bekleyin.
OKUMA SINAVI İÇİN

İPUÇLARI
Okuma Sınavı Formatı: Akademik (60 dakika)
Her biri uzun bir metinden oluşan 3 bölüm bulunur. Bu metinler kitaplardan, dergilerden ve gazetelerden alınmıştır.
Başarılı olmak için konuya hâkim olmak zorunda değilsiniz.
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Metinler sınava giren herkes için uygun düzeydedir ve anlaşılması kolaydır. Metinlere ek olarak grafikler, diyagramlar
ve çizimler verilebilir.
1. Okuma sınavındaki performansınızı geliştirebilmek için
dergi ve gazetelerden birçok İngilizce metin okumanız gerekir. Bu size sınav koşullarında gerekli olan hızlı okuma
kabiliyetini kazandırır.
2. Metinleri okumaya başlamadan önce ilk olarak her bir
soruyu dikkatle okuyun. Bu sizin cevapları bulmanızı kolaylaştıracaktır. Okumaya devam ettikçe muhtemel cevapların
altını çizin.
3. Metni okumaya geçtiğinizde ilk olarak metindeki genel
fikri anlamak amacıyla hızla okuyun. Anlamadığınız kelimeler varsa endişelenmeyin. Daha sonra soruları tekrar
okuyun ve metnin hangi kısımlarını tekrar detaylı olarak
okumanız gerektiğini kendinize hatırlatın.
4. Konular hakkında kendi bilgilerinizi kullanmanız gerekli
olmayacaktır. Okuma parçaları soruları cevaplamanız için
gerekli olan bilgileri size her zaman sunar.
5. Okuma sınavı bazen sizin metnin genelini anlayıp anlamadığınızı ölçen sorular içerir. Metindeki genel mesajı an-

layabilmek için okurken her paragraftaki anahtar kelime
ve bilgilerin altını çizin. Örneğin okuma parçasında birçok
yer, isim ya da tarih geçiyor olabilir, okudukça bunların altını
çizin. Böylece bu türden detayları, sorularda çıkması durumunda bulmanız kolaylaşacaktır.

olacak ve dilbilgisini kontrol etmek sizin için güçleşecektir.

ve bunu ne kadar doğru bir İngilizce ile yapabildiğinizi ölçer.

6. Önceden hazırlanmış bir cevabı ezberlemek size yazma
sınavında yardımcı olmayacaktır. Examiner cevabınızın verilen konuyla uyuşmadığını hemen anlayacaktır.

3. Sınav esnasında bir arkadaşınızla konuştuğunuzu hayal
edin. Bu kendinizi rahat hissetmenizi sağlayacaktır.

6. Sorularda bir diyagramı uygun şekilde doldurmanız isteniyorsa ihtiyacınız olan kelimeleri metinde bulacaksınız.
Kelimeleri cevap kâğıdına doğru şekilde yazdığınızdan emin
olun.

7. Bölüm 1’de bir grafikte, tabloda ya da diyagramda sunulan bilgilerden gerekli olanları seçip karşılaştırmanız gerekir. Bilgileri yorumlamaya ya da sebep göstermeye çalışmamalısınız.

7. Cevaplandıramadığınız sorular varsa boş bırakın ve bir
sonraki soruya yoğunlaşın. Bu sorulara sınav bittikten sonra vaktiniz kalmışsa geri dönebilirsiniz.

8. Bölüm 2’de bir kompozisyon yazmanız beklenir. Yazmaya
başlamadan önce yazınız için kafanızda bir şablon belirlemeyi unutmayın. Açıklayıcı bir giriş, destekleyici düşünceler
ve gerçek hayattan örnekler kullanmalı, sunduğunuz kompozisyona bilgilere dayalı bir sonuç dahil etmelisiniz.

8. Okuma sınavındaki cevaplarınızı cevap kâğıdına geçirdiğinizden emin olun. Okuma sınavından sonra cevaplarınızı
transfer etmeniz için fazladan zaman verilmeyecektir.
YAZMA SINAVI İÇİN

İPUÇLARI
Yazma Sınavı Formatı: Akademik (60 dakika)
Yazma sınavında iki bölüm bulunur. Bölüm 1 ve Bölüm 2’de
resmi bir dil kullanılmalıdır.
Bölüm 1: Bu bölümde bir grafik, tablo, çizelge ya da diyagram verilir ve sunulan bilgileri kendi cümlelerinizle özetlemeniz istenir. Bilgileri seçip karşılaştırmanız, bir sürecin
aşamalarını anlatmanız, bir nesneyi ya da verilen bir sürecin nasıl işlediğini betimlemeniz beklenir.
Bölüm 2: Bu bölümde bir görüşe, iddiaya ya da probleme
cevaben bir kompozisyon yazmanız istenir. Bu bölümün
puan ağırlığı ilk bölümün iki katıdır. Verilen konular genel
ilgi alanlarından seçilir.
1. Yazma sınavında yanlış ya da doğru cevaplar/düşünceler yoktur. Değerlendirmeler İngilizcenizi bilgi rapor etme
ve düşüncelerinizi belirtmede ne kadar iyi kullanabildiğiniz
üzerine yapılır.
2. Minimum kelime sayısına dikkat etmeyi unutmayın. Bölüm 1’de 150 kelimeden, Bölüm 2’de 250 kelimeden daha az
yazmanız durumunda puan kaybedersiniz. Kelime sayısından çok daha fazla yazmamaya da özen gösterin.

10. Bölüm 2’deki yazınızda görüş ve düşüncelerinizin net ve
tutarlı olduğundan emin olun. Son paragrafınız yazınızda
belirttiğiniz fikirlerle tutarlı bir sonuç paragrafı olmalıdır.
KONUŞMA SINAVI İÇİN

İPUÇLARI

7. Konuşma sınavındaki soruları cevaplandırırken doğru
‘tense’ kullandığınızdan emin olun. Soruyu dikkatlice dinleyin ve hangi ‘tense’in kullanıldığını belirleyin. Örneğin soru
şu şekildeyse: ‘What kind of music do you like?’ (Simple
Present Tense), cevabınız da buna uygun olmalıdır. (örneğin ‘I like pop music best’) Cevabınızı detaylandırırken diğer
‘tense’lerden faydalanabilirsiniz, örneğin ‘I haven’t always
enjoyed that kind of music…’.

Bölüm 1: Giriş kısmı ve mülakat (4-5 dakika)
Examiner kendini tanıtır, sizden kendinizi tanıtmanızı ve
kimliğinizi onaylamanızı rica eder. Daha sonrasında size bilindik konularla ilgili genel sorular sorar. (Örn: Aile, iş hayatı, öğrenim ve ilgi alanları)

9. Emin olmadığınız ileri düzey kelimeleri kullanmaktansa
basit ve yaygın olarak kullanılan kelimeleri doğru kullanmak daha iyidir. Ancak yüksek bir skor elde edebilmek için
ileri düzey kelimeleri de kullanabildiğinizi göstermeniz gerekir.

Bölüm 2: Bireysel kısım (3-4 dakika)
Examiner size belli bir konu hakkında konuşmanızı isteyen
ve konuşmanızda kullanabileceğiniz fikirler içeren bir kart
verir. Konuşmanızı hazırlamanız için 1 dakikanız vardır ve
not almanız için size kalem ve kâğıt verilir. Verilen konu ile
ilgili 1 ila 2 dakika arasında konuşursunuz. Daha sonrasında
Examiner aynı konu ile ilgili size 1 veya 2 soru sorar.

10. Bölüm 2’de Examiner size bir kart ve kâğıt verecektir.
Daha sonrasında cevabınızı hazırlamanız için 1 dakikanız
olacak. İlk önce konuyu düşünün, sonra cevabınızda hangi
‘tense’i kullanmanın en doğru seçim olacağına karar verin.
Soru kartında verilen cümlelerdeki ‘tense’i kullanmalısınız.
11.
Olabildiğince tam ve kesin cevaplar verin ve cevaplarınızın nedenlerini de sunun. Bu sizin daha geniş bir dizi
gramer ve kelime bilgisi sergilemenizi sağlayacaktır.

5. Yazma sınavında başarılı olmak için çok uzun cümleler
yazmak zorunda değilsiniz. Uzun cümleler daha az tutarlı

2. Konuşma sınavında doğru ya da yanlış cevap yoktur. Examiner sizin fikir ve görüşlerinizi ne kadar iyi belirtebildiğinizi
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6. Olabildiğince detaylı cevaplar vermeye çalışın. Yalnızca
“yes” ya da “no” şeklinde cevaplar vermeyin. Verdiğiniz her
cevabı detaylandırın, önceki tecrübelerinizden yararlanabilir ya da örnekler sunabilirsiniz. Examiner sizin verilen konu
üzerinde uzun bir konuşma gerçekleştirip gerçekleştiremediğinizi görmek isteyecektir.

Konuşma sınavı 3 bölümden oluşur ve sınav kayıt altına alınır.

4. Cevaplarınızı konu başlıkları ya da notlar halinde değil,
bir bütün halinde yazmalısınız. Ana fikirlerinizi ve destekleyici argümanlarınızı göstermek için fikirlerinizi paragraflara bölmelisiniz.
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5. Net bir biçimde ve doğal hızınızda konuşun. Çok hızlı konuşursanız hata yapabilir ya da kelimeleri yanlış telaffuz
edebilirsiniz.

8. Verdiğiniz cevapların net anlaşıldığından emin olmak için
sınavdan önce sayıların telaffuzlarını pratik edin. Birçok
sayı telaffuz edildiklerinde birbirine benzer sesler içerebilir,
bu yüzden sayıları doğru ve net şekilde söylediğinizden emin
olun. Örneğin ‘Thirty’ ve ‘Thirteen’, ‘Forty’ ve ‘Fourteen’.

Konuşma Sınavı Formatı (11-14 dakika)

Bölüm 3: İki yönlü tartışma (4-5 dakika)
Examiner size Bölüm 2 ile alakalı sorular sorar. Bu size
daha genel konular ve meseleleri tartışma imkânı sunar.
1.
Konuşma sınavından önce yeterince konuşma pratiği yaptığınızdan emin olun. Bunu arkadaşlarınızla, işte ya
da telefonda yapabilirsiniz. Bunu yaparken sesinizi kaydedebilirsiniz. Böylece konuşma sınavı esnasında kendinizden
daha emin olursunuz.

3. Kendi cümlelerinizle yazmaya özen gösterin. Examiner,
soru kökünden kopyalanmış kelimeleri kelime sayısının içine dâhil etmeyecektir.
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9. Bölüm 2’deki kompozisyonu yazmanız için 40 dakikanız
vardır. Yazmaya başlamadan önce bu sürenin 5 dakikasını
cevabınızı planlamak, son 5 dakikayı da cevabınızı gözden
geçirmek için ayırmalısınız.

4. Examiner’ın size verdiği kelimeleri olabildiğince kullanmamaya özen gösterin. İngilizce konuşma yetinizi tam olarak sergileyebilmek için kendi kelimelerinizi kullanın.
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ri yoğunlaşmış olup, bu çeşitlilik Avrupa’nın her köşesinden profesyonelleri cezbetmektedir. Yayıncılık alanında da
Avrupa’nın en etkin şehri olan Münih’te yazılı basının yanı
sıra ulusal çapta yayın yapan birçok kanalın da merkezi yer
almaktadır. Kendine özgü dinamizmi, tarihsel yapıları, müzeleri ve her yılın ekim ayında gerçekleştirilen festivaliyle
binlerce kişiyi kendine çekmektedir.

Almanya, Avusturya ve İsviçre’de

Almanca Eğitimi
Avrupa Birliği sınırları içerisinde “anadil” olarak en çok 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 resmi ya da gayri resmi
dillerden biridir.
Bunun yanı sıra Almanca, dünyanın her köşesinde birçok
ülke tarafından, ticaret ve bilim dili olarak kabul edilir. Sadece Amerika Birleşik Devletleri’nde Almanca konuşan nüfusun 5 milyondan fazla olmasının yanı sıra Kanada, Brezilya, Arjantin, Meksika, Avustralya ve Güney Afrika gibi,
“Almanca” denince hemen akla gelmeyecek birçok ülkede
de önemli sayıda nüfusun konuştuğu bir dildir. İngilizce’den
sonra global iş dünyasındaki en geçerli dil olmasının yanı
sıra, mühendislik ve teknik bilimlerde Almanya’nın uluslararası öncülüğü nedeni ile birçok mühendis ve bilim insanı
ikinci dil olarak Almanca’yı tercih etmektedir.
Almanca öğrenmek ya da mevcut Almanca yeterlilik seviyelerini yükseltmek için her yıl binlerce öğrenci Avrupa’da
bu dilin konuşulduğu ülkelere gitmektedir. Bu ülkelerin başında doğal olarak Almanya gelmekte, onu Avusturya ve İsviçre takip etmektedir. Almanca dil eğitimi için en çok tercih
edilen ülkeler, Almanca’nın doğum yeri ve en çok konuşulduğu ülke olan Almanya’ya ek olarak, Almanca’nın tek resmi dil olduğu ve yaklaşık 8,5 milyonluk bir nüfus tarafından
konuşulduğu bir ülke olan Avusturya ve nüfusunun %65’inin
Almanca konuştuğu ve bu dilin ülkedeki 4 resmi dilden biri
olduğu İsviçre’dir.
Bu üç ülkede de Almanca eğitimi, farklı yaş ve ihtiyaç gruplarına göre farklı içerik ve eğitim yöntemi ile hazırlanmış
programlar halinde sunulmaktadırlar. Bunlar ana hatlarıyla:
Genel Almanca: Genel Almanca eğitimi; dil bilgisi, okuma,
dinleme, yazma ve konuşma yetilerini geliştirmeye yönelik
hazırlanmış programlardır. Standart ve yoğunlaştırılmış
programlar şeklinde sunulmaktadır.
Sınav Hazırlık: Kurs sonunda Almanca dil yeterliliğini uluslararası bir dil sınavı ile belgelemek isteyenler için hazırlanmış programlardır. Özellikle Almanca üniversite eğitimi
almak isteyen öğrencilerin tercih ettiği programlardır.
Akademik Yıl Programları: Yüksek öğrenimlerini bu ülkelerdeki bir üniversitede gerçekleştirmek isteyenler veya işe
giriş şartı olarak belli bir düzeyde Almanca isteyen firmalara başvuranlar tarafından sıkça tercih edilen bir program
türüdür. Çoğunlukla 6 ya da 9 ay olarak tercih edilen bu
programlar, uzun süreleri nedeniyle birçok diğer program
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seçeneğine göre daha ekonomiktir.
İş Almancası: Genel çerçevedeki Almanca eğitimine ek
olarak iş yazışmaları, toplantı ve sunum yapma teknikleri,
rapor hazırlama, telefon görüşmeleri ve teknik terimlerin
kullanımı gibi, iş dünyasında önemli olacak yetilerin kazandırılmaya çalışıldığı dil programlarıdır.
Yaz Okulları: Yaz aylarında, 9-17 yaş arası çocuk ve gençlere
yönelik düzenlenen, Almanca dil eğitimine ek olarak sportif
ve kültürel aktiviteler ile gezilerin de içeriğe dahil edildiği
programlardır.
Almanya, Avusturya ve İsviçre’de dil eğitimi almak için tarihi
ve kültürel birikimleri ve yasam tarzları ile birbirlerinden
ayrılan, fakat her biri unutulmaz deneyimler sunan farklı
şehirlerden birini seçebilirsiniz. Bunlardan bazılarını şöyle
sıralayabiliriz:
Berlin: Almanya’nın başkenti ve en büyük şehri olan Berlin,
aynı zamanda ülkedeki 16 eyaletten birinin ismidir. 3,5 milyon nüfusa sahip olan kent Avrupa Birliği’nin, çevresi ile beraber en kalabalık yedinci şehridir. Berlin, büyük bir kısmının yıkıma uğradığı 2. Dünya Savaşı’ndan sonra gelen Soğuk
Savaş döneminde Berlin Duvarı ile Doğu ve Batı olarak ikiye
ayrılmıştır. 1990 yılında Almanya’nın tekrar birleşmesiyle
de başkent unvanını geri kazanan Berlin, günümüzde Avrupa ve dünya genelinde kültür, sanat, iş dünyası, politika ve
bilim gibi hayatın birçok alanında önemli bir cazibe merkezi
olarak kabul edilmektedir. Her yıl binlerce turistin ziyaret
ettiği Berlin canlı ve her kesimden kişiye hitap eden yaşam
tarzı ile Almanca öğrenmek için en ideal şehirlerden biridir.
Münih: Münih, Almanya’nın Berlin ve Hamburg’dan sonraki en büyük şehri ve Bavyera eyaletinin başkentidir. Şehir,
Avrupa’nın önde gelen finans ve ticaret merkezlerinden biridir ve bunun getirdiği ekonomik güçten dolayı hayat standardı yüksektir. Nüfusu 1,4 milyon kişi olan kentte farklı etnik
kökenlere sahip olan insanların oranının oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Alman vatandaşı olmayan 300.000’den
fazla kişinin yaşadığı şehirde Almanlardan sonra en büyük
topluluk 45.000’i aşan bir nüfusla Türklerdir. Arnavutluk,
Hırvatistan, Sırbistan, Yunanistan, Avusturya ve İtalya’dan
gelenler ise nüfus sayısı olarak Türkleri takip etmektedir.
Şehirde otomotiv, bilişim, sigorta ve havacılık sektörle-
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Viyana: Avusturya’nın başkenti olan Viyana aynı zamanda
2.4 milyon sakiniyle ülkenin nüfusunun %20’sini oluşturmaktadır. Avrupa Birliğinin en büyük 7. şehri olan Viyana’nın
tarih ve kültür birikimi birçok dünya şehrini kıskandıracak düzeydedir. En başta, klasik müziğin anayurdu olması
Viyana’ya dünyada bu alanda tartışılmaz bir üstünlük sağlamaktadır. W. A. Mozart, L. V. Beethoven, Johann Strauss I
& II, Franz Liszt, Antonio Salieri ve Joseph Haydn gibi klasik
müziğe yön vermiş bir çok deha ya bu şehirde doğmuş, ya da
burada uzun süre çalışmışlardır. Bu nedenledir ki Viyana’ya
“Müzüğin Şehri” denmektedir. Bunun yanı sıra kent, “Rüyalar Şehri” lakabını da Psikanaliz ekolünün kurucusu olan
bu şehirde yaşamış ve çalışmalarını gerçekleştirmiş olan
Sigmund Freud’a borçludur. Genç nüfusun fazla olduğu bir
şehir olan Viyana, muhteşem mimarisi ve zengin kültürü ile,
Almanca öğrenmek ya da sahip oldukları Almanca seviyelerini bu güzel şehirde geliştirmek isteyenleri bekliyor.
Zürih: Zürih şehri, İsviçre’nin başkenti ve kendi adını taşıyan kantonun en büyük şehridir. 1,83 milyonu bulan nüfusa
sahip olan şehir dünyanın en büyük finans merkezlerinden
biridir. Bankacılık sektörü denince akla ilk gelen ülke olan
İsviçre’nin başkenti birçok uluslararası bankanın merkezi
yönetim birimine ev sahipliği yapmaktadır. Bunun yanı sıra,
hizmet sektörünün, özellikle de otelciliğin bir ekol haline
geldiği İsviçre’de, Zürih de restoran ve otelcilik başta olmak
üzere hizmet sektörünün getirdiği ekonomik güçten faydalanmaktadır. Yaşam standartlarının oldukça yüksek olduğu
kent birçok bağımsız yayın tarafından “Dünyada Yaşamaya
En Uygun Şehir” listelerinde ilk 10 içerisinde gösterilmektedir. Oldukça modern bir şehir olan Zürih, bunun yanı sıra
kıyısında bulunduğu Zürih Gölü, içinden akan Limmat Nehri
ve Alp Dağları’na yakınlığıyla doğaseverler için de vazgeçilmez bir şehirdir. Şehrin mutlaka görülmesi gereken yerleri
arasında, Swiss National Museum, Zürich Museum of Art,
Zürich Botanical Garden, Zürich Zoological Garden ve şehrin batısında yer alıp tüm şehri yaklaşık 1 kilometre yüksekten gören Üetliberg Dağı sayılabilir. Muhteşem güzellikte
bir doğa’nın yanı sıra dünyanın en modern ve huzurlu şehirlerinden birinde Almanca öğrenmek istiyorsanız İsviçre ve
Zürih tam size göre.
Dünyada her geçen gün daha çok kişinin öğrenmek istediği
ve eğitimini aldığı Almancayı, isterseniz zengin bir tarihe,
kültürel çeşitliliğe ve Avrupa’ya yön veren politik-ekonomik güce sahip olan Almanya’da, isterseniz doğası, mimarisi ve başta müzik olmak üzere engin kültürel birikimiyle
Avusturya’da, ya da modern bir 21. yüzyıl uygarlığı ile bölgenin muhteşem doğasını birleştiren örnek bir Avrupa ülkesi olan İsviçre’de öğrenebilirsiniz. Artık dünyada anadili
olmasa dahi bir çok eğitimli kişinin bir derecede hakim olduğu İngilizcenin yanında, hem sosyal hem de profesyonel
hayatta işinize yarayacak ve size yeni kapılar açacak bir dil
olan Almancayı öğrenmek için tam zamanı. Daha ayrıntılı
bilgi için lütfen UED üyesi eğitim danışmanlığı firmaları ile
iletişime geçiniz.
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Profesyoneller İçin

İngilizce
Günümüzün küreselleşen dünyasında ortaya çıkan global iletişim için tek bir dil
ihtiyacına en iyi cevabın İngilizce olduğu, artık tüm dünya uluslarının kabul ettiği bir
gerçek.
Günümüzde İngilizce eğitimi alan insanların sayısının 1 milyarı geçmiş olması biraz da bu nedenle önemsiz, ufak bir dip
not olarak kabul ediliyor olsa gerek.
Dolayısıyla günümüzde tüm dünyada, özellikle genç nüfusun, belli bir seviyede de olsa İngilizce bildiği ve önümüzdeki
yıllarda da ikinci bir dil olarak kullanmaya devam edeceğini
söylemek yanlış olmaz. Bununla beraber özellikle iş dünyasında gerek bireyler gerekse kurumlar arasında giderek
artan rekabet, İngilizce’nin iş ortamında daha da etkin kullanımını gerektiriyor. Bu da tabii ki, çalışma ortamının yarattığı taleplere, iş hayatının gerekliliklerine ve çalışılan iş
alanının özelliklerine göre belirli bir gramer eğitimi, kelime
bilgisi ve sözel yetenekleri kazanmakla mümkün olabiliyor.

ta, dolayısıyla katılımcılara program süresi ile ilgili seçenek verebilmekte, hatta kapalı gruplar için özel programlar
organize edebilmektedir. Katılımcılara kişisel programları
açısından esneklik sağlamak isteyen kimi okullar, bu programları günlük olarak bile sunmaktadır.
Katılımcıların pozisyonlarının, yaş profillerinin ve kursun
diğer birçok programa nazaran daha ağır ve daha çok kişiye
özen gerektirdiğinin farkında olan dil okulları, bu programlarda sınıf mevcudu diğer programlara göre daha da düşük
tutulmaktadır.

İşte bu nedenle günümüzde başta İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Avustralya’daki okullar olmak üzere tüm dünyada birçok dil okulu, halihazırda çalışan yönetici
adaylarına yönelik özel tasarlanmış programlar sunuyorlar.

İZMİR
ÜNİVERSİTE
SERTİFİKA
MASTER
DİL EĞİTİMİ
MBA

27 Şubat 2014
İSTANBUL

01-02 Mart 2014
ANKARA

04 Mart 2014
SAMSUN*

06 Mart 2014
* Yurtdışı Eğitim Günleri

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

akare.com.tr

UEDUCATION

38 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) İZNİ İLE DÜZENLENMEKTEDİR.
BU FUAR
MAGAZINE

Bu yazımızın başlığı, “Profesyoneller için İngilizce” olsa
da, ilk olarak şunu belirtmek gerekir ki zaman zaman bu
programlar, benzer içeriklere sahip olmaları sebebi ile “İş
İngilizcesi Programları” ve hatta “Mesleki İngilizce” programları gibi farklı isimler ile sunulabiliyor. Ancak bu programların hepsinin ortak yanı, sektörel uzmanlaşma ve o
uzmanlık alanının gerektirdiği İngilizce becerilerine yönelik
tasarlanmış olmaları olsa da bu programlar birbirinin tamamen aynısı değil.
Havacılık, hukuk, turizm, tıp, mühendislik gibi onlarca farklı
iş kolu için sunulan Mesleki İngilizce Programları veya iş
hayatının daha alt veya orta kademelerindeki çalışanlara
yönelik sunulan İş İngilizcesi programlarının aksine Profesyonellere Yönelik İngilizce programları daha ziyade yönetim
kademesinde yer alan iş adamlarına yönelik sunulan programlardır.
Katılımcıların gramer bilgilerini arttırmanın yanında, iş ile
ilgili terminolojinin öğretilerek kelime bilgilerinin geliştirildiği, mülakat, sunum, iş görüşmeleri, telefonda konuşma
gibi becerilerin kazandırıldığı, derslerin gerçek zamanlı
toplantı ve iş hayatından gerçek örmekler yanında iş dünyasından profesyonellerin de katılımı ile zenginleştirildiği
Profesyoneller İçin İngilize programları, özellikle interaktif
şekilde tasarlanmış, katılımcıların İngilizce ihtiyaçlarını hedef alan, kişilerin iş hayatında iletişim performanslarını geliştirme odaklı programlardır. Bu programlara katılanların,
eğitimleri sonrasında iş yaşantılarında İngilizce’yi, kendilerine çok daha fazla güvenerek kullandıkları gözlenmektedir.
Günümüzde birçok okul, Profesyoneller İçin İngilize programlarını standart veya yoğun programlar olarak sunmak-
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Aktiviteler yanında
derslere katılmak
da harika bir
deneyimdi
Sukru Uzun
(NSTS öğrencisi)

nstsmalta
@nstsmalta
nstsmalta
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Profesyoneller İçin İngilize programları tek başlarına alındığı gibi, birçok dil okulunda farklı İngilizce eğitim programları ile de beraber alınabilir. Bunun için genellikle şu kombinasyonların tercih edildiği görülmektedir:
Profesyoneller İçin İngilize + Genel İngilizce:
Profesyoneller İçin İngilize programları, en çok tercih edilen dil eğitim programı olan Genel İngilizce programları ile
kombine şekilde alınabilmektedir. Kombine alınan programlara katılım için bir İngilizce seviyesi koşulu bulunmamakla beraber tek başına alınan Profesyoneller İçin İngilize
programlarında -genelde minimum B1 (IELTS 4-5, Toefl IBT
57-86 arası) düzeyde olmakla beraber kimi okullarda bunun
da üzerinde- bir İngilizce seviye koşulu aranmaktadır.
Genel İngilizce ile beraber alınan Profesyoneller İçin İngilize programlarının, henüz belli bir alana odaklanmamış, tek
başına alınan Profesyoneller İçin İngilize programlarının ise
belli bir kariyer hedefine sahip ancak dil eğitimine ayıracağı
zamanı kısıtlı katılımcılar için daha uygun olduğu söylenebilir.
Profesyoneller İçin İngilize + One to One İngilizce:
Günümüzde birçok yönetici, Profesyoneller İçin İngilize
programlarını tek başına almak yerine, One to One olarak
adlandırılan birebir özel dersler ile desteklemeyi tercih
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etmektedir. One to One İngilizce programlarının en büyük
avantajı hiç süphesiz tamamen katılımcının kişisel programı ve yabancı dil seviyesine göre kişiye özel belirlenebilecek
kadar esnek bir yapı sunabiliyor olmasıdır. Bunun yanında
one to one dersler sayesinde kursun yoğunluğu arttırılarak,
katılımcının daha hızlı ilerleme kaydetmesine de yardımcı
olunur.
Profesyoneller İçin İngilize programı + Sınav Hazırlık
Programları:
Profesyoneller İçin İngilize Programları -eş zamanlı veya
programın tamamlanmasının ardından- çeşitli sınav hazırlık programları ile de birleştirilebilir. Zira gerek dünyada gerekse ülkemizde birçok işveren ve yönetici, TOEFL ve
IELTS gibi genel sınavların aksine TOEIC, BULATS ve Cambridge BEC* gibi belli alanlara odaklanmış yabancı dil seviye
tespit sınavlarından alınacak skorları, işe girişte koşul olarak sunabilmektedir.
Profesyoneller İçin İngilize Programlarında Konaklama
Bu programlara katılan kişilere okullar tarafından sunulan konaklama alternatifleri okula göre değişebilmektedir.
Diğer İngilizce dil eğitimi programı katılımcılarına sunulan
aile yanında konaklama alternatifi bu program katılımcılarına sunulsa da, çoğu okul katılımcıların pozisyonunu düşünerek apartman dairesi ya da otelde konaklama gibi alternatiflere ağırlık vermektedir. Bununla beraber katılımcılar
her zaman kendi konaklamalarını okuldan bağımsız olarak
ayarlayabilir veya okulun sunduğu alternatifler dışındaki
konaklama alternatifleri hakkında bilgi ve destek almak için
danışmanlarına başvurabilir.
Profesyoneller İçin İngilize Programlarında Okul Seçimi

Bu noktada özellikle bu alanda uzmanlaşmış bir okul seçmeye odaklanmak yararlı olacaktır. Özellikle eğitimci kadrosunun kalitesi ve konuya hakimiyeti katılımcıların ilerlemesi açısından son derece önemlidir. Zira Profesyoneller
İçin İngilizce Programları’nın, katılımcılara Genel İngilizce
Programları’nın ötesinde beceriler kazandırmak amacıyla
tasarlandığına ve içeriğinin de buna göre düzenlendiğine
daha önce de değinmiştik.

Okul tarafından organize
edilen programı çok sevdim.
Birçok farklı insan ile
tanışabildim ve farklı
tecrübeler edinebildim.
Kim Jongwon
(NSTS öğrencisi)

Ayrıca seçimlerinizi yaparken yaş grubunuza uygun bir okula katılmaya dikkat edebilirsiniz. Birçok dil okulunda Profesyoneller İçin İngilizce Programları’na katılım için bir yaş
alt sınırı olmakla beraber, kimi okullarda böyle bir yaş sınırı
bulunmadığını unutmayınız. Bu noktada sayıları az olsa da,
sadece orta yaş üstü yöneticilere yönelik okullar bile olduğunu hatırlatmakta fayda var.
Bunun dışında yurtdışında bu programları sunan ve sayıları
yüzleri bulan dil okullarından hangisinin sizin için en iyi seçim olacağına, alanında uzman bir eğitim danışmanın yardımı ile karar vermek oldukça yararlı olacaktır. Zira yukarıda
değindiğimiz soruların cevaplarını kendiniz açısından verebilseniz bile bununla eşleşen okulları ayırabilmek, ancak bu
programı sunan geniş okul yelpazesine hakim ve yılların
tecrübesine sahip eğitim danışmanları ile mümkün olabilir.
Dolayısıyla tüm okuyucularımıza, mesleklerinde ilerlemelerini ve kariyerlerinde hedefledikleri noktalara ulaşmalarını sağlayacak, kendilerine yeni kapılar açacak olan Profesyoneller İçin İngilizce Programları’nın seçimi konusunda, bu
alanda uzmanlaşmış UED üyesi eğitim danışmanlığı firmaları ile görüşmeden karar vermemelerini tavsiye ederiz.
*Bu sınavlar hakkında daha detaylı bilgiyi “Merak Ettikleriniz” başlığı altında sayfa 51 de bulabilirsiniz.

Herhangi bir dil eğitimi programında olduğu gibi, Profesyoneller için İngilizce programlarında da katılımcının menuniyeti ve başarısı için, doğru okul ve program seçiminin önemi
büyüktür. Ancak bu, öncelikle katılımcının kariyer hedefleri
ve yetenekleri konusunda doğru değerlendirmeler yapabilmesini ve objektif davranabilmesini gerektirmektedir. Yukarıda değindiğimiz konular çerçevesinde sağlıklı bir okul ve
program seçimi yapabilmek ancak bundan sonra mümkün
olabilmektedir.
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Yurtdışında Üniversite

College Farkı
Yurtdışında lisans eğitimi almak isteyen bir öğrenci okuyacağı bölüm, okumak istediği ülke ve şehir, sonrasında yüksek lisansı düşünüp düşünmemesi ya da staj
olanakları gibi birçok faktörü bu yolculuğa çıkmadan önce hesaplar.

Bu hesaplamalar yapılırken öğrenci çoğu zaman gideceği
okulun bir “üniversite” mi yoksa bir college mı olduğuna
dikkat etmez. Öğrencinin alanına ve akademik planlarına
bağlı olarak bu farklılık öğrenci için büyük bir değişiklik yaratmayabilir. Ancak birçok ülkenin eğitim sisteminde bu iki
kurum belirli çizgilerle ayrılmaktadır.
“Üniversite” kavramı birçok ülkede aynı iken, “college” kelimesi farklı ülkelerde farklı anlama gelebilmektedir. Bu
açıdan özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkeler arasında önemli farklar bulunmaktadır. Dünyanın geri
kalanında ve özellikle İngilizce konuşulan diğer ülkelerde
“college” hem “ortaöğretim kurumu” hem de “mesleki yüksekokul” anlamına gelebilmektedir. ABD’de “university” ve
“college” arasında pratikte çok az fark bulunmaktadır; öyle
ki “Ivy League Okulları” adı verilen okullar topluluğunda bulunan birçok üst düzey Amerikan üniversitesi hala isimlerinde “college” kelimesini kullanmaktadır.
ABD’de hem college’lar hem de üniversitelerin 4 senelik
lisans eğitimi veriyor olmasına karşın öğrenciler ve genel olarak halk arasında lisans eğitimi almak çoğunlukla
“college’a gitmek” olarak adlandırılır. Master ve sonrasını ifade eden yüksek lisans için ise “üniversite’ye gitmek”
terimi tercih edilir. Burada elbette Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Community College adı verilen eğitim kurumlarından da bahsetmek gerekmektedir. Bu okullar teknik
eğitimin yanı sıra genel akademik eğitim de sunmaktadır.
Amerika’da bir yüksek öğrenim kurumuna devam eden öğrencilerin % 50’ye yakını community college’larda eğitim
almaktadırlar. Community college’lardan mezun olanlara
Associate Degree, yani bir “Ön Lisans Diploması” verilmektedir. Bu tarz college’larda eğitim genelde pratik ağırlıklı ve
2 senelik olmasına karşın, bir community college’da 2 sene-
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sini tamamlayan bir öğrenci buradan 4 senelik bir üniversiteye geçiş yapabilmektedir.
İngiltere’de ise college’ların çoğunluğunun resmi bir diploma verebilmesi için, bir üniversiteye bağlı olmasalar dahi
bir üniversiteden onay almaları gerekmektedir. Kanada ise
belki de “university” ve “college” kavramlarının en farklı olduğu ülkelerden biridir. Bu ülkede üniversiteler öğrencilere
lisans, master ve doktora derecesi sunarken college’ların
böyle bir yetkisi olmamakta, sadece diploma ve sertifika
programlarını bitirenlere bu belgeleri sunabilmektedirler.
Kanada’yla benzer şekilde Avustralya’da da college’lar
yalnızca diploma ve sertifika belgeleri sunabilmektedirler.
Bu tarz okullara bu ülkede T.A.F.E (Technical and Further
Education)adı verilmektedir. Bunun yanında Fransa’da ise
Grande Ecole adı verilen, belli bir alanda yoğunlaşarak öğrencilerin bu alandaki eğitimleriyle daha yoğun ilgilenen
college’lar bulunmaktadır. Bu okullar birçok diğer ülkedeki
college’ların aksine üniversiteler göre daha saygın bir konumdadır. Özellikle politika, sanat ya da mühendislik alanlarında yoğunlaşan bu okullar tarih boyunca birçok mimar,
edebiyatçı, sanatçı ve politikacı yetiştirmiştir.
“Üniversite” ve “College” adı verilen kurumlar arasındaki belki de en önemli farklardan biri college’larda belli bir
temel alanda, farklı bölümlerde eğitim verilirken, üniversitelerin ise tek bir çatı altında birçok college’ın birleşmesinden oluşmasıdır. College’lar mühendislik, edebiyat, sanat,
işletme, ekonomi, hukuk, doğa bilimleri vb… gibi alanlardan
biri üzerinde yoğunlaşıp bu alanın alt dallarında bölümler
açarken, üniversiteler ise bu ve benzeri alanların hepsini ya
da bir bölümünü bünyelerinde barındırır ve bu alanların alt
dallarında bölümler açabilirler. Ancak elbette her iki seçeneğin de kendine göre iyi ve kötü tarafları bulunmaktadır.
Bir üniversitede genel çerçeveye sahip bir bölüm okumuş
olan öğrenci mezun olduktan sonra tam olarak ne yapacağına karar veremeyebilirken, bir college mezunu ise okuduğu bölümün dar çerçevesinden ilerleyen zamanda, özellikle
iş arama safhasında, çok memnun olmayabilmektedir.
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Üniversite ve college arasındaki farklar yukarıdaki örneklerde de belirtildiği gibi ülkeden ülkeye farklılık gösteriyor
olsa da ana hatlarıyla şu başlıklar altında birbirlerinden ayrılırlar:
• Ücret: Üniversite ücretleri çoğu ülkede college ücretlerine göre daha yüksektir. Üniversite ve college süreleri arasındaki farktan dolayı üniversitelere toplamda daha fazla
ücret ödenmesinin yanı sıra, sene başına ödenen ücretlerde
de üniversiteler college’ların 2 katına çıkabilmekte, hatta
zaman zaman geçmektedir. Bu faktör okul seçerken göz
önüne alınmalıdır.
• Eğitim: Bu iki tarz okul arasında eğitim bakımından da
belli başlı farklar bulunmaktadır. Çoğunlukla üniversite eğitimi daha teori odaklı bir eğitim iken college adı verilen kurumlarda verilen eğitim buna kıyasla daha pratik
ve uygulama üzerine gerçekleşmektedir. Bunun yanı sıra,
üniversiteler hem fiziki olarak daha geniş, hem de öğrenci
sayısı olarak college tarzı okullardan daha fazla olmaları
sebebiyle öğrenciye gösterilen ilgi college’lara kıyasla pek
yoğun değildir. Öğrenciler çoğu zaman kalabalık anfilerde
ders dinlemektedir ve eğitim kadrosunun
her bir öğrencinin akademik ve kariyer
amaçlı ilerlemesini takip etmesine imkan
yoktur. College tarzı okullar ise daha küçük
olmaları ve daha az öğrenciye sahip olmalarından dolayı öğrencilerin gelişimine eğitim
kadrosu tarafından daha fazla ilginin gösterildiği kurumlardır. Ancak bu iki eğitim kurumu arasındaki eğitim açısından belki de
en önemli fark lisans eğitiminden sonrasını
ilgilendirmektedir. “Undergraduate,” yani
lisans eğitimini tamamladıktan sonra bir
alanda master derecesi, MBA (Master of
Business Administration) ya da PhD (Doktora) yapma fırsatını ancak üniversiteler
sunmakta, college’larda bu mümkün olmamaktadır. College’larda 4 senelik lisans eğitiminin de sunulduğu ABD gibi ülkelerde bu
okullara giden öğrenciler mezuniyet sonrasında yüksek lisans eğitimlerini bir üniversitede tamamlarlar.
• Zaman: Üniversitede alınan eğitim
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college’a kıyasla daha uzundur. College’larda alınan eğitimler bulundukları ülkeye göre genelde daha kısa süreli
programlar olmaktadır. Elbette ki Amerika gibi ülkelerde
“college” unvanına sahip okullarda sertifika ve diploma
programlarının yanı sıra 4 senelik lisans eğitimi de verilmektedir. Zaman açısından bu iki eğitim kurumunun bir
diğer farkı da ders programları arasındaki farktır. Üniversitelerde öğrenciler genellikle kendi ders programlarını yapabilir, istemeleri halinde hafta içi kendilerine boş günler
bile oluşturabilirken, college’larda ise öğrenciler genellikle
önceden belirlenmiş ve üzerinde oynanması daha zor bir
ders programına uymak zorundadırlar.
• Saygınlık: Üniversite ve college’lar arasında bazı üniversiteler hem tanınırlık, hem de prestij olarak daha öndedir.
Üniversitelerin kapasite olarak daha büyük kurumlar olması, sunduğu programların çeşitliliği, esnekliği ve daha
uzun sürmeleri bu görüşte etkili olmuştur. Bazı alanlarda
üniversite eğitimi college eğitiminin önüne geçerken aksine
kimi branşlarda college’ların sunduğu eğitim programları profesyoneller tarafından daha çok tercih edilmektedir.
Unutulmamalıdır ki; college adı verilen okullar üniversitelere göre daha küçük olmak ve daha az bilinmekle beraber, bu
eğitim kalitesinin düşük olacağı anlamına gelmemektedir.
Günümüzde birçok college eğitim kalitesi ve yetiştirdiği değerlerle büyük saygı görmektedir.
Yurtdışında lisans eğitimi almak isteyen öğrenciler bu seçimlerini eğitim almak istedikleri ülkedeki “üniversite” ve
“college” adı verilen kurumların arasındaki farklara bakarak, her birinin avantaj ve dezavantajlarını gözden geçirerek ve bunlara dikkat ederek yapmalıdır. Bir öğrenci, eğitim
görmek istediği alan, lisans eğitiminden sonra aynı eğitim
kurumunda master, MBA, ya da doktora yapmayı isteyip istemediği, çok sayıda öğrenciye hizmet veren, geniş alana
sahip bir eğitim kurumunda mı yoksa daha küçük kampüse
sahip bir okulda mı eğitim almayı tercih ettiği gibi önemli
noktaları değerlendirerek kararını vermelidir.
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Kanada

Ülke Rehberi
Amerika Birleşik Devletleri’nin kuzey komşusu olan Kanada, yüzölçümü bakımından Rusya’dan sonra dünyanın en büyük ikinci ülkesidir.
% 4’ü Çin kökenli olarak tanımlamışlardır. Büyük şehirlerinde en çok gözle görülür azınlığı uzak Asya’dan gelenlerin
temsil ettiği Kanada’da doğal olarak Kuzey Amerikan Kızılderili kökenli olan bir nüfus da yaşamaktadır.

Oldukça geniş bir yüzölçümüne sahip olmasına karşın, kuzey kutbuna olan yakınlığı ve bunun getirdiği hava şartları
bu ülkede uygarlığın ve şehirleşmenin güney sınırı boyunca bir şerit halinde meydana gelmesine yol açmıştır. Halkın
tamamına yakını ülkenin bu güney şeridinde yaşamaktadır;
kuzeyde kalan ve alabildiğine uzanan topraklar neredeyse
tamamen boştur. Öyle ki, nüfusu yaklaşık 34 milyon olan
ülkede kilometre kareye 4 kişiden az düşmektedir. 19. yüzyılın ortalarında Birleşik Krallık’tan bağımsızlığını kazanan
Kanada günümüzde 10 eyalet ve 3 bölgeden oluşmaktadır. Bu 10 eyalet Alberta, British Columbia, Manitoba, New
Brunswick, Newfoundland and Labrador, Nova Scotia, Ontario, Prince Edward Island, Quebec ve Saskatchewan’dır.
Kanada’da bu eyaletlerin kuzeyinde kalan ve nüfusun hemen hemen hiç bulunmadığı geniş topraklar ise Northwest
Territories, Nunavut ve Yukon’dur. Kanada’nın İngilizce ve
Fransızca olmak üzere iki resmi dili bulunmaktadır. Bu dillerden hangisinin daha yoğun olarak kullanıldığı bölgeden
bölgeye değişiklik gösternektedir. Buna örnek olarak Fransız göçmenler tarafından kurulmuş olan Quebec eyaletinde
Fransızcanın biraz da olsa ön planda olması gösterilebilir.
Dünyanın en güçlü 11. ekonomisi olan Kanada hem
OECD adıyla bilinen Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği
Örgütü(Organisation for Economic Co-operation and Development), hem de Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Rusya,
Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletler ile beraber G8
(Group of Eight) topluluğu üyesidir. Gelişmiş ve ekonomik
açıdan güçlü olan birçok ülkede olduğu gibi Kanada’nın da
ekonomisinin önemli bir kısmı hizmet sektörüne dayanmaktadır. Ancak dünyanın diğer lider ülkelerinden farklı olarak
Kanada aynı zamanda ekonomik gücünün büyük bölümünü
ormancılık ve petrol ürünlerinden sağlamaktadır.

Kanada, okullarının sunduğu eğitimle dünyada öne çıkmış
bir ülkedir. Öğrenimin her seviyesinde, kaliteli ve modern
bir anlayışla hizmet veren okullar hem Kanada vatandaşlarına hem de dünyanın farklı köşelerinden gelen on binlerce
öğrenciye eğitim sunmaktadır. Kanada’da eğitim sisteminin
kural ve uygulamaları ile ilgili düzenlemeler eyalet yönetimlerinin sorumluluğundadır ve her bir eyalette farklılık
göstermektedir. Yıllık gayri safi yurtiçi hasılasının %7’sini
eğitime harcayan Kanada’daki okulların %67’sinde karma
eğitim verilmektedir. Günümüzde, ülkedeki okulların önemli
bir çoğunluğu eğitim dili olarak hem İngilizce, hem de Fransızcayı kullanmakta olup, bu durum, 1982 yılında yapılan
değişiklikle mümkün olmuştur. Kanada’nın eğitim alanında
bu iki dili kullanması ülkeye, hem ülkede zaten bulunan çok
kültürlülüğün korunması, hem de ülkeye eğitim amacıyla
gelen öğrenci sayısı ve kültürel çeşitliliğinin artması açısından büyük fayda sağlamıştır. Özellikle yüksek öğrenim seviyesinde prestijli ve çokça tercih edilen eğitim kurumlarına
sahip olan ülkenin başlıca üniversiteleri University of Alberta, University of Calgary, University of Victoria, University
of British Columbia, University of Manitoba, University of
Winnipeg, Université de Saint Bonefice, Unniversity of New
Brunswick, University of King’s College, University of Ottawa, University of Toronto, HEC Montreal, McGill University
ve University of Saskatchewan sayılabilir.
Kanada’nın kültürel zenginlikleri, etnik çeşitlilikleri ve yaşam tarzları ile birbirinden farklı olan başlıca şehirlerinden
bahsetmek gerekirse:
Toronto: Kanada’nın en kalabalık şehri ve en gelişmiş şehirlerinden biri olan Toronto Ontario eyaletinin başkentidir.
6 milyonun üzerinde bir nüfusa sahip olan şehir tüm Kuzey
Amerika kıtası’nın en kalabalık 5. şehri olma özelliğini taşır.
Ontario Gölü’nün kuzeybatı kıyısında kurulmuş olan kent

Amerika Birleşik Devletleri ile benzer şekilde Kanada da çok
farklı kökenlere sahip bir nüfusu barındırmaktadır. Kanada
da aynı Amerika gibi farklı ülkelerden gelenler tarafından
kurulmuştur. Günümüzde Kanada vatandaşlarının %33’ü
kendilerini “Kanadalı” olarak tanımlarken geri kalan nüfus
ise bir etnik köken belirtmektedir. Buna göre nüfusun %21’i
kendilerini İngiliz kökenli, % 15’i Fransız kökenli, yine % 15’i
İskoç kökenli, % 14’ü İrlanda kökenli, % 5’i İtalyan kökenli ve
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gelişmiş bir metropol olmasının yanı sıra, hemen dışındaki göz alıcı doğal güzellikleri ile de birçok kişiye çekici gelmektedir. Kültür ve sanat çısından oldukça renkli bir yapıya
sahip olan Toronto’da, başta Toronto Uluslararası Film Festivali olmak üzere, her yıl düzenlenen Kanada Müzik Haftası,
Toronto Caz Festivali ve Toronto Moda Haftası gibi etkinlikler hem ülke içinden, hem de dünyanın farklı ülkelerinden
insanları bu şehre çekmektedir. Ülkede görülmesi gereken
yerler arasında, The Grange Manor, Campbell House ve Osgoode Hall binaları, şehrin ünlü St. Lawrence ve Kensington
halk pazarları, St. Basil’s Kilisesi, Old St. Paul’s Kilisesi ve
Nathan Phillips Meydanı sayılabilir.
Vancouver: British Columbia eyaletinde bulunan Vancouver, Kanada’nın batı kıyısındadır. Klasik bir liman şehri olan
Vancouver, Pasifik Okyanusu kıyısında yer alıp, güneyinde
Amerika Birleşik Devletleri’nin Washington eyaleti ile komşudur. Ülkenin en kalabalık 8. şehri olan Vancouver, nüfus
yoğunluğu bakımından Toronto ve Montreal’den sonra 3.
sırada bulunmaktadır. Çok farklı etnik kökenlerden Kanada
vatandaşlarının yoğun olarak yaşadığı kentteki nüfusun %
52’si İngilizceden farklı bir anadile sahiptir. Şehirde yaşayan
nüfus içerisinde en yüksek orana sahip etnik azınlık ise tüm
şehir nüfusunun neredeyse %30’unu oluşturan Çin kökenlilerdir. Kültürel olarak zengin alternatifler sunan Vancouver
sayısız tiyatro topluluğunun yanı sıra, ucuz yapım maliyetleri nedeniyle başta Hollywood yapımları olmak üzere birçok
film çekimine de ev sahipliği yapmaktadır. Vanvouver Art
Gallery, Sun Tower, Robson Square, Vancouver Library Square, Vancouver Public Library ve The Museum of Anthropology at UBC şehirde görülmesi gereken yerler arasındadır.

Ottawa: Kanada’nın başkenti ve 4. büyük şehri olan Ottawa,
Ontario eyaletinin güneybatı ucunda bulunmaktadır. Ottawa,
birçok Kanada şehrinden farklı olarak, nüfusunun yaklaşık
%20’sinin başka bir ülkede doğmuş olmasıyla da dikkat
çekmektedir. Şehir, ülkenin öbür büyük kentleriyle benzer
şekilde, renkli bir sanat ve kültür ritmine sahiptir. Her yıl
düzenlenen Winterlude Festivali Kanada’nın en büyük festivalidir. Buna ek olarak Bluesfest, Ottawa Uluslararası
Caz Festivali ve Ottawa Folk Müzik Festivali de her yıl her
yıl düzenli gerçekleştirilen etkinlikler arasındadır. Şehirde
resmi işlemler için hem İngilizce hem de Fransızca resmi
dil olarak kabul edilmekte olup, kent nüfusunun %37’si bu
iki dile de hakim durumdadır. Kanada Parlamentosu’nu da
barındıran Pariament Hill, Peace Tower ve Place de Ville,
kentte görülmesi gereken yerler arasındadır.
Yaşamın güvenli ve rahat olduğu, modern ve çok kültürlü
şehirlerinin yanı sıra her ülkeyi kıskandıracak muhteşem
doğal güzelliklere sahip bir ülke olan Kanada her sene
dünyanın her köşesinden sayısız insanı gerek turizm ya
da çalışma, gerekse de eğitim amacıyla konuk etmektedir.
Dil okulu, lisans ve yüksek lisans alanlarında uluslararası öğrencilerin en çok tercih ettiği birkaç ülkeden biri olan
Kanada’da, lisans ya da yüksek lisans eğitimi alan öğrencilere hem eğitim dönemi boyunca ve sonrasında sunulan
fırsatlar, hem de yaşama ve çalışma izni gibi konularda sağlanan kolaylıklar bu ülkeyi çekici hale getirmektedir. Siz de
Kanada’nın eğitim alanında sunduğu fırsatları değerlendirmeyi düşünüyor ve daha ayrıntılı bilgi sahibi olmak istiyorsanız UED üyesi eğitim danışmanlığı firmalarıyla iletişime
geçebilirsiniz.
Genel Bilgiler:

Montreal: Kanada’nın Quebec eyaletinde bulunan Montreal, Kanada’nın Toronto’dan sonra 2. büyük şehridir. Kentin
Fransızların şekil verdiği bir tarihe sahip olan Quebec’te bulunması nedeniyle, fransız kültürünün etkisi yoğun olarak
hissedilmektedir. Quebec eyaletinin resmi dili Fransızcadır
ancak şehir halkı İngilizceyi de konuşmaktadır ve bu dille
rahat iletişim kurabilmek mümkündür. Farklı kökenlerden
insanların yaşadığı kentteki diğer etnik gruplar ise çoğunlukla İtalyan, İngiliz ve İskoç kökenli Kanada vatandaşlarıdır. Montreal, hem şehir dokusu ve mimarisi, hem de insanlarının yaşam tarzı düşünüldüğünde bir Avrupa şehrini
andırmaktadır. Elbette ki bu durum şehrin kültür ve sanat
hayatını da etkilemiştir. Birçok konser ve tiyatro salonunu
barındıran Place de Arts, Notre-Dame Bazilikası, Bonsecours Pazarı 2006 yılında Unesco tarafından “Tasarım
Kenti” seçilen bu şehre gelenlerin mutlaka görmesi gereken yerler arasındadır. Montreal’i gerçekten özel kılan bir
özelliği de şehir merkezinin bir kısmı büyüklüğündeki ikinci
bir küçük şehrin de yeraltında bulunmasıdır. Bazı kısımları yer üstünde olacak şekilde 12 kilometrekarelik bir alanı
kapsayan bu yapı içersinde alışveriş merkezleri, konutlar,
üniversite kampüsleri, ofisler, bankalar, müzeler ve metro
istasyonları bulunmaktadır.
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Yüzölçümü: 9.984.670 kilometrekare
Nüfus: 33.427.000
Başkenti: Ottawa
Dil: İngilizce ve Fransızca
Para Birimi: Kanada Doları
Uçuş Süresi: 14 saat
Saat Farkı: Ottowa 7 saat geri-Vancouver 10 saat Geri
Telefon Kodu: 1
İklim: Herkesin tahmin edebileceği Kanada soğuk bir iklime sahip olsa da sıcaklıklar yıl içinde ve özellikle bölgeler
arasında değişmektedir. Bazı bölgelerde kışın -30 dereceye kadar düşen sıcaklıklar, bazı bölgelerde yazın 25 derecenin üzerine çıkabilmektedir. Temmuz ve Ağustos ayları
ortalaması Toronto ve Ottowa’da 22 derece civarında iken
Vancouver’da 18-19 derecedir.
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Yurtdışı Eğitimde

Konaklama Olanakları
İster dil öğrenmek, ister lisans ya da yüksek lisans eğitimi almak, isterse de yaz
okulu, ya da sertifika programlarına katılmak için olsun, eğitim amacıyla yurtdışına çıkan herkes için büyük önem taşıyan konulardan birisi de gidilecek ülkedeki
konaklama koşullarıdır.
Rahat, sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşamak şüphesiz
alınacak eğitimden sağlanan verimi önemli ölçüde etkileyecektir. Bunun yanında, kişinin kendisi için en uygun yaşama
şartlarında konaklaması, insanlarla iletişim kurmak, sosyalleşmek ve ders dışındaki zamanları da dolu geçirebilmesi açısından da önemlidir.
Yukarıda saydığımız farklı eğitim programları için, farklı konaklama seçenekleri bulunmakla birlikte birçok durumda
öğrenci esnek bir seçenek yelpazesine sahiptir. Bunlar:
Yurtta Konaklama-Student Residence/Student Hall/Dormitory:
Lisans eğitimi başta olmak üzere çeşitli eğitim programları için kullanılmaktadır. Yurtlar çoğunlukla okul kampüslerinin içinde bulunur. Bu durum öğrencilerin eğitim performansını pozitif yönde etkilemesinin yanı sıra, yakın ve
uzun süreli arkadaşlıklar edinmelerinin önünü açacaktır.
Kampüs içinde bulunan yurtlara ek olarak kampüse yakın
mesafede ya da şehir merkezinde yer alan yurtlar da bulunmaktadır. Üniversitelerin bu tarz yurtlarında daha çok son
sınıf öğrencileri ve yüksek lisans eğitimi alan öğrenciler konaklamaktadırlar.
Yurtta konaklarken, okulun sunduğu imkanlara göre tek
kişilik, 2 kişilik, 3 ya da 4 kişilik odalarda kalmak mümkündür. Birçok okul, 4 ya da 6 adet tek kişilik odaya ortak bir
banyo, mutfak ve oturma odası düşen “suite” tipi daireler
sunmaktadır. Bunun yanı sıra yurt binalarında öğrencilerin
kullanabileceği ortak alanlar, banyo ve kat mutfakları mevcuttur. Ders çalışmak için ortak alanlar, çamaşırhane, ortak kullanım için bilgisayar odaları, TV odaları, masa tenisi

tarzı oyunların bulunduğu oyun odaları da yurt binalarında
sağlanan hizmetlerdendir. Yemek ihtiyaçları için öğrenciler,
yaşadıkları yurdun sunduğu olanaklara göre tercih yaparlar. Çoğu okulda kampüs içinde bulunan yemekhaneleri
kullanabilir, kampüs dışındaki kafe ve restoranları tercih
edebilir, eğer oda veya yurt binalarında mutfak bulunuyorsa satın aldıkları malzemelerle kendi yemeklerini kendileri
yapabilirler.
Yurtdışındaki okulların, özellikle üniversitelerin yurtlarında
kız ve erkek öğrenciler aynı binalarda ancak farklı odalarda kalmakta ve nadir örnekler dışında yurtlara giriş ve çıkış
saatleri bulunmamakta ya da esnek tutulmaktadır.
Aile Yanında Konaklama-Homestay: Özellikle dil okulu için
yurtdışına giden öğrencilere sunulan ilk seçenek “homestay” yani aile yanında konaklamadır. Aile yanında konaklama
seçeneğinin sunduğu en büyük avantaj, o ülkenin vatandaşı
olan bir ailenin yanında yaşamanın getirdiği, ülkenin kültürünü, yaşam tarzını ve insanlarını birebir tanıma fırsatıdır.

Okul dışındaki zamanının önemli bir kısmını kendini misafir
eden aile ile geçiren öğrenci, bu sayede kesintisiz bir konuşma pratiği yapma fırsatı bulabilir.

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

sı gerekliliğidir. Yurtdışındaki birçok okulun çevresinde mobilyalı ve beyaz eşyalı daireler bulmak mümkün olmaktadır.
Ancak doğal olarak bu tarz dairelerin kirası nispeten fazla
olacaktır. Yurtdışındaki birçok ülkede, bir daire kiralanırken
öğrencinin, ev sahibinin ya da ev sahibinin görevlendirdiği
kişinin belirlediği bir zaman aralığı için kontrat imzalaması
gerekmektedir. Öğrencinin bu zaman aralığı dolmadan daireden çıkması halinde ise maddi olarak zarara uğraması
muhtemeldir. Ayrıca birçok dil okulu, öğrencilerini dairenin
büyüklüğüne göre 3’lü ya 4’lü gruplar halinde apartman dairelerine yerleştirebilmektedir.

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

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

Ev/Daire Kiralama: Yurtdışına eğitim amacıyla giden birçok
kişinin yararlandığı bir diğer fırsat ise okuldan tamamıyla
bağımsız olarak bir daire kiralamaktır. Bu seçenek, özellikle uzun süreli olarak yurtdışında kalacak kişiler tarafından
tercih edilmektedir. Lisans eğitimi alan öğrencilerin birçoğu
3. ya da 4. senelerinin başından itibaren, yüksek lisans eğitimi alanların ise hemen hepsi programları boyunca kendi
tuttukları bir dairede kalırlar.
Bu seçenek, özellikle birden fazla kişinin beraber yaşaması halinde ve okulun bulunduğu şehirdeki yaşam masraflarına bağlı olarak yurt seçeneğine göre daha ekonomik
olabilmektedir. Aynı okulda eğitim gören ve daire kiralama
seçeneğini değerlendirmek isteyen birçok öğrenci okulun
ortak kullanım alanlarındaki panolara ev arkadaşı aradıklarını belirten ve kabul edecekleri şartların bulunduğu
ilanlar yapıştırmaktadır. Bu açıdan, özellikle yurtdışındaki
üniversitelerde ev arkadaşı bulmak isteyenler büyük zorluk
yaşamamaktadırlar.
Ancak öğrenci tek başına bir eve çıkmak istiyorsa unutmaması gereken bazı noktalar vardır. Öğrenci, yalnız yaşamanın ona getireceği bağımsızlık ve rahatlığı iple çekerken,
bu yalnızlığın onun insanlarla iletişimini kısıtlayabileceğini,
hatta izole olmasına yol açabileceğini de unutmamalıdır.
Yalnız başına ev kiralayan öğrencinin dikkat etmesi gereken
bir diğer nokta ise kiraya ek olarak aylık su, elektrik ve internet faturalarının da bütçe hesaplanırken dikkate alınma-

Bu seçenek aynı zamanda ev tutma, yurt odasında kalma
gibi seçeneklere kıyasla daha ekonomiktir. Öğrencinin birlikte yaşayacağı kişiler genellikle, yabancı öğrencilere karşı
hoşgörülü ve sevecen, yeni insanlarla ve onların kültürleriyle tanışmaya hevesli ailelerden seçilmeye çalışılır. Öğrencinin misafir olacağı aile, okulun konaklama ofisi ya da
okulun anlaştığı ve öğrenciler için uygun aileler bulmakla
yükümlü özel firmalar tarafından seçilir.
Aileler bir öğrenciyi misafir edebilmek için, öncelikle güvenlik, sağlık, konfor ve pozitif bir psikolojik ortam sağlaya-
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Öğrenci Evleri: Ev kiralama ve yurtta konaklama arasında
bir alternatif olan bu konaklama seçeneğinde okul, ya da
öğrencinin kendi ülkesinde hizmet aldığı yurtdışı eğitim danışmanlığı firması, öğrenci için farklı ülkelerden 5-6 kişi ile
yaşayacağı apartman daireleri ya da müstakil evler ayarlamaktadırlar. Evde yaşayanlar evin bakımı ve temizliğinin
yanı sıra kira, su, elektrik ve internet ücretlerinden de ortak
olarak sorumlu olurlar. Bağımsız bir yaşam tarzının yanı
sıra, farklı kültürlerden insanlarla kaynaşarak tam anlamıyla uluslararası bir deneyim yaşamak isteyenlerin tercih
edebileceği bu seçenekten 18 yaş ve üstü öğrenciler yararlanabilmektedir.
Yurtdışında bir eğitim programına katılacak öğrencilerin
hem aldıkları eğitimin verimini, hem de gittikleri ülkede yaşayacakları kişisel ve sosyal deneyimi doğrudan etkileyecek
bir faktör olan konaklama, asla ikinci plana atılmaması ve
üzerinde düşünülerek karar verilmesi gereken bir aşamadır. Öğrenci nerede ve kimlerle beraber yaşayacağını planlarken, yaşı, zevkleri, insanlarla iletişimi, yalnız kalmayı mı
yoksa insanlarla sürekli iletişim halinde olmayı mı tercih ettiği, başkalarıyla aynı banyoyu ve mutfağı kullanmayı kabul
edip etmediği, alacağı eğitimin süresi, kalacağı yerin okula
olan uzaklığı ve tabi ki maddi durumu gibi birçok faktörü göz
önünde bulundurmalıdır. Öğrencinin yardım aldığı yurtdışı
eğitim danışmanlığı firması, öğrencinin katılacağı eğitim
programına ek olarak bu konuda da yol gösterebilmektedir.
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Merak

Ettikleriniz
Dergimizin bu son sayfasında merak edebileceğinizi düşündüğümüz ve öğrenciler
tarafından bize çok sık sorulan soruların cevaplarını derliyoruz. Bu sayımızdaki tüm
soruları Mesleki İngilizce Yeterlilik Sıvavları konusuna ayırdık.
Siz de merak ettiğiniz konulardaki sorularınızı info@ued.org.
tr adresine iletin, hem anında cevaplansın hem de bir sonraki sayımızın “merak ettikleriniz” bölümünde yayınlansın.
Soruları bu sayfalarda yayınlanan öğrencilerimiz, yurtdışı
eğitimleri süresince kendilerine birçok avantaj sağlayacak
olan “Uluslararası Öğrenci Kimlik Kartı” kazanacaklardır.

MESLEKİ İNGİLİZCE

YETERLİLİK SIVAVLARI
Cambridge BEC

Legal English Certificate- Uluslararası Hukuk İngilizcesi
Sertifikası kazanırlar. Okuma, yazma, konuşma ve dinleme
yeteknelerini test eden bir sınavdır.
TESOL
TKT (Teaching Knowledge Test) olarak da bilinen TESOL (
Teachers of English to Speakers of Other Languages) sınavı,
anadili İngilizce olmayan İngilizce öğretmenleri için tasarlanmış bir sınavdır. Her biri 80 soruluk üç modülden oluşan
sınavın herbir modulü ayrı ayrı alınabileceği gibi beraber de
alınabiir.

Cambridge ESOL ( English for Speaker of Other Languages) tarafından düzenlenen ve farklı alanlardaki İngilizce
bilgisi ve kullanma yeteneğini ölçen onaltı sınavdan biridir.
İngilizce’yi yabancı dil olarak, uluslararası ticaret alanında
kullananan ya da kullanacak kişiler için yararlı olabilecek
bir kalifikasyondur. Açılımı Cambridge Business English
Certifica’dir. Cambridge BEC Preliminary, Cambridge BEC
Vantage ve Cambridge BEC Higher olarak üç farklı seviyede
alınabilir.
BULATS
Açılımı Bussiness Language Testing System olan sınav, iş
hayatında yabancı dil kullanma yeterliliğini ölçmek için tasarlanmış bir sınavdır. Özellkle özek şirketler tarafından
çokça başvurulan bir sınav olan BULATS sacede İngilizce
değil, İngilizce yanında, Fransızca, Almanca ve İspanyolca
için de alınabilen bir sınavdır. Bilgisayar ortamında yapılan
yaklaşık 75 dakika süren bir sınavdır.
TOLES
Hukuk alanında çalışmalar yapacak ve bu sektörde ilerlemek isteyen kişilerden istenebilecek bir sınavdır. Goundation, Higher ve Advanced olmak üzere üçe ayrılır. Okuma
ve yazmayı ölçen yazılı bir sınav olup, konuşma ve dinleme
bölümlerini içermez.
ILEC
Hukuk sektöründe kariyer hedefi olan geleceğin profesyonelleri için gerekli olan ve yüksek seviye olarak tanımlayabileceğimiz bu sınav sonunda başarılı olanlar International
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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

