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Değerli Okurlarımız,

Uluslararası Eğitim Danışmanları Derneği 
UED tarafından hazırlanan UEDucation 
Magazine dergisinin 7. sayısı ile yeniden 
merhaba.

Dünya üzerindeki hemen her din, inanç ve 
kültürde önemli bir yeri var 7 rakamının. 

İslamiyet’ te kainatın 7 safhada yaratılması, Hristiyanlar için 7’ nin 
mükemmelliği simgelemesi, Yahudi inancına göre kutsal şamdanda 
7 mum olması, Hindu geleneklerine göre insan vücudunda 7 çakra 
olması, Tibet’ te 7 Buda olması ya da eski Mısır inancında en güçlü 
Tanrı olan Ra’ nın 7 ruhlu olması gibi.

Bu kadar ruhani olmasa da 7. sayımız da bizler için de özel bir anlama 
sahip. UED’ nin kendi alanında dünyada yılın derneği seçilmesi ve 
diğer yandan Türk öğrencileri ve üyesi olan eğitim danışmanlığı 
firmalarına en iyi hizmeti verdiği üyelerinin oyları ile belirlenen 
okullara verdiği UED ödülleri ile 2013 ün son aylarını oldukça hızlı 
geçiren biz UED’ liler, 2014 yazına da aynı hızla giriyoruz ve bu 
dinamizmimizi dergimizin 7. sayısına yansıtmayı başardığımızı 
umuyoruz.

Peki bu sayımızda neler var?

Birçok genç yaz aylarını yurtdışında bir yaz okulunda dil eğitimi alarak 
geçirmek niyetinde. Yaz futbol okulları ve 18 yaş altı öğrenciler için 
yaz okulu konulu yazılarımızın özellikle bu gençlerimizin ebeveynleri 
tarafından ilgi ile okunacağını düşünüyoruz. Yine İngiltere’de dil 
eğitimi almak isteyen ama bunu gelenekselleşmiş ve çok tercih 
edilen şehirlerin dışında başka bir bölgede yapmak isteyenler için 
Kuzey İngiltere’yi ve buradaki dil okullarını tanıtan bir yazı hazırladık.

En çok tercih edilen İngilizce Seviye Tespit sınavlarından TOEFL 
ve IELTS hakkında yazılar, yöneticiler için İngilizce programları, 
Avustralya’da İngilizce ile İspanya’da İspanyolca, bu sayımızda dil 
eğitimi konusunda değindiğimiz diğer başlıklar.

Yüksek öğrenim konusunda ise Foundation programları ile farklı 
bir alternatif olarak Rusya’da üniversite eğitimine dair yazılarımızı 
keyifle okuyacağınızı umuyoruz.

Her yaz olduğu gibi bu yaz da ülkemizden sayıları binleri bulan 
üniversite öğrencileri, ABD’de Summer Work and Travel Programı’na 
katılacak. Biz de bu öğrencilerimizin ABD seyahatlerinden önce 
dikkat etmesi gereken noktaları hatırlatmak istedik. 

Bu sayıda değindiğimiz diğer konular ise ABD’de lise eğitimi, Burslar 
ve İtalya ülke rehberi.

Dergimizin bu sayısının da, keyifle okuyacağınız ve yurtdışı eğitim 
ile ilgili sorularınıza cevap bulabileceğiniz bir sayı olduğunu umut 
ediyoruz. 

Bir sonraki sayıda görüşmek üzere sağlıklı, başarılı ve mutlu bir yaz 
dilekleriyle…

Gökçe Bayram

ULUSLARARASI EĞİTİM DANIŞMANLARI DERNEĞİ UED’NİN ÜCRETSİZ YAYINIDIR.

18 YAŞ ALTI ÖĞRENCİLER İÇİN
YAZ OKULU PROGRAMLARI
Son yıllarda hem pedigojik ve linguistik açıdan bir yabancı 
dili öğrenmeye mümkün olan en genç yaşlarda başlanması-
nın daha doğru olduğunun anlaşılması hem de küreselleşen 
dünyada kariyer planlamada yabancı dil bilmenin öneminin 
yarattığı farkındalık nedeni ile ebeveynler; çocuklarının bu 
anlamda gelişimlerini desteklemek için yurtdışı eğitimi 
daha da önemser hale geldiler.

BİR KÜLTÜREL DEĞİŞİM VE 
ETKİLEŞİM PROGRAMI OLARAK 
WORK AND TRAVEL VE
DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Work and Travel, ABD Dışişleri Bakanlığı’na (Department 
of State) bağlı “Bureau of Educational and Cultural Affairs” 
aracılığıyla 1961 yılından bu yana yürütülen bir kültürel de-
ğişim programıdır.
Programın temel amacı dünyanın farklı yerlerinden gelen 
farklı kültür, milliyet, dil ve yaşam tarzlarına sahip genç 
nesle Amerikan kültürünü ve yaşam tarzını tanıtmaktır. 
Bunu yapmak için de en doğal yol uzun süre o toplumun içe-
risinde tüm boyutları ile yaşamak olarak kabul edildiğinden 
program bu amaca uygun olarak tasarlanmıştır. 

www.ihworld.com

International House
High quality language training

IH Heidelberg
Bergstrasse 106
69121 Heidelberg
Germany

T: (49) 6221 91 40 77
E:  info@german-courses-heidelberg.com
W: german-courses-heidelberg.com
f/ihHeidelbergCollegiumPalatinum

IH Cordoba
C/ Rodríguez Sánchez, 15
14003-Córdoba
Spain

T: (+34) 957 488 002
E: Info@academiahispanica.com
W: www.academiahispanica.com
f/academiahispanica

IH Lake Como
Via Como, 27
23807 Merate (Lc)
Italy

T: (+39) 039 9906600
E: italian@ihteamlingue.it
W: www.ihlakecomo.com
f/ihlakecomo

IH Malta
128 Sirk Street
Swieqi
St. Julian’s
SWQ3211

T: (+356) 2137 0597
E: marketing@ihmalta-gozo.com
W: www.ihmalta.com
f/IHMaltaGozo

IH Cairo
4 Mahmoud Azmi Street 
off Ahmed Orabi Street
Madinet El Sahafeyeen – 
Mohandeseen, Cairo, Egypt

T: (+202) 3346 3087 – 3302 8358
E: info@ihcairo.com
W: www.ihcairo.com
f/ihcairo

IH Seville & IH Cadiz
C/Albareda, 19
CP 41001 Seville
Spain

T: (+34) 954 502 131
E: clic@clic.es 
W:www.clic.es
f/clicInternationalHouse

IH Bristol
27 Oakfield Road, Clifton 
Bristol, BS8 2AT

T: (+44) 117 9090911
E: info@ihbristol.com
W: www.ihbristol.com
f/IHBRS

IH London
16 Stukeley Street
London
WC2B 5LQ

T: (+44) 20 7611 2400
E: info@ihlondon.com
W: www.ihlondon.com
f/internationalhouselondon

IH Nice
4 Boulevard Carabacel
06000 Nice, France

T: (+33) 493 62 60 62
F: (+33) 493 80 53 09
E: info@ihnice.com
W: www.ihnice.com

2015 International House
AGENTS’ ROADSHOW
Mid February • Turkey
 
 

For further information, please visit www.ihworkshop.com 
or email feyi.omola@ihworld.com

IH Edinburgh
7–15 Gallowgate
Newcastle upon-Tyne
NE1 4SG
 
T: (+44) 191 232 9551
E:  info@ihnewcastle.com
W: www.ihnewcastle.com
f/International-House-
Edinburgh/120889764684625?ref=hl 

IH Newcastle
7–15 Gallowgate
Newcastle upon-Tyne
NE1 4SG
 
T: (+44) 191 232 9551
E:  info@ihnewcastle.com
W: www.ihnewcastle.com
f/International-House-
Newcastle/111269662246547?ref=hl

IH Cape Town
5 Regent Road, Sea Point 
Cape Town, 8005
South Africa

T: (+27) 21 433 0546
E: info@ihcapetown.com
W: www.ihcapetown.com
f/IHCapeTown

A one-day 
workshop 
for student 
recruitment 
agencies 
based in 
Turkey

20140327 IH Joint schools FPA 2014 v3.indd   1 28/03/2014   08:48



7iç
in

de
ki

le
r 4-7Haberler

UED Ödülleri
8-9

10-11
Önemli Tarihler

12-13
18 Yaş Altı Öğrenciler İçin 
Yaz Okulu Programları

Kuzey İngiltere’de
Dil Eğitimi

14-16

17
Yurt Dışında
Yaz Okulları Ve Futbol Kampları

18-19
Amerika’ da
LİSE

İngiltere’de
Foundation Eğitimi

32

Rusya’ da
Eğitim Sistemi

20-21

22
UED Derdeği
Hakkında

Neden UED ?
27

IELTS Mİ TOEFL MI?
28

Road to
IELTS

29

Röportaj
30-31

Ülke Rehberi
İtalya

33-35

Avustralya’da
İngilizce Dil Eğitimi

36-39

Wat Hakkında
Bilinmesi Gerekenler

40-44

Executive
English

45

İspanya’da
İspanyolca Dil Eğitimi

48-49

SA
YI

 7

14

İmtiyaz Sahibi
Uluslararası Eğitim Danışmanları Derneği Adına
Yönetim Kurulu Başkanı Eren Göker

Sorumlu Müdür
Esra Gümüşlü

Yayın Kurulu
Eren Göker, Murat Yılmaz, Gülçin Taşkın, Armağan Özkılıç,
Esra Gümüşlü, Gökçe Bayram, Alemdar Kadıoğlu, Nuray Kuş,
Emrah Hakan, Hakan Karataş, Çiğdem Savcı, Engin Kurtuluş,
Gökhan İslamoğlu,

Grafik Tasarım
ULTRAVIOLE 
Nispetiye Mh. Saydam Sk. 
Akyıldız Apt. No. 10 /A
Levent - Beşiktaş - İstanbul
T. +90 (212) 603 64 04

Baskı-Cilt
Güven Reprodüksiyon Mat A.S
Litros Yolu 2.Matbaacılar Sitesi
1NB 27-28 Topkapı/İstanbul

Yönetim Yeri
UED Uluslararası Eğitim Danışmanları Derneği
İstiklal Caddesi No:108 Aznavur Pasajı Kat:8
Beyoğlu/İstanbul
Tel: 0212 251 44 41
Fax: 0212 244 62 33
e-mail: info@ued.org.tr
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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.
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BİRLEŞİK KRALLIK’A GİDECEK 
KISA DÖNEM ÖĞRENCİLER İÇİN 
NHS ZORUNLULUĞU...
Department of Health’in yaptığı açıklamya göre, Birleşik 
Krallık’a seyahat edecek tüm kısa dönem öğrenciler, acil 
tedavinin de dahil oldugu NHS-National Heath Service- 
hizmetlerinin ödemesini yapmak zorunda kalacak. Bu 
değişiklik 6 aydan kısa student visitor -öğrenci ziyaretçi- 
vizesi veya 6-11 ay arası extended student visitor -uzatılmış 
öğrenci ziyaretçi- vizesi sahiplerini etkileyecek. Öğrenci 
vizesi ile İngiltere’de yüksek öğrenime devam öğrenciler ise 
yıllık 150 GBP’luk sabit sağlık destek primi ödeyecekler.

Buna göre, 3 yıllık bir degree programına katılan bir öğrenci 
toplamda 450 GBP ek prim masrafı ile karşılaşacak. 
Hükümetin sunduğu önerinin tüm detayları henüz örnelimedi 
ancak yapılan değişiklikler ile kısa dönem öğrencilerin de 
bazı ek maliyetler ile karşılaşmasına kesin gözü ile bakılıyor. 

Kaynak: http: //thepienews.com/news/ international-
students-pay-uk-nhs-services/

RUSYA’DAN ULUSLARARASI 
ÖĞRENCİLERE ÇALIŞMA İZNİ...
 
Federasyon Konseyi’nin yakın zamanda yaptığı düzenleme 
ile Rusya’da üniversite eğitim gören tüm uluslararası 
öğrenciler, vize türlerine bağlı olarak farklı yasal çalışma 
izinleri kazacaklar. Buna göre öğrenci bir üniversiteye kayıt 
olduğu anda, bu öğrencinin vizesi kısmi yasal çalışma iznini 
de içerecek. Bu çalışma izni, yabancı öğrencilerin çalışma 
izninin olduğu diğer ülkelerde olduğu gibi yarı zamanlı 
çalışma şeklinde olacak.

Köklü eğitim geçmişi ve makul öğrenim - yaşam giderleri 
ile Rusya’nın, son yıllarda birçok yabancı öğrencinin ilgisini 
çekmesi ile Rus Üniversiteler’inde eğitim gören uluslararası 
öğrenci sayısı hızla artmıştı. Ancak öğrenciler yasal çalışma 
iznine sahip olamıyordu. Bu düzenleme ile öğrenciler 
yasal olarak çalışabilecek. Bunun  yanında öğrenilerin yarı 
zamanlı çalışma ile kazanabilecekleri gelir tüm masraflarını 
karşılamaktan uzak olacak. Zira Moskova’da uluslararası 
öğrencikler saat başına 4-6 Amerikan Doları karşılığı 
ücret kazanabiliyorlar. Bu ücret, Moskova dışında daha da 
düşebiliyor.

Öğrencilerin dikkat etmeleri gereken bir nokta da işlerini 
kendilerinin bulmalarının gerektiği.  Üniversiteler iş 
bulma konusunda yabancı öğrencilere herhangi bir yardım 
sunamıyor. Ancak otoritelerin verdiği bilgilere göre ülkede iş 
potansiyeli yüksek, kaldı ki Türk yatırımlarının fazla olması 
Türk öğrencilerinin daha kolay iş bulmalarını sağlıyor.

Kaynak: EEUA-Doğu Avrupa Üniversiteler Birliği- http://
eeua.ru/news/detail_layout/127

ELS DİL OKULLARI’NDAN, 
DAHA ÖNCE HİÇBİR KURUMDA 
UYGULANMAMIŞ YENİ BİR 
UYGULAMA! ELS DANIŞMAN 
SERTİFİKA PROGRAMI...

Uzun yıllardır ABD’de dil eğitiminin öncülerinde olan ELS; 
anlaşmalı olduğu eğitim danışmanlarını önemsiyor, hem 
kurum kalitesine yeni bir boyut kazandırmak, hem de ELS 
anlaşmalı danışmanların yüksek niteliklerine kattıkları 
değerlerin birer parçası olabilmek adına yeni bir uygulamayı 
hayata geçiriyor. 
ELS Counselor Certification Program (ELS Danışman 
Sertifika Programı) olarak adlandırılan bu programda 
amaç; ELS anlaşmalı tüm danışmanların ELS dil okullarını 
iyi bir şekilde tanımaları, kısa sürede öğrencilerine 
doğru ve detaylı bilgi verebilmeleri, başta Amerika olmak 
üzere ELS’ in yer aldığı diğer ülkelerin eğitim sistemi 
ve ELS’in sunduğu programları hakkında daha ayrıntılı 
bilgi sahibi olmaları, dil okulu, lisans ve yüksek lisans 
kayıt aşamalarını öğrenmeleri ve bu bilgileri rahatlıkla 
öğrencileri ile paylaşmalarını hedeflemektedir. Gene yetkili 
danışmanımızı sertifikalandırmak ve ELS eğitimlerinin bir 
parçası olarak, bilgilerinin güncel olabilmesini sağlamak da 
bir diğer amaçtır. ELS Danışman Sertifika Programı sadece 
Türkiye’ de değil, ELS’ in çalışma alanı olan diğer tüm 
ülkelerde de eğitim danışmanlarına uygulanan uluslararası 
standartlarda bir çalışmadır.
ELS Counselor Certification Program Level 1, Level 2, Level 3 
olarak adlandırılan 3 aşamalı bir online eğitim programından 
ve bunu takiben 3 farklı sınavdan oluşmaktadır. ELS’ 
de uygulanmaya başlanmış olan bu önemli gelişmenin 
detaylarına ELS Türkiye Ofisi’nden ulaşabilirsiniz. 

ERASMUS PROGRAMINDA 
YENİ DÜZENLEMELER, 
ERASMUS+...

Avrupa Birliği eğitim ve gençlik programlarından 
Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig ve 
Gençlik programları 2014-2020 döneminde tüm Avrupa’da 
“Erasmus+” adıyla yürütülecek. Erasmus+ programı 
kapsamında eğitim, öğretim ve gençlik alanlarının yanı 
sıra artık spor konusunda da geliştirilecek projelere destek 
sağlanacak. 2014-2020 döneminde Türkiye’nin yaklaşık 1 
Milyar Avro bütçe kullanabileceği öngörülüyor.
Bu dönemde halihazırda devam eden projelerde 
önemli değişiklikler olmamakla beraber prosesürlerin 
kolaylaştırılacağı açıklanmıştı. Yapılan bu değişiklikler 
ile sadece tüzel kişiler değil, en az 4 kişi olmak koşulu ile 
biraraya gelen gençlerin de başvuru yapabilmesi sağlanıyor. 
Bu değişikliklerin detaylari için: www.ua.gov.tr
Kaynak:http://www.ua.gov.tr/kurumsal
/ haber ler/2 014 /01/0 3 /er asmus-progr am%C 4%B1-
bas%C4%B1n-bildirisi-yay%C4%B1nland%C4%B1

haberler

ÖSYM’NİN YABANCI DİL SINAVLARI EŞDEĞERLİKLERİ TABLOSU 
GÜNCELLENDİ...

ÖSYM yönetim kurulu tarafından oluşturulan “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” tablosu 14 Şubat 2014 tarihinde güncellendi. 
Buna göre yapılan en önemli değişiklik Almanca sınavları ile ilgiliydi.
Almanca Sınavları için KPDS-ÜDS-YDS Eşdeğerliği ile ilgili alınan karara göre; Almanca için eşdeğerliği kabul edilen tek sınav 
TELC Deutsch GmbH sınavı olarak kabul edildi ve puanların eşleştirilmesinde Avrupa Ortak Dil Seviyeleri çizelgesinin esas 
alınacağı, dolasıyla sınav sonuç belgesinde adayın aldığı notun bu çizelgeye göre yazılması gerektiği belirtilmiştir.
Diğer diller için;

İngilizce için eşdeğerliği kabul edilen sınavların (TOEFL iBT, CAE, CPE, PEARSON PTE Akademik ) eşdeğer olduğu KPDS-ÜDS-

YDS puanları şöyle belirtilmiştir. 

TOEFL iBT ÜDS/KPDS/YDS TOEFL iBT ÜDS/KPDS/YDS
120    100    75    62,5
119    99    74    62
118    98    73    61
117    97,5    72    60
116    97    71    59
115    96    70    58
114    95    69    57,5
113    94    68    57
112    93    67    56
111    92,5    66    55
110    92    65    54
109    91    64    53
108    90    63    52,5
107    89    62    52
106    88    61    51
105    87,5    60    50
104    87    59    49
103    86    58    48
102    85    57    47,5
101    84    56    47
100    83    55    46
99    82,5    54    45
98    82    53    44
97    81    52    43
96    80    51    42,5
95    79    50    42
94    78    49    41
93    77,5    48    40
92    77   83    69
91    76   82    68
90    75   81    67,5
89    74   80    67
88    73   79    66
87    72,5   78    65
86    72   77    64
85    71   76    63
84    70
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CAE             ÜDS/KPDS/YDS

CPE             ÜDS/KPDS/YDS

A          80
B           70
C          60

A        100
B        90
C         80

 PTE Akademik               ÜDS/KPDS/YDS
90            100
87           95
84            90
81             85
78             80
75             75
71             70
67            65
55             60
50            55
45             50
38            45
30             40

Avrupa Ortak Dil
Sınav Adı

Çerçevesi
Seviyeleri

A1    DELF A1
A2    DELF A2
B1    DELF B1
B2    DELF B2
C1    DALF C1
C2    DALF C2

Avrupa Ortak Dil
Sınav Adı

Çerçevesi
Seviyeleri

A1    -
A2    CELI1
B1    CELI2
B2    CELI3
C1    CELI4
C2    CELI5

Avrupa Ortak Dil
Sınav Adı

Çerçevesi
Seviyeleri

A1 Diploma de Español           (DELE) Nivel A1
A2 Diploma de Español           (DELE) Nivel A2
B1 Diploma de Español           (DELE) Nivel B1
B2 Diploma de Español           (DELE) Nivel B2
C1 Diploma de Español           (DELE) Nivel C1
C2 Diploma de Español           (DELE) Nivel C2

Fransızca için eşdeğerliği kabul edilen sınavların eşdeğer 
olduğu KPDS-ÜDS-YDS puanları şöyle belirtilmiştir:

İtalyanca için eşdeğerliği kabul edilen sınavların eşdeğer 
olduğu KPDS-ÜDS-YDS puanları şöyle belirtilmiştir:

İspanyolca için eşdeğerliği kabul edilen sınavların eşdeğer 
olduğu KPDS-ÜDS-YDS puanları şöyle belirtilmiştir:

(Kaynak: http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2014/
GENEL/YabanciDilSinavlariEsdegerlikleri140214.pdf)

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

Yüz Yüze Görüşmeler, Seminerler, Burslar, Sürpriz Hediyeler!

ÜNİVERSİTE

SERTİFİKA
MASTER

DİL EĞİTİMİ
MBA

Online davetiyenizi almayı unutmayın!.. akare.com.tr

21 Ekim Salı
ANKARA

23 Ekim Perşembe
İZMİR

25-26 Ekim
Cumartesi - Pazar

İSTANBUL

28 Ekim Salı
SAMSUN*

* Yurtdışı Eğitim Günleri
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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.

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 sektör-
lerinden de yıldızları belirledi.

Ödül verilen kategoriler ve kazananlar: 

UED ÖDÜLLERİ

YILIN EN İYİ İNGİLİZCE DİL OKULU

YILIN EN İYİ YAZ OKULUYILIN EN İYİ ZİNCİR DİL OKULU

YILIN EN İYİ DİL OKULU

Amerika Birleşik Devletleri 
ELS LANGUAGE CENTERS

İngilizce
STUDIO CAMBRIDGE

Tüm Dünya
EMBASSY ENGLISH

Almanca
DID-DEUTSCH in DEUTSCHLAND

İtalyanca
LINGUAVIVA

İspanyolca
ENFOREX

Fransızca
FRENCH in NOMANDY

Avustralya
ELS LANGUAGE CENTERS

Malta
ESE-EUROPEAN SCHOOL OF ENGLISH

İrlanda
CES-CENTRE OF ENGLISH STUDIES

Kanada
ILAC INTERNATIONAL LANGUAGE
ACADEMY OF CANADA

İngiltere
LONDON SCOOL OF ENGLISH

Almanca
HUMBOLDT INSTITUT

Fransızca
AZUR LINGUA

YILIN EN İYİ HAVA YOLU

Tüm Dünya
TÜRK HAVA YOLLARI

YILIN EN İYİ SİGORTA KURULUŞU

Tüm Dünya

GUARD ME

Türkiye’nin en seçkin  firmaları tarafından düzenlenmis olan bu ödüllerde iki katego-
ride 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 prog-
ramlarımızla 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

ILAC ailesi olarak bizi Kanada’nın en iyi dil okulu seçerek; içten ve yoğun gayretlerimi-
zin hedefine ulaştığını göstererek bizi gururlandıran Türkiye’ nin değerli acentalarına 
yönetici ve tüm çalışanlarına teşekkürlerimizi sunarız. ILAC ‘in servis ve eğitim kali-
tesini, konforunu ve farklılığını uzun yıllar sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyacağız. 

Elif Sillaste / ILAC Türkiye Pazarlama Müdürü

YILIN EN İYİ İNGİLİZCE DİL OKULU – KANADA Kategorisinin Kazananı

YILIN EN İYİ İNGİLİZCE DİL OKULU – ABD ve YILIN EN İYİ DİL OKULU – 
AVUSTRALYA Kategorilerinin Kazananı

YILIN EN İYİ YAZ OKULU – Almanca Kategorisinin Kazananı

En İyi Almanca Yaz Okulu olarak bize oy veren herkese teşekkür ederiz. UED Üye-
leri tarafından bu ödüle layık görülmek bizim için büyük bir onur. 2014 yılında da, 
Berlin’de yeni açılan ve yetişkinlere yılboyu eğitim veren en yeni merkezimizde dahil 
olmak üzere tüm Almanya’daki 16 merkezimiz ile Almanca eğitimi sunmaya devam 
edeceğiz. Sizleri Almanya’ya bekliyoruz.

Brigitta Alkofer / Uluslararası Pazarlama Direktörü

www.humboldt-institut.org

www.ilac.com

www.els-aec.com

YILIN EN İYİ İNGİLİZCE DİL OKULU – İngiltere Kategorisinin Kazananı
London School of English olarak ilk UED ödüllerinde En İyi İngilizce Dil Okulu-İngilte-
re kategorisinin kazananı olmaktadn onur duyduk. Bize oy veren tüm UED üyelerine 
teşekkür ediyoruz.

Neil Futerill / Ülke Müdürü

www.londonschool.com
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önemli tarihler

2013
Mart 8 SAT sınavı (Türkiye’de yapılmıyor.)
Mayıs  3 SAT sınavı
Haziran 7 SAT sınavı
Ekim 11 SAT sınavı
Kasım 8 SAT sınavı
Aralık 6 SAT sınavı

SAT Sınavı

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 sağlamakta-
dır. Randevu için uygun zamanlar kapasiteye ve başvuru yoğunluğuna göre değişiklik göstermektedir. Sınav için uygun zamanları 
size en yakın sınav merkezinden öğrenebilirsiniz.

GRE ve GMAT Sınavları ve Başvuru Tarihleri

Mart: 1 (SBT*: 14 Şubat BC/IDP) 8 (SBT: 21 Şubat BC/IDP) 13 (SBT: 26 Şubat BC/IDP) 15 (SBT: 28 Şubat BCIDP) 
Nisan: 5 (SBT: 21 Mart BC/30 Mart IDP) 12 (SBT: 28 Mart BC/ 6 Nisan IDP) 24 (SBT: 9 Nisan BC/ 20 Nisan IDP) 26 (SBT: 11 Nisan 
BC/20 Nisan IDP) 
Mayıs: 10 (SBT: 25 Nisan BC/4 Mayıs IDP) 15 (SBT: 30 Nisan BC/11 Mayıs IDP) 17 (SBT: 2 Mayıs BC/11 Mayıs IDP) 24 (SBT: 9 Mayıs 
BC/18 Mayıs IDP) 
Haziran: 7 (SBT: 23 Mayıs BC/1 Haziran IDP) 19 (SBT: 4 Haziran BC/15 Haziran IDP) 21 (SBT: 6 Haziran BC/15 Haziran IDP) 28 (SBT: 
13 Haziran BC/22 Haziran IDP) 
Temmuz:10 (SBT: 25 Haziran BC/4 Temmuz IDP) 12 (SBT: 27 Haziran BC) 19 (SBT: 4 Temmuz BC/13 Temmuz IDP) 26 (SBT: 14 Tem-
muz BC/20 Temmuz IDP) 
Ağustos: 2 (SBT: 25 Temmuz BC) 9 (SBT: 25 Temmuz BC) 16 (SBT: 1 Ağustos BC) 21 (SBT: 6 Ağustos BC) 
Eylül: 4 (SBT: 20 Ağustos BC) 6 (SBT: 22 Ağustos BC) 20 (SBT: 5 Eylül BC) 27 (SBT: 12 Eylül BC) 

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

IELTS Sınavı

Paper-Based
Mart 5, 15 / Nisan 5, 26 / Mayıs 10,17, 24 / Haziran 7, 11, 28 / Temmuz 12, 24 / Ağustos 22, 30 / Eylül 13
Computer-Based
Mart 21 / Nisan 12 / Mayıs 29, 31 / Haziran 17, 21 / Temmuz 5, 19 / Ağustos 9, 16 / Eylül 20

Cambridge English Advanced sınavı   (CAE)

Cambridge English Proficiency sınavı (CPE)

Paper-Based
Mart 8 / Mayıs 10,11(Sadece Yunanistan) / Haziran 12
Computer-Based
Mart 22 / Temmuz 12

Cambridge English First sınavı (FCE)

Paper Based
Mart 13 / Nisan 1 / Mayıs 17 / Haziran 7 / Eylül 20
Computer-based
Mart 21 / Nisan 12 / Mayıs 10 / Haziran 4, 20 / Temmuz 5 / Ağustos 1 /  Eylül 6 

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

Paper Based
Mart 14, 19 / Mayıs 31 / Haziran 5 / Eylül 19
Computer-based
Mart 21 / Nisan 12 / Mayıs 10 / Haziran 4, 20 / Temmuz 5 / Ağustos 1 /  Eylül 6 

Paper Based
Mart 12 / Mayıs 24 / Haziran 3 / Eylül 18
Computer-based
Mart 21 / Nisan 12 / Mayıs 10 / Haziran 4, 20 / Temmuz 5 / Ağustos 1 /  Eylül 6 

Cambridge English: Business Preliminary sınavı (BEC)

Cambridge English Business  (BEC) Vantage

Cambridge English: Business  (BEC) Higher

Work & Travel 2014 Programı Başvuruları

2014 yazında gerçekleşecek Work & Travel programı için başvurular 2013’ün son aylarında 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 değişikli-
ğine gidilebilir. Ayrıntılı bilgi için lütfen size en yakın sınav merkezi ile iletişime geçiniz. Bu tarihlerin değişmesi durumunda UED Derneği 
sorumluluk kabul etmemektedir. 

*SBT:Son Başvuru Tarihi

Paper-Based
Mart 8, 14 / Nisan 12 / Mayıs 17 / Haziran 7, 10, 26 / Temmuz 25 / Ağustos 21

Paper-Based
Mart 22 / Nisan 10 / Mayıs 24 / Haziran 6, 14 / Temmuz 12 / Ağustos 8 / Eylül 26

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.

PTE Academic sınavları, Türkiye’de İstanbul ve Ankara’daki yetkili sınav merkezlerinde  düzenlenmektedir. Sınav tarihleri ise, sınav 
merkezininin uygunluğuna ve öğrenci başvurularının yoğunluğuna göre değişmektedir.

Merkezlere göre tüm sınav tarihlerini ve müsaitlik durumu www.pearsonvue.com/pte/sa web sitesinden öğrenebilirsiniz.

Pearson Test of English – Academic (PTE-A)
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Farklı kültürlerden gelen öğrencilerle biraraya gelinen, dil 
eğitiminin yanı sıra  aktivitelerle bezenmiş ve o dilin konu-
şulduğu ülkede düzenlenmiş yaz okulu seçeneklerinin kişi-
sel gelişime sağladığı katkı da bu programları daha popüler 
kılmaktadır. 

Ancak tabii ki İngilizce eğitiminin esasları yaş gruplarına 
göre farklılık gösterir. Zira İngilizce eğitim programları-
nın içerik ve işlenişinin tasarlanmasında katılımcıların yaş 
gruplarına bağlı olarak değişiklik gösteren öğrenme bece-
risi ve konsantrasyon yeteneği de dikkate alınmaktadır. 18 
yaşın altındaki öğrenci grupları için sunulan ve “Yaz Okulu” 
olarak tabir edilen programlar da işte bu çerçevede tasar-
lanan, sadece derslerden ibaret olmayan, çeşitli sosyal fa-
aliyetler ile desteklenen programlar olarak organize edil-
mektedir.

Bu programlara katılan öğrenciler; yaz tatili döneminde, 
boş zamanlarını, hem dinlenip eğlenerek hem de gelecek-
leri için faydalı olabilecek bir şekilde değerlendirebilirler. 
Yaz okulu programları, kişisel gelişim açısından çok yönlü 
katkısıyla anne, babaların ve öğrencilerin ilk sıradaki ter-
cihlerindendir. Öğrencilerin, yurtdışındaki yaz okullarında 
geçirecekleri süre, yabancı dillerini geliştirmenin yanı sıra, 
başka ülkelerden arkadaşlar edinerek hayata bakış açıları-
nı zenginleştirmelerini ve farklı kültürleri algılayıp anlama-
larını da sağlayacaktır.

Yaz okulu programlarının katılımcılarına sundukları diğer 
faydaları ise şöyle sıralayabiliriz:

•   Yurtdışına seyahat etme deneyimi kazanırlar, 
•   Evden uzak kalma ve kendi sorumluluğunu taşımanın na 
sıl bir şey olduğunu anlarlar, 
•   Arkadaşlığın ve dayanışmanın değerini öğrenirler, 
•   Özgüvenleri gelişir, 
•   Yabancı dil bilmenin önemini yaşayarak kavrarlar, 

•   Türkiye’ye döndüklerinde yabancı dil derslerine verdikleri  
önem ve ilgileri artar, 
•   Vizyonları gelişir,
•   Farklı ülkelerden arkadaşlar edinirler,
•   Yıl boyunca öğrendikleri yabancı dillerini geliştirme im-
kanı bulurlar. Hatta yeni yabancı diller için başlangıç bile 
yapabilirler,
•   Farklı kültürleri fark ederek önyargılardan uzaklaşırlar,
•   Hayatları boyunca unutamayacakları mükemmel bir tatil 
yaşarlar.

Yaz okulu programları için en çok tercih edilen dil İngilizce 
olduğu için, ülke tercihlerinde de İngiltere öne çıkmaktadır. 
Ancak İngilizce Yaz Okulu Programları, ABD, Malta ve Ka-
nada gibi ülkelerde de sunulmaktadır. Gene Almanca Yaz 
Okulu Programları için Almanya başta olmak üzere İsviçre 
ve Avusurya, Fransızca için Fransa, İtalyanca için İtalya ve 
İspanyolca için İspanya’da bulunan yaz okulu programları 
arasından tercih yapılabilmektedir.
Bu yaz okulları, öğrencilerin yabancı dil seviyelerini ge-
liştiren kursların yanı sıra düzenli bir program takip eden 
sosyal aktiviteleri de içerir. Okullarda sunulan programlar, 
8-18 aralığında ancak   farklı, örneğin 8-11, 12-15 ve 16-17 
gibi farklı alt yaş gruplarını kapsayacak şekilde düzenlenir 
ve öğrenciler kendi yaş gruplarına göre uygun programlara 
yerleştirilir.  Gerek dersler gerekse sosyal aktivite prog-

ramları, bu alt yaş gruplarına göre farklılık göstermektedir.
Yaz okullarının süreleri de okul ve programa göre değişiklik 
gösterebilmektedir. Minimum 2 hafta olan bu programla-
rın süreleri daha uzun olabilmekte, 12 haftalık programla-
ra bile rastlanabilmektedir. Ancak süresi ne olursa olsun 
gençlerin bu okullarda, güvenli bir ortamda farklı ülkeler-
den öğrencilerle bir arada geçirecekleri süre, kuşkusuz 
unutulmaz bir tecrübe olacaktır. Ayrıca yurtdışındaki kimi 
yaz okulları, kendi olanak ve sezonluk doluluk oranlarına 
göre kapalı gruplar için özel yaz okulu programları suna-
bilmektedirler.
Öğrenciler yaz okullarında, haftada ortalama standart dil 
programı diye adlandırılan 15-20 saat yabancı dil eğitimi 
alırlar. İçerik olarak, konuşma, okuma, yazma, anlama ve 
dilbilgisi başlıklarını içeren kurslardır. Ayrıca isteyen öğ-
renciler dil eğitiminin yanı sıra düzenlenen TOEFL veya 
IELTS gibi sınav kurslarına ya da ilgi alanlarına bağlı olarak 
film yapımı, tenis, basketbol gibi  özel  kurslardan da fayda-
lanabilirler. 

Konaklama Seçenekleri:

Öğrenciler, ister okullar tarafından özenle seçilmiş ailelerin 
yanında isterlerse öğrenci yurtlarında konaklama olana-
ğına sahiptirler. Aile yanında konaklama seçeneğinde, tek 
veya çift kişilik odalarda konaklamak mümkündür. Gene 
yurtlarda da tek kişilik veya paylaşımlı odalarda konak-
larlar. Yurtlarda ayrıca özel banyolu odalar da mevcuttur. 
Aile yanı ve yurt konaklamada, öğrenciler farklı uluslardan 
öğrencilerle birlikte aynı ortamı paylaşarak arkadaşlıklar 
kurabilirler. Program dahilinde öğrencilere günlük 3 öğün 
yemek sunulmaktadır. Öğrencilerin seçtikleri konaklama 
alternatifi ne olursa olsun, hem ailelerin hem de yurtlar-
da görevli personelin, öğrencilerin maksimum güvenliği ve 
huzurunu sağlamak için gerekli donanımlara sahip olduğu, 
bizzat okul yetkililerince denetlenerek garanti edilir.

Sosyal Aktivite ve Etkinlikler:

Genelde öğlene kadar ders işlenen yaz okulu programların-
da öğrenciler, öğleden sonraları hem edindikleri bu bilgileri 
pekiştirmek, hem de diğer katılımcı öğrenciler ile kaynaşa-
rak sosyalleşmek için çeşitli sosyal, sportif ve kültürel akti-
vitelere katılırlar. Hafta sonlarında ise, okul dışında, zaman 
zaman farklı şehirlere olmak üzere, tarihi ve turistik geziler 
düzenlenerek öğrencilerin yabancı dil pratikleri daha ve-
rimli hale getirilir ve bulundukları ülke ve kültürü hakkında 
daha çok bilgi sahibi olmaları sağlanır. 
Tüm bu aktiviteler, grupların birbirleri arasında eğlenceli 
bir şekilde iletişim kurup kaynaşmalarını sağlayacak nite-
likte detaylandırılmıştır. Etkinlikler bu konuda profesyonel 
bir ekip tarafından organize edilir. Pek çok spor etkinliğinin 
yanı sıra öğrencinin ilgisini çekecek oyunlar oynanır. 
Sonuçta uzun yaz tatilini boşa geçirmeyen öğrenciler ömür 
boyu unutamayacakları bir tatil yaparak yabancı dil öğrenir-
ler. Kurs sonunda alacakları sertifika da gelecekteki eğitim 
ve iş yaşamlarında avantaj sağlayacaktır.

Siz de bu yaz tatilinizi yurtdışında bir yaz okulu programına 
katılarak değerlendirmek isterseniz, hiç zaman geçirmeden 
UED üyesi yurtdışı eğitim danışmanlık firmalarına başvu-
run, hem unutulmaz bir yaz tatili geçirin, hem de yabancı bir 
dilinizi geliştirin. 

18 Yaş Altı Öğrenciler İçin 

Yaz Okulu Programları
Son yıllarda hem pedigojik ve linguistik açıdan bir yabancı dili öğrenmeye mümkün 
olan en genç yaşlarda başlanmasının daha doğru olduğunun anlaşılması hem de 
küreselleşen dünyada kariyer planlamada yabancı dil bilmenin öneminin yarattığı 
farkındalık nedeni ile ebeveynler; çocuklarının bu anlamda gelişimlerini destekle-
mek için yurtdışı eğitimi daha da önemser hale geldiler.
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Ancak birçok öğrencinin ilk etapta aklına gelmeyen Kuzey 
İngiltere de sunduğu eşsiz fırsatlarla öğrenciler için uygun 
bir eğitim seçeneği olabilmektedir. Bizler de bu yazımızda 
hem UED ekibi olarak Aralık ayında gerçekleştirdiğimiz Ku-
zey İngiltere’deki dil okulları ziyaretimizle ilgili notları pay-
laşmak, hem de aynı zamanda İngiltere’de dil eğitimi ter-
cihinde öğrenciler için farklı olabilecek seçenekleri sizlere 
anlatmak istedik.

İngiltere’nin Kuzey bölgesi, Liverpool, Manchester, New-
castle, Sheffield ve Leeds gibi büyük kentlere ev sahipliği 
yapmaktadır. Bu kentlerde öğrenciler muhteşem gölleri, 
uçsuz bucaksız kırları, tarihi binaları ve eşsiz doğal güzel-
likleri bulma şansına sahiptir. Özellikle dil eğitiminde tercih 
edilebilir olmasının en önemli nedenlerinden biri, güneye 
göre daha az Türk öğrenci bulunmasıdır. Güney bölgelerde-
ki şehirlerin daha popüler olması, bu bölgelerde bulunan dil 
okullarındaki uluslararası öğrenci yoğunluğunu arttırmak-
tadır. Özellikle yaz dönemlerinde artan sayılar, aynı milli-
yetten olan öğrencilerin de aynı sınıflarda yoğunlaşmasına 
yol açmaktadır. Bu açıdan Kuzey İngiltere Türk öğrencileri 
için de iyi bir alternatif oluşturmaktadır.  Çünkü Kuzey İn-
giltere’deki uluslararası öğrenci sayısı güneye göre daha 
azdır. Öğrenciler bu kentlerdeki dil okullarına giderken aynı 
zamanda Kuzey İngiltere’de yaşayan halkla bütünleşme im-
kanı bulmaktadır. Yine bu bölgede bulunan şehirler, güney-
dekilere göre genellikle daha az nüfusludur. Bu da büyük 
şehirleri tercih eden öğrenciler için bile daha uygun yaşam 
imkanlarına sahip olmalarını sağlar. 

Kuzey İngiltere’ yi tercih eden öğrenciler, pek çok farklı şe-
hirde, üniversite, yüksekokul ya da özel dil okullarındaki 
akredite dil merkezlerinde eğitim almayı tercih edebilir. Bu 
alternatifler öğrencinin tercihine göre popüler turist mer-
kezlerinde, kırsal bölgelerde ya da sahil kasabalarında ola-
bilmektedir. Kurs çeşitleri ise yetişkin, genç ya da profesyo-
nellere yönelik olmak üzere pek çok alanda olabilmektedir. 
Kuzey İngiltere, aynı güneyde olduğu gibi pek çok zincir oku-
lun şubelerine ya da köklü dil okullarının butik merkezlerine 
ev sahipliği yapmaktadır. Bu yüzden bu bölgeyi tercih eden 
öğrencilerin seçeneklerinin güney bölgelerini tercih eden 
öğrencilerden az olmadığının altı çizilmelidir. 

Kuzey İngiltere’de üniversiteler genellikle Manchester, Le-
eds, Newcastle, Bradford gibi büyük şehirlerde bulunmak-
tadır. Bu bölge, Manchester Üniversitesi, Durham Üniver-

sitesi, Newcastle Üniversitesi ve Liverpool Üniversitesi gibi 
İngiltere’nin en iyi üniversitelerinden bazılarına ev sahipliği 
yapmaktadır. Dil okullarında ise öğrenciler ister bu büyük 
şehirleri tercih edebilir, ister York, Harrogate ya da Chester 
gibi daha ufak ancak turizm açısından popüler bölgelerde 
eğitim alabilirler. Bu bölgeler özellikle güvenlilik konusun-
da da ön plana çıkmaktadır. Kuzey İngiltere’deki hem büyük 
hem de küçük şehirler öğrenciler için oldukça güvenli bir 
sosyal yaşam sunmaktadır. Bu bölgedeki şehirlerin çoğu 
kültürel anlamda pek çok turiste ev sahipliği de yapmakta-
dır. Özellikle ufak sahil kasabaları her yıl milyonlarca turist 
tarafından ziyaret edilmektedir. Bu da, bu bölgede eğitim 
alan öğrencilerin sadece İngiliz kültürü ile değil, pek çok 
farklı kültür ile tanışmalarını sağlar. 

Kuzey İngiltere’de eğitim alan öğrenciler, seyahat etme 
konusunda da oldukça avantajlıdır. Bu bölgedeki öğrenci-
ler kolaylıkla İskoçya’ya gidebilir, Galler’i ya da İrlanda’yı 
ziyaret edebilirler. Aynı zamanda pek çok şehirden direk 
Londra ya da civarındaki şehirlere tren ile seyahat etmek 
mümkündür. Kuzey İngiltere’nin herhangi bir şehrinde bu-
lunan öğrenciler, çevre şehirlere rahatlıkla tren ya da oto-
büs aracılığıyla seyahat edebilirler. Bu bölge özellikle demir 
yolu ulaşımı ile ünlüdür ve pek çok öğrenci, hem hızlı hem 
de güvenli olan tren ulaşımını tercih etmektedir. Bununla 
birlikte, Kuzey İngiltere tarihi, doğa manzaraları, spor, kül-
tür, kent yaşamı ve eğlencenin zengin bir karışımına sahip 
olduğu için, genellikle öğrenciler bölgenin dışına çıkma ge-
reksinimi duymazlar. Bu bölgedeki pek çok şehir, ülkenin en 
büyük üniversitelerine ev sahipliği yaptığı için öğrencilere 
yönelik birçok farklı kültürel ve eğlence olanağına sahiptir. 
Bu açıdan dil okullarına gelen öğrenciler de sosyalleşme ve 
eğlence anlamındaki ihtiyaçlarını çok rahat bir şekilde kar-
şılayabilme olanağı yakalarlar. 

Kuzey İngiltere genellikle güney bölgelere oranla daha az 
uluslararası öğrencinin ve ziyaretçinin tercih ettiği bir bölge 
olduğu için, bu bölgelerde İngiliz kültürü ve yaşam tarzının 
etkileri daha yaygın ve belirgindir. Göçmen sayıları güney 
bölgelerine göre daha az olduğu için özellikle aile yanı ko-
naklama tercih eden öğrenciler İngiliz aileleri ile iç içe yaşa-
yıp, onların kültürlerini tanıyabilirler. Bu açıdan bu bölgeyi 
tercih eden öğrenciler yerel dil ve İngiliz kültürü ile iç içedir. 
Bu bölgelerde kesinlikle daha yoğun bir İngiltere deneyimi 
yaşanacağı açıktır. Bunun dışında Kuzey İngiltere halkı da 
konukseverliği ve sıcakkanlılıkları ile bilinirler.

Kuzey İngiltere’de

Dil Eğitimi
İngiltere’de dil eğitimi dendiğinde hiç şüphesiz ki aklınıza ilk gelen şehirler Londra, 
Brighton, Oxford, Cambridge ve Bournemouth olacaktır. Pek çok kişinin tercih et-
tiği bu bölgeler, tabii ki öğrencilere hem sosyal olanaklar açısından, hem de eğitim 
kalitesi açısından pek çok farklı alternatif sunmaktadır

İngilizceyi Birleşik Krallığın en 
heyecan verici bölgesi olan Kuzey 
İngiltere’de öğrenin!

www.englishuknorth.com

The North
of England

English UK North üyeleri bu bölgelerde hizmet vermektedir:

Ambleside
Bradford
Chester
Harrogate

Leeds
Liverpool 
Manchester
Newcastle

Scarborough
Sheffield
York

Tüm üyeler British Council tarafından akredite edilmiştir.
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Geçtiğimiz aralık ayında, dergi ekibi olarak, UED üyeleri ile 
birlikte English UK North tarafından düzenlenen Kuzey İn-
giltere bölgesindeki bazı akredite dil okullarına ziyaretlerde 
bulunduk. Bu gezimizde Manchester, Leeds ve York şehir-
lerindeki akredite dil okullarına giderek, hem şehir haya-
tı konusunda deneyim elde ettik hem de burada dil eğitimi 
alan Türk öğrencilerle tanışma fırsatı elde ettik. Bu üç şe-
hirde de eğitim alan öğrencilerin hem dil okullarından, hem 
şehirlerden, hem de konaklama seçeneklerinden oldukça 
memnun olduklarını gözlemledik. 

Bu noktada daha büyük bir şehirde bulunup, şehir hayatının 
alternatiflerinden yararlanmak isteyen öğrencilerin birçoğu 
Manchester’ı tercih etmişti ve pek çoğu bu tercihlerinden 
oldukça memnundu. Özellikle dil okullarındaki Türk öğren-
cilerinin azlığı, diğer uluslararası öğrencilerle daha fazla 
iç içe olmalarını sağlamış, bu açıdan da dil gelişimleri hız 
kazanmıştı. 

York şehri ise şehir tercihi olarak daha ufak bir bölgede bu-
lunmak isteyen öğrenciler için oldukça güzel bir alternatif. 
Bu şehirde bulunan öğrenciler York şehrinin güzelliğinden, 
güvenli oluşundan ve ufak olmasına rağmen sosyal anlam-
da yapabilecekleri pek çok alternatif olduğundan bahsetti-
ler. Leeds ise yine büyük şehir hayatı yaşamak isteyip, biraz 
daha az nüfuslu bir bölgede olmak isteyen öğrenciler için 
oldukça iyi bir seçenek. 

Gözlemlerimiz, Kuzey İngiltere’de dil eğitimini tercih eden 
öğrencilerin, genel olarak yaşam, sosyal çevre ve eğitim se-
çeneklerinden oldukça memnun kaldığı yönündeydi. Bunun 
dışında her üç şehirde de öğrenciler, eğlence olarak pek çok 
farklı alternatife sahip olduklarını, kültürel pek çok aktivi-
teye katılabildiklerini belirttiler. Birçoğu sadece bulunduk-
ları şehir civarını ve diğer Kuzey İngiltere şehirlerini ziyaret 
ettiklerini, güney bölgelere gitmeye ihtiyaç duymadıklarını 
söylediler.

UED ekibi olarak ziyaret etmiş olduğumuz okullar; Manc-
hester Academy of English,  New College Manchester, Inter-
national House Manchester, English Language Centre York, 
Melton College, Leeds Language College ve CES Leeds’ti. 

Diğer taraftan yurt dışında eğitim almış çocuklarda; öz-
güven artışı, kendini daha iyi ifade edebilme, girişimcilik, 
problem çözme becerilerinde artış, kolay arkadaş edinme 
ve kolay iletişim kurma gibi önemli kazanımlar gözlenmesi 
de yadsınamayacak bir gerçektir.

Özellikle, yaz aylarında çocukların katıldığı 3-4 haftalık yaz 
okulu programlarında, gittikleri ülkenin kültürünü yakından 
tanıyıp dili yaşayarak öğrenen öğrenciler, yabancı dil bece-
rilerinde önemli ölçüde gelişim göstermekte, yabancı arka-
daşlar edinmektedir. Farklı uluslardan edinilen arkadaşlar 
sayesinde öğrenciler iletişimi sürdürerek pratik yapma ola-
nağı bulmaktadırlar. 

Çoğunlukla, 10-17 yaş grubu öğrencilerin katıldığı yaz okulu 
programları, başta İngiltere, Amerika, Kanada olmak üze-
re; Almanya, Fransa, İspanya, İsviçre, İtalya, gibi pek çok 
Avrupa ülkesinde, konusunda uzman, deneyimli, güvenilir 
kurumlar tarafından sunulmaktadır. Yaz okulu programla-
rı genelde, yatılı okulların ve üniversitelerin kampüslerinde 
tam pansiyon olarak organize edilmekte ve haftada 15-20 
saat dil eğitiminin yanı sıra çeşitli spor ve sanat aktiviteleri 
ile eğitim desteklenmektedir. Çevre gezileri, müze ve tari-
hi yerlere yapılan ziyaretler öğrencilere bulunduğu ülkeyi 
daha iyi tanıma fırsatı vermektedir.

Standart yaz okulu programlarının yanı sıra, dil + futbol 
olarak kombin edilmiş, basketbol, tenis, golf gibi farklı spor 
dalları yanında sanat veya müzik gibi çok farklı alternatifler-
le sunulan ve profesyonel eğitmenler eşliğinde yapılan bu 
programlar oldukça ilgi görmektedir. Yaz okulu programları 
ile çocuklar dil öğrenirken, ilgi duydukları alanlarda ki be-
cerilerini geliştirebilmektedirler.

Özellikle, futbol eğitimi veren kamplar erkek öğrencilerin en 
çok tercih ettiği yaz okulu programları olarak öne çıkmak-
tadır. Futbol, ülkemizde olduğu gibi Avrupa’nın genelinde de 
en popüler sporların başında geldiğinden, futbol yaz kamp-
larına dünyanın pek çok ülkesinden öğrenciler katılmak-
tadır. Arsenal, Manchester United, Juventus, Real Madrid, 
Chelsea, Barcelona gibi dünyaca ünlü profesyonel futbol 
takımlarının yanı sıra bazı dil okulları da futbol yaz kampı 
programları sunmaktadır. Bu dil okulları profesyonel futbol 
kulüplerin profesyonel hocalarıyla ortak çalışmalar yürüt-
mektedir.  Ağırlıklı olarak futbol yaz kampları İngiltere’de 
Manchester, Cheltenham, İspanya’da ise Barselona, Mad-
rid, Valencia gibi şehirlerde sunulmaktadır.

Yaş grupları okullara göre değişmekle beraber 7-18 yaş 
grubu için tasarlanmış, genellikle 2-4 haftalık programlar-
dır. Futbola ilgi duyan veya futbolda profesyonel bir gelecek 
planlayan öğrencilere, uluslararası bir ortamda yabancı dil-
lerini geliştirmek, futbolun önemli markalarının eğitmenle-
rinden modern futbol eğitimi almak gibi olanakları birlikte 
sunan bu  kamplarda çocuklar, sporun disiplin gerektiren 
yüzüyle tanışmakta, kişisel teknik ve beceri gelişiminden, 
takım çalışmasına kadar geniş bir yelpaze de eğitim almak-
tadırlar. 

Sadece futbol odaklı olan veya dil eğitimi ile birlikte sunulan 
bu kamplarda eğitimler, her türlü hava şartına uygun saha-
larda profesyonel hocaların denetiminde yapılmakta olup, 
öğrenci grupları kurs öncesinde yaş ve seviyeye göre ayrıl-
maktadır. Programlara erkek öğrencilerin yanı sıra futbola 
ilgi duyan kız öğrenciler de katılabilmektedir . 

Futbol odaklı programlarda ;
 
•   İngilizce futbol terimleri,
•   Teknik ve taktik eğitimleri,
•   Beslenme ve psikoloji,
•   Fitness, antrenman ve bireysel çalışmalar,
•   Takım halinde çalışmalar gibi futbol sporuna dair eğitim-
ler verilmektedir. 
 
Dil eğitimi + futbol programlarında ise okuma, yazma, din-
leme ve konuşma dil becerileri ile birlikte futbol eğitimi alı-
nabilmektedir. Ayrıca, profesyonel futbol geleceği planlayan 
ve yurtdışında eğitim almak isteyen öğrenciler için akade-
mik dersler sunan dil okulları da bulunmaktadır. 

Futbol kamplarında sunulan sosyal aktiviteler genellikle, 
büyük kulüplerin stadyum gezileri, profesyonel lig maçları-
nı izleme, denk bir takımla maç yapma gibi futbol eğitimini 
destekleyen aktiviteler şeklindedir. 

Yurt dışındaki futbol yaz kampları veya İngilizce+Futbol yaz 
okulu programları hakkında daha ayrıntılı bilgi için lütfen 
UED üyesi eğitim danışmanlığı firmaları ile iletişime geçi-
niz. 
                                

Bu okulların hepsi, gerekli akreditasyonlara sahip olup, öğ-
renciler için farklı dil programları, konaklama alternatifleri 
ve sosyal aktivite programları sunmaktaydı.

Kuzey İngiltere’ye ulaşım da uluslararası öğrenciler 
için oldukça kolaydır. Bölgenin en büyük havaalanı olan 
Manchester’a Türk Havayolları ile direk uçuş imkanı bulun-
maktadır. Buradan da diğer bölgelere kara yolu ve demir 
yolu ile ulaşım oldukça kolay olmaktadır. 

İngiltere, hiç şüphesiz ki İngilizce dil eğitimi dendiği za-
man akla gelen ülkelerden birincisidir. Uzun yıllardır pek 
çok uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapmış olan bu ülke 
içerisinde dil eğitimi alabileceğiniz pek çok farklı bölgenin 
olduğunu unutmamak gerekir. İngiltere sadece Londra ya 
da Brighton’dan oluşan bir ülke değildir. İngiltere’nin Kuzey 
Bölgesi, öğrencilere hem şehir hayatı, hem kültürel miras, 
hem doğal güzellikler hem de tercihe göre büyük - küçük 
sunabileceği şehir hayatı ile hiç şüphesiz ki önemli bir al-
ternatif oluşturmaktadır. Bu bölgeyi tercih eden öğrenciler 
hem iyi bir dil eğitimi alacak, hem de İngiliz kültürünü yaşa-
yacaklardır. Bunun yanında yine her türlü sosyal ihtiyaçları-
na cevap bulacakları da kesindir. Bu açıdan İngiltere’de dil 
eğitimi almak isteyen öğrencilerin Kuzey İngiltere alternati-
fini de değerlendirmeye katmaları doğru bir tercih yapma-
ları açısından önerilmektedir.

Yurt Dışında

Yaz Okulları Ve Futbol Kampları
“Bir lisan bir insan” sözü, yerini “En az iki yabancı  dil” e bıraktığından beri , yurt 
dışı eğitime olan talep gün geçtikçe artmakta ve aileler  çocuklarının bu hedefe ula-
şabilmesi için özellikle  yurt dışı  yaz okulları seçeneklerini değerlendirerek eşsiz 
deneyimler sunan bu programlara katılmalarını arzu etmektedirler. 
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Yurtdışında birçok ülkede lise eğitimi almak mümkün ol-
makla beraber, ülkemizde en çok rağbet Amerika Birleşik 
Devletleri’ndeki liselere gösteriliyor. Bu nedenle bu yazı-
mızda ABD’deki liseler ve lise eğitimi hakkında bilgi sunma-
ya karar verdik.

Amerika’da Lise Eğitimi

Amerika’da lise eğitimi 4 sene sürmektedir ve Türk öğren-
ciler, lise eğitimine 8. sınıftan itibaren istedeği yıl veya dö-
nemde başlayabilirler. Amerika’da lise eğitimini 1 dönem 
veya 1 akademik sene okuyup tekrar Türkiyè ye dönebilir ve 
sene kaybetmeden Türkiye’deki eğitiminize devam edebilir 
veya Amerikà da 12. sınıfı tamamlayıp mezun olarak lise 
diplomanızı alabilirsiniz.

Amerikà daki liselerin birçoğu MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) 
tarafından tanınmakta ve böylece öğrencilerimizin almış ol-
duğu diplomaların Türkiye’de denkliği bulunmaktadır.

Amerika’da Devlet Liseleri:

ABD’deki neredeyse tüm eyaletlerdeki devlet liseleri, ya-
bancı öğrencileri kabul etmektedir. Bu okullarda genellikle 
yurt bulunmamaktadır. Liseler bulundukları bölgelerdeki 
aileler yanında öğrencilerini konaklatmaktadırlar. Ameri-
ka’daki devlet liselerinde eğitim gören yabancı öğrenciler 
de Amerikalı yerel öğrencilerle aynı akademik haklara sa-
hip olmaktadır. 

Amerika’da Devlet lisesi programlarına kimler katılabilir?

14 ile 18 yaşları arasındaki öğrenciler Amerika’da dev-
let lisesi programına katılabilmektedir. Öğrencilerin son 
3 senelik not ortalaması 100 üzerinden en az 60 olmalı ve 
Amerika’da devlet lisesi programına katılmadan önce İngi-
lizce yeterlilik testlerinden birinne girmeleri gerekmektedir. 

Amerika’da lise eğitimi almak isteyen öğrenciler, lise eği-
timlerinin tamamını Amerika Birleşik Devletleri’nde ala-
bilecekleri gibi sadece 1 dönem ya da 1 akademik yıl lise 
değişim programlarına katılabilirler. 

Lise eğitiminin tamamını, geri kalan kısmını ya da belli bir 
dönemini veya sınıfını Amerika’da seçmiş olduğunuz bir li-

sede okul ücretini ödeyerek devam edebilirsiniz. Amerika’da 
lise değişim programın akatılan öğrenciler MEB denkliği 
sayesinde Türkiye’de de sene kaybı yaşamadan okudukları 
yıldan eğitimlerine  devam edebilirler.

Amerika’da Özel Liseler: 

Amerika’daki özel liseler, yüksek standartlarta, küçük sı-
nıflarda, öğrenci odaklı eğitim programları sunmaktadırlar 
ve mezuniyet sonrası en seçkin üniversitelerde okuma ola-
nağı sağlamaktadırlar. Amerika’daki özel liselerde eğitime 
herhangi bir sınıfta başlayabilir, dilerseniz bir dönem, diler-
seniz 1 sene, isterseniz de tüm lise eğitiminizi  Amerika’da 
tamamlayarak, oradaki okuldan mezun olabilirsiniz. 

Amerika’daki özel liselerin tamamının tanınırlığı ve denk-
liği bulunmaktadır. Başvurular erken tarihlerde başlayıp 
kontenjanlarına göre erken tarihlerde kapanabilmektedir. 
Amerika’daki özel liseler Türkiye’den yapılan başvurulara 
haziran ayı sonrasında da şans vermektedir. 

Konaklamalar ise yine Amerika devlet liselerinde olduğu 
gibi Amerikà li aileler yanında yapılmaktadır. Eğitim ve ko-
naklama giderleri senelik 20.000 USD ile 60.000 USD ara-
sında değişmektedir. Gerek okul ücretleri gerekse diğer 
giderler, okullara ve okulların bulunduğu şehirlere göre 
farklılık gösterebilmektedir. Ayrıca çok seçkin okullarda 
okumak için, öğrencilerin hem akademik anlamda hem de 
spor ve sosyal faaliyetlerde başarılı olmaları beklenmekte-
dir.

Amerika’daki Yatılı Liseler/Boarding School:

Boarding School’lar, öğrencilerine kampüste bulunan 
yurtlarda konaklama olanağı sunan özel liselerdir. Büyük 
kampüslerde eğitim alınması ve şehir merkezlerinin biraz 
dışarsında yer alması yine diğer farklılıklar olarak sıralana-
bilir. Amerika’daki yatılı liselerde de yine aynı özel okullarda 
olduğu gibi istediğiniz süre ve sınıfta okuyabilirsiniz.

Diğer Konaklama Alternatifi; Host Families/Aile Yanında 
Konaklama

Yatılı okullar harici okullarda lise eğitimi alan öğrenciler, 
okullarının bulunduğu bölgedeki ailelerin yanında konak-
lamaktadırlar. Büyük yerleşim bölgelerinde konaklayan 
öğrenciler okula toplu taşıma araçları ile gitmek durumun-
dadır. Öğrencilerin konaklaması için ayarlanan ailelere bel-
li bir ücret ödenmektedir ve okul yetkilileri öğrenciler için 
ailelerle ön görüşmeyi, yerleştirmeyi ve program boyunca 
denetlemeleri mutlaka yapmaktadırlar. 

Amerika’da Lise Eğitiminin Avantajları:

Gerek Amerika Birleşik Devletleri’nin dünya ekonomisinin 
merkezi olması, gerekse lise çağlarında İngilizce öğrenme-
nin avantajları nedeni ile Amerika’da lise eğitimi görmek, 
gençlere büyük avantajlar sağlamaktadır. 

Bu nedenledir ki gençler arasında üniversite eğitimini 
Amerika’da almak isteyenler kadar son yıllarda lise eğitimi 
için de bu ülkeyi tercih edenlerin sayısı giderek artmakta-
dır. Erken yaşta dil hâkimiyeti kazanmanın yanında fark-
lı bir kültür ortamında yetişmek pek çok açıdan avantajlı 
görülmektedir. Lise eğitiminden itibaren eğitim hayatını 
Amerika’da tamamlayan bir genç anadili gibi İngilizce ko-
nuşabilir. 

Amerika’da lise eğitimi almak üniversiteyi de Amerika’da 
okuyabilmek için büyük avantaj sağlamaktadır. Amerika’dan 
alınan lise diplomasının tüm dünyada geçerliliği de bir 
avantajdır. Lise eğitimlerinin tamamını yurtdışında tamam-
layan öğrencilerin Türkiye’de sınavsız üniversite geçiş im-
kanı da bulunmaktadır.

Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan yüzlerce liseden 
hangisinin sizin için en doğru seçim olacağı sorusu, şüp-
hesiz tek başına cevap vermesi oldukça zor bir sorudur. Bu 
nedenle bu alanda uzman UED üyesi yurtdışı eğitim da-
nışmanlık firmalarına danışmanız yararınıza olacaktır. Siz 
de Amerika’da lise eğitimi olanaklarından yararlanmak ve 
başarılı bir yurtdışı eğtim tecrübesi kazanmak istiyorsanız, 
UED üyeleri ile iletişime geçiniz.

Amerika’ da

Lise Eğitimi
Genellikle ilk olarak yüksek lisans eğitimi çağlarında görülen yurtdışında eğitim 
alma talebi, günümüz şartlarında ailelerin maddi olanaklarının daha iyi olması, 
uluslararası eğitim imkanlarının daha yaygınlaşması ve bilinçli ailelerin çocukları-
nın eğitimleri üzerine daha fazla önem göstermesi ile beraber lise çağlarına kadar 
inmeye başlıyor.

Study Business and 
Fashion in New York

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.

• International student scholarships 
• Accelerated program options 
• On-the-job internships or job-related 
 assignments as part of the curriculum

PROGRAMS OF STUDY

• Fashion Marketing and 
 Management
• International Business
• Financial Services
• General Business
• Marketing 
 Communications
• Accounting

• 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

P3107_7.2013

Study Business and 
Fashion in New York

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.

• International student scholarships 
• Accelerated program options 
• On-the-job internships or job-related 
 assignments as part of the curriculum

PROGRAMS OF STUDY

• Fashion Marketing and 
 Management
• International Business
• Financial Services
• General Business
• Marketing 
 Communications
• Accounting

• 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 Online

TM

P3107_7.2013



MAGAZINE
UEDUCATION

20 MAGAZINE
UEDUCATION

21

Rusya’da eğitim, Türkiye’den ve Avrupa’dan biraz daha fark-
lıdır. Türkiye’de ön lisans olarak en düşük yüksek öğretim 
süresi 2 yıl iken; Rusya’da bu süre 4 yıldır. Eğitim sürelerini 
sıralamamız gerekirse;

•   4 yıl Türkiye’deki gibi ön lisans olan 4 yıllık eğitime eşittir 
ve uzmanlık sayılmaz.
•   5 yıl Türkiye’deki lisans programının bir üst seviyesi olan; 
fakat Türkiye’de bulunmayan uzmanlık seviyesidir.
• 6 yıllık eğitim ise; Avrupa eğitim sisteminde uzmanlık üstü 
sayılan yüksek lisans programına eşittir.

Türk öğrencilerinin Türkiye’de YÖK tarafından tanınan bir 
üniversiteden denklik alabilmeleri için tavsiye edilen azami 
eğitim süresi uzmanlık seviyesi olan 4 yıllık süredir. Bu sü-
reyi bir yıllık hazırlık eğitimi süresi ile birleştirirsek; 1+4 yıl 
olmaktadır.

Bazı bölümlerde ise azami süre 5 veya 6 yıldır. Buna örnek 
olarak mimarlık, eczacılık, tıp vb. bölümler gösterilebilir. Bu 
durumda öğrencinin Rusya’da göreceği toplam öğretim sü-
resi 1+5 veya 1+6 olmak üzere toplamda 6 veya 7 yıldır.

Türkiye’den veya başka bir ülkeden lisans diplomasını almış 
olan bir öğrenci, Rusya’da yüksek lisansa yapmak isterse, 
öğrenciye 2 seçenek sunulabilir;

•   Master Degree Programı – Bu seçenek direkt yüksek li-
sans programıdır. Eğitim süresi 2 yıl olan bu program, Rus-
ya’daki eğitim sisteminin 5. ve 6. yıllarıdır.  Öğrenci ilk yıl 
normal dersleri alırken; ikinci yıl öğrencinin zamanı ağırlıklı 
olarak devlet sınavına hazırlık ve tez hazırlama çalışmala-
rıyla geçmektedir.

•   MBA – Bu seçenekte aynı Avrupa’da olduğu gibi öğren-
ci İngilizce veya Rusça dillerinde eğitim alabilir. Eğitim sü-
resi 2 yıldır. Öğrenci eğitim dili olarak MBA programında 
Rusça’yı seçerse, ek bir yıl da Rusça hazırlık eğitimi alarak, 
toplamda 3 yılda eğitimini tamamlamaktadır.

Eğitim dili olarak Rusça tercih ediliyorsa, belirtilen tüm 
programlar için Rusça hazırlık fakültesi genelde şarttır. 
Hazırlık fakültesi süreleri genelde 8-10 aydır. Lisans, uz-
manlık, yüksek lisans ve doktora programları için hazırlık 
programı genelde aynıdır; fakat bazı üniversitelerde yüksek 
lisans (master degree) için ön görülen hazırlık programı 
farklılık gösterebilir ve daha ileri seviyede konular içerebi-
lir. Aynı şekilde hazırlık fakültesi eğitim ücretleri de daha 
yüksek olabilmektedir.

Normal hazırlık programında öğrenciye verilen dersler; ge-
nel Rusça dersi ve alan dersleridir. Genel Rusça dersi, kişi-
nin günlük hayatta kullanabileceği ve üniversite eğitiminde 
bilmesi gereken dilin özünü oluşturmaktadır. Bu program 
kapsamında öğrenci temel gramer kurallarına ilave olarak 
çekimleri, zamanları ve sözcüklerden yeni sözcük, sıfat ve 
fiil türemelerini öğrenmektedir.

Teknik dersler ise; öğrencinin seçmiş olduğu alana göre de-
ğişmektedir. Bunu belirlemek için Rusya’da eğitim sistemi;

•   Sosyal Bilimler,
•   Ekonomi,
•   Teknik/Mühendislik,
•   Tıp
olmak üzere 4 gruba ayrılmaktadır.

Bu bölümler hakkında fikir amaçlı biraz daha ayrıntı vermek 
gerekirse;

•   Sosyal Bilimlerde – Tarih, Coğrafya, Edebiyat vb.
•   Ekonomi – Ekonomi, Matematik vb.
•   Teknik/Mühendislik – Matematik, Fizik, Kimya vb.
•   Tıp – Anatomi, Biyoloji, Organik Kimya, Kimya vb.
teknik dersler görülmektedir.

Tüm yıl boyunca alınan hazırlık eğitimi sonrasında sınav ya-
pılmaktadır. Bu sınavlar yabancı öğrencilerin hazırlık son-
rası eğitimlerine devam edebilmeleri için önemlidir. Eğer 
öğrenci hazırlık fakültesi sonrası eğitimine aynı üniversite-
de ya da başka bir üniversitede devam etmek isterse, almış 
olduğu hazırlık fakültesi sertifikası ile bunu yapabilir. Bu-
rada önemli bir nokta vardır: Öğrenci almış olduğu serti-
fikayla sadece hazırlık eğitimini almış olduğu üniversitede 
eğitimine devam edebilir. Eğer öğrenci başka bir üniversi-
tede devam etmek istiyorsa, o taktirde öğrenciden TORFL 
adı verilen, Rusya Federasyonu Birinci Kademe Devlet Rus-
ça Yeterlilik Sertifikası için ekstra sınav vermesi istenebil-
mektedir veya geçiş yapmak istenilen üniversite tarafından 
ayrıca Rusça ve alan dersleri sınavlarına tabi tutulmak is-
tenilebilir. Eğer öğrenci TORFL sınavını vermek isterse, bir-
çok üniversite bu konuda yetkili sınav merkezidir ve sınavlar 
Moskova’dan alınarak, yetkili TORFL sınav görevlisi tara-
fından uygulanmaktadır. Bu sınavlar ekstra ücrete tabiidir. 
Sınav ücreti 130$ civarındadır.

Rusya’da üniversitede lisans eğitimi alabilmek için 2008 
Eylül ayından itibaren yeni bir uygulama başlatılmıştır. Bu 
uygulama kapsamında sadece Türk öğrencilerden üniver-
siteye girebilir yeterlilik sınavı olan ÖSYM sınav sonuç bel-
gesi talep edilmektedir. Tabii ki burada Türkiye’de olduğu 
gibi herhangi bir tercih yapılmamaktadır. Bu sonuç bel-
gesine göre eğer öğrenci Türkiye’de 4 yıllık bir yeri tercih 
etme hakkına sahip ise; Rusya’da okumasında bir sorun 
yoktur. Bu uygulama üniversiteler tarafından değil, bizzat 
Rusya Federasyonu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından is-
tenmektedir. Bazı üniversiteler ÖSYM sınav belgesinden 
bahsetmemektedirler; fakat öğrenciye hazırlık eğitimi ver-
mektedirler. Hazırlık eğitimi sonrası öğrenci fakülteye girip, 
eğitimine başladığı zaman sorun olabilir ve kaydı silinebilir. 
Bu yüzden üniversite istesin ya da istemesin, tüm öğrenci-
lerin ÖSYM sınav sonuç belgesini (4 yıllık bir bölümü tercih 

etmelerini sağlayacak baraj puanı ile birlikte) valilik ya da 
kaymakamlık apostili ile beraber yanlarında getirmeleri ge-
rekmektedir.

Rusya’da eğitim görecek öğrencilerin yanlarında getirmele-
ri zorunlu bazı belgeler vardır. Bu belgeler;

•   Diploma (lisans için lise, uzmanlık ve yüksek lisans için 
lisans),
•    Transkript [not dökümü (lisans için lise, uzmanlık ve yük-
sek lisans için lisans)],
•   ÖSYM sonuç belgesi [4 yıllık bir yeri tercih etmelerini sağ-
layacak baraj puanı ile birlikte (lisans eğitimi alacak öğren-
cilerden)]

Yukarıdaki belirtilen belgeler, son yıllarda uygulamaya gi-
ren yeni kanun ile birlikte, başta Moskova, San Petersburg, 
Kazan olmak üzere birçok farklı bölgede yetkili kılınan üni-
versitelerin kendi bünyesinde bulunan ve yabancı öğren-
cilerin eğitim-öğretim izin belgelerinin çıkartıldığı Rusya 
Federasyonu Milli Eğitim Bakanlığına ait birimlere gönde-
rilmektedir. Sertifikasyon işlemi olarak adlandırılan bu iş-
leme alınan evraklar, genel olarak 4 ile 7 ay arası bir sürede 
(daha fazla da sürebilmektedir) incelenmektedir. Evrakların 
hazırlanması ve gönderilmesi üniversite kanalıyla yapıla-
bileceği gibi öğrencinin kendisi tarafından bizzat da teslim 
edilebilmektedir. Eğer üniversite bu konuda yetkiliyse, bu 
durumda belgeler hiçbir yere yollanmadan direkt üniversite 
bünyesinde onaylanmakta ve sertifikasyon belgesi alınmak-
tadır. Burada şunu hatırlatmakta fayda var; bazı üniversi-
teler bu işlemlerle ilgilenmemektedirler ve bu gibi durum-
larda bu işlemlerle öğrencinin kendisinin bizzat ilgilenmesi 
gerekmektedir.

Belirtilen bu sertifikasyon işlemine bağlı olarak Türkiye’de 
yapılan tercümeler geçerli olmayabilmektedir. Sebebi ise 
hem Rusya Federasyonunun kendi noterlerinin onayları-
nı istemeleri hem de Türkiye’den gelen tercümelerde bazı 
hataların olmasıdır. Bu yüzden öğrencinin belgeleri Türkçe 
olarak getirip, Rusya’da tercüme ettirip, yine Rus noterine 
onaylatmaları daha doğru bir yaklaşım olmaktadır. Tercü-
mesi yapılan her evrağın, noterlikte 2’şer adet noter onaylı 
kopyasının yapılması gerekmektedir. Belirtilen evraklara 
ilave olarak pasaportun Rus noter onaylı tercümesi de ge-
rekmektedir. Pasaportun da iki noter onaylı kopyası bulun-
malıdır.

Rusya’ da

Üniversite Eğitimi
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UED DERNEĞİ

HAKKINDA
UED, Uluslararası Eğitim Danışmanları Derneği, yurtdışında eğitim konusunda 
danışmanlık hizmeti veren güvenilir firmaları bir araya getiren bir kuruluştur. Ka-
liteli, 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 43’e ulaşmıştır. 

UED; alanında uzman, güvenilir, yüksek tecrübe ve bilgiye 
sahip, gerek çalışanları gerekse temsilciğini yaptıkları yurt-
dışı eğitim kurumları açısından, yüksek standartları yaka-
lamış kuruluşlardan oluşmaktadır.

Amaçlarımız;

*Yurtdışında eğitim almayı düşünen öğrencileri ve velilerini, 
güvenilir firmalara yönlendirerek, tecrübe ve bilgi eksikli-
ğinden dolayı yaşayabilecekleri zorlukları en aza indirmek.

*Yurtdışında eğitim almak isteyen öğrencilerde güven duy-
gusu oluşturarak, hayatlarındaki bu çok farklı tecrübeye 
karşı onları hazırlamak.

*Yurtdışı eğitim danışmanlığı konusunda belirli bir standart 
oluşturmak.

*Ülkemizde, uluslararası eğitim sektörünün yasal çerçe-
vesinin iyileştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak ve bu 
sayede hem danışmanlık şirketlerinin, hem de yurtdışında 
eğitim almak isteyen öğrencilerin mağdur olmasını engel-
lemek.

*Üyesi olan kuruluşların, sektördeki değişimlere daha hız-
lı adapte olmasını sağlayarak, üyelerinin hizmet kalitesini 
arttırmak ve bu yüksek kalite standartlarının devamlılığını 
sağlamak.

*Yabancı eğitim kurumlarının, temsil yetersizliği yüzünden 
mağdur olmalarını engellemek.

Hedefimiz;

*Yurtdışı eğitim sektöründe, çağımızın gerektirdiği kalite 
standartlarını oluşturmaktır!

Misyonumuz;

*Yurtdışında eğitim almak isteyen kişilerin ihtiyaçlarına en 
uygun olan programı belirlemek, bu kişiler ile yurtdışındaki 
eğitim kurumları arasında köprü görevini üstlenerek öğ-
rencilerimizin sorunsuz bir yurtdışı eğitim süreci yaşama-
ları için gerekli çalışmaları yapmaktır.

Vizyonumuz;

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

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

0212 259 07 74     www.afegitim.com

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

0212 249 94 89    www.academix.com.tr

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

0216 358 89 19     www.asba.com.tr

İstiklal Cad. No:53/1 Beyoğlu / İstanbul

0212 244 72 82
www.armadagrandee.com

Caferağa Mah. Sakızgulu Sk. Beyaz 
Saray Ap. No:30 B K:5/10 Kadıköy-
İstanbul

0216 550 12 13     www.atec.com.tr

İnönü Cad. Hariciyekonağı Sk. Ozanhan 
Apt. No. 9 Kat: 3 Gümüşsuyu Taksim-
İstanbul

0212 249 53 10     www.atlasedu.com

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

0212 244 88 77   www.bilimevi.com

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

0216 336 33 61     www.biltur.com

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

Bestekar Sok. No:82/3
Kavaklıdere-Ankara

0312 468 00 30   www.campusum.com

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

0212 292 40 26     www.cds.com.tr

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

0212 234 48 99    www.edcon.com.tr

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

0212 252 09 90     www.eduyork.com

İnönü Cad No:11/2 Gümüşsuyu
Taksim-İstanbul

0212 292 34 55     www.ef.com

Cumhuriyet Cad. No.141/1
Harbiye-İstanbul

0212 291 39 20     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 

Barbaros Bulvarı No:29/10 Beşiktaş-
İstanbul

0212 236 04 44     www.elt.com.tr

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

0324 328 06 62
www.esseegitim.com.tr

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

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

0212 560 60 64       www.alesedu.com

Büyükdere caddesi Çınar apt. No:95 kat:5 
daire:19 34387 Mecidiyeköy-Şişli/İSTANBUL

0212 2754822       www.edumar.com.tr

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

0212 244 62 30     www.genctur.com

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

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

0212 291 50 05       www.gkredu.com



D
il 

O
ku

lu

Ya
z 

O
ku

lu

Li
sa

ns
 &

Y.
 L

is
an

s

D
ok

to
ra

Se
rt

ifi
ka

 &
D

ip
lo

m
a

St
aj

G
ön

ül
lü

Ça
lış

m
a

K
am

pl
ar

ı

W
or

k 
&

 T
ra

ve
l

A
u-

P
ai

r 
&

D
em

i P
ai

r

Li
se

Ye
rl

eş
ti

rm
e

&
 D

eğ
iş

im

D
il 

O
ku

lu

Ya
z 

O
ku

lu

Li
sa

ns
 &

Y.
 L

is
an

s

D
ok

to
ra

Se
rt

if
ik

a 
&

D
ip

lo
m

a

St
aj

G
ön

ül
lü

Ç
al

ış
m

a
K

am
pl

ar
ı

W
or

k 
&

 T
ra

ve
l

A
u-

P
ai

r 
&

D
em

i P
ai

r

Li
se

Ye
rl

eş
ti

rm
e

&
 D

eğ
iş

im



MAGAZINE
UEDUCATION

26 MAGAZINE
UEDUCATION

27

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 olma-
yan firmaların insanları yanlış yönlendirmeleri önemli bir 
sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Bu nedenledir ki zaman 
zaman hem öğrenci ve velilerinin hem de yurtdışı eğitim ku-
rumlarının sıkıntı yaşadıkları görülmektedir. 

UED’nin hayata geçirilişi ise işte tam bu noktada ortaya çık-
makta ve yurtdışı eğitim sürecinin ciddi sorunlar ile karşıla-
şılmadan tamamlanması amacını taşımaktadır. 

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

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

UED, üyesi olan bu kuruluşların, danışmanlık faaliyetinde 
bir denetleme mekanizması görevini üstlendiği gibi, bir de 
şikayet mekanizması geliştirmiştir. UED üyesi danışmanlık 
firmalarından hizmet alan öğrencilerimiz bir olumsuzlukla 
karşılaşmaları durumunda UED ile iletişime geçebilir ve 
yardım talep edebilirler.

NEDEN

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

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

0 212 245 15 88     www.turkey.idp.com

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

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

0212 571 82 84     www.ilm.com.tr

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

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

0212 270 64 19     www.meda.web.tr

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

0232 369 92 72     www.monatedu.com

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

0216 450 53 40    www.sempaedu.com

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

0216 580 99 60     www.sertur.com

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

0216 356 38 98    www.teoremedu.com

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

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

0224 247 45 25     www.ye-ro.org

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

0212 393 82 96     www.studyzone.com.tr 

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

0322 458 88 26    www.troyint.com

Söğütlüçeşme Cad. Rasime Uzlar 
İşmerkezi No:88/4 Kadıköy-İstanbul

0216 345 66 99     www.idealist.com.tr

Osmanağa mah, Halitağa cad, Ergener 
İşhanı, No:24, Kat:2, Ofis:10 Kadıköy/ İstanbul

0850 333 01 07     www.linesedu.ru

Bestekar sokak 86/6 Kavaklıdere /Ankara

0312 468 28 98
www.omegaegitim.com.tr

Güniz sok. No: 44/2 Kavaklıdere - Ankara 

0312 4273174     www.puzaabroad.com 

Kıblelizade Sok. Ruhide Apt. No:3 D:2 
Şişhane, Beyoğlu/İstanbul

0212 293 61 05     www.soeducation.com

Mete Cad. No:12/9 Taksim-İstanbul

0212 292 39 04     www.idealsas.com

Mustafa Kemal Bulvarı No:30/1 Amasya

0358 212 37 32
www.hamledanismanlik.com
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IELTS Mİ TOEFL MI?
Yurt dışında lisans, yüksek lisans, doktora ve bazı sertifika programlarına 
başvurabilmenin ilk koşulu İngilizce seviyesinin belgelendirilmesidir. Hatta 
Türkiye’de de İngilizce’nin eğitim dili olarak kullanıldığı eğitim kurumlarında aynı 
koşul söz konusudur. 

Bu önkoşulu karşılamada kullanılabilecek en popüler 2 İngilizce 
sınavının IELTS ve TOEFL olduğunu görüyoruz. Hangi sınava gir-
meli sorusuna cevap bulabilmeniz için tüm dünyada geçerliliği 
olan bu iki sınavı sizin için karşılaştırdık.

Geçerlilik: Birkaç yıl öncesine kadar genel düşünce, Amerika 
için TOEFL, İngiltere v.b ülkeler için IELTS gerektiği şeklinde idi. 
Bu durum Amerika’daki üniversitelerin IELTS’i de kabul etmesi 
ile değişti. Her iki sınav da, 100’ün üzerinde ülkede, binlerce üni-
versite ve eğitim kurumu tarafından kabul edilmektedir. IELTS, 
artan geçerliliği sonucunda Amerika’da 3000’den fazla eğitim 
kurumu tarafından kabul görmektedir.

Uygulama şekli: TOEFL, ülkemizde ve tüm dünyada internet 
üzerinden, bilgisayar uygulamalı olarak yapılır ve TOEFL IBT 
(Internet-based Test) olarak adlandırılır. Birkaç yıl önce TOEFL 
sınavının diğer uygulama modelleri olan Computer-based (bigi-
sayar tabanlı) ve Paper-based (kağıt kalem tabanlı) sınavlar, sı-
navın uygulayıcısı ETS tarafından kaldırılmış ve sınavın yalnızca 
internet üzerinden yapılmasına karar verilmiştir. IELTS ise tüm 
dünyada yalnızca Paper Based yani kağıt-kalem uygulaması ile 
yapılır. Adaylar sınavlarını bilgisayar karşısında değil, kendi-
lerine verilen soru kitapçıkları ve cevap kağıtlarını kullanarak 
alırlar.

Sınav Tarihleri ve Şehirler: TOEFL İstanbul, Ankara, İzmir v.b 
birçok şehirde, çeşitli test merkezlerinde ayda 3–4 kez; IELTS 
ise British Council tarafından İstanbul, Ankara, İzmir,  Adana ve 
başka birçok şehirde ayda 4, senede 48 kez yapılmaktadır. Sınav 
tarihleri ve şehirleri British Council’ın web sitesinden öğrenile-
bilir.

TOEFL’da, sınava girecek aday sayısı, test merkezlerinin bilgisa-
yar sayısı ile sınırlı olduğundan, yoğun dönemlerde sıkıntı yaşa-
mamak adına erken başvuru yapmak gerekebilir.

IELTS’te ise, seçilen sınavın son başvuru tarihine kadar başvuru 
yapabilirsiniz. Başvuru onaylandıktan sonra, adaylara gönderi-
len ve sınav tarihine kadar aktif kalan giriş kodu ile Road to IELTS 
on-line hazırlık kursu British Council tarafından ücretsiz olarak 
sağlanmaktadır.

Sınav içeriği: Her iki sınav da içerik olarak dinleme, okuma, yaz-
ma ve konuşma bölümlerinden oluşur. TOEFL sınav oturumu 
yaklaşık olarak 4 saat 30 dakika sürerken, IELTS sınav oturumu 
2 saat 30 dakika sürer.

Dinleme (Listening) Bölümü: TOEFL’da Dinleme Bölümü 60-90 
dakika arasında sürer ve 34-51 sorudan olşur. İçerik olarak üni-
versite dersleri, sınıf tartışmaları ve benzeri kayıtlar kullanılır. 
Aksan olarak genelde Kuzey Amerika aksanı kullanılır. IELTS’te 
dinleme bölümü 30+10 olacak şekilde toplam 40 dakika sürer ve 
toplam 40 soru bulunur. İçerik olarak günlük sosyal diyaloglar, 
monologlar, öğrenci-öğretmen görüşmeleri şeklinde kayıtlar 
olması mümkündür. Adaylar dinleme sınav kaydını dinlerken 
soruları cevaplarlar ve verdikleri cevapları cevap kağıtlarına 
aktarmaları için 10 dakika verilir. Bu esnada adaylar cevaplarını 
tekrar gözden geçirme imkanı bulurlar. Sınav kaydında anadil 

British Council’ın Ücretsiz IELTS Hazırlık Platformu: Road 
to IELTS

Road to IELTS kolaylıkla erişim sağlayabileceğiniz IELTS’e hazır-
lanmada ve pratik yapmada kullanabileceğiniz online bir hazırlık 
platformudur. British Council ile sınava kaydınızı tamamladıktan 
sonra bu platformu ücretsiz kullanabilmeniz için size en geç sı-
navınızdan bir hafta önce kullanıcı adı ve şifre gönderilir. Road 
to IELTS kullanıcı adı ve şifrenizi aldıktan sonra sınav tarihinize 
kadar ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.

Road to IELTS’in içeriği nedir?

100 saatin üzerinde interaktif aktiviteleri ve British Council uz-
manları tarafından sunulan tavsiye videolarına ek olarak soru 
türleri ile ilgili ipuçları ve alıştırmalar ile Road to IELTS, kap-
samlı ve güncel bir hazırlık kaynağıdır. Road to IELTS’te sınavın 
her iki modülü olan Akademik ve Genel Eğitim için bölümler bu-
lunur ve her iki modüle hazırlıkta da kullanılabilir. IELTS’te 4.5 
band skoru ve üzerini hedefleyen adaylar için en uygun hazırlık 
materyallerini bulundurur.

Road to IELTS, sınavda ölçülen Okuma, Yazma, Dinleme ve Ko-
nuşma becerilerine uygun biçimde düzenlenmiştir ve ner beceri 
alanı için 4 anahtar kaynak bulunmaktadır:
1. Başlangıç: Her beceri alanını tanıtan, soru türleri-
ni açıklayan ve yalnızca nasıl hazırlanılacağına dair değil aynı 
zamanda sınav günü en iyi skoru nasıl elde edeceğinize ilişkin 
ipuçları içeren bir eKitap’tan oluşmaktadır.
2. Tavsiye videoları: Bu alanda British Council uzmanları 
IELTS’e hazırlanmanın en iyi yollarını sunmaktadır.
3. Alıştırma alanı: Adaylar birçok soru türünü bu alanda 
pratik yapma imkanını bulurlar. 120 saatin üzerinde yoğunlaştı-
rılmış aktiviteye erişim bu alanda sağlanır.
4. Deneme sınavı: Deneme sınavları sayesinde adaylar 
gerçek bir sınav deneyimini bu kısımda tecrübe ederler.

İlerleyiş

Road to IELTS, adayların güçlü ve zayıf alanlarını analiz etme-
lerini sağlayan ve öğrenmelerini planlamalarına yardımcı olan 
bir dizi ilerleme işlevleri içerir. Bu işlevleri kullanarak adaylar 

tamamladıkları aktivite ve skorları, zamanlama, diğer kullanıcı-
larla karşılaştırılabilinen skorları ve her bir farklı beceride gö-
receli performansları ile ilgili raporlara erişim sağlayabilirler.

Avantajları nelerdir?

•   Anında Geribildirim: Performansınız ile ilgili anında geribildi-
rim alırsınız ve bireysel gelişiminizi takip edebilirsiniz.
•   Hatalarınızı Anlayın: Doğru cevaplarınızı görüntülemenin yanı 
sıra kendinizi geliştimenize Yardımcı olacak ipuçları ve tavsiye-
leri görebilirsiniz.
•  Özgüven Geliştirin: Road to IELTS’te kullanılan egzersizlerin 
tamamı gerçek IELTS soruları temelinde hazırlandığı için sınav-
la daha da aşina olup, özgüveninizi artırabilirsiniz.

Hazırlık Materyallerinin Düzenlenişi

İçerik bakımından Road to IELTS aynen gerçek bir IELTS sına-
vında olduğu şekilde düzenlenmiştir. Kullanıcılara materyalleri 
kullanımlarında tamamen esnek bir yaklaşım kullabilmeleri için 
uygun ortam sunulur. Adaylar belirli bir beceriyi (okuma, yazma 
gibi), bir soru türünü (kısa cevap, tablo tamamlama gibi), pratik 
yapabilir ya da sistematik olarak üniteleri tamamlayarak ilerle-
me kaydedebilirler.
Alıştırma alanınındaki her bölümün sonundaki 3 aktivite serisi 
özellikle sınava hazırlık üzerine yoğunlaşır.

Bütün bunlara ek olarak öğretmenler de Road to IELTS’i ders-
lerinin bir parçası haline getirebilirler. Bu açıdan özellikle ko-
nuşma sınavına dair videolar çok faydalı olmaktadır. Bu videolar 
sınıf içerisinde tüm sınıf eşliğinde izlenip, analiz edilebilir ve ko-
nuşma becerisini geliştirme amaçlı bir tartışma ortamı yaratı-
labilir.

İngilizce olacak şekilde bir dizi aksan kullanılır.

Okuma (Reading) Bölümü: IELTS 3, TOEFL ise en az 3, en fazla 
5 okuma parçasından oluşur. Sınavın tamamlanan bölümleri-
ne adayın geri dönüş imkanı yoktur.  IELTS’te adaylar, Okuma 
Bölümü için verilen toplam süre olan 60 dakika bitinceye kadar, 
önceki okuma parçalarının sorularına geri dönerek değişiklik 
yapabilir. TOEFL’da ise geri dönüşler, sadece ilgili okuma parça-
sının sorularına olabilir. Tamamlanan okuma parçasına dönüş 
mümkün değildir. IELTS’te adaylar soru kitapçığı üzerine notlar 
alabilir önemli gördükleri yerlere işaretleme yapabilirler. 

Yazma (Writing) Bölümü: Her iki sınavda da, belirtilen konular 
hakkında 2 farklı kompozisyon yazılması beklenir (IELTS’te 150 
ve 250’şer kelimelik, TOEFL’da 300’er kelimelik olmak üzere). 
TOEFL’da adaylar karalama kağıdı kullanabilirler fakat verilen 
süre içerisinde yazılarını mutlaka bilgisayara geçirmelidirler. 
IELTS’te adaylara her 2 kompozisyon parçasını yazmaları için 
toplam 60 dakika verilir. Adaylar diledikleri yazı ile sınavlarına 
başlayabilirler ve sınav boyunca her iki kısımda diledikleri ekle-
me ve çıkarmaları yapma özgürlüğüne sahiptirler. Adaylara ilk 
kısım (150 kelime) için 20 dakika, ikinci kısım (250 kelime) için  40 
dakika kullanmaları tavsiye edilir.

Konuşma (Speaking) Bölümü: IELTS ve TOEFL’ın bir diğer farkı 
da, Konuşma Bölümünün uygulama şeklidir. IELTS’te yüz yüze 
ve bire bir görüşme yapılır. Konusunda uzman eğitmen, yaklaşık 
11–14 dakika boyunca aday ile diyaloğa girer. TOEFL’da ise, ko-
nuşma bölümü, sohbet şeklinde değildir. Aday, kulaklık aracılı-
ğı ile sorulan soruları yaklaşık 45–60 saniyelik süreler halinde, 
mikrofon aracılığı ile yanıtlarlar. Verilen yanıtlar otomatik olarak 
kaydedilir. IELTS’te konuşma sınavları ikinci bir değerlendirme 
için ses kayıt cihazı ile kayıt altına alınır.

Puanlama: TOEFL IBT’de puanlama 120 üzerinden yapılır. Her 
bölüm (Dinleme, Okuma, Yazma ve Konuşma) kendi içerisinde 
30 puan üzerinden hesaplanır. IELTS’te ise puanlama 1–9 aralı-
ğında yapılır. Her bölüm 1–9 aralığında değerlendirilir ve genel 
puan (Overall Band Score) tam veya buçuklu olarak hesaplanır 
(6.0–6.5 gibi).

Sonuçların Açıklanması: TOEFL sonuçları 15 iş gününde açık-
lanır. Bu süreç, iş günü hesabına karşılık olarak 3 haftaya denk 
gelmektedir. IELTS sonuçları ise 13 gün içerisinde açıklanmak-
tadır (2 haftadan az bir süre). Sınavdan sonraki 13. gün adaylar 
sonuçlarını online olarak görüntüleyebilirler.  Her iki sınav da 2 
yıl geçerlidir.

İletişim: TOEFL sınavının global uygulayıcısı ETS’nin Türkiye’de 
ofisi yoktur. Detaylı bilgi almak için www.ets.org web sitesini zi-
yaret edebilir veya 1 609 771 7100 (New York) numaralı telefonu 
arayabilirsiniz.

IELTS için ise 0 212 355 56 57 numaralı telefondan, British Co-
uncil Sınavlar Departmanı’nı sabah 09.00–13.00, öğleden sonra 
14.00–17.30 saatleri arasında arayabilir veya www.britishcoun-
cil.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.
İyi şanslar…

Road to

IELTS
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TOEFL® VE GRE® Sınavları Hakkında Sorular

Cevap Buldu!
Dergimizin bu sayısında, dünyada TOEFL ve GRE sınavlarını düzenleyen kuruluş olan 
ETS- Educational Testing Services- ‘in Küresel Müşteri İlişkileri Direktörü Eileen Tyson 
ile bir röportaj gerçekleştirerek, bu sınavlar hakkında merak edilenleri sorduk.

UEDucation Magazine - 
Lütfen bize kendinizden 
ve ETS’deki işinizden 
bahseder misiniz?

Eileen Tyson - Küresel 
Müşteri İlişkileri Direk-
törüyüm. ETS’de 20 yılı 
aşkın bir süredir çalışıyo-
rum, test değerlendirme 
- geliştirme dünyası ile 
öğrenci ve kurum ihtiyaç-
ları konusunda oldukça 
tecrübeliyim.  ETS’de ça-

lışmanın en sevdiğim yanı, çok geniş ve uluslararası bir or-
ganizasyon olması.  Araştırmacılardan İngilizce öğretmen-
lerine, matematikçilerden eğitim politikası danışmanlarına 
kadar oldukça yetenekli çalışanlara sahibiz. Dünya çapında 
temsil ediliyoruz ve ben de özellikle Türkiye’deki mevcut bü-
yüme ve gelişmemizi görmekten memnuniyet duyuyorum. 
Türkiye’deki öğrenciler çok çalışkan ve bunu da TOEFL® ve 
GRE® puanlarında görüyoruz. 

UEDucation Magazine - Böylesine öncü bir ölçme ve değer-
lendirme kurumu için çalışmak nasıl bir şey?

Eileen Tyson - Öncelikle ETS, misyon ile hareket eden bir 
kuruluş. Misyonumuz, dünya çapında herkes için öğrenme-
yi ve performansı ilerletmek ve eğitim ile mesleki gelişimi 
desteklemek adına adil ve geçerli değerlendirmeler, araş-
tırmalar ve ilgili hizmetler sağlayarak, eğitimde kaliteyi ve 
eşitliği geliştirmeye yardımcı olmak. Buna ek olarak, biz-
ler kar amacı gütmüyoruz; yani oluşturduğumuz gelirler-
le dünya çapında sağladığımız eğitim değerlendirmelerini 
geliştirmek, ilerletmek ve bunlar üzerinde araştırma yürüt-
mek adına yeniden yatırım yapıyoruz.   
UEDucation Magazine - Sizce TOEFL ve GRE sınavlarının en 
özel yönleri nedir? 

Eileen Tyson - ETS’de bizler, TOEFL sınavının  ‘istediğiniz 
yere’ gitmenize yardımcı olduğunu söylemek isteriz.  Ve 
bunda ciddiyiz.  Her sene yüz binlerce öğrenci, yüksek öğre-
nimlerini gerçekleştirmek adına planlarının bir parçası ola-
rak TOEFL sınavına giriyor. Üstelik TOEFL testi, sınava giren 
kişinin hangi üniversiteye girmeyi planladığından bağımsız 
olarak kişilerin üniversite eğitimlerine ne kadar hazır ol-
duklarını da görmelerine yardımcı oluyor.  TOEFL testi ay-

rıca Amerika, İngiltere, Av-
rupa, Türkiye ve Asya’daki 
en iyi 100 üniversite dahil, 
130 ülkedeki 9,000’i aşkın 
kurumda en çok kabul edi-
len bir İngilizce sınavıdır.  
TOEFL puanlarını kabul 
eden üniversitelerin liste-
sini görmek ya da sınav için 
kaydolmak isteyen herkes 
www.ets.org/toefl/register/susa  adresini ziyaret edebilir.  

GRE® revize Genel Testi, dünya çapında lisansüstü prog-
ramlar ve işletme okulları tarafından kabul edilen tek giriş 
testidir. Adayların kolayca anlayabileceği bir tasarımı vardır 
ve ScoreSelect®  seçeneği ile adaylar okullara göndereceği 
puanını kendisi seçebilir. Aslında yüksek lisans ve doktora 
programları için GRE puanlarını kabul eden dünya çapında-
ki binlerce lisansüstü programlara ilaveten, dünya çapında 
1100’ü aşkın işletme okulu,  MBA, yüksek lisans ver doktora 
işletme programları da GRE puanlarını kabul etmektedir. 

Esnek ve kolayca anlaşılır tasarım, adayların kendi kişisel 
test yanıtlama tarzlarını ve stratejilerini daha fazla kullan-
ma özgürlüğü sunar. Soruları önceden görebilir, atlayabi-
lir ya da geri dönebilirler, cevaplarını değiştirebilir ve daha 
birçok şeyi tek bir bölümde yapabilirler.  Ayrıca Sayısal Akıl 
Yürütme bölümleri için de ekran üzerinde bir hesap maki-
nesi mevcuttur.  

UEDucation Magazine - TOEFL ve GRE testlerine girmek 
için kayıt yaptırmak kolay mı? 

Eileen Tyson - Evet. Birkaç seçenek ile kayıt olmayı kolay-
laştırıyoruz: adaylar internetten,  telefonla ya da posta yo-
luyla kayıt olabilir.  www.ets.org/toefl/register/susa adre-
sine girerek internetten kaydolabilir ya da  telefonla kayıt 
hakkında bilgi almak için web sayfamız olan www.ets.org/
toefl/  adresini ziyaret edebilirler.  Türkiye’de TOEFL sına-
vına girmek ya da kayıt işlemleri ile ilgili daha fazla destek 
almak için adaylar şu adresi kullanabilir; http://www.ets.
org/toefl/contact/turkey

Bilgisayar tabanlı GRE revize Genel Testi için internet, tele-
fon, posta ya da faks yoluyla kayıt yapabilirsiniz.  Bilgisayar 
tabanlı GRE revize Genel Testi kaydı ve daha fazla bilgi için 
adaylar www.ets.org/gre/register adresini ziyaret edebilirler

UEDucation Magazine - TOEFL ve GRE testleri için en iyi bil-
gi kaynağı nedir? 

Eileen Tyson - TOEFL sınavı ile ilgilenen öğrenciler için en 
iyi bilgi kaynağı http://toeflgoanywhere.org  ya da Türkçe’ye 
çevrilmiş  olan www.ets.org/tr/toefl  TOEFL genel sayfası-
dır.  GRE sınavına giren öğrencilere www.takethegre.com 
ya da www.ets.org/gre adreslerini ziyaret etmelerini tavsiye 
ederim.  Ayrıca www.facebook.com/GRErevisedGeneral-
Test adresinden de Facebook®’ da diyaloğa katılabilirsiniz.   

Yerel TOEFL uzmanlarımız da yıl boyunca Türkiye’de dü-
zenlenen bazı öğrenci fuarlarına katılıyor, adaylara soruları 
için Türkçe olarak cevap alma fırsatı sunuyorlar. Gelecek-
te düzenlenecek olan öğrenci fuarları ve organizasyonları 
www.ets.org/gre/student_fairs ve www.ets.org/toefl/stu-
dent_fairs adreslerinden duyurulmaktadır. 

TOEFL testleri hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen 
kurumlar, www.ets.org/toefl/institutions adresinden biz-
lerle irtibata geçebilirler.  GRE testleri internet sayfası için 
de şu adresi ziyaret edebilirler; www.ets.org/gre/instituti-
ons  

UEDucation Magazine – Verdiğiniz bilgiler için teşekkür 
ederiz.

Telif Hakkı © 2014 by Educational Testing Service. ETS, ETS 
logosu, GRE, SCORESELECT, TOEFL ve TOEFL IBT, Educa-
tional Testing Service (ETS) tescilli ticari markalarıdır.  Di-
ğer bütün ticari markalar, ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.  
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İnsan yaşamı izlerinin milattan önce 200.000’li yıllara ka-
dar uzandığı İtalya -ve özellikle Roma-, sadece Roma 
İmparatorluğu’nun değil birçok farklı Avrupa uygarlığının 
beşiği olması yanında Rönesans’ın da kalbi olması sebebi 
ile uzun yıllar Avrupa’nın gayri resmi başkenti olarak gö-
rülmüş, Katolik Kilisesi’nin merkezi olması ile bu unvanını 
daha da perçinlemiştir.

Ülkesel bütünlüğünü 1861 yılında, farklı düklük ve krallık-
ların birleşmesi ile sağlayan İtalya’nın günümüzdeki idari 
yapısının, bu geçmişini hatırlattığı söylenebilir. Yönetimsel 
yapı olarak 8000 den fazla komün, 109 il ve 20 adet bölgeye 
ayrılmış olan İtalya, çok partili parlamenter sisteme sahip 
bir cumhuriyettir. Parlamento, Cumhuriyet Senatosu ve 
Temsilciler Meclisi olarak iki kademeye ayrılmış olur, her 
ikisinin üyeleri de halk tarafından seçilmektedir.

Avrupa Birliği’nin kurucu üyelerinden biri olan İtalya yüksek 
yaşam standartlaştı olan bir ülkedir. Son yıllarda ülkede ya-
şanan ekonomik krize rağmen İtalya, G-8 ülkelerinden biri 
olup, tüm dünyada en büyük yedinci Gayrisafi Milli Hasıla’ya 
sahip ülkedir. İtalya kişi başına düşen Gayrisafi Milli Hası-
la ve insani gelişme endeksi açısından tüm dünya ülkeleri 
açısından yirminci, yaşam kalitesi endeksinde ise sekizinci 
sırada yer almaktadır.

Kültürel anlamda inanılmaz bir zenginliğe sahip olan İtal-
ya, UNESCO Dünya Kültür Mirası olarak kabul edilen alan-
lardan toplam 44 tanesine ev sahipliği yapmakta, bu alan-
da rakipsiz bir birincilik sürdüre gelmektedir. Bu özelliği 
ile ülkemizden birçok ziyaretçiyi ağırlayan İtalya’ya Türk 
Havayolları’nın yoğun bir uçuş programı bulunmaktadır. 
Türk Havayolları’nın uçtuğu İtalya şehirleri ise Bolonya, 
Cenova, Katanya, Milano, Napoli, Pisa, Roma, Torino ve 

Amaç, lisans programı eğitim süreçlerinde problem yaşa-
mamaları için öğrencilere yoğun bir hazırlık vermek ve on-
ları İngiliz eğitim sistemine hazırlamaktır.

Öğrenciler, Foundation programlarında Akademik İngilizce 
derslerine ek olarak lisans eğitiminde okumak istedikleri 
alana yönelik branş dersleri de alırlar. Program sonunda 
İngilizce gelişimlerine bağlı olarak eleştirel düşünme ve 
araştırma becerileri de edinmiş olurlar. İngilizce seviyeleri 
iyi olan öğrenciler ise University College London gibi bazı 
okulların sundugu Foundation programlarında Akademik 
İngilizce dersi yerine ikinci yabancı dil dersi seçme şansına 
sahiptirler.

Foundation programları 9 aylık eğitim dönemleri şeklinde 
sunulmaktadır: Programlar Eylül ya da Ocak döneminde 
açılmakta ve öğrenciler bir sonraki Eylül döneminde lisans 
eğitimlerine başlayabilmektedirler. Birleşik Krallık’da li-
sans eğitiminin 3 sene sürmesi, Foundation eğitimine ka-
tılan adayların eğitim süresini uzatmamakta, toplam süre 
olarak üniversite eğitimlerini yine 3 sene içinde tamamla-
malarını sağlamaktadır.

Foundation eğitimleri üniversitelerin kampüslerinde sunul-
makla beraber, bazı üniversiteler (University of Sussex gibi) 
Foundation eğitimlerini özel kurumlarla anlaşarak, kendi 
kampüslerinde ya da kampüs dışında, bu kurumlar aracılı-
ğıyla öğrencilere sunma yoluna gidebilirler. 

Foundation eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler 
aynı okullarda 1.sınıf üniversite eğitimlerine başlama şan-
sına sahip olur. Beklenen başarı oranı okuldan ve devam 
edilmek istenen bölümden bölüme değişmekle beraber 
ortalama olarak %60 bir notla Foundation eğitiminin ta-
mamlanması olarak düşünülebilir. Ancak bazı okullar giriş 
şartları olarak okul/program popülerliği nedeniyle daha 
yüksek bir başarı beklemektedir (Örneğin; Queen Mary Hu-
kuk lisans eğitimine devam için Foundation eğitimi yapan 
öğrencilerinden %70 başarı oranı bekler).

Foundation eğitimlerine katılan öğrenciler, üniversite kam-
püsündeki sosyal tesis ve yaşam imkanlarından faydalana-
bilmekte, spor sahaları ve kütüphane gibi tesislerden yarar-
lanabilmektedirler.

Birleşik Krallık’da Foundation eğitimi, özel üniversitelerden 

Venedik’tir.

Genellikle İspanyolca ve Fransızca ile birlikte, Roman Dil-
leri kategorisine sokulan İtalyancanın beşiği olan ülke, İtal-
yanca eğitimi için ikinci alternatif olabilecek bir ülkenin de 
bulunmaması sebebi ile bu alanda rakipsizdir. İtalya’daki 
birçok dil okulunda Genel İtalyanca eğitimi görüp dil yetile-
rinizi geliştirebileceğiniz gibi, farklı amaçlar doğrultusunda 
tasarlanmış çeşitli programlara da dâhil olabilirsiniz. Dil 
okullarında Uzun Dönem Program, Sınav Hazırlık Progra-
mı, gençler için Yaz Kampları ve Öğretmen Hazırlık Prog-
ramları gibi farklı programlar da katılımcıların ihtiyaçları 
doğrultusunda sunulmaktadır. 

İtalya’da İtalyanca dil eğitimi alırken bir yandan da bu eğiti-
mi ilgi duyduğunuz alanla birleştiren çok amaçlı Profesyo-
nel Programlardan yararlanabilirsiniz. İtalyanca eğitimiyle 
birleştirebileceğiniz eğitim programlarından bazıları; tasa-
rım, sanat tarihi, grafik tasarım, dijital fotoğrafçılık, moda 
tasarımı, moda işletmeciliği, sanat ve tasarım, bankacılık, 
otelcilik, turizm, kişisel stil oluşturma, film yapımı, güzel 
sanatlar, ürün tasarımı, mimari, iç mimari, pazarlama ve 
iletişim, görsel satış stratejileri ve tabi İtalyan mutfağının 
inceliklerinin öğretildiği aşçılık dersleridir. Genel İtalyanca 
programları çoğunlukla her hafta pazartesi günü başlar-
ken, özel amaçlı programların takvimi daha farklı olabil-
mektedir.

İtalya sadece İtalyanca eğitimi için değil, son derece köklü 

bağımsız kolejlerde de sunulabilmektedir. Özellikle sanat 
alanlarında hazırlık eğitimi sunan bu tarz kolejlerde öğren-
cilerin Foundation sonrası devam garantisi birkaç okul için 
sunulabilmektedir. Dolayısıyla üniversite seçimini ilk baş-
tan yapamamış öğrenciler bu tarz hazırlık programlarında 
eğitimlerini tamamlarsa değişik üniversiteler için lisans 
eğitimine devam etme şansı bulabilirler.

Foundation eğitimlerine giriş için öğrencilerin İngilizce se-
viyesinin orta düzeyde olması beklenir (IELTS: 5.5 şartı). 
Beklenen akademik başarı düzeyi okuldan okula değişmek-
le beraber, ortalama 100 üzerinden 60 not ortalaması ile öğ-
rencilerin Türk liselerinden mezun olmalarıdır. University 
College London, Edinburgh gibi bazı okullar başvuru sıra-
sında ek sınavlar yapabilmektedir. (Örneğin University Col-
lege London Birleşik Krallık’daki en eski Foundation eğitim 
programlarından bir tanesi olup, Oxford ve Cambridge’e 
devam etme seçeneği sunabilen bir üniversitedir. Founda-
tion programları için her sene giriş sınavlarını Türkiye’de 
yapmaktadırlar.)

İngiltere’de öğrencilerin Foundation eğitimi alabileceği po-
pular konulardan bazıları: Ekonomi, İşletme, Hukuk, Mü-
hendislik, Genetik, Politika, Psikoloji ve Finans olarak sıra-
lanabilir.

Foundation programlarının ücretleri ortalama 12.000 GBP 
civarındadır. Yaşam masraflarının ise, 9 ay için, ortalama 
8000 – 10000 GBP aralığında değiştiği söylenebilir.

Ülke Rehberi

İtalya
Avrupa Kıtasının Güneyinde, büyük bölümü kendi ismi ile anılan İtalya Yarımadası’nın 
üzerinde bulunan ve Avrupa’nın en büyük iki adası olan Sicilya ve Sardunya’yı da top-
rakları arasında barındıran İtalya, Akdeniz kültürünün en yoğun hissedildiği coğraf-
yaya da ev sahipliği yapmaktadır.

İngiltere’de

Foundation Eğitimi
Foundation Programları, kendi ülkelerindeki eğitim sistemi sebebiyle Birleşik 
Krallık’da bulunan üniversitelere doğrudan geçiş imkanı bulamayan, ancak bu üni-
versitelere girebilecek potansiyele sahip uluslararası öğrenciler için hazırlanmış 
bir eğitim opsiyonudur. 
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üniversitelerinde sunulan lisans ve yüksek lisans program-
larına katılmak amacı ile ülkeye gelen binlerce uluslararası 
öğrenciye ev sahipliği yapmaktadır. Öğrencilerine teorik, 
araştırma odaklı ve uygulamalı gelişmiş programlar sunan 
İtalyan üniversiteleri ve çeşitli sanat konularında uzmanlaş-
mış okulları, özellikle tasarım, moda,  mimari ve restoras-
yon konularında dünyada lider durumda bulunmaktadırlar. 
Ülke üniversiteleri bu branşlarda sundukları eğitim prog-
ramlarının uluslararası tanınırlığı ve kabulü ile ön plana 
çıkmaktadırlar.

İtalya’da eğitim almak isteyen öğrencilerin önünde, farklı 
şehir seçenekleri bulunmaktadır. Her biri kendine özgü ta-
rihe ve yaşam tarzına sahip bu şehirler öğrencilere eğitimin 
yanı sıra köklü bir kültürü, o kültürün içinde yaşayarak tanı-
ma ve deneyimleme şansını sunmaktadırlar. Bu şehirlerden 
bazıları:

Roma: Batı medeniyetinin köşe taşlarından olan çok kül-
türlü bir şehirde İtalyanca öğrenmek istiyorsanız Roma tam 
size göredir. İtalya’nın başkenti Roma Avrupa’nın dördüncü, 
İtalya’nın ise en büyük ikinci şehridir. Tarihte yüzölçümü en 
geniş sınırlara ulaşmış devlet olan Roma İmparatorluğuna 
da başkentlik yapmış olan Roma, bu geçmişini şehrin tarihi 
ve kültürel ruhunda yansıtmaktadır. Dünyanın birçok ülke-
sinden on binlerce kişinin turistik gezi, eğitim veya iş amaçlı 
olarak geldiği bu şehre “Eternal City” (Ebedi Şehir) denmesi 
belki de bu yüzdendir. Orta Çağ ve Roma İmparatorluğu’ndan 
Rönesans ve Barok dönemlerinin kendine has tarzına kadar 
çok farklı mimari akıma ev sahipliği yapan Roma sokakları 

aynı zamanda birçok festival ve kültürel olayın da merkezi-
dir. Rome Cinema Fest, Rome Jazz Festival gibi alanların-
da isim yapmış birçok sanatçının çalışmalarıyla katıldıkları 
festivallerin yanı sıra, programında sayısız tiyatro, müzik, 
film, modern sanat ve dans performansının bulunduğu Ro-
maeuropa Festival ve Roman Summers festivalleri her yıl 
gerçekleşen, Avrupa’nın birçok ülkesinden katılımcı ve se-
yirci çeken festivallerdir. 

Milano: Nüfus olarak Avrupa’nın beşinci, İtalya’nın ise en 
büyük şehri olan Milano aynı zamanda Lombardy bölgesi-
nin başkenti olan ve İtalyan endüstrisinin yoğunlaştığı şe-
hirdir. Orta Çağ’dan itibaren bölgenin ticaret alanında en 
önde gelen şehri Milano, sanayi devrimiyle beraber Kıta 
Avrupası’nın endüstri merkezlerinden biri konumunu ka-
zanmıştır. Milano’yu öne çıkaran diğer önemli özelliği şüp-
hesiz ki modadır. Moda endüstrisinin ve moda tasarımının 
başkenti olarak dünyadaki yeri tartışılmaz olan Milano yılın 
her döneminde birbirinden ünlü modacıların defilelerine ev 
sahipliği yapmaktadır. 

Kültürel olarak ise Milano’nun sunduğu belki de en önemli etkin-
lik operadır. Dünyanın en prestijli opera salonlarından La Scala 
bu şehirde bulunmaktadır. Buna ek olarak performans sanat-
ları tarihine damga vurmuş oyunların sahnelendiği Teatro delgi 
Arcimboldi, Teatro Lirico ve Teatro Dal Verme gibi dünyaca ünlü 
tiyatro salonları da Milano’da yer almaktadır. Milano, İtalyancayı 
sürekli devinim halinde, sanatın, modanın ve iş dünyasının Avru-
pa’daki merkezlerinden birinde öğrenmek isteyenleri bekliyor.
Floransa: İşte Avrupa’nın sanatsal açıdan en zengin ve bü-
yüleyici şehri.. Rönesans’ın doğduğu kent olan Floransa 
(Firenze) oldukça etkileyici bir kültüre ve geçmişe sahiptir. 
Tuscany bölgesinin başkenti olan Floransa 1,5 milyondan 
biraz fazla olan nüfusuna karşın her sene en az 1 milyon 
turist çekmektedir. Şehir bir bütün olarak UNESCO tara-
fından “Dünya Mirası Bölgesi” ilan edilmiştir. Ortaçağdan 
itibaren kıta Avrupa’sının en zengin şehirlerinden olagelen 
Floransa, resim, heykel ve mimari alanlarında çığır açmış 
Leonardo da Vinci, Michelangelo, Brunelleschi, Masaccio, 
Paolo Uccello ve Filippo Lippi gibi bir çok sanatçı yetiştir-
menin yanı sıra dünya edebiyatının önemli isimleri Dante ve 
Boccacio, Petrarch ve Machiavelli gibi isimlerin de en büyük 
eserlerini yazdıkları şehirdir. Göz alıcı mimarisi ve sunduğu 
diğer zenginliklerle Floransa, İtalyanca öğrenirken bir yan-
dan da İtalyan kültürünü yoğun olarak yaşamak için idealdir.

Venedik: İtalyancayı dünyanın en güzel ve kendine özgü şe-
hirlerinden birinde öğrenmek isteyenlerin tercihi Venedik, 
İtalya’nın kuzeybatısında bulunan Veneto bölgesinin baş-
kentidir ve Veneta Lagünü içerisinde yer alır. 118 ada üze-
rine kurulmuş olan Venedik UNESCO tarafından “Dünya 
Mirası Bölgesi” olarak tescillenmiş bir başka İtalyan şeh-
ridir. Kendisini oluşturan bu 118 küçük adanın birbirlerin-
den kanallarla ayrıldığı şehir dünyanın başka hiçbir şehrine 
benzemeyen bir mimariye sahiptir. Venedik, şehir merkezi 
ve çevresiyle beraber 1.5 milyondan biraz fazla bir nüfusa 
sahiptir ancak, tarihi, kültürü ve mimarisi bu şehri yılda or-
talama 3 milyon turist tarafından ziyaret edilen bir cazibe 
merkezi haline getirmiştir. Venedik sanat ve kültürüyle de 
yaşayanlara ve eğitim için bu şehri tercih edenlere eşsiz bir 

deneyim sunmaktadır. Kökleri 12. yüzyıla dayanan Venedik 
Festivali, 1895’ten beri iki sende bir gerçekleşen ve modern 
İtalyan sanatının örneklerinin sergilendiği Venedik Bienali,  
dünyanın en prestijli film festivallerinden olup 1932 yılından 
beri devam eden Venedik Film Festivali bu şehirde yapıl-
maktadır.

Siena: Siena şehri Floransa gibi Tuscany bölgesinde bulun-

maktadır ve yine aynı şekilde UNESCO tarafından “Dünya 
Mirası Bölgesi” ilan edilmiştir. Roman-Grotesk mimarisi-
nin etkisini gösterdiği şehirde Siena Katedrali, Piazza del 
Campo, Basilica dell’Osservanza, Santa Maria dei Servi ve 
Palazzo Salimbeni’nin de aralarında bulunduğu tarihi yapı-
lar her gün yüzlerce turist tarafından ziyaret edilmektedir. 
Siena’yı diğer şehirlerden ayıran özelliklerinden biri ise or-
tağçağdan itibaren “contrada”lara, yani her biri bir hayvan 
ya da başka bir maskotla temsil edilen ve kendi gelenek ve 
ritüelleri olan, sınırlarla ayrılmış bölgelere sahip olmasıdır. 
Özellikle yılda iki defa düzenlenen ve tarihi 16. yüzyıla daya-
nan at yarışı “Palio di Siena”da birbirleri ile yarışan 17 ayrı 
“contrada,” şehrin kültürüne ve yaşam tarzına büyük renk 
katmaktadır. Bu farklı deneyimi yaşamak isteyenler için Si-
ena ideal bir şehirdir.
Torino: İtalya’nın kuzeyindeki Piedmont bölgesinin başken-
ti olan Torino, Po Nehri kıyısındadır ve Alpler ile çevrilidir. 
Modern İtalya’nın tarihteki ilk başkenti olan Torino Roma ve 
Milano’nun ardından İtalya’nın en güçlü ekonomiye sahip 3. 
şehridir. Şehir merkezi ve çevresi ile yaklaşık 2,2 milyonluk 
bir nüfusa sahip olan Torino, meydanları, tiyatro ve opera 
evleri, saray, kilise ve başta müzeleriyle Kuzey İtalya’nın ca-
zibe merkezlerinden birisidir. Özellikle Egyptian Museum of 
Turin ve The Museum of Oriental Art müzeleri Avrupa’nın 
birçok ülkesinden sanatseverler tarafından ziyaret edil-
mekte, Museo Nazionale dell’Automobile ise otomobil tut-
kunlarını kendine çekmektedir. Eğitim alanında da köklü 
kurumlara sahip olan şehir 608 yıllık Torino Üniversitesi ve 
153 yıllık Torino Polytechnic Üniversitesi’ne ev sahipliği yap-
maktadır. Torino, aynı zamanda endüstri ve ticaret alanında 
da ülkenin lider şehirlerinden biridir. FIAT, Alfa Romeo ve 
Lancia gibi otomobil firmalarının merkezlerinin bulınduğu 
Torino “İtalya’nın otomotiv başkenti’ olarak kabul edilir.

Reggio di Calabria: Calabria, İtalya’nın güney ucunda yer 
alan Reggio Calabria bölgesinin başkentidir. Bölge ku-

zeyinde Napoli şehri, güneybatısında ise Sicilya adası ile 
komşudur. Calabria bölgesi beş alt-bölgeden (Catanzaro, 
Cosenza, Crotone, Reggio di Calabria ve Vibo Valentia) oluş-
maktadır. Calabria bölgesinin özellikle sahil şeridi ve dağ-
lık bölgeleri her yıl birçok turist çekmektedir. Bulunduğu 
coğrafi konum itibariyle bir “burun” olması ve ılıman ikli-
mi Calabria’yı İtalya’nın en güzel bölgelerinden biri haline 
getirmiştir; öyle ki ünlü İtalyan şair Gabriele D’Annunzio, 
Calabria’nın Sicilya’ya bakan burun kısmını “İtalya’nın en 
güzel 1 kilometresi” şeklinde adlandırmıştır. Bölgenin ta-
rihi kasabalarından Gerace, Squillace, Stilo, Paola, Sybaris 
ve Homeros’un hikâyelerinde de adı geçen Scilla bölgenin 
ziyaret edilmesi gereken yerlerindendir. Calabria, İtalyanca 
öğrenmek isteyenlere Akdeniz kültürünün en yoğun şekilde 
yaşandığı coğrafi konumu, sahilleri ve muhteşem doğasıyla 
İtalya’nın büyük şehirlerine kıyasla çok daha farklı bir dene-
yim sunmaktadır.

Roman dillerine karşı son dönemde artan ilgiyle beraber 
dünyada her geçen gün daha çok kişinin öğrendiği ve konuş-
tuğu bir dilin anavatanında eğitim almak istiyorsanız size, 
sunduğu sayısız tarihi ve kültürel zenginliği ile İtalya’yı öne-
riyoruz. İtalya’daki okullar ve eğitim programları hakkında 
ayrıntılı bilgiyi UED üyesi eğitim danışmanlığı firmaları ile 
iletişime geçerek edinebilirsiniz.

Genel Bilgiler:

Yüzölçümü: 301.338 kilometrekare
Nüfus: 60.814.000
Başkent: Roma
Dil: İtalyanca
Para Birimi: Euro
Uçuş Süresi: 2,5 saat
Saat Farkı: 1 saat geri
Telefon Kodu: 39
İklimi: Ülkede Akdeniz iklimi egemen olsa da, ülkenin yö-
resel coğrafi farklılıklarının büyük olmasının da etkisi ile 
bölgesel iklim farklarının görülmesi son derece olağandır. 
Orta, özellikle iç-kuzey bölümlerde karasal iklimin özellik-
leri görülmekte, kışları etkili kar yağışı olabilmektedir. Di-
ğer bölgelerde ise kışlar ılık, yaz ayları ise ülke genelinde 
sıcak geçmektedir.
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Avustralya’da

İngilizce Dil Eğitimi
Günümüzde küresel dil olarak kabul edilen İngilizce eğitimi alan ve sayılarının bir 
milyarı geçtiği tahmin edilen dünya vatandaşlarının bu eğitimleri için tercih ettiği 
ülkelerin başında İngiltere ve Birleşik Krallık gelse de, anadili İngilizce olan ülkele-
rin tamamında İngilizce eğitimi bir endüstri halini almıştır. 

Resmi dili İngilizce olan Avustralya da İngilizce dil eğitimi al-
mak amacıyla en çok tercih edilen ülkelerden biridir. Ilıman 
iklimi, sıcak insanları, doğal güzellikleri, eğitim ve yaşam 
giderleri açısından uygunluğu ve tabi ki öğrencilik yaparken 
bir yandan çalışmanın mümkün olması bu durumu destek-
leyen diğer faktörlerdir. Dünyanın birçok bölgesinden gelen 
göçmenler tarafından kurulan Avustralya (Commonwealth 
of Australia), bu özelliğinden dolayı birçok kültürün uyum 
içinde yaşadığı ve dünyanın uzak köşelerinden ziyaret, eği-
tim ya da iş amacıyla gelen insanların konukseverlikle kar-
şılandığı bir ülkedir. 

Dünyanın en büyük adası olan Avustralya’nın nüfusu 2012 
itibariyle 22,7 milyondur. Bu rakam için oldukça büyük sayı-
labilecek 7,6 milyon kilometrekarelik bir yüzölçümüne sahip 
Avustralya’da şehirleşme genellikle ülkenin kıyı kesimle-
rinde gerçekleşmiş, orta kısımdaki “outback” diye tabir edi-
len çorak alan boş bırakılmıştır.

Avustralya’da İngilizce eğitimi almak için tercih edilebilecek 
farklı süre, amaç ve içeriklerde çeşitli programlar bulun-
maktadır. Bunlar genel olarak şu şekilde gruplandırılabilir:

•  Genel İngilizce: Dilbilgisinin yanı sıra okuma, dinleme ve 
konuşma becerilerini geliştirmeye yönelik programdır. 2 
haftadan 1 seneye kadar uzanan farklı programlar mevcut-
tur.
•    Akademik Yıl & Sömestr Programları: Uzun süreli İngiliz-
ce eğitimi almak isteyen öğrencilerin tercih ettiği program-
lardır. Genellikle liseden sonra yurtdışında bir üniversiteye 
gitmek amacıyla İngilizce seviyelerini geliştirmek isteyen ya 
da üniversite sonrası belli bir İngilizce seviyesi talep eden 
bir işyerinde çalışmayı arzulayan kişilerin seçtiği bir prog-
ramdır.
•    Sınav Hazırlık: IELTS, TOEFL ve Cambridge ESOL sınav-
ları gibi sınavlara hazırlanmak amacıyla tercih edilen prog-
ramlardır.
•    İş İngilizcesi Programları: Profesyonellere ve iş haya-
tındaki ideallerini gerçekleştirmek isteyenlere yönelik bu 
programlarda sunum teknikleri, İngilizce iş terimleri, ticari 
yazışmalar ve iletişim, rapor hazırlama gibi konular üzerine 
İngilizce becerisi kazandırılmaktadır.

Çalışma İzni:

Avustralya’da dil eğitimi almanın avantajlarından biri de dil 
öğrenmek için gelen öğrencilere sunulan çalışma olana-
ğıdır. Bir yabancı öğrenci, dil eğitimi süresince haftada 20 
saat çalışma hakkına sahiptir. Ancak öğrenciler, örneğin 
Amerika’dan farklı olarak, sadece kampus içinde ve dü-
şük ücretli işlerde değil, kısıtlama olmadan çalışabilirler. 
Avustralya’da iş arayanlara yardım eden iş bulma ajansları 
bu konuda öğrencilere de hizmet sunmaktadırlar.

Konaklama:

Dil eğitimi süresince elbette ki rahat ve güvenli, aynı za-
manda ihtiyaçlarınızı da karşılayacak bir konaklama seçe-
neğine sahip olunması önemlidir. Bir çok ülkede olduğu gibi 
Avustralya’da da bunun için çeşitli seçenekler bulunmak-
tadır. Bunlar, Avustralya kültürünü yakından tanımanızı ve 
okul dışında da İngilizcenizi geliştirmenize yardımcı olacak 
aile yanında konaklama, başka öğrencilerle ortak alanla-
rı paylaşarak sosyalleşeceğiniz ve konuşma pratiği şansı 
sunan yurtta konaklama, daha özgür bir yaşam tarzını is-
teyenler için daire kiralama ve hostel / otelde konaklama 
seçenekleridir.

İngilizce eğitimi almak için Avustralya’nın farklı deneyimler 
sunan şehirlerinden birini seçebilirsiniz:

Sidney: Avustralya’nın en kalabalık şehri olan Sidney, ülke-
nin güneydoğusundaki New South Wales eyaletinin başken-
tidir. 4,6 milyonluk nüfusa sahip şehir, Avustralya’da İngi-
lizler tarafından kurulan ilk koloni olma özelliğini de taşır 
(1788). İş merkezlerinin ve Avustralya’nın finans sektörünün 
yoğunlaştığı bir kent olan Sidney aynı zamanda ikonik yapı-
ları, ülkenin sunduğu doğal güzelliklere olan yakınlığı, mü-
zik ve sanat etkinlikleri ile de öne çıkmaktadır. 

Auburn Botanical Gardens, Royal National Park ve dünya-
nın en eski ikinci ulusal parkı olan Ku-ring-gai Chase, şehir 
içinde doğayı yaşamak isteyenler için idealdir. Queen Victo-
ria Building, Australian Museum, Sidney Town Hall, Parli-
ament House ve tabi ki inşa edildiği 1973 yılından bu yana 
Sidney’in popüler kültürdeki simgesi olmuş ünlü Sidney 
Opera Binası şehrin öne çıkan yapılarıdır. Kültürel olarak da 
Melbourne ile beraber Avustralya’nın en zengin şehirlerin-
den olan Sidney her yıl birçok uluslararası festivale ev sa-
hipliği yapmaktadır. Avustralya’nın en büyük sanat festivali 
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Sydney Festival, modern sanat festivali Biennale of Sydney, 
gezici rock festivali The Big Day Out ve Sidney Film Festiva-
li bunlardan bazılarıdır. İngilizce eğitimi için Avustralya’ya 
giden öğrencilerin de en çok tercih ettiği şehir olan Sidney, 
şüphesiz ki size unutulmaz bir deneyim kazandıracaktır.

Melbourne: Avustralya’nın 2. büyük şehri olan Melbourne, 
ülkenin güneydoğu ucundaki Victoria eyaletinin başkentidir. 
Sidney’e kıyasla daha sakin ve sanat ağırlıklı bir şehirdir 
ve halk arasında “Avustralya’nın kültür başkenti” olarak da 
adlandırılır. Economist Group tarafından 2011 ve 2012 yılla-
rında dünyanın yaşamaya en uygun şehri seçilmiş olan Mel-
bourne 2006 yılı itibariyle nüfusunun % 35,6’sı yurtdışında 
doğmuş kişilerden oluşan çok kültürlü bir şehirdir. Royal 
Exhibition Building, Melbourne Town Hall ve Parliament Ho-
use gibi önemli yapılara ev sahipliği yapmakta olan şehirde 
bir çok popüler festival düzenlenmektedir. Avustralya’nın 
en büyük ücretsiz halk festivali olan Moomba, Melbourne 
International Arts Festival, Melbourne International Film 
Festival ve Melbourne International Fringe Festival bunlar-
dan bazılarıdır. 

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

Avustralya’nın doğusundaki şehirlere kıyasla oldukça izole 
bir şehir olmasına karşın Perth kültür ve sanat açısından 
zengin bir şehirdir. Perth Institute of Contemporary Arts ve 
Art Gallery of Western Australia şehrin ilgi çeken müzele-
rindendir. Ayrıca şehrin kültür hayatına katkı yapan West 
Australian Ballet, West Australian Opera ve West Austra-

lian Symphony Orchestra ile dünyaca ünlü birçok sanatçı 
yetiştirmiş West Australian Academy of Performing Arts bu 
şehirde bulunmaktadır. West Coast Blues & Roots Festival 
ve diğer şehirlerde de örnekleri olan Big Day Out ve Sound-
wave festivalleri her sene Perth’de düzenlenmekte ve şehir 
hayatına heyecan katmaktadırlar. 
Brisbane: Brisbane şehri Avustralya’nın doğusundaki Qu-
eensland eyaletinin başkenti ve 2,15 milyonluk nüfusuyla 
Avustralya’nın Sidney ve Melbourne’dan sonraki 3. büyük 
şehridir. Melbourne ve Sidney’in çok kültürlü yapısına kı-
yasla “Avustralya şehri” tanımına daha çok yaklaşan Bris-
bane, yine de %15’ten fazlası ülke dışında doğmuş olan nü-
fusuyla birçok kültüre ve yaşam tarzına kucak açmaktadır. 
Ekonomisi çoğunlukla bilişim teknolojileri, turizm, kamu 
yöneticiliği, finans, deniz ticareti, metal işçiliği ve demiryolu 
işletmeciliğine dayanan şehir aynı zamanda kültür ve sanat 
açısından da zengindir. 

Her yıl yapılan Riverfestival, Brisbane International Film 
Festival ve Soundwave şehrin kültürel hayatına katkıda 
bulunan etkinliklerdir. Turizm şehrin ekonomisinde önemli 
bir yer kaplamaktadır. Doğal hayatın korunduğu alanlardan 
City Botanic Gardens, Brisbane Forest Park, Roma Sre-
et Parkland, South Bank Parklands’ın yanı sıra ülkenin en 
büyük limanlarından Portside Wharf, 1927’de dünyanın ilk 
koala sığınağı olarak kurulan Lone Pine Koala Sanctuary ve 
şehrin yakınında bulunan hayvanat bahçesi Australia Zoo bu 
alanda hizmet vermektedir. 

Cairns: Avustralya’nın ve Queensland eyaletinin kuzeydoğu 
kıyısında yer alan Cairns şehri Great Barrier Resifleri’ne 
yakınlığı ve tropikal iklimi nedeniyle her yıl farklı ülkeler-
den gelen turistler tarafından ziyaret edilmekte olup ülke-
de bu alanda Sidney, Melbourne ve Brisbane’in ardından 
4. sırada gelmektedir. Ekonomisinin önemli kısmı turizm 
sektörüne dayalı olan şehre turist çeken diğer etkenler ise 
bölgenin doğal güzellikleri arasında bulunan Wet Tropics 
of Queensland ve Atherton Yaylası’na yakınlığıdır. Şehir-
de İngilizce’den sonra en çok konuşulan diller Japonca ve 
Mandarin’dir (Çince). Doğu Avustralya’nın en önemli tatil 
bölgelerinden biri olan Cairns ve çevresini ziyaret için en iyi 
zaman neredeyse tamamı yağmur ve fırtınalarla geçen yaz 
mevsimi ( Aralık-Şubat) değil havanın daha durgun olduğu 

kış (Haziran-Ağustos) mevsimidir. Cairns’te İngilizce eğiti-
mini bu mevsimde gerçekleştiren öğrenciler eğitimin yanın-
da bölgenin güzelliklerini de yaşama şansı bulacaklardır.
Gold Coast: Avustralya’nın Queensland eyaletinin güney-
doğu kıyısında bulunan Gold Coast, nüfus bakımından ül-
kenin 6. büyük şehridir. Eyaletin başkenti olan Brisbane’in 
yaklaşık 95 km güneyinde bulunan Gold Coast, adına uygun 
şekilde uzun ve büyüleyici sahillere sahiptir. 57 km uzunlu-
ğunda bir sahil şeridine sahip olan şehir Avustralya’nın ve 
dünyanın en popüler dalga sörfü merkezlerinden birisidir. 

Avustralya’nın en hızlı büyüyen büyük şehri olan Gold 
Coast’un ekonomisi tahmin edileceği üzere ağırlıklı ola-
rak turizme dayanmaktadır. Nüfusu 576,000’in biraz üze-
rinde olan şehri her sene 10 milyondan fazla turist ziyaret 
etmektedir. Canlı bir müzik kültürüne sahip olan şehirde 
aynı zamanda her yıl düzenlenen Wintersun Festival, Magic 
Millions Carnival, araba yarışı Gold Coast 600 ve her sene 
25.000’den fazla kişinin katılımıyla gerçekleşen Gold Coast 
Maratonu şehir hayatına renk katmaktadır. Uzun plajlara, 
hızlı ve canlı bir yaşam tarzına ve çok kültürlü bir yapıya 
sahip olan Gold Coast şehri, İngilizce eğitiminin yanında bu 
tarz bir deneyim yaşamak isteyenler için idealdir.

İster birkaç haftalık, ister 1 sene için olsun, Avustralya’ya 
dil eğitimi almak amacıyla giden öğrenciler Avrupa ve 
Amerika’dan kültür, doğa ve iklim olarak çok farklı bir çevre 
ile karşılaşacaklardır. Sıcak insanları, egzotik ve göz alı-
cı doğası, zengin kültürü, stressiz yaşam tarzı, çok uluslu 
yapısı ve yabancı öğrenciler için sunduğu çalışma şartla-
rıyla Avustralya İngilizce öğrenmek için ideal bir ülkedir. 
Avustralya’da yabancı dil eğitimi fırsatları hakkında daha 
detaylı bilgi almak için UED üyesi yurtdışı eğitim danışman-
lığı firmaları ile iletişime geçebilirsiniz.  
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Wat Hakkında

Bilinmesi Gerekenler
Work and Travel, ABD Dışişleri Bakanlığı’na (Department of State) bağlı “Bureau 
of Educational and Cultural Affairs” aracılığıyla 1961 yılından bu yana yürütülen bir 
kültürel değişim programıdır.

Programın temel amacı dünyanın farklı yerlerinden gelen 
farklı kültür, milliyet, dil ve yaşam tarzlarına sahip genç 
nesle Amerikan kültürünü ve yaşam tarzını tanıtmaktır. 
Bunu yapmak için de en doğal yol uzun süre o toplumun içe-
risinde tüm boyutları ile yaşamak olarak kabul edildiğinden 
program bu amaca uygun olarak tasarlanmıştır.

Uluslararası bir öğrencinin Amerika’da bir yaz gibi uzun bir 
süre kalmayı kendi kaynakları ile sağlayabilmesi pek müm-
kün değildir. Bunun olası olabilmesi için DoS, programa özel 
olarak katılımcılara çalışma izni sağlamakta ve programını 
yürütme yetkisi verdiği sponsorlar üzerinden de katılımcıla-
ra iş bulunarak böyle bir tecrübenin finansal açıdan katlanı-
labilir hale gelmesini sağlamış olmaktadır.

Öğrencinin çalışması programın amacı olan kültürel etki-
leşim ile ters düşmemesi gerektiğinden hatta buna olanak 
sağlar nitelikte olması bir yerde mecburiyet arz ettiğinden, 
öğrencilerin yerleştirilecekleri işler de belli bir denetime 
tabi tutulmaktadır.

Programın doğası gereği zaten öğrencileri istihdam edebi-
lecek işverenler de sezonluk olarak nitelendirilen yani yaz 
nedeni ile ortaya çıkan veya yoğunlaşan işler olduğundan; 
öğrencilerin kültürel değişim olanakları bir nevi ayakla-
rına gelmektedir. Mesela en çok öğrenci alan turizm veya 
eğlence sektörü, pek çok yerli yabancı turisti katılımcıların 
çalıştıkları otellere, eğlence parklarına, süper marketlere, 
restoranlara vs. çekmekte ve kültürel değişim için doğal or-
tamların oluşmasını sağlamaktadır.

Bahsi geçen kültürel etkileşim adı üzerinde işteş yani kar-
şılıklı olduğundan, katılımcının sadece Amerikan kültür 
ve yaşam tarzı hakkında bilgi ve tecrübeye sahip olmasını 
sağlamakla kalmayıp, kendi kültürü ve yaşam tarzını da 
bulunduğu bölgedeki gerek iş gerek sosyal arkadaşlarına 
aktarmasına da olanak sağlamaktadır. Programın sadece 
bir ülkeden gelen öğrencilere yönelik olmadığı ve Amerikan 
nüfusunun kozmopolitesi hesaba katıldığında bahsi geçen 
etkileşimin sınırlarının ne kadar geniş olduğunu kavramak 
da çok daha kolay olacaktır.

Dönem dönem rakamlar değişmek ile beraber her sene tüm 
dünyadan bu programa yüze yakın ülkeden yüz bine yakın 
öğrenci katılmaktadır. Türkiye bu programa 90’lı yılların 
başından itibaren dâhil olmuş ve şu an Amerika Birleşik 
Devletleri’ne bu program ile en çok öğrenci gönderen ilk 5 
ülke arasında yer almaktadır.

karşılaştığınız hizmet alanlarından çok farklıdır. Work and 
Travel hizmeti almak, mal almak gibi basit bir işlem değil-
dir. Alınacak hizmetin bir kısmı programa başvuru ve iş-
lemlerin tamamlanması süresi boyunca Türkiye’de, bir kıs-
mı Amerika’da ve diğer bir kısmı da programı tamamlayıp 
ülkenize döndükten sonraki süreçlere dağılmıştır. Bu uzun 
süreçler boyunca harcayacağınız emeği, toplam giderleri-
nizi, programdan elde edebileceğiniz maddi-manevi kaza-
nımları ve mutluluğunuzu; alacağınız hizmetin kalitesi çok 
etkiler. Size kaliteli hizmet sunabilecek iyi bir şirket; Work 
and Travel ile ilgili yeterli tecrübeye sahip, öğrenci mem-
nuniyet oranı ve referansları güçlü, satış sonrası hizmet ve 
destek hizmetleri için gerekli altyapı ve eleman yatırımını 
yapmış, öğrenci memnuniyetine değer veren, sektörde yer 
edinmiş, güvenilir ve diğer şirketler tarafından da kabul gö-
ren bir şirket olmalıdır.

Böyle bir work and travel şirketi sizin programa katılım için 
harcayacağınız emeği ve toplam giderlerinizi ciddi ölçüde 
azaltırken; programdan elde edebileceğiniz faydaları da ol-
dukça arttıracaktır. Bunların aksine hiçbir teknik altyapıya 
sahip olmayan, Work and Travel programını tanımayan, hiz-
met kalitesine yeterince değer vermeyen, hizmet üretmek 
değil alıp satmak odaklı çalışan ve sadece günü kurtarmaya 
yönelik bir anlayış içinde olan bir şirket seçimi sizlere güzel 
bir tecrübe edinmek içim çıktığınız yolda hayal kırıklıkları ve 
başarısızlıklar yaşatabilir.

Sponsorlarda dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?
Sponsorun kaç yıllık bir deneyime sahip olduğu iyi araştırıl-
malıdır. Amerika’da faaliyet gösteren müşteri destek hattı-
nın olup olmadığı öğrenilmeli ve verilen destek hizmetinin 
detayları sorulmalıdır. Yapılan sağlık sigortasının kapsamı, 
yeterli ağa sahip olunup olunmadığı ve sigortanın hangi sü-
releri (sadece çalışma süresi mi, tüm program süresi mi?) 
kapsadığı sorgulanmalıdır.

Uçak bileti alınırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?
Tam olarak çalışacağınız bölge ve iş belli olmadan ve vize 
almadan uçak bileti almamalısınız. İş yerinize en kolay ula-
şımı sağlayacak ve ulaşım imkânlarının en yoğun olduğu 
havalimanına bilet almalısınız. Bunun en uygun yolu ise bilet 
almadan önce işvereninizle ile iletişime geçerek en uygun 
havalimanı hakkında bilgi almanızdır.

Seyahat planı önceden belirlenip, gidiş ve dönüş tarihleri 
önceden tespit edilerek bilet alınmalıdır. Bilet alınırken res-
mi tatiller gibi tarihler önceden araştırılmalı ve bu tür yoğun 
dönemlere gelen günler için bilet araştırması son dakikaya 
bırakılmamalıdır. Bilet kuralları iyi okunmalı ve biletin de-
ğişikliğe uygun olup olmadığı ve her hangi bir tarih ve/veya 
parkur değişikliğinde ödenmesi gereken ceza miktarlarının 
önceden bilinmesi gerekmektedir.

Biletin ve seyahat edilecek havayolu şirketinin kaç adet valiz 
almaya izin verdiği ve valizlerin ağırlıkları gibi detay bilgilere 
dikkat edilmelidir. Uçuş planında bir değişiklik yapılacaksa 
bu tür değişiklikler önceden tespit edilmeli ve son dakikaya 
bırakılmamalıdır. Mümkünse internette bilet alınmamalıdır, 
bunun en önemli sebebi tarih ve parkur değişikliği gerekti-

Programa katılacaklar nelere dikkat etmeli?
Yazımıza programın esas amacı olan bu kültürel boyutu an-
latmakla başlamamızın nedeni sizlere programa katılmak 
isteyenlerin dikkat etmesi gereken şeylerden bahsederken 
en başta ve en fazla hata yapılan kısma dikkatinizi çekmekti: 
programın yanlış anlaşılması veya programa farklı amaç-
larla katılmak istenmesi.

Bu gerçekten de en çok düşülen hatadır. Programın amacı-
nın sadece kültürel etkileşim olduğu çok iyi kavranmadan 
ve bu şekliyle kabul edilmeden programdan fayda sağlan-
ması mümkün olmadığı gibi aksine beklenti uyuşmazlığı 
veya yüksekliği nedeniyle tam ters yönde etkilenmek kaçı-
nılmaz hale gelir.

Bu programın doğası itibari ile katılımcılarına sunduğu 
fırsatlar, amacı ile karıştırılmamalıdır. Mesela, bir yazı İn-
gilizce konuşulan bir ülkede hem de çalışarak ve kendi 
ayaklarınız üzerinde durarak geçirmeniz elbette ki var olan 
konuşma ve anlama İngilizceniz üzerinde hiç de azımsana-
mayacak pozitif etkilere neden olacaktır. Bu bir fırsattır ve 
kendiliğinden gelir. Ama öğrenciler bu amaç için programa 
katılamaz ve katılmamalıdır. Program öğrencilerin İngiliz-
celerini geliştirmek için dizayn edilmediği gibi katılımcıla-
rından da programın esas amacı olan kültürel etkileşimi 
mümkün kılabilmek için belli bir seviyede İngilizceyi de za-
ten istemektedir.

Veya, finansal açıdan katlanılabilir olabilmesi için progra-
mın entegre edilmiş, zorunlu ve ayrılmaz bir parçası olan 
çalışma kısmı da katılımcılar tarafından para kazanma 
amaçlı algılanmamalı; doğru konumlandırılıp başarılı bir 
program için gerekli kanatlardan biri olarak kullanılmalıdır. 

Özet olarak potansiyel bir katılımcı olarak ilk ve en çok dik-
kat etmeniz gereken şey programı doğru anladığınızdan ve 
amacına uygun olarak katılmak istediğinizden emin olma-
nızdır. Bunun haricinde, daha çok teknik boyutları ile, dikkat 
etmeniz gereken şeyleri de farklı başlıklar altında aşağıda 
dikkatlerinize sunmak istiyoruz:

Şirket ve sponsor seçiminde dikkat edilmesi gerekenler 
nelerdir?
Work and Travel Programına gitmek için atılması gereken 
en önemli adım şirket seçimi olmaktadır. Program kapsa-
mında alınacak hizmet ortalama 8 ila 12 ay arasında değiş-
mektedir. Şirketinizden alacağınız hizmet, günlük hayatta 

ğinde ya bir muhatap bulunamaması ya da çok yüksek mik-
tarlarda cezaların çıkmasıdır.

Alınan bilet detayları acente ve işveren ile paylaşılmalıdır. 
Acenteniz uçuş bilgilerinizi işverenlerinize iletilmek üzere 
sponsorlarla paylaşmak zorundadır. Bilet üzerinde yazan 
bütün bilgiler okunmalı ve bir yanlışlık varsa düzeltilmesi 
sağlanmalıdır.

İş yerleştirme sürecinde dikkat edilmesi gerekenler neler-
dir?
Programa karar verip şirketini de seçen ve işlemlere baş-
layan katılımcıların en önemli süreçlerinden bir tanesi de 
kendilerine en uygun işi seçmeleri ve sorun yaşamadan ça-
lışabilecekleri, kendilerine uygun iş alanlarına yönlenmele-
ridir. Şirketlerin asli görevlerinden bir tanesi katılımcıyı en 
uygun işe yerleştirmek olmasına rağmen bazen acentenin 
ya da acente çalışanlarının yanlış yönlendirmesi ya da ye-
tersiz kalması ya da bazı öğrencilerin acentelerini yanıltarak 
kapasitelerinin ve kabiliyetlerinin üzerinde bir işe yerleşme-
leri program içerisinde istenmeyen bir takım sorunlara ne-
den olabilir. Yerleştirme sürecinde dikkat edilmesi gereken 
önemli başlıkları ve dikkat edilmesi gerekenleri şu şekilde 
sıralayabiliriz.

• İşveren ve iş pozisyonları hakkında yeterli bilgiye sahip 
olma: Acenteler öğrencilerine sundukları işler hakkında de-
taylı bilgilendirme yapmalıdır. Yerleşmenizin yapılacağı işin 
işveren ve pozisyonlarına ait bir profili veya bunlar hakkında 
detaylı bilgi mevcut olmalıdır. Bu olmaksızın öğrencinin o 
işe çeşitli açılardan (iş başlangıç ve bitiş tarihlerinin uygun-
luğu, istenen İngilizce seviyesinin uygunluğu vb.) uygun olup 
olmadığı kestirilemez ve doğru bir eşleştirme yapılamaz. 
Bu profiller öğrencinin iş hakkında daha sonra bir sürprizle 
karşılaşmasını engelleyecek şekilde ücret, çalışma saat-
leri, istenen nitelikler, konaklama hakkında bilgiler, bölge 
hakkında bilgiler vs. de içermelidir.

• İşe yerleşmenin doğru kanalla yapılması: Öğrenci doğru 
bir işle (tarihlerine, İngilizce seviyesine vs.) eşleştirildik-
ten sonra işe alımı için gerek işveren gerekse işveren ta-
rafından yetkilendirilmiş bir işe alım görevlisi (Recruiter) 
tarafından bir mülakata tabi tutulmalıdır. Bunun yapılma-
dığı durumlarda yerleştirmeler sağlıklı olmaz ve öğrenci 
Amerika’ya gittikten sonra işverenin öğrenciyi beğenmeme 



MAGAZINE
UEDUCATION

42 MAGAZINE
UEDUCATION

43

sorunları yaşanabilir. Bu mülakatlar yüz-yüze düzenlenen 
fuarlarla gerçekleştirilebileceği gibi web kamerası üzerin-
den yapılacak online görüşmelerle de sağlanabilir.

• İngilizce seviyesi: Programa başvuru için istenilen İngi-
lizce seviyesi en az orta düzey (Intermediate) olmasına rağ-
men her bir işinde kendi içerisinde istediği bir takım İngiliz-
ce seviyeleri vardır. Nasıl ki programa başvuru yapan her 
bir öğrencinin İngilizce seviyesi aynı değilse her bir işin ve 
işverenin beklediği İngilizce seviyeleri de farklılık göstere-
bilir. Örneğin bir markette kasiyer olarak çalışacak ya da 
isteği böyle bir işte çalışmak olan bir öğrenciden daha ileri 
düzeyde (Advanced) İngilizce seviyesi istenmektedir. Ama 
bir otelde kat temizleyicisi olarak çalışacak öğrenciden orta 
düzey (Intemediate) İngilizce seviyesi beklenebilir. Bu her 
zaman iş pozisyonuna göre değil çoğu kez işverenin ter-
cihlerine göre belirlenir. Katılımcı iş yerleştirme sürecinde 
mutlaka iş detaylarını okumalı ya da iş hakkında ve istenilen 
İngilizce seviyesi hakkında bilgi edinerek, kendi İngilizcesi-
nin bu işi yapmaya yeterli olup olmadığından emin olmalıdır.

• İş başlangıç ve bitiş tarihleri: Her bir işin bir başlangıç ve 
bitiş tarihi vardır. Bu başlangıç ve bitiş tarihleri işin lokasyo-
nuna, işverenin beklentilerine, sezonun yoğunluğuna, özel 
veya milli günlere, eleman kapasitesine göre değişiklik gös-
terebilir. Örneğin okuldaki en son sınavınız ve okulunuzun 
kapanış tarihi 10 Haziran ise uçuş hazırlıklarınız, iş yerine 
ulaşım gibi süreci de göz önüne alarak iş başlangıç tarihi 14 
Haziran ya da daha geç olan işleri tercih etmelisiniz. Ayrıca 
her bir seçilen işin, en erken bırakma kuralı vardır ve tarihi 
bellidir. Eğer seçtiğiniz iş ve işvereniniz en erken işi 10 Eylül 
tarihinde bırakmanızı istiyorsa en az bu tarihe kadar çalı-
şıp çalışamayacağınızdan emin olarak bu işi seçmelisiniz. 
Eğer okulunuz 5 Eylül tarihinde açılacaksa, “nasıl olsa bir 
hafta erken dönerim” mantığı ile hareket edip bu işi seçme-
melisiniz. Bu tür bir davranış hem acentenizi hem de işve-
reninizi zor durumda bırakır. Çünkü işveren ve şirket sizin 
vermiş olduğunuz tarih aralıklarına güvenerek sizlere bu işi 
ayarlamaktadır. Türkiye’den programa katılan öğrencilerin 
yasal olarak çalışabilecekleri en son tarih 1 Ekim’dir ve bu 
tarihten sonra hiç bir öğrenci yasal olarak çalışamamakta-
dır. Öğrenci iş bitiş tarihine olduğu kadar iş başlangıç tarihi-
ne de çok dikkat etmelidir. Bu tarih Amerika’da çok ciddiye 
alınır ve işe 1 gün dahi olsa geç gitme öğrencinin işinin ve 

iş listesi şu şekildedir:

Alaska’daki balık veya su ürünleri işleme fabrikalarındaki 
işler ile her türlü fabrika ve üretim işleri, pedicab, bisiklet 
taksi veya tekerlekli sandalye sürücüsü işleri veya bu gibi 
kişileri çalıştıran işyerlerindeki işler, yolcu taşınmasa bile 
kullanmak için ehliyet gereken araç veya vasıtaların sürü-
cülüğü işleri ya da bu tür araçları işleten işyerlerindeki iş-
ler, mal alıp satma veya kapı-kapı dolaşılan pazarlama işle-
ri, komisyon üzerinden kazanç sağlayan satış işleri, çalışma 
saatlerinin yarıdan fazlasının 22:00 ile 06:00 arasında yer 
aldığı gece vardiyalı işler, kamp danışmanlığı, dadılık, bakı-
cılık, şahsi mülkte kâhyalık veya bakıcılık, hasta, çocuk ve 
yaşlı bakımı ile alakalı ev veya kliniklerdeki işler, hastane ya 
da tıbbi alanda yardımcılık ile ilgili işler, cinsel içerikli veya 
cinsel içerik ile alakalı olan işler, kumar oynanan veya ku-
marla alakalı olan işler veya bu işleri de yapan işyerlerinin 
kumar ile ilgili bölüm veya katlarındaki diğer işler, seyahat 
eden eğlence parkları ve yer değiştirme özelliği olan, sabit 
adresi olmayan işler, tarım, hayvancılık, balıkçılık, avcılık, 
madencilik, ormancılık, inşaat sınıflaması altında yapılan 
işler, insanlara fiziki dokunmayı gerektiren dövme, masaj 
veya manikür gibi işler, depo ve mal dağıtımı işleri, kimyevi 
maddelerin kullanıldığı veya satıldığı işler.

Yukarıda sıralanan işler haricinde sponsorlar öğrenciye 
güvenli ulaşım ve ekonomik konaklama sunamayan böl-
gelerdeki işleri, programın kültürel öğesine uygun görme-
dikleri ve Amerikalılar ile iletişimin olmadığı diğer işleri de 
değerlendirmelerine göre kabul etmeyebilirler. Yasak olan 

işler listesi her yıl güncellenmektedir. Work and Travel öğ-
rencileri bu işlerden herhangi birisinin kendileri tarafından 
yapılması isteniyor veya zorlanıyorlarsa Amerika’da yasa-
dışı duruma düşmemek için bu işleri kabul etmemeleri ve 
sponsorlarıyla iletişime geçip durumlarını aktarmaları ge-
rekmektedir. Amerikan hükümeti tarafından yasaklanmış 
işlerin listesini ve olabilecek güncellemeleri http://j1visa.
state.gov/programs/summer-work-travel/ adresini ziyaret 
edip Program Exculisions başlığı altında inceleyebilirsiniz.

Bu yazımızla, fırsatlarla dolu bu programa katılmak isteyen 
öğrencilerin hem dikkatlerini önemli gördüğümüz bazı nok-
talara çekmeye çalıştık hem de elimizden geldiğince prog-
ramın doğru algılanması yönünde çaba gösterdik. Umarız 
faydalı olabilmişizdir. Bu konuda daha detaylı bilgi için UED 
üyesi eğitim danışmanlık firmaları ile görüşebilirsiniz.

dolayısı ile programının iptaline neden olabilir. Bu gibi du-
rumların da telafisi yoktur.

• Deneyim: Bazı işler bir takım deneyimler gerektirebil-
mektedir. Örneğin çok yoğun çalışan bir restoranda garson 
olarak bir öğrenciyi işe alacaksa ve iş detaylarında en az 3 
aylık garsonluk deneyimi istenmekteyse bu kurala uyulma-
sı gerekmektedir. Hiç bir garsonluk deneyimi olmamasına 
rağmen “nasıl olsa bu basit bir iş ve ben yaparım” mantığı 
ile acenteyi ve işvereni yanıltıcı bilgi vermek ve bu tür bir 
deneyim gerektiren işi seçmek çok ciddi iş problemleri ya-
şamanıza hatta işten atılmanıza sebep olabilir. Bu yüzden 
eğer belli bir süre deneyim şartı olan bir iş seçiyorsanız 
bu deneyime sahip olup olmadığınızdan mutlaka emin ol-
malısınız ve bu konuda dürüst hareket etmelisiniz. Buna en 
güzel örneklerden biri de cankurtaranlık işidir. Böyle bir işi 
tercih edecek aday iş profilinde belirtilen yüzme kabiliyet-
lerini mutlaka bir havuzda denemeli ve ona göre gerçekçi 
kararını vermelidir.

• Beklentiler: Öğrenci eğlence ve seyahat ile işi birbirine ka-
rıştırmamalı ve bu tür bir beklentiye girmemelidir. İşini bir 
İngilizce pratik aracı olarak da görmemelidir. Örneğin ça-
lışırken eğlenirim düşüncesi ile bir iş tercih edip işe ve so-
rumluluklarına odaklanmak yerine iş dışı faaliyetlere göre 
iş tercih etmeye çalışmak, kötü geçebilecek bir programın 
ilk habercisi olabilir. Tüm işlerde işveren aynı ciddiyet ve 
dikkati çalışanlarından beklemektedir. Öte yandan gidilecek 
yer ile alakalı beklentilerin de doğru ayarlanması gerekir. 
Gidilecek bölge iyi araştırılmalı varsa gidenlerle görüşül-
meli ve yanlış beklentilerle hareket edilmemelidir.
• Uygunluk: Katılımcının özellikleri ile işin şartlarının birbiri 
ile uyum içerisinde olması sadece tarih, İngilizce seviyesi 
gibi teknik alanlarda değil fiziki uygunluk açısından da çok 
önemlidir. Örneğin güneşe ve açık havaya karşı alerjisi olan 
bir öğrencinin açık alanda yapılan lifeguard ya da eğlence 
parkı gibi işleri seçmek yerine kendisine uygun olan kapa-
lı mekân işleri tercih etmesi gerekmektedir. Ya da kimya-
sallara karşı alerjisi olan bir öğrenci bunu dürüstçe hem 
şirketine hem de işverenine önceden söylemeli ve temizlik 
malzemesi gibi kimyasal kullanım gerektiren işleri asla 
tercih etmemelidir. Veya iş detaylarında ortalama 25 kg yük 
kaldırabilecek kapasiteye sahip olunmalı şeklinde bir ifade 
var ise ve bu yükü kaldırabilecek fiziki yeterliliğe sahip de-
ğilseniz asla öyle bir işi seçmemelisiniz.

• İşverenin beklentileri ve iş kuralları: Her bir işyerinin ve 
işverenin mutlaka bir takım kuralları vardır ve bunlara uy-
mak zorunludur. Örneğin iş detaylarında uzun saçlı erkek 
öğrenci kabul edilmiyorsa, açık ve görünen yerlerde dövme 
olması kabul edilmiyorsa, sigara kullanan bir çalışan isten-
miyorsa, bu ve bunun gibi kurallar dikkatli bir şekilde okun-
malı ve bu tür kendisine uygun olmayan bir kural var ise, ya 
bunu kabul edip o kurala göre hareket edilmeli ya da başka 
bir iş tercih edilmelidir.

Yasal uygunluk
Work and Travel programında yasak olan işler ve kapsamla-
rı bellidir. Hiç bir öğrenci yasal olarak bu yasak işlerde ça-
lışamazlar. Amerikan hükümetinin yayınlamış olduğu yasak 
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Yöneticiler için İngilizce Programları 

Artık iyice küçülen dünyamızda yabancı dil öğrenme veya geliş-
tirme ihtiyacı geçmiş yıllara göre daha gerekli hale geldi. Özellikle 
küreselleşme ve internetin neredeyse tüm hayatımıza egemen 
olmasından sonra yabancı dilin önemi sadece sosyal alanlarda, 
toplumsal alanlardaki kültürel alışverişte değil, iş ve ticaret ala-
nında da artarak kendini gösteriyor. Bizim ülkemizde yabancı dil 
denilince akla öncelikle İngilizce, arkasından Fransızca, Almanca 
ve diğer diller gelmektedir.

Son yıllarda ülkemizde özel sektörde pek çok şirketin yabancı 
şirketlerle birleştiğini biliyoruz. Bu nedenle, değişen üst yönetim 
kadrosunda yabancı yöneticilerin de yer alması nedeniyle daha 
önce şirketlerde yöneticilerin yıllarca kullanmadıkları yabancı dili 
artık sıkça ve akıcı bir biçimde kullanmaları gereği, KOBİ’lerin yurt 
dışındaki ülkelere açılıp ticari bağlar kurması yeni bir dil öğrenme 
ihtiyacını doğurdu. Yöneticilerin bir kısmı eğitim hayatlarında ya-
bancı dil eğitimi almış olmalarına rağmen uzun zaman kullanma-
dıklarında yeniden geliştirme ihtiyacı duymaktadırlar.

Bu ve benzer nedenler dolayısıyla yöneticilerin de yabancı dil öğ-
renme ihtiyacı ortaya çıktığında, bir yönetici yoğun iş temposu-
nun içinde hızlıca sonuç almak için nasıl bir yol izlemeli? Tahmin 
edilebileceği gibi ilk akla gelen,  haftanın belli günlerinde özel ders 
almak oluyor, ancak zaman içinde görüleceği gibi bunu bir disip-
linle devam ettirmek bir yöneticinin yoğun iş temposunda nere-
deyse imkansız. İş hayatına birkaç ay ara verip yurt dışına gitmek 
ise pek çok yönetici için rahatlıkla uygulanabilecek bir alternatif 
olamamaktadır.

İşte, bu tür ihtiyaçların sadece bizim ülkemizde değil diğer ülke-
lerde de hızla arttığını görmeye başlayan bazı ileri görüşlü okullar 
yıllar önce “Executive Yabancı Dil Eğitimi” programları yapmaya 
başladılar. Öncelikle profesyoneller için hazırlanan bu programlar 
kısa süreli ve yoğun programlardır. Süreleri bir haftadan başlayıp, 
birkaç haftaya kadar değişebilir, yönetici eğer bu seviyede kendi-
ni yeterli bulmadıysa kendi programı elverdiğince zaman zaman 
yeniden eğitime katılır. Belli bir yaştan sonra yabancı dil eğitimi 
verilirken eğitim niteliği ve koşulları biraz daha farklı olarak sunu-
lur. Yetişkin eğitimi gençlere göre daha zordur, bu eğitim bir de 
yabancı dilde alınan bir eğitimse ciddi bir motivasyon ve efor ge-
rektirmektedir. Bu programlarda katılımcıların tamamı iş hayatının 
içinde bulunan profesyonellerdir ve sınıflar genel olarak 4 kişiyi 
geçmez, bu sayı oldukça idealdir.   

Yöneticiler için İngilizce dil eğitimi olarak seçilebilecek ülkele-
rin başında İngiltere ve Amerika gelir, tabi bu iki ülkenin yanında 
Belçika’nın da bu konuda uzun yıllardır dünya çapında bir ünü 
vardır. Burada yöneticinin ülke seçimini yaptıktan sonra dikkate 
alacağı ilk nokta, şehir hayatının içinde olup, bulunduğu şehrin de 
avantajlarını yaşamayı mı yoksa tam tersi şehrin dışında sakin bir 
bölgede bulunan bir okulda günlük uğraşlardan uzaklaşıp sadece 
dil eğitimine odaklanabilmeyi mi istediğine karar vermek olacaktır. 
Tecrübeler, kısa süreli ve yoğun programlar ile sakin bir bölgede 
bulunan okulların birleşiminin katılımcıları istenen sonuca daha 
hızlı ulaştırdığını gösteriyor.

Executive İngilizce programında genellikle günün belli saatlerin-

de grup dersi alıp, belli saatlerde özel ders, laboratuar ve birlikte 
workshop çalışmaları yapılır. Genel yabancı dil bilgisinin yanında 
kimi özel konularda da kişinin eğitim alması gerekebilir. Bankacılık, 
finans, sigorta, raporlama, sunum teknikleri, hukuk v.b gibi konu-
larda eğitim alabilmesi için önce katılımcının genel yabancı dilini 
belli bir seviyeye getirmesi beklenir. Sonrasında özel ders hocaları 
bu tür konularda kendilerine eğitim vereceklerdir. 

Executive eğitimlerinde güne eğitmenler ve katılımcılar eşliğinde 
kahvaltı ile başlanır.  Dersler sadece teorik derslerle sınırlı olmayıp, 
tüm ders aralarında, tüm yemeklerde ve akşam yemekten son-
ra eğitmenin de katıldığı farklı aktivitelerle devam eder. Burada 
amaç, yurtdışında kalınan kısa süreden maksimum verimi sağla-
mak, bolca pratik yapılmasına zemin sağlamaktır. Bu metodla katı-
lımcının öğrenme süreci tahmin edilenden çok daha hızlı olacaktır.  
Bir diğer alternatif de katılımcı sabahtan akşamüstüne dek okul-
da eğitimini alır, ders bittikten sonra program yapmakta özgürdür.

Bu arada sadece eğitim değil, yöneticilerin konaklama tercihleri 
de öğrenci konaklamasından farklıdır. Belli bir yaş ve iş hayatının 
içinde olan profesyoneller, aile yanında konaklama yerine daha 
özgür olabilecekleri konaklamalı programları veya otelde konak-
lamayı tercih etmektedirler. Konaklama ayağı, programın çok 
önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Profesyonel yöneticiler için 
hazırlanan Executive Programlarda, sunulan tüm öğünlerde res-
toran kalitesinde, özel şeflerin elinden çıkan menüler sunulur. Ve 
tüm öğünlerde günlük konuşmaların yapılmasına, pratik konuşma 
becerisini geliştirilmesine destek olunur.

Yönetici programları, kişinin ihtiyacına ve taleplerine göre özen-
le seçilmesi gereken programlardır. Zira iş yoğunluğundan dolayı 
böyle bir programa büyük ihtimalle bir daha katılmak için fırsat bu-
lunamayacaktır. Ayrıca bu programlar, standart yabancı dil prog-
ramlarına göre yoğun olmaları ve sağladıkları servisler nedeniyle 
daha yüksek fiyattadır.  Okullarda bireysel eğitimler alınabileceği 
gibi kurum olarak da başvurulabilir ve kurum çalışanlarına özel bir 
eğitim programı talep edilebilir. Okulların çalışma yoğunluğuna 
bağlı olarak yaptıkları bu tarz firma kontratları ile bir miktar indi-
rimli çalışmaları da mümkün olabilir. 

Bu çok özel yönetici programlarını seçerken en dikkat edilmesi 
gereken nokta katılımcının ihtiyacının ve nasıl bir program düşün-
düğünün belirlenmesi ve tabii seçeceği programın bunlar için uy-
gun olup olmadığından emin olunmasıdır. Bu da alanında uzman 
ve tecrübeli eğitim danışmanlarından yardım alınarak başarılabilir. 
Zira, yetkin bir yurtdışı eğitim danışmanının doğru adres için ya-
pacağı gerçekten titiz bir araştırma, katılımcıya zaman ve bütçe 
olarak katkıda bulunacaktır.

Executive
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Bununla beraber, sadece üniversiteler değil, ulusal veya 
uluslararası düzeyde birçok kuruluş, hatta bazı durumlar-
da ikili anlaşmalar ile işbirliği içine giren devletler, özellikle 
akademik eğitim düzeyi yüksek lisansüstü programların ka-
tılımcıları için, çeşitli teşvikler ve burslar sunmaktadır. Bu 
yazımızda bunların en önde gelenlerini derleyerek sizler için 
bir burslar dosyası hazırladık.

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NDE EĞİTİM İÇİN BURS 
VEREN KURULUŞLAR

•  FULLBRIGHT KURSLARI
Amerika Birleşik Devletleri’nin en prestijli bursu olan Full-
bright, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile araştırma-
cılara teşvikler ve burs olanakları sunar. Bu bursların de-
tayları için:
http://www.fulbright.org.tr
Gene Council for International Exchange of Scholars (CIES- 
http://www.cies.org ) isimli kuruluş da Fullbright Komisyo-
nu adına bu bursları dağıtmaktadır.

•   AMERICAN COUNCILS FOR INTERNATIONAL
     EDUCATION
Sadece burslar değil, birçok kültürel ve akademik değişim 
programı ile okyanus ötesi dil eğitimi olanağı da sunan ku-
ruluşun burs olanakları için:
http://www.americancouncils.org/programs

•   INSTITUTE of INTERNATIONAL EDUCATION
Amacı, mümkün olduğunca çok öğrencinin uluslararası 
eğitim tecrübesinden faydalanmasını sağlamak olan 1919’  
da kurulmuş olan kuruluş, Fullbright programları yanında 
Gilman Bursları gibi uluslararası burs olanakları sunuyor. 
Bu olanaklar sadece öğrencilere değil, eğitimciler ve her 
sektörden profesyonellere de açık.
http://www.iie.org/ 

•   MOBILITY INTERNATIONAL USA
Fiziksel engelli kişilerin toplum hayatında daha güçlü hale 
getirilmesi için gerekli temel insani haklarına, uluslararası 
değişim ve ilerleme yolu ile ulaşmalarını sağlamak amacın-
da olan kurum,  fiziksel engelli öğrencilere burs ve çeşitli 
eğitim destekleri de veriyor.
http://www.miusa.org 

İNGİLTERE’DE EĞİTİM İÇİN BURS VEREN KURULUŞLAR:

•   BRITISH COUNCIL BURSLARI
İngiltere’nin dünyanın geri kalanı ile olan kültürel ilişkileri 
ve eğitim olanaklarının tanıtımından sorumlu devlet kuru-
mu olan British Council, sadece belli alanlarda olmak üzere 
İngiltere’de Yüksek Lisans yapmak isteyen öğrencilere burs 
vermektedir. Bu bursların detayları için:
http://www.britishcouncil.org.tr/ 

•   BRITISH CHEVENING BURSLARI
1983’ den beri İngiliz Hükümeti tarafından tüm dünyadan 
uluslararası öğrencilerin kullanımına sunulan bu burslara, 
herhangi bir İngiliz üniversitesinde herhangi bir yüksek li-
sans programına katılan öğrenciler başvurabiliyor. Bu sene 
600 den fazla öğrenciye sunulacak olan burslar hakkında 
daha geniş bilgi için: 
http://www.chevening.org/

•   ROYAL SOCIETY BURSLARI
Yüksek lisans veya doktora eğitimleri yerine sadece bilim 
insanlarının veya araştırma kariyerlerinin başında olan öğ-
rencilerin araştırmalarını desteklemek amacıyla yardımlar 
sunan bu kurumun destekleri hakkında daha geniş bilgi için:
http://royalsociety.org/ 

AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ’NDE EĞİTİM İÇİN BURS VEREN 
KURULUŞLAR

•   JEAN MONNET BURSLARI
Ülkemizde Dış İşleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği 
Delegasyonu’nun koordinasyonu ile yürütülen bu burs prog-
ramı, AB ve ilgili alanlarda uzmanlaşmış personel ve idareci 
sayısının arttırılmasını hedeflemektedir. Bu burslar şu kişi-
lere verilmektedir:
1-Kamu çalışanları (Kamu tüzel kişiliğini haiz meslek ku-
ruluşları, odalar ve yerel yönetimler - Belediyeler, İl Özel 
İdareleri- Kalkınma Ajansları vb. kuruluşlarda çalışanlar 
dahil)
2-Özel sektör çalışanları (Sivil toplum kuruluşlarında, şir-
ketlerde, yerleşik yabancı misyonlarda vb. çalışanlar)
3-Üniversitelerin akademik veya idari personeli
4-Türkiye’deki üniversitelerin lisans düzeyinde son sınıf öğ-
rencileri veya lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) öğ-
rencileri Bu bursların detayları için;
http://www.jeanmonnet.org.tr/ 

ALMANYA’DA EĞİTİM İÇİN BURS VEREN KURULUŞLAR:

•   DAAD-ALMAN AKADEMİK DEĞİŞİM SERVİSİ
DAAD, Yoğunlaştırılmış Dil eğitimi, Yaz Kursları, IAESTE 
Stajları, Doktora araştırmaları, öğretim görevlileri ve bilim 
insanlarının araştırmaları için burslar verdiği gibi sanatçıla-
rı ve öğrenci gezilerini desteklemek için de çeşitli yardımlar 
sunmaktadır. Bunların detayları için https://www.daad.de/
miniwebs/icistanbul/tr/10174/ web sayfasını ziyaret ediniz.

•   BOEHRINGER INGELHEIM FONDS BURSLARI
Bu kurum uluslararası doktora öğrencilerinin araştırmala-
ra, kısa süreli pratik eğitimlere veya bilimsel kurslara katı-
lımı için destekler sunmaktadır. Detaylar için;
http://www.bifonds.de/fellowships-grants/our-program-
mes.html

•   FRITZY THYSSEN STIFTUNG BURSLARI
Fritzy Thyssen Foundation, birçok farklı alanda bilimsel 
araştırmayı desteklediği gibi, hemen hemen her sosyal ve 
fen bilimi dalında yapılan araştırmaları ve doktora eğitim-
lerini destekleyen burslar da sunmaktadır. Bunlar hakkında 
daha geniş bilgi için:
http://www.fritz-thyssen-stiftung.de/funding/special-
programmes/international-grants-scholarships-and-
exchange-programmes/?L=1

ÜLKEMİZDE YURTDIŞI EĞİTİM İÇİN BURS VEREN BAZI KU-
RUM VE KURULUŞLAR:

•   TEV/TÜRK EĞİTİM VAKFI BURSLARI
TEV, 2014-2015 öğretim yılı için birçok farklı ülkede yüksek 
lisans eğitim gören öğrencilere burs vermektedir. Dergimiz 
yayına hazırlandığı sırada henüz son başvuru tarihi dolma-
mış olan TEV bursları şunlardır:

1.Almanya’da; TEV ile Alman Akademik Değişim Servi-
si (DAAD) müşterek burslusu olarak; Mühendislik Bilimi 
(Tüm Mühendislikler), Bilgisayar Bilimi ve Matematik, Doğa 
Bilimi, Ziraat ve Orman, Çevre Bilimi, Bölgesel Planlama, 

Sanat ve Tasarım (Mimarlık), Tıp, Halk Sağlığı, Tıbbi Mühen-
dislik, Ekonomi ve İşletme, Sosyal ve Kültürel Çalışmalar, 
Eğitim Bilimleri, Alman, İngiliz ve Amerikan Dili ve Edebiya-
tı, Psikoloji, İşbirliğini Geliştirme, Avrupa Birliği Çalışmala-
rı, (Dili İngilizce veya Almancadır) Avrupa veya Uluslararası 
Hukuku (Hukuk öğrenimi görenler, öğrenim dili Almanca) ile 
yukarıda belirtilen dallarda öğrenim görenler,
2.Fransa’da; TEV-Fransa Büyükelçiliği Master öğrenimi için 
müşterek bursları yalnızca Master 2 öğrenimi için verile-
cektir ve tüm alanları kapsamaktadır.
TEV bursları hakkında detaylı bilgi için: 
http://www.tev.org.tr/burslarimiz/detay/Yurt-Disi-Burs-
Basvurulari/52/49/0 

•   YÖK/YÜKSEK ÖĞRENİM KURUMU BURSLARI
YÖK, yurtdışında lisansüstü eğitim yapan öğrencilere araş-
tırma destekleri vermektedir. Yüksek Lisans Araştırma 
Destekleri, Yurtdışı Doktora Araştırma Destekleri,  Doktora 
Sonrası Araştırma Destekleri ve Öğretim Üyelerine Verilen 
Destekler hakkında daha detaylı bilgi, kurumun web sayfa-
larından temin edilebilir: 
https://www.yok.gov.tr/web/burs/yuksek-lisans-arastir-
ma-destegi 
•   TÜBİTAK BURSLARI
Tübitak, yurtdışında doktora eğitimi almak isteyenlere 
eğitim bursu, Türkiye’de bir üniversitede aldıkları doktora 
eğitimleri sırasında yurtdışında bir müşterek doktora prog-
ramına katılmak veya bir araştırma yapmak isteyenlere 
araştırma bursu sunduğu gibi bazı uluslararası burslarında 
ülkemizdeki koordinasyonundan sorumludur. Bu burslar; 
EMBO (Avrupa Moleküler Biyoloji Örgütü) Destekleri, TWAS 
(Gelişmekte olan Dünya için Bilimler Akademisi) Bursları, 
NAM S&T Centre Bursları, APSCO (Asya Pasifik Uzay İşbir-
liği Örgütü) Bursları, ICGEB (Uluslararası Gen Mühendisliği 
ve Biyoteknoloji Arş. Mer.) Bursları ve AB 7. Çerçeve Prog-
ramı - Marie Curie Araştırma Programları ve Bursları ola-
rak sıralanabilir. Bu burslar hakkında detaylı bilgi için:
http://www.tubitak.gov.tr/tr/burslar/lisansustu/egitim-
burs-programlari/icerik-2213-yurt-disi- lisansustu-burs-
programi

Burslar
Yurtdışında eğitim almak isteyen öğrencilerin belki de ilk hesap etmesi gereken 
konu eğitim ve yaşam maliyetlerini karşılayıp karşılayamayacakları konusudur. 
Özellikle uzun süreli akademik programlara katılan öğrencilerin, ciddi bir maddi 
kaynağı bu eğitimleri için ayırmaları gerekmektedir. 
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Bunun nedenlerinden biri Latin Kültürü’nün dünya çapın-
da ilgi ile karşılanması olsa da hiç süphesiz insanların İs-
panyolca dilini öğrenmeye dair artan ilgisinin asıl nedeni 
İspanyolca’nın dünyanın en çok konuşulan 3. dili olmasıdır. 
Günümüzde dünyada 500 milyon insanın İspanyolca ko-
nuştutğu tahmin edilmektedir. Dünyada 60’a yakın ülkede 
konuşulan, İspanya yanında Küba, Arjantin, Ekvator, Şili, 
Panama, Kostarika, Meksika, Venezuela, Kombiya ve Uru-
guay gibi birçok ülkenin resmi dili olan İspanyolca, örneğin 
ABD’de İngilizce’den sonra en çok konuşulan ikinci dildir. 
Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği İspanyolca’yı resmi dil 
olarak kabul eden uluslararası organizasyonlardan sadece 
ikisidir.

Günümüzde İspanyolca eğitimi almak için birçok farklı 
ülke seçeneği olsa da tartışmasız en çok tercih edilen ülke 
İspanya’dır. Bunun ülkelerin sahip olduğu sosyo-ekono-
mik özellikler ve coğrafi konum gibi nedenleri olsa da in-
sanların İspanya’yı tercih etmesinin en önemli nedenleri 
hem İspanyolca’nın anavatanı olması hem de konuşulan 
İspanyolca’nın aksansız olmasıdır.

İspanya’da İspanyolca eğitimi programları çok geniş bir yel-
pazede sunulmakta ve programlar okullar arasında farklılık 
gösterebilmektedir. Bununla beraber temel olarak sunulan 
programları şu 5 ana başlıkta toplamak mümkündür:

1-Genel İspanyolca: Genel İspanyolca eğitimi; dil bilgisi, 
okuma, dinleme, yazma ve konuşma yetilerini geliştirme-
ye yönelik hazırlanmış programlardır. Standart (haftada 20 
saat) , yoğun (haftada 25 saat)  ve extra yoğun (haftada 25 
saat üzeri) programlar şeklinde sunulmaktadır.
 
2-Sınav Hazırlık: Kurs sonunda İspanyolca dil yeterliliğini 
uluslararası bir İspanyolca seviye tespit sınavı olan DELE 
Sınav sonucu ile belgelemek isteyenler için hazırlanmış 
programlardır. Özellikle İspanyolca üniversite eğitimi almak 
isteyen öğrencilerin tercih ettiği programlardır. 

3-Akademik Yıl Programları: Yüksek öğrenimlerini bu ül-
kelerdeki bir üniversitede gerçekleştirmek isteyenler veya 
işe giriş şartı olarak belli bir düzeyde İspanyolca isteyen fir-
malara başvuranlar tarafından sıkça tercih edilen bir prog-
ram türüdür. Çoğunlukla 6 ya da 9 ay olarak tercih edilen bu 
programlar, uzun süreleri nedeniyle birçok diğer program 
seçeneğine göre daha ekonomiktir.

4-İş İspanyolcası: Genel çerçevedeki İspanyolca eğitimine 

Madrid: İspanya’nın başkenti olan Madrid, aynı zaman-
da 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 mima-
riye sahip olan şehir aynı zamanda tarihi dokusunu koru-
yabilmesiyle her yıl dünyanın birçok ülkesinden turist çek-
mektedir. Şehir 21 ayrı bölgeye bölünmüştür ve her bölge 
kendi yerel yönetimi ile yönetilmektedir. Madrid’de bulunan 
Prado Müzesi, Reina Sofia Müzesi ve Thyssen-Bornemisza 
Müzesi sadece ülkenin değil Avrupa’nın da mutlaka görül-
mesi gereken müzelerindendir. Bunlara ek olarak Madrid 
Krallık Sarayı, Liria Sarayı, Oriente Meydanı ve San Nicolas 
de Los Servitas Kilisesi de bu şehri ziyaret edenlerin gör-
mesi gereken yerlerdendir.

Valencia: Valencia 2,5 milyona varan nüfusuyla İspanya’nın 
3. büyük şehridir. Avrupa’nın batı kıyısındaki en büyük lima-
na sahip şehir, ekonomisinin önemli kısmını bu konumuna 
dayandırmıştır. Bunun yanı sıra turizm alanında da kongre 
merkezleri ve festivalleri ile öne çıkmaktadır. Her yıl mart 
ayında gerçekleşen festival Las Fallas, ağustos ayında ger-
çekleşen ve domates savaşlarına sahne olan La Tomatina 
festivali ve oldukça renkli Kutsal Hafta (Semana Santa) her 
yıl birçok kişiyi şehre çeken etkinliklerdendir. Şehirde res-
mi dil olarak İspanyolca’nın 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 zen-
gin bir tarih ve kültür birikimine sahiptir. Şehrin ekonomisi 

ek olarak iş yazışmaları, toplantı ve sunum yapma teknikle-
ri, rapor hazırlama, telefon görüşmeleri ve teknik terimlerin 
kullanımı gibi, iş dünyasında önemli olacak yetilerin kazan-
dırılmaya çalışıldığı dil programlarıdır. 

5-Yaz Okulları: Yaz aylarında, 9-17 yaş arası çocuk ve genç-
lere yönelik düzenlenen, İspanyolca dil eğitimine ek olarak 
sportif ve kültürel aktiviteler ile gezilerin de içeriğe dahil 
edildiği programlardır.

Bu programların, yaz okulu programları hariç hepsi, yılın 
herhangi bir haftasında başlayabilir ve katılımcı kendi is-
teğine göre seçebileceği, 2 haftadan 1 seneye kadar deği-
şebilen uzunlukta bir programa katılabilir. Gene bu prog-
ramların farklı kombinasyonları ve/veya birebir dersler ile 
desteklenmesi mümkündür.

Bu okullarda sunulan konaklama alternatifleri, okuldan 
okula değişebilmekle beraber, dünyanın geri kalanındaki 
herhangi bir ülkede bulunan dil okullarının sunduğu konak-
lama alternatiflerinden çok da farklı değildir. Hemen hemen 
tüm okullar, aile yanında veya yurtta konaklama opsiyonla-
rını sunarken, bazı okullar bunlara ek olarak apartman da-
iresi, otel ya da hostelde konaklama alternatiflerini de sun-
maktadır. Gene dünyanın diğer ülkelerindeki dil okullarında 
olduğu gibi İspanya’daki okullar da öğrencilerinin ders dışı 
zamanlarını değerlendirmeleri ve pratik yapabilmeleri için 
çeşitli sosyal aktivite programları uygulamaktadırlar.

Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ol-
masından dolayı oldukça zengin bir kültüre sahip olan 
İspanya’da farklı doğal güzellikleri ve tarih birikimleriyle 
öğrencileri cezbeden birçok şehir vardır. Bunların belli baş-
lıları 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 katkı-
yı bu şekilde sağlamaktadır. Uzun sahilleri, ılıman iklimi ve sıcak 
insanlarıyla öğrenciler için ideal bir şehir olan Barcelona’da şüp-
hesiz ki, tarihi şehir merkezi Barri Gotic, Antoni Gaudi’nin Sag-
rada Familia’sı ve Casa Mila’sı, modern mimarinin sembol yapı-
larından Barcelona Pavilion, Picasso Müzesi, Aragon Kralı’nın 
ortaçağda inşa edilmiş sarayı Palau Reial Major görülmesi şart 
olan yerlerdendir. Barcelona’da ağırlıklı olarak konuşulan dil Ka-
talanca olmakla beraber, şehir halkının tamamı İspanyolca dilini 
de anlamakta ve konuşmaktadır.

ağırlıklı olarak hizmet sektörü ve endüstriye dayanmakla 
birlikte tarım hala önemli bir yer tutmaktadır. Tarih boyunca 
birçok farklı medeniyet tarafından yönetilmiş olan Sevilla 
tarihindeki bu özelliği kültürüne ve mimarisine de yansıt-
mıştır. Öncesinde Emevi’lerin bir kalesi olan Alcazar Krali-
yet 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.

Malaga: Akdeniz kıyısında, Costa Del Sol / Güneş Sahili 
olarak bilinen bölgede kurulan şehir, İspanya’nın en önemli 
tatil merkezlerinden ve turistik yörelerinden biridir. Cebeli 
Tarık Boğazı’ndan 100, Kuzey Afrika kıyılarından ise sade-
ce 130 km uzakta olması sebebi önemli bir liman kentidir. 
Endülüs özerk topluluğunun ikinci, tüm İspanya’nın ise en 
büyük altıncı nüfusuna ev sahipliği yapmaktadır. Tarih bo-
yunca birçok farklı kültüre ev sahipliği yapmış şehirde Antik 
Roma tiyatrosu gibi eserlerin yanında Alcazabada, Fenike 
Şehir Surları, Gibralfarao Kalesi gibi farklı uygarlıklardan 
izler bulmak da mümkündür. Bunun yanında şehir, Picasso 
Malaga Müzesi, Malaga Güzel Sanatlar ve Arkeoloji müzesi, 
Modern Güzel Sanatlar Müzesi gibi onlarca önemli müzeye, 
birçok katedral ve kliseye ev sahipliği yapmaktadır.

İspanyolca dil eğitimi alanındaki köklü geleneğini zengin 
kültür ve tarih birikimiyle birleştiren İspanya, konuk ettiği 
uluslararası öğrenci sayısını her geçen sene arttırarak, İs-
panyolca öğrenmek isteyen dünya vatandaşlarının ilk ter-
cihi olmayı sürdürmektedir. Siz de İspanya’nın sunduğu bu 
olanaklardan faydalanmak istiyorsanız UED üyesi bir eğitim 
danışmanlığı firmasıyla iletişime geçebilirsiniz.

İspanya’da

İspanyolca Dil Eğitimi
Her ne kadar İngilizce, dünya dili olarak kabul edilse ve günümüzde milyonlarca in-
san İngilizce eğitimi alsa da roman dillerinin en önemlilerinden olan İspanyolca’ya 
olan ilgi de her geçen gün artıyor.



Hedefimiz; 

Yurtdışı eğitim sektöründe, çağımızın 
gerektirdiği kalite standartlarını 
oluşturmaktır.

Misyonumuz; 

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.

Vizyonumuz;

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

www.ued.org.tr


