ULUSLARARASI EĞİTİM DANIŞMANLARI DERNEĞİ UED’NİN ÜCRETSİZ YAYINIDIR.

Merhaba Sevgili Okuyucularımız,
Sonbahar, belki de pek çoğumuzun kış
dönemine girildiği için pek sevmediği bir
mevsim olsa da, aslında başlangıçların
dönemidir. Sonbahar başlangıçtır, umuttur
ve yeniliktir. Bunlardan çok da cesarettir.
Sıcak yaz günlerini geride bırakıp yavaş
yavaş kışı hissettiğimiz bu günler, belki de
yeni başlangıçlar yapmak için en güzel dönemdir. Biz de bu yeni
başlangıçlarında yurtdışı eğitimi düşünen, yeni ufuklara yelken
açmak isteyen arkadaşlarımız için dergimizin 8. sayısını hazırladık.
Bu sayımızda, İngilizce dil eğitimi almak isteyen kişiler için, günden
güne daha popüler bir alternatif haline gelen İrlanda’da dil eğitimi
konusunu ele aldık. Burslu bir öğrencimizin İrlanda’da dil eğitimi
izlenim yazısının da, bu ülkede dil eğitimi almak isteyen kişiler için
oldukça faydalı olacağını düşünüyoruz.
Yükseköğretim konusunda genellikle pek çok kişi tarafından
tercih edilen ülke olarak İngiltere’de yükseköğretim konusundaki
detayları sizlerle paylaştık. Yükseköğretim için gerekli olan bütçe
veya zamana sahip olamayan arkadaşlarımızı da unutmadık ve
onlar için de yurtdışında sertifika programlarını ele aldık.
İngilizce dışında ek bir dil öğrenmeyi düşünenlerin en çok tercih
ettiği dillerden biri olan İspanyolcayı öğrenebileceğiniz ülkelerin
en başında geleni olan İspanya’yı ülke rehberi konusunda size tüm
detaylarıyla aktarmaya çalıştık.

İngiltere’de
Yüksek Öğrenim
İngiltere dünyanın tüm ülkelerinde diploması geçerli olan,
repütasyonu ve akademik başarısı yüksek devlet üniversitelerine ev sahipliği yapmaktadır. İngiltere’de üniversite eğitimi 3 yıldır. Sayfa 30

Özellikle iş yaşamında İngilizceye ihtiyaç duyan ve belli alanlarda
İngilizce bilgilerini geliştirmek isteyen arkadaşlarımızı da
unutmadık ve profesyonellere yönelik İş İngilizcesi eğitimlerini ele
aldık. Belli bir İngilizce seviyesine sahip olan ve özel alanlarda iş
ingilizcesine yönelik İngilizce eğitimi isteyen kişiler, bu sayımızda,
konuyla ilgili detaylı bilgilere ulaşabilecekler.
Biliyoruz ki eğitim için başvurmak isteyen arkadaşlarımız kadar,
yurtdışında çalışma programları ile ilgilenenler de mevcut. Bu
sayımızda onları da unutmadık ve Amerika’daki staj programları ile
ilgili detayları sizler için hazırladık.
Her sene bizim için çok önemli olan, UED yılın okul ödüllerini
kazananları da bu sayımızda sizlerle paylaşmak istedik. UED
üyelerinin oylarıyla belirlenen okullarımızı sizlerle paylaşmaktan
gurur duyuyoruz. Her yıl gelenekselleşen bu ödüllerin sahiplerini
de bu sayımızda tebrik etmek istedik.
8. Sayımızda, değindiğimiz diğer konular ise Kanada’da üniversite,
İtalya’da İtalyanca ve Rusya’da Rusça eğitimi konuları oldu.
Bu sayımızı da beğenerek okuyacağınızı umuyor, sonbaharın
gelmesi ve yeni yılın yaklaşmasıyla sizin de hayal ettiğiniz yeni
başlangıçları yapabilmenizi diliyoruz

Gökçe Bayram

Ülke Rehberi
İspanya
İspanyolca dil eğitimi alanındaki köklü geleneğini, uluslararası saygınlığı olan yüksek öğrenim kurumları ile zengin
kültür ve tarih birikimiyle birleştiren İspanya, konuk ettiği
uluslararası öğrenci sayısını her geçen sene arttırarak İspanyolca öğrenmek isteyen dünya vatandaşlarının ilk tercihi
olmayı sürdürdüğü gibi, yüksek öğrenimleri için farklı destinasyonlar arayan uluslararası öğrenciler için de bir cazibe
merkezi haline gelmiştir. Sayfa 46
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ALMAN AKADEMİK DEĞİŞİM
SERVİSİ DAAD, ULUSLARARASI
ÖĞRENCİLERİN ARTAN İLGİSİNE
YENİ BURSLAR İLE
CEVAP VERİYOR...
Alman Akademik Değişim Hizmetleri DAAD’ın araştırmalarına göre, Almanya’daki uluslararası öğrenci sayısı %7 artarak 300.000 e ulaştı ve ülkenin 2020 yılında 350.000 uluslararası öğrenciye evsahipliği yapma hedefine bir adım daha
yaklaşıldı.
DAAD’nin yıllık raporuna göre bu artıştaki en önemli nedenlerden biri, 2012 yılında Alman Hükümeti tarafından hazırlanan “Stratejik İşbirliği Programı” çerçevesinde Alman
üniversitelerine iletilen yabancı ülke üniversiteleri ile anlaşmalar ve işbirliği çalışmaları yapmaları önerisinin başarılı olması. Kaldı ki bu işbirliği çalışmaları, eğitim amacıyla
Almanya’ya gelen yabancı öğrenci sayısını arttırdığı gibi
yurtdışına giden Alman öğrenci sayısının artışını da destekliyor.
Diğer taraftan verdiği burslar ile hem Almanya’ya gelen
uluslararası öğrencilerine, hem de yurtdışına giden Alman
öğrencilerine destek olan DAAD, sunduğu bursların miktarını arttırmakla ilgili çalışmalar da yapıyor. 2013 yılında
120.000 öğrenciye burs sağlayarak, 2010 yılında burs sunduğu öğrenci sayısının iki katına ulaşmayı başaran DAAD,
yurtdışına giden Alman öğrencilerin %50 sine burs vermeyi
hedefliyor.

Kaynak: http://thepienews.com/news/daad-annual-reportshows-germany-track-2020-goal/

AVUSTRALYA’DA WORK AND
HOLIDAY PROGRAMI İÇİN YENİ
İNGİLİZCE SEVİYE TESPİT
SINAVLARI...
Avustralya Hükümeti Department of Immigration and Border Protection (Göçmenlik ve Sınır Koruma Departmanı)
web sayfalarından verilen bilgiye göre, 2011 yılında yapılan
değişiklikle öğrenci vizesine başvuran adayların İngilizce seviyelerini ispat etmeleri için kullanılabilen sınavlar arasına
giren TOEFL IBT ve Pearson Academic sınavları 2014 Kasım
ayından itibaren -Temporary Work (Skilled) Visa (Subclass
457) hariç- diğer vize kategorilerinde de İngilizce seviyesinin
ispatı için adaylar tarafından kullanılabilecek. Yapılan açıklamaya göre 2015 yılından itibaren, Uni. of Cambridge Advanced (CAE) sınavlarının da bu uygulamaya dahil edilmesi
planlanıyor.
K ay nak: ht tp: // w w w.immi.go v. au / Ne w s / P age s /aelt .
aspx#sub-heading-0
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SCHENGEN VİZELERİNDE
YENİ UYGULAMA...
Schengen bölgesindeki tüm ülkeler ( Almanya, Avusturya,
Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda,
Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Norveç,
Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya ve Yunanistan ) aldıkları ortak bir karar ile 24 Eylül 2014 tarihinden itibareb tüm
Schengen Vizesi başvurularda biometrik vize uygulamasına
geçilmesine karar verdi. Uygalamanın detayları açısından,
ülkeler arasında küçük farklar olsa bile, bu tarihten sonra
yapılacak başvurularda, biometrik veri bilgilerinin (parmak
izi ve fotoğraf) alınması zorunlu olduğu için, vizeye başvuran
pasaport sahiplerinin bizzat kendilerinin başvuru yapmaları
gerekecek. Bununla beraber, verilen parmak izi 59 ay geçerli
olduğundan, bu 59 aylık süre boyunca ikinci birkez başvuru yapılması durumunda pasaport sahibinin bizzat başvuru
yapması şartı olmayacaktır.

TOPUNIVERSITIES.COM’DAN
EN İYİ ÜNİVERSİTELER
SIRALAMASI...
İnternette yer alan
onlarca üniversite sıralama sitesinin en
önemlilerinden
biri
olarak kabul edilen Topuniversities.com un
2014-2015 öğretim yılı
için yaptığı sıralamayı
açıkladı. Okulların aldıkları toplam puanın
yüzde 40’ının akademik tanınılırlık, yüzde 20’sinin eğitmen/
öğrenci oranı, yüzde
20’sinin üniversitenin
araştırmalarından yapılan akademik alıntı
sayısı, yüzde 10’unun
iş dünyasındaki saygınlık, yüzde 5’inin uluslararası öğrenci oranı ve son yüzde
5’in de akademik kadrodaki uluslararası akademisyen oranına göre belirlendiği araştırmaya göre dünyanın en iyi 50
üniversitesi şöyle sıralandı:
1-MIT-Massachusetts Institutre of Technology, 2-University of Cambridge, 3-Imperial College London, 4-Harvard
University, 5-University of Uni. of Oxford, 6-UCL-Univesity
College of London, 7-Stabford University, 8-California Institute of Technology, 9-Princeton University, 10-Yale University, 11-University of Chicago, 12- Swiss Federal Institute
of Technology, 13-University of Pennsylvania, 14-Columbia
University, 15-John Hopkins University, 16-King’s College
London, 17-University of Edinburgh, 18-Ecole Polytechnique
Federale de Lausanne, 19-Cornell University, 20-University of Toronto, 21-McGill University, 22-National University
of Singapore, 23-University of Michigan, 24-Ecole Normale Superieure, Paris, 25-Australian National University,

26-Duke University, 27-University of California, Berkeley,
28-University of Hong Kong, 29-University of Bristol, 30The University of Manchester, 31-The University of Tokyo,
31-Esoul National University, 33-The University of Melbourne, 34-Northwestern University, 35-Ecolo Polytechnique,
36-Kyoto University, 37-University of California, Los Angeles, 38-University of Sydney, 39-Nanyang Technological
University, 40-The Hong Kong University of Tecnology and
Science, 41-New York University, 42-University of Wisconsin-Madison, 43-University of British Columbia, 44-The
University of Queensland, 45-University of Copenhagen,
46-Chinese University of Hong Kong, 47-Tsinghua University, 48-The University of New South Wales, 49-RuprechtKarls Universitat Heidelberg, 50-University of Amsterdam

Kaynak: http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2014#sorting=rank+regio
n=+country=+faculty=+stars=false+search=

EMBASSY ENGLISH LONDRA’NIN
MERKEZİNDE YENİ OKULUNU
AÇTI...
Dünyanın önde
gelen dil okulu
zincirlerinden
biri olup, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere,
Avustralya
ve
Yeni Zelanda’da
21 farklı şehirde
eğitim merkezi
bulunan Embassy English Londra merkeze 20 dakika mesafede bulunan ve 2004 açılmış eğitim merkezine ek olarak,
bu sefer doğrudan Londra’nın merkezinde yer alan ikinci binasını da hizmete açtı. The University of Law’a komşu
olan merkezde bir dil eğitimi programına katılan öğrenciler,
üniversitenin kendi öğrencilerine sunduğu birçok imkandan
da yararlanabilecek. Embassy English, bu yeni merkezinde
eğitim almak isteyen Türk öğrencilerine özel promosyonlar
da sunuyor. Bu promosyonlar hakkında detayli bilgi icin UED
üyesi eğitim danışmanlığı firmaları ile iletişime geçebilirsiniz.

FULLBRIGHT BURSLARI İÇİN SON
BAŞVURU TARİHİ 14 KASIM...
Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu’nun, Amerika Birleşik
Devletleri’nde araştırma yapmak isteyen akademisyenlere
sunduğu bir burs olan Fulbright Doktora Sonrası Araştırma
Bursu, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki araştırma masrafları yanında, sağlık sigortası ve gidiş-dönüş uçak bileti
harcamasını kapsamaktadır. 2015-2016 akademik yılı için bu
bursa başvurmak isteyen adayların başvuru doslayalrını en
geç 14 Kasım 2014 tarihine kadar komisyonun Ankara Merkez Ofisi’ne ulaştırmaları gerekmektedir.
Burs hakkında detaylı bilgi ve başvutu koşulları için şu web

sayfasını ziyaret edebilirsiniz: http://www.fulbright.org.tr/
PageDetail.aspx?id=64#tab2-tab

CHEVENING BURS PROGRAMI BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR...
İngiltere’de yüksek lisans eğitimi almak isteyen uluslararası
öğrencilere önemli bir destek sunan Chevening bursları için
1 Ağustos 2014 te başlayan başvuru süresi, 15 Kasım 2014
geceyarısı sona erecek.
Bugüne kadar ülkemizden 1600’ün üzerinde
kişinin
faydalandığı
Chevening
bursları,
“yetenekli genç profesyonellere, geleceğin liderlerine, karar vericilerine, fikir üreticilerine” yönelik bir burs programı
olarak tanımlanmakatdır. Burslar için sadece; Uluslararası
Politika, AB Uyum Süreci, Yargı, Demokrasi ve İnsan Hakları, Terör ile Mücadele,Göç, Bilgi Toplumu ve Medya, Çalışma
Refahı, Enerji ve Çevre Çalışmaları alanlarında başvuru kabul edilmektedir.
Burs hakkında detaylı bilgi ve başvutu koşulları için şu web
sayfasını ziyaret edebilirsiniz:
www.chevening.org/turkey

CENTENNIAL COLLEGE’DAN
YENİ YURT...
Kanada’nın önde gelen yüksek öğrenim kurumlarından olan
Centennial College, uluslararası öğrencilerin konaklama ihtiyaçlarına daha etkin bir şekilde cevap verebilmek için yeni
yurt binasının inşasına başladı.
Son yıllarda uluslararası öğrencilerin artan ilgisi sonucu 340
yataklı önceki yurt
binasının talebi karşılamakta yetersiz kalması üzerine alınan
karar üzerine yapımına başlanan bu yeni
yurt, 740 yatağa sahip
olmasının
yanında,
giriş katında mutfak
sanatları bölümünün kullanımı için yeni sınıflar, mutfak labaratuarları ve öğrenim restoranı gibi olanaklara da sahip
olacak. Yurtun 2016 sonbaharında öğrencilerin kullanımına
açılması planlanıyor.

EF İNGİLİZCE YETERLİLİK
ENDEKSİ...
Tüm dünyaya yayılmış onlarca dil okulunu bünyesinde barındıran bir uluslararası dil okulu olan EF’in hayata geçirdiği
bir araştırma olan EF PROFIENCY INDEX-EF YABANCI DİL
YETERLİLİK ENDEKSİ’ne göre Türkiye, İngilizce bilgisi açısından Avrupa sonuncusu.
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UED AGENCY AWARDS of TURKEY 2014

Türkiye, araştırmaya konu olan -ana dili İngilizce olmayan- 60 ülke içerisinde 41. sırada yer alırken, en iyi İngilizce konuşulan
ülke İsveç olarak belirtildi. Latin Amerika ülkeleri arasında Arjantin, Ortadoğu ve Afrika ülkeleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri ve Asya ülkeleri arasında Malezya en iyi İngilizce seviyesine sahip ülke olurken, en iyi İngilizce konuşulan ilk 10 ülkenin de
Avrupa kıtasından olması dikkat çekti.

Kaynak:http://www.ef.com.tr/epi

Türkiye’nin önde gelen yurtdışı eğitim danışmanlığı firmalarını 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 hayata geçirilen ve Türkiye’de benzeri yapılmamış bir çalışma olan UED YURTDIŞI EĞİTİM ÖDÜLLERİ
TÜRKİYE - UED AGENCY AWARDS of TURKEY 2014 kazananlarını belirledi.
Kazananları, UED üyesi eğitim danışmanlığı firmalarının yöneticilerinin oyları ile belirlenen ödüller, ülkelere göre en iyi dil
ve yaz okullarının yanı sıra, yurtdışına giden tüm öğrencilerin hizmet aldıkları havayolu ulaşımı ve seyahat sigortası sektörlerinden de yıldızları belirledi.
Ödül verilen kategoriler ve kazananlar:

UED, STUDY TRAVEL MAGAZINE STAR AWARDS’A
ADAY GÖSTERİLDİ...

YILIN EN İYİ İNGİLİZCE DİL OKULU

Uluslararası eğitim sektörünün en önemli yayını olan Study Travel Magazine’in her sene verdiği ve sektörün “Oscar”ları olarak
kabul edilen STM Star Awards ödüllerinde, Best Agency Association – En İyi Eğitim Danışmanlık Derneği kategorisinin 2013 yılı
kazananı olan UED, bu sene de ödüle aday gösterilme başarısını gösterdi. Kazananların, 30 Ağustos cumartesi günü, Londra
Hilton otelinde düzenlenen bir gala ile duyurulduğu ve Doğu Avrupa’nın En İyi Eğitim Danışmanlık Firması kategorisinde bir UED
üyesi, Atlas Yurtdışı Eğitim’in ödül kazandığı gecede ödül kazanan okullar ise şöyle: İngilizce Dil Okulu, Güney Yarım Küre:
NZLC / Yeni Zelanda, İngilizce Dil Okulu, Kuzey Amerika: SOL Schools International /ABD, Kanada, İngilizce Dil Okulu, Avrupa:
ISI / İrlanda, İspanyolca Dil Okulu: Coined International / Arjantin, Şli, Guetemala, Fransızca Dil Okulu. Accent Francais Montpellier / Fransa, Almanca Dil Okulu: GLS Berlin / Almanya, İtalyanca Dil Okulu: Studioitalia Rome / İtalya, Diğer Diller İçin: Lexis /
Kore, Lise: Bodwell College / Kanada, 18 Yaşaltı Okul: SOL Schools International / ABD, Kanada, Zincir Dil Okulu: ILSC / Kanada,
Mesleki Eğitim Okulu: AIPE / Australia

EN İYİ İNGİLİZ ÜNİVERSİTESİ;
CAMBRIDGE...

Amerika Birleşik Devletleri

ELS LANGUAGE CENTERS

EC

Kanada

Avustralya

ILAC INTERNATIONAL LANGUAGE
ACADEMY OF CANADA

AIPE-AUSTRALIAN INSTITUTE OF
PROFESSIONAL EDUCATION

Malta

İrlanda

ATLAS LANGUAGE SCHOOL

EC

YILIN EN İYİ DİL OKULU

Sadece İngiltere’deki üniversiteleri sıralaması sebebi ile İngiliz üniversitelerine dair en önemli ranking araştırmalarından biri olarak kabul edilen The
Complete University Guide’a göre İngiltere’deki en iyi
üniversite University of Cambridge.

Almanca

DID-DEUTSCH in DEUTSCHLAND

Farklı branşlar göz önüne alındığında ise ilk üç
üniversite şöyle sıralanıyor:

Fransızca

BRANŞ

İngiltere

1

2

3

Genel

Uni. of Cambridge

Uni. of Oxford

London School of
Economics

İşletme

Uni. of Cambridge

Uni. of Bath

St. Andrews

Bilgisayar Bilimleri

Uni. of Cambridge

Imperial College London

Uni. of Oxford

Elektrik ve Eloktronik
Mühendisliği

Uni. of Cambridge

Imperial College London

Uni. of Southampton

İngilizce

Durham University

University College London

Uni. of Cambridge

Hukuk

Uni. of Cambridge

Uni. of Oxford

London School of
Economics

Tıp

Uni. of Cambridge

University College London

Uni. of Oxford

Pazarlama

Lancaster University

Uni. of Leeds

Uni. of Bath

Muhasebe&Finans

Uni. of Bath

Uni. Of Strathclyde

London School of
Economics

Sanat&Tasarım

Uni. of Oxford

University College London

Lancaster University

Kaynak:http://www.thecompleteuniversityguide.co.uk/league-tables/rankings

FRENCH in NORMANDYY

YILIN EN İYİ ZİNCİR DİL OKULU

İtalyanca

LINGUAVIVA
İspanyolca

ENFOREX

YILIN EN İYİ YAZ OKULU

Tüm Dünya

İngilizce

EMBASSY ENGLISH

STUDIO CAMBRIDGE

YILIN EN İYİ HAVA YOLU
Tüm Dünya

TÜRK HAVA YOLLARI

Almanca

HUMBOLDT INSTITUT

Fransızca

CENTER INTERNATIONAL
D’ANTIBES

YILIN EN İYİ SİGORTA KURULUŞU
Tüm Dünya
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GUARD ME
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UED AGENCY AWARDS of TURKEY 2014

En İyi Sigorta Kuruluşu Kategorisinin Kazananı; Guard.me
Guard.me olarak tüm UED üyelerine destekleri için teşekkür ederiz. 2014 yılında da
bu ödülü kazanmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Önümüzdeki yıllarda da UED
üyeleri ile çalışmaya ve Türk öğrencileri için en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz.

En İyi Yaz Okulu / İngilizce Kategorisinin Kazananı; Studio Cambridge
UED ve üyelerine bu harika ödül için tekrar teşekkür ederiz. Türkiye’de bu kadar
enerjik, profosyonel ve güler yüzlü temsilciler ile çalışmaktan gurur duyuyoruz ve bu
yakın işbirliğimizin 2015 yılında da devam edecegini umuyoruz.

Lorie Lee / Uluslararası İş Geliştirme Direktörü
guard.me

Nicole Kennedy / Satış Direktörü
studiocambridge.co.uk

En İyi Fransızca Dil Okulu Kategorisinin Kazananı; French in Normandy
French in Normandy üstüste iki sene bu prestijli ödülü almaktan gurur duymaktadır.
Bize oy veren herkese tesekkur ediyor ve 2015 te Rouen’de görüşmeyi umuyoruz.

En İyi Yazokulu/Fransızca Kategorisinin Kazananı; Center Internatıonal
d’Antıbes
Tüm partner ve arkadaşlarımıza, bize oy verdikleri ve Fransa’daki en iyi yaz okulu seçtikleri için teşekkür ederiz. Bu ödül sebebi ile gururluyuz ve gelecekte de
öğrencilerimize Fransa’daki en iyi dil eğitimini sunmak için elimizden gelenin
en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Bize olan güveniniz ve desteğiniz için tekrar
teşekkür ederiz.
Yulia Koener / Satış ve Pazarlama Müdürü

cia-france.com

Eleri – Tom Maithland / Direktor
En İyi Dil Okulu / Avustralya Kategorisinin Kazananı: AIPE- Australian Ins. Of
Professional Education
AIPE ekibinden tüm partnerlarımıza en içten teşekkürler. UED tarafından bu ödüle
layık görülmek hep minnettarlıkla hatırlayacağımız bir olay olacak. UED üyelerinin
uzmanlığı, vizyonları ve çalışmalarına kendilerini adamışlıkları birçok Türk öğrencisini etkiledi ve cesaretlendirdi. Müthiş çalışmanız ve öğrencilerimizin başarılarına
katkınız için teşekkür ederiz.

frenchinnormandy.com

En İyi İngilizce Dil Okulu / ABD Kategorisinin Kazananı; ELS Language Centers
UED üyesi seçkin yurtdışı eğitim acentaları tarafından Amerika’nın en iyi dil okulu ödülüne layık görüldüğümüz için bize bu gururu yaşatan herkese çok teşekkür
ederiz. ELS Dil Okulları 2015 yılında da yeni lokasyonları ile en iyi eğitim ve hizmeti
sunmaya devam edecektir.
Osman Akyüz / ELS Türkiye Yöneticisi

Eylem Öztürk / Pazarlama Müdürü

aipe.edu.au

En İyi Dil Okulu / İrlanda Kategorisinin Kazananı: Atlas Language School
UED ve üyelerinin profesyonellikleri, uzmanlıkları ve her ihtiyaç duyduğunuzda ulaşılabilir olmalarından her zaman etkilendik. UED ismi bizim için her zaman uzmanlık ve kalite anlamına geldiği için bu ödülü almaktan gurur duyuyoruz. Önümüzdeki
yıllarda da UED ile işbirliğimize devam etmek ve hatta daha da geliştirmek istiyoruz.

els.edu

Alan Brennan / Direktör
atlaslanguageschool.com

En İyi Zincir Dil Okulu Kategorisinin Kazananı; Embassy English
Embassy English olarak iki yıl üstüste UED ödüllerinde “En iyi Zincir Dil
Okulu” ödülünün kazananı olmaktan cok mutluyuz. UED gibi prestijli bir
kurumdan bu ödülü kabul etmek bir onurdur ve bize oy veren herkese
teşekkür ederiz.
Faisal Hakim / Türkiye, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Satış Direktörü

En İyi İngilizce Dil Okulu / Kanada Kategorisinin Kazananı: Ilac International
Language Academy Of Canada

embassyces.com

ILAC ailesi olarak bizi Kanada’nın 2. Kez en iyi dil okulu seçerek; içten ve yoğun
gayretlerimizin hedefine ulaştığını göstererek bizi gururlandıran Türkiye ‘nin değerli
acentalarına yönetici ve tüm çalışanlarına teşekkürlerimizi sunarız. ILAC ‘in servis
ve eğitim kalitesi, konforu ve farklılığı yanında bu yılda ILAC College olarak yeni
programları sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyacağız.
Elif Sillaste / Türkiye Pazarlama Müdürü
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ilac.com

önemli tarihler

önemli tarihler
Cambridge English First sınavı (FCE)

SAT Sınavı

Paper-Based 2014
11 Ekim / 8 Kasım, 2 Aralık, 13 Aralık

2014

2015

8 Kasım 2014 - SBT 24 Ekim 2014
6 Aralık 2014 - SBT 21 Kasım 2014

24 Ocak 2014 - SBT 9 Ocak 2015
14 Mart 2014 - (Türkiye’de Yapılmıyor)
2 Mayıs 2014 - SBT 6 Nisan 2015
6 Haziran 2014 - SBT 8 Mayıs 2015

Paper-Based 2014
18 Ekim / 28 Kasım / 6 Aralık

Cambridge English: Business Preliminary sınavı (BEC)

GRE ve GMAT Sınavları ve Başvuru Tarihleri
GRE sınavına Türkiye’de İstanbul, Ankara, İzmir ve İskenderun’daki test merkezlerinde girebilirsiniz. Sınav bu merkezlerde yılın
her döneminde talebe göre yapılmaktadır. Randevu için uygun zamanlar sınav merkezinin kapasitesine ve başvuru yoğunluğuna
göre değişiklik göstermektedir. Sınav için uygun zamanları size en yakın sınav merkezinden öğrenebilirsiniz.
GMAT Türkiye’de, İstanbul ve Ankara’daki merkezlerde, yılın her döneminde talebe göre yapılmaktadır. Randevu için uygun zamanlar sınav merkezinin kapasitesine ve başvuru yoğunluğuna göre değişiklik göstermektedir. Sınav için uygun zamanları size en
yakın sınav merkezinden öğrenebilirsiniz.

Paper Based 2014
31 Ekim / 22 Kasım
Computer-Based 2014
18 Ekim / 8 Kasım / 26 Kasım / 12 Aralık

Cambridge English Business (BEC) Vantage
IELTS Sınavı

Paper Based 2014
1 Kasım / 29 Kasım

Sınav Tarihi

Son Kayıt Tarihi

Modüller

Şehirler

Sonuç Tarihi

25 Ekim 2014
25 Ekim 2014
01 Kasım 2014
08 Kasım 2014
22 Kasım 2014
06 Aralık 2014
13 Aralık 2014
20 Aralık 2014

10 Ekim 2014
10 Ekim 2014
17 Ekim 2014
24 Ekim 2014
07 Kasım 2014
21 Kasım 2014
28 Kasım 2014
05 Aralık 2014

Akademik
Akademik
Akademik ve Genel Eğitim
Akademik
Akademik ve Genel Eğitim
Akademik ve Genel Eğitim
Akademik ve Genel Eğitim
Akademik

İstanbul
İstanbul
İstanbul, Ankara, İzmir
İstanbul, Ankara
İstanbul, Ankara, İzmir, Adana
İstanbul, Ankara, İzmir
İstanbul, Ankara, İzmir, Adana
İstanbul, Ankara

07 Kasım 2014
07 Kasım 2014
14 Kasım 2014
21 Kasım 2014
5 Aralık 2014
19 Aralık 2014
26 Aralık 2014
02 Ocak 2015

Dergimiz yayına hazırlandığı sırada British Council, henüz 2015 yılı sınav tarihlerini açıklamamıştı.
*Sınav ve son başvuru tarihleri ile yapıldukları şehirler IELTS sınavını düzenleyen kurumlar arasında farklılık gösterebilir. Ayrıntılı bilgi için lütfen bu kurumlarla iletişime geçiniz.

Cambridge English Advanced sınavı (CAE)
Paper-Based 2014
18 Ekim / 8 Kasım / 29 Kasım / 3 Aralık / 6 Aralık / 13 Aralık
Computer-Based 2014
25 Ekim / 15 Kasım / 5 Aralık

Cambridge English Proficiency sınavı (CPE)
Paper-Based 2014
8 Kasım / 29 Kasım / 4 Aralık / 7 Aralık
Computer-Based 2014
3 Ekim / 22 Kasım
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Computer-Based 2014
18 Ekim / 8 Kasım / 26 Kasım / 12 Aralık

Cambridge English: Business (BEC) Higher
Paper Based 2014
30 Ekim / 15 Kasım
Computer-Based 2014
18 Ekim / 8 Kasım / 26 Kasım / 12 Aralık

Cambridge English: Legal (ILEC)
Paper Based 2014
22 Ekim / 22 Kasım / 12 Aralık

Cambridge English: Financial (ICFE)
Paper Based 2014
22 Ekim / 22 Kasım / 12 Aralık

Önemli
ÖnemliBilgi
Bilgi
Cambridge sınavlarının bazılarının “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.
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önemli tarihler

An unforgettable life and learning
experience in the heart of Dublin!

Pearson Test of English – Academic (PTE-A)
PTE Academic sınavları, Türkiye’de İstanbul, Ankara, Denizli ve Diyarnakır’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.

Work & Travel 2014 Programı Başvuruları
2015 yazında gerçekleşecek Work & Travel programı için başvurular 2014’ün son aylarında başlayacaktır. Başvurular 2015 yılı Nisan
- Mayıs aylarına kadar devam edebilmektedir. Bununla beraber, birçok kuruluş kontenjanını daha önce doldurduğu için kayıtlarını bu
tarihten önce kapatmaktadır.

Yurtdışı Eğitim Fuarları
2014 Sonbahar
19 Ekim 2014 - Edufairs Ankara
21 Ekim 2014 - Akare Yurtdışı Eğitim Fuarları /Ankara - Edufairs / İzmir
23 Ekim 2014 Akare Yurtdışı Eğitim Fuarları / İzmir - Edufairs / İstanbul
25 -26 Ekim 2014 Akare Yurtdışı Eğitim Fuarları / İstanbul - Edufairs / İstanbul
28 Ekim 2014 Akare Yurtdışı Eğitim Fuarları / Samsun
8 – 9 – 10 Kasım 2014 IEFT İstanbul
12 Kasım 2014 IEFT Bursa

2015 İlkbahar
6 – 7 – 8 Mart Akare Yurtdışı Eğitim Fuarları / İstanbul
10 Mart Akare Yurtdışı Eğitim Fuarları / Ankara
12 Mart Akare Yurtdışı Eğitim Fuarları / İzmir
Dergimiz yayına hazırlandığı sırada IEFT ve EDUFAIRS, henüz 2015 yılı fuar tarihlerini açıklamamıştı.

Work & Travel 2014 Programı Başvuruları
2015 yazında gerçekleşecek Work & Travel programı için başvurular 2014’ün son aylarında başlayacaktır. Başvurular 2015 yılı Nisan
- Mayıs aylarına kadar devam edebilmektedir. Bununla beraber, birçok kuruluş kontenjanını daha önce doldurduğu için kayıtlarını bu
tarihten önce kapatmaktadır.

Atlas Language School’s excellent facilities,
experienced and attentive staff and comprehensive
range of courses make us the number one choice
for students looking for a quality language learning
and cultural experience in the great city of Dublin.
We look forward to welcoming you to our school!

Önemli Bilgi
*Bu sayfalarda açıklanan sınav tarihlerinin tümü her sınav merkezi için geçerli olmayabilir veya organizatörler tarafından tarih değişikliğine gidilebilir. Ayrıntılı bilgi için lütfen size en yakın sınav merkezi ile iletişime geçiniz. Bu tarihlerin değişmesi durumunda UED Derneği sorumluluk kabul etmemektedir.
*SBT:Son Başvuru Tarihi
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Facilities include:
• 25 bright classrooms
• Library
• Large computer room
• Student cafe / restaurant
• Student lounge

İrlanda’da

ğu özel vize uygulamasından yararlanabilirsiniz. Bu konuda
daha geniş bilgi için UED üyesi eğitim danışmanlığı frimaları ile temasa geçebilirsiniz.

Dil Eğitimi
Her ne kadar günümüzde Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca gibi kimi Avrupa dillerine karşı artan bir rağbet olsa da, çok çok uzun bir süre daha bu dünyanın
ortak dili İngilizce olacakmış gibi durmaktadır.
Bu durumun yurtdışı eğitim tercihlerine yansıması ise, eğitim amacı ile yurtdışına çıkan kişilerin en çok rağbet gösterdiği programların İngilizce eğitim programları olması
sonucunu doğurmaktadır.
Bu nedenle sadece İngilizce’nin ana dili olan İngiltere değil,
bu dilin resmi veya anadil olarak konuşulduğu birçok farklı ülke de, İngilizce öğrenmek isteyen öğrencilerin bu ilgilisinden nasibini almaktadır. İngiltere’nin en önemli alternatifleri, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Avustralya
olmakla beraber, birçok uluslararası öğrencinin arayışı bu
ülkelerinde dışında çok daha az bilinen ülkelere yönelmektedir.
Bizde bu sayımızda, ismi tüm bu ülkeler arasında yer alması
gerekirken, anadili İngilizce olan bir ülke olmasına rağmen
çeşitli nedenlerden dolayı yakın zamana kadar göz ardı edilen bir diğer seçenekten, İrlanda’dan bahsetmek istiyoruz.
İRLANDA
İrlanda, yada daha doğru ismi ile İrlanda Cumhuriyeti, Birleşik Krallık’a bağlı olan Kuzey İrlanda ile sıklıkla karıştırılmakla beraber, aslında ne coğrafi olarak ne de siyasi olarak, Büyük Britanya’nın ya da Birleşik Krallık’ın* bir parçası
değildir.

Neden İrlanda’da dil eğitimi?
İrlanda’nın resmi dili İngilizce ve İrlandaca’dır. İstinasız tüm
İrlanda vatandaşları İngilizce konuşmaktadır. Sanılanın aksine aksansız ve mükemmele yakın İngilizce konuşan İrlanda halkı, özellikle aile kurumuna verdiği önem ile dünyanın
her yanından genç öğrencilere huzurlu bir ortam sunmaktadır.
İngilizce öğrenmek için en iyi seçeneklerden bir tanesi olarak ön plana çıkan İrlanda’nın şu an en büyük avantajı, çok
az sayıda Türk öğrenci olması sebebi ile bir Türk öğrenciye rastlama şansınızın aslında çok düşük olmasıdır. Şu an
özellikle İngiltere ve Amerika’nın belli şehirlerinde ve özellikle yaz döneminde dil okuluna gitmiş olan öğrencilerin en
büyük sıkıntısı çok fazla Türk öğrenciyle karşılaşmış olmak
ve ister istemez yeterince pratik yapamadan Türkiye’ye dönmek olabilmektedir. Özellikle İngiltere’nin Londra ve Oxford
gibi kimi şehirlerinde bulunan bazı dil okullarının sınıf mevcutlarının neredeyse yarısını, özellikle yaz döneminde, Türk
öğrenciler oluşturabilmektedir.
Oysa ki; eğer yabancı dil öğrenmek ve pratik yapabilmek
amacıyla yurtdışında bulunuyorsanız bu durum gerçekten
can sıkıcı olabilmektedir. Çünkü aslında yurtdışında buluna-

İrlanda Cumhuriye’ti, Büyük Britanya Adası olarak adlandırılan ve İngiltere ile beraber Galler ve İskoçya’ya da ev sahipliği yapan adanın batısında bulunan ve nispeten daha küçük olan İrlanda adasındadır. Bu ada topraklarının güneyde
kalan yaklaşık yüzde seksenliklik kısmı yazımıza konu olan
İrlanda Cumhuriyeti’ni, kuzeyde kalan yaklaşık yüzde yirmilik kısmı ise konumuzla pek de alakası olmayan ve Birleşik
Krallığa bağlı Kuzey İrlanda’yı meydana getirmektedir.
1949 dan beri bağımsız bir ülke olan İrlanda Cumhuriyeti’nin
nüfusu sadece dört milyon kadardır ve nüfusun çoğunluğu
ülkenin batı kesimlerinde bulunmaktadır. En yüksek noktası
1000 metre civarında olan İrlanda, boydan boya yeşil alanlarda doludur ve dört - beş saatlik bir araba yolculuğu ile
ülkenin en doğusundan en batısına ulaşmak mümkündür.
İngiltere’ye yakınlığı sebebi ile ülkenin pekçok şehrinden,
özellikle başkent Dublin’den İngiltere’ye ulaşım çok kolaydır
ve gerek uçak gerekse feribot yolu ile ulaşım mümkündür.
Türk Havayolları’nın başkent Dublin’e karşılıklı direk uçuşları bulunmaktadır.
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rak yabancısı olduğunuz bir kültür ile başka bir dili tanıma
ve öğrenme çabası verirken bu durum dikkatinizi dağıtan ve
yabancı dil pratiği anlamında kendi kendinizi geliştirmenizi
engelleyen bir faktör olacaktır. Dolayısıyla tercihinizi daha
az bilinen, ülkelerden ve şehirlerden yana kullanmak her
zaman daha mantıklı bir seçim olacaktır. Üstelik bu ülke ve
şehirlerin daha az bilinmesi hem maliyetlerin düşmesi hem
de öğrenciye daha çok bireysel ilgi gösterilmesi gibi farklı
pozitif sonuçlar da doğurabilmektedir.
Şu an herhangi bir üniversitenin herhangi bir bölümünde
eğitiminize devam ediyorsanız, İrlanda’nın Türk üniversite
öğrencileri için 90 güne kadar olan dil eğitimleri için sundu-

Dil okulları ve Eğitim Programları
İrlanda’nın herhangi bir bölgesinde kaliteli bir dil okulu bulmak mümkündür. Bununla beraber ülkedeki dil okulları
daha ziyade ülkenin başkenti olan Dublin ile diğer önemli
merkezler olan Cork, Galway ve Limerick’te bulunmaktadır.
Bu okulların önemli bir kısmı, MEI-Marketing English in Ireland isimli İrlanda Dil Okulları birliğinin üyesidir.
Sizlere yukarıda bahsettiğimiz vize uygulamasından yararlanabilmek için, öğrencinin MEI üyesi bir okuldan kabul almış olması gerekmektedir. Gene okul seçiminde öğrencinin
dikkat etmesi gereken bir diğer husus da eğitim alınacak

okulun ACELS akreditasyonuna sahip olup olmamasıdır.
Bu okullarda katılabileceğiniz programlardan bazıları
şöyle sıralanabilir:
• Genel İngilizce programları
• Yoğun İngilizce programları
• Akademik Yıl programları
• Foundation programları
• English Plus programları (İngilizce ve Binicilik, İngilizce ve
Windsurf, İngilizce ve Golf, İngilizce ve Balıkçılık, İngilizce
ve Rugby, İngilizce ve Edebiyat gibi )
• İş İngilizcesi programları
• Home Tuition programları
• Yöneticilere Yönelik programlar
• Lise Hazırlık & Lise Yerleştirme programları
• Sınav hazırlık kursları (IELTS, Cambridge, TEFL, TOEIC
gibi sınavlara hazırlık kursları)
• Kombine kurslar
• İngilizce Öğretmenlerine Özel Programlar
• Bire bir kurslar
• Mini Stay Programlar (çok kısa süreli kurslar)
İrlanda Vizesi
Resmi para biriminin Euro olması ve Birleşik Krallık ile
komşu olması sebebi ile birçok insan, İrlanda’ya Schengen
yada İngiltere Vizesi ile gidilebilindiğini sanmaktadır. Ancak
sanılanın aksine İrlanda ne Schengen Vizesini ne de Birleşik
Krallık vizesini kabul etmemektedir. Bağımsız bir ülke olan
İrlanda Cumhuriyeti, kendi vize rejimini uygulamaktadır.

şekilde 2011 yılı içerisinde başlatılan pilot proje ile vize işlemlerinde eskiye oranla çok büyük kolaylık sağlayarak
Türk öğrencileri için cazibesini arttırmıştır. Geçtiğimiz seneye kadar özellikle uzun ve detaylı vize işlemleri sebebiyle pek tercih edilmeyen İrlanda, bugün 10 gün gibi kısa bir
sürede sonuçlanan vize başvuru prosedürünün de etkisi ile
birçok Türk öğrenci tarafından tercih edilmektedir.
İrlanda’yı cazip kılan bir diğer etken; İrlanda’da Work and
Study
Bu program, İrlanda’da en az 6 aylık bir dil okulu programına katılan öğrencilerin, 1 sene İrlanda’da kalıp tam zamanlı çalışmalarına olanak sağlayan bir programdır. Program
dahilinde katılımcılar, eğitimleri boyunca haftada 20 saat,
eğitimlerinin bitmesinin ardından ise haftada 40 saat yasal
çalışma iznine sahip olurlar. ( Bununla beraber 1 Ocak 2015
ten itibaren yürülüğe girecek yeni düzenleme, uzun dönemli
programlara katılacak öğrencilerin sadece Mayıs, Haziran,
Temmuz ve Ağustos
ayları ile christmas
ve yılbaşı tatili dönemi olan 15 Aralık-15
Ocak arasında tam
zamanlı
çalışabilecekleri
hükmünü
getirmektedir.)
Bu
programa katılacak
kişilerin, İrlanda’ya
gidişlerinin ardından
en yakın göçmenlik
A space to learn.
bürosuna gitmeleri
A space to grow.
ve vizelerini, bu yönde
değiştirmeleri gerekA space to prepare
mektedir. Bu konuda
for the future.
detaylı bilgi için size
en yakın UED üyesi
Whatever the needs of the
eğitim danışmanlık
individual student, Emerald can
firmasına başvurabibe recommended with confidence.
lirsiniz.
To learn more, call us today
*Britanya adasında
on +353 1 4973361
bulunan
İngiltere,
or visit www.eci.ie
Galler ve İskoçya’nın
Dublin (Headquarters)
Emerald Cultural Institute
oluşturduğu birliğe
10 Palmerston Park
Great Britan / BüRathgar, Dublin 6, Ireland
yük Britanya denire emerald@eci.ie www.eci.ie
ken, bu birliğe Kuzey
İrlanda’nın da dahil
edilmesi ile United
kingdom / Birleşik
Krallık ortaya çıkar.

İrlanda, özellikle Türk üniversite öğrencilerine özel olacak
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Bu tecrübeyi yaşayın!
Hakettiğiniz İngilizce Okulu

Öğrenci İzlenimi

İRLANDA

TORONTO

VANCOUVER

ILAC PROGRAMLARI

Yurtdışı eğitim alanında ülkemizdeki ilk sivil toplum organizasyonu olan UED, bu
kimliğinin verdiği sosyal sorumluluk bilinci ile kurulduğu ilk günden bu yana çeşitli
projeler hayata geçirmekte, birçok başarılı öğrencinin yurtdışı eğitim hayallerini
gerçeğe dönüştürmektedir.
UED, AÇEV Melek Erman Kori Eğitim Merkezi ile hayata geçirdiği son burs çalışması çerçevesinde, başarılı bir öğrenci
olan Tuba Korkusuz’u, İrlanda’nın başkenti Dublin’de bulunan Center of English Studies okulunda 2 haftalık İngilizce
dil eğitimine gönderdi;
“07.09.2014 tarihinde sabah Dublin saatine göre 10.30’da
iniş yaptım, pasaport kontrolden geçtikten sonra bavullarımı alıp havaalanından otobüs durağına doğru gittim.
Ued’den Gökhan Bey bana bir yol planı hazırlamıştı ve konaklayacağım Carmel Hanım’ın evini aramaya başladım.
Biraz uğraşan sonra onun evini de buldum ve beni çok sıcak
karşıladı, telaşlandığını da söyledi biraz geç geldiğim için;
doğru otobüs, doğru durak derken biraz gecikmiştim çünkü.
Odama yerleştim daha sonra, evde benim gibi bir öğrenci
daha vardı Shampei adında Japon bir çocuk, oda eğitim için
oradaymış ama 8 aydır Carmel Hanım’ın yanındaymış. Birde evin son üyesi şirin mi şirin, böyle pamuk yumağı köpeği
Pepi ile tanıştım. Kendimi yorgun hissetmiyordum bu yüzden de çıkıp biraz dolaşmak istedim.
Evin yakınında bir park keşfettim ve haftasonu olduğu için
kalabalıktı. Güzel ve alabildiğine yeşillikleri bol olan bir
parktı. Sonradan anladım ki İrlanda’daki bütün her yer öyle
imiş yani alabildiğine yeşil...
İlk günüm böyle geçti, oradaki ikinci günümde ise okula
başladım. Shampei’nin de desteği ile okulu bulduk ve ben
derse başladım. İlk gün bir sınava tabi tutulduk ve sınıflarımız belli oldu. Sınıfım 12 kişilikti ve tek Türk bendim sınıftaki, buna sevindim ama bir yandan da çekiniyordum ya
yanlış konuşursam falan diye ama öğretmenlerimle gayet
iyi anlaştım. Daha rahat hissettim kendimi o zaman.
Sınıfa hemen alıştım, sabah 9’dan 1’e kadar derste oluyordum ve kalan saatlerimde ise 2’si Türk, biri Arap ve sonradan aramıza katılan İtalyan bir arkadaşım ile gezmeye
başladım. İrlanda’yı her gün karış karış geziyorduk neredeyse, her gün mutlaka yolumuz St.Stephan Green Park’a
çıkıyordu. Öğlen yemeklerimizi yerel halkın da yaptığı gibi
parklarda yiyorduk.
Onlar gibi çimlere yatıp ya gökyüzünü izliyor ya kitap okuyor
ya da sohbet ediyorduk. Oraya ilk gittiğimde dikkatimi çeken
şey, trafik olmaması ve halkın büyük bir kısmının bisiklet
kullanıyor olması olmuştu. Ekonomik krizden sonra insanlar bisiklete yönelmişler, orada her bireyin, 7’sinden 70’ine

• Genel İngilizce

• Sınavlara Hazırlık (TOEFL, Cambridge
FCE veya CAE, IELTS)
• İş İngilizcesi

herkesin bir bisikleti var. Hükümet de bu konuda oldukça
destek veriyor, bisiklet kiralama yerleri var ve bu belli bir
yerde değil her yerde var. Akşam işten çıkan takım elbiseli bir adam oradan bisiklet alıp eve onunla gidebiliyor, aynı
durum iş kadınları için de geçerli. Gözlerimle görmesem
ben de inanmazdım herhalde ama gördüm. St.Stephan Green Park’a giderken Grafton Street diye bir sokak var orası
İstanbul’un İstiklal Caddesi, daha doğrusu oradaki bir çok
sokak öyle.

• Üniversite Hazırlık Programı
• GMAT Hazırlık Programı
• Lise Yılı - 12. Sınıf veya 11. Sınıf

Vancouver Campus
1199 W. Pender, Unit 100,
Vancouver, B.C., Canada, V6E 2R1
Tel: +1 (604) 484.6660
Fax: +1 (604) 484.6637
Skype Toll Free: 1 (877) 452.2452

ilac.com • info@ilac.com

Ülkenin en önemli müzelerinden biri olan National
Museum’u gezdim ilerleyen günlerde, 3 ayrı binası var bu
müzenin. Bunların yanı sıra National’ın kütüphanesi de vardı, çok büyük, hoş, mükemmel bir mimari yapıya sahip bir
bina. Haftasonu Türk arkadaşlarım ile okyanus kenarına
gitmeye karar verdik, Dart diye bir tren sistemleri var ve güneyden kuzeye doğru bir yol izliyor.
Biz ülkenin kuzeyinde yer akan Greystone Beach’e gittik ve
uçsuz bucaksız mavilikle karşı karşıya kaldık ve bu insana
tarifi imkansız bir huzur veriyor. 19 Eylül’de ülke genelinde büyük bir organizasyon yapılı ve o gün “Culture Nihgt”
olarak ilan edildi. Gittiğimden beridir bir kere bile yağmur
yağmayan, yağmur
şehri Dublin’e o gün
yağmur yağdı ve
bizde dışarıda bulunduğumuz için biraz ıslandık ama en
azından yağmurunu
görmedim demem.
20 Eylül’de İstanbul
yolcusuydum.
Cumartesi sabahı
şehrin merkezinde
orada tanıştığım arkadaşlarım ile kahvaltı yaptık ve vedalaştık. İrlanda’dan
dönerken
elimde
sayısız
fotoğraf,
muhteşem anılar ve
elbette unutulmayacak arkadaşlıklar ile
döndüm ülkeme.”

www.aipe.edu.au
www.studyonline.edu.au

WINNER

Vocational College
2014

WIN
with the winners

WE ARE ENTHUSIASTIC... AIPE team members always try hard to give you the highest level of service...WE ARE
HARDWORKING... AIPE works efficiently to make sure that every request made is resolved to the Student’s
satisfaction... WE ARE INNOVATIVE... AIPE constantly strives to make sure we are ahead of the curve when
compared to other providers... WE ARE PIONEERS... AIPE was one of the first provider to offer a blended learning
approach to our students... WE ARE DEDICATED... AIPE will go above and beyond the call of duty to make sure
our students have a successful time during their stay... WE ARE RESOURCEFUL... AIPE has managed to thrive and
grow during challenging times... WE ARE TRUSTWORTHY... AIPE consults with industry specialists to make sure we
maintain the highest level of quality across all aspects of our institution... WE ARE PROFESSIONAL... AIPE makes
sure that all stakeholders are happy with our products and services... WE ARE INTERNATIONAL... AIPE has over 73
nationalities studying with us on-campus and online... WE ARE WINNERS... AIPE receives regular recognition and
awards for our contribution to education in Australia and to the world... WE ARE COMMITTED... AIPE ensures that
all our students and partners are treated with fairness and respect... WE ARE FAMILY... AIPE is not just about the
people who work with us, but also about the people we interact with in our day-to-day lives...

Let’s Be AIPE!
log on to your future
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Toronto Campus
920 Yonge Street, 4th floor
Toronto, ON, Canada, M4W 3C7
Tel: +1 (416) 961.5151
Fax: + 1 (416) 961.9267

RECEPTION LEVEL 1
160 SUSSEX STREET
SYDNEY NSW 2000
AUSTRALIA

P/+61 (0) 2 8412 9300
F/+61 (0) 2 8412 9301
E/ info@aipe.edu.au
www.aipe.edu.au

StudyOnline
P/ 1300 256 118
E/ info@studyonline.edu.au
www.studyonline.edu.au

CRICOS Code: 02927C

Yurtdışında

Sertifika & Diploma Programları
Yurtdışında eğitim almak isteyen öğrencilerin önünde birçok seçenek vardır. Doğal
olarak bunlardan en çok tercih edileni yabanci dil programları ve ardından lisans
ya da yüksek lisans programlarıdır. Ancak, eğitim amacıyla yurtdışına gitmek isteyen kişilerin aklına pek de gelmeyen sertifika ve diploma programları aslında çoğu
zaman uluslararası öğrencilerin ihtiyaçlarına en iyi cevabı verebilecek seçenektir.

ları “extension” olarak da adlandırılmaktadır. Özellikle kısa
ve orta uzunluktaki sertifika programlarının yaygın olduğu Amerika bu programlar için en çok tercih edilen ülkedir. Bunun duruma neden olan faktörlerdenen öenmlisi,
Amerika’nın birçok küresel firmaya ev sahipliği yapması,
dolayısıyla da bu firmalarda staj yaparak bu fırsatı kariyerlerinde bir basamak olarak kullanmak isteyen öğrencilerin
sayısının fazla olmasıdır. Bu ülkedeki sertifika programlarının süresi minimum 2 hafta olup bu süre seçilen programa
göre değişebilmektedir. Amerika’daki sertifika ve diploma
programlarının hemen hemen tamamı üniversiteler bünyesinde verilmekte, kabul şartı olarak da en az lise mezunu
olmanın yanı sıra TOEFL (IBT) sınavında 71 ve üzeri seviyesinde İngilizce bilme şartı aranmaktadır.

Neden Sertifika & Diploma Programları?

ideal kılmaktadır.

İngiltere

Çoğu zaman yüksek lisans programlatrının alternatifi olarak görülen sertifika ve diploma programları, belli alanlarda uzmanlaşmak ve bu uzmanlıklarını belgelemek isteyen
kişilere yönelik sunulan eğitim programları olup özellikle
uzun süreli akademik programlar için vakti bulunmayan ya
da akademik gelişimden daha ziyade iş hayatının gereksinimlerine göre kendini geliştirmek isteyen kişilerin yararlanabileceği bir seçenektir.

Sertifika Programı mı Diploma Programı mı?

Sertifika ve diploma programları için tercih edilen bir diğer
ülke de İngiltere’dir. İngiltere’deki sertifika programları çoğunlukla Business College adı verilen özel okullarda bulunmakta ve bu programlara giriş için çoğunlukla IELTS 5.5 ya
da daha üzeri bir İngilizce yeterliliği aranmaktadır. Bu ülkede “Sertifika” ve “Diploma” arasındaki fark sadece zamanla
alakalı olup, 9 aydan az süren programların sonunda sertifika, daha fazla süren programların sonunda ise diploma verilmektedir. Aynı Amerika’da olduğu gibi minimum sertifika
programı süresi 2 haftadır. İngiltere’de en çok tercih edilen
sertifika ve diploma programları pazarlama, reklamcılık,
işletme, elektronik ticaret, ekonomi, finans, IT, muhasebe
ve turizmdir. Birçok ülkede bulunan “program sonrası staj”

Bu tarz programlar çoğunlukla 6 ay ile 1 sene arasında sürmesine karşın 1 ay gibi kısa süreli, ya da 2 sene gibi uzun süreli sertifika programları da mevcuttur. Sertifika ve diploma
programlarının başlama tarihleri de esnektir. Birçok eğitim
kurumu 3 ayda bir bu programlara öğrenci kabul etmekte,
her hafta başı yeni bir program başlatan okullara da rastlanmaktadır. Bu da katılımcılara zaman açısından esneklik ve kendi meşguliyetlerine göre seçim yapabilme olanağı
sunmaktadır.

Bu tarz programlar genelde “Sertifika ve Diploma” olarak
beraber anılmasına karşın, “Sertifika” ve “Diploma” kavramları birbirlerinden bazı noktalarda ayrılmaktadırlar.
Bunlardan en önemlisi Diploma programlarının bazı durumlarda, lisans eğitimi sonrasında amaçlanan yüksek lisans programına ön hazırlık olarak, okullar tarafından talep
edilebilmesidir. Ayrıca, genel olarak Sertifika programlarının 2 haftadan başlayıp 1 seneye kadar sürmesi ve nadiren 2
seneye çıkıyor olmasına karşın Diploma programları genelde 6 aydan başlar ve bu alanda 2 senelik programlar daha
sık görülür. Sertifika programları ve diploma programları
arasındaki bir diğer fark ise diploma programlarının sertifika programlarına kıyasla daha teori içerikli olmasıdır.
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Avustralya
Avustralya, dil eğitimi, lisans ve yüksek lisans eğitimlerinin
yanı sıra sertifika ve diploma programları için en çok tercih
edilen ülkelerden biridir. Bu ülkede öğrenci 10 aydan daha
uzun süreli bir programa katılması durumunda hem vizesini
uzatma, hem de çalışma hakkı edinmektedir. Avustralya’da
Sertifika ve Diploma programları genellikle meslek yüksek
okullarıyla aynı statüde olan ve TAFE olarak bilinen okullarda ve özel yüksek öğrenim kurumlarında sunulmaktadır.
En çok tercih edilen alanlar işletme, turizm, bilişim teknolojileri, muhasebe, pazarlama, halkla ilişkiler, etkinlik organizasyonu ve grafik tasarım olup çoğu okulun kabul için
aradığı İngilizce yeterlilik seviyesi IELTS 5.5 düzeyindedir.
Diploma programları süre olarak daha uzun sürmekte, tüm
konusunda üst düzeyde uzmanlaşmak isteyen öğrenci 3 ayrı

admissions@studiocambridge.co.uk
www.studiocambridge.co.uk

Sertifika ve diplomala programlarını ülke bazında incelemek gerekirse:

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

olanağı İngiltere’de de bulunmaktadır. Katılımcının İngilizce
seviyesinin alacağı programa göre en az “intermediate” ye
da “upper-intermediate” seviyesinde olması beklenir.

Studio Cambridge offers 7 summer camps for young learners in England:
•
•
•
•

Sir Edward for ages 9 -13
Sir Henry and Sir Richard for ages 10 - 16
Sir Michael, Sir Laurence and Sir William for ages 14 - 17
Sir Christopher for ages 16 - 19

New in 2015!

Amerika Birleşik Devletleri
Sertifika ve diploma programlarının en yaygın olduğu ülke
Amerika Birleşik Devletleridir. Amerika’daki yüksek öğrenim kurumlarında sunulan sertifika ve diploma program-

• Sir Laurence University Discovery programme
• Sir Michael Global Leaders programme

sertifika seviyesini geçtikten sonra önce diploma, 80 haftanın sonunda ise “Advanced Diploma” alır.
Kanada
Dünyada farklı seviye ve içerikteki eğitim programları için
en çok tercih edilen ülkelerden biri olan Kanada aynı zamanda güvenlik, reafh düzeyi, doğal güzellikler ve kültürel
zenginlik olarak üst seviyede bulunan Toronto, Vancouver,
Ottawa, Montreal ve halifaz gibi birçok dünya şehrine ev sahipliği yapmaktadır. Kanada’da 3-4 haftalık kısa programlardan daha uzun süreli kapsamlı sertifika ve diploma programlarına kadar farklı alternatifler bulmak mümkündür.
Kanada’da en çok tercih edilen sertifika programları genellikle 8-9 ay sürerken bazı diploma programları 3 seneye
kadar uzanabilmektedir. Bu programlarda iş dünyasına yönelik, uygulama esaslı eğitimler verilmekle birlikte kişinin
akademik birikimini arttırması da mümkündür. Kanada’da
sunulan Sertifika ve Diploma programlarının birçoğu Career College adı verilen eğitim kurumlarında sunulmaktadır.
Sertifika & Diploma programlarında staj imkanı sunulurken “Post-graduate Diploma,” programlarına katılanlar ise
program bitiminde 1 senelik çalışma hakkı alabilirler. En

pılan sertifika ve diploma programları için de çokça tercih
edilen İspanya’da 3-4 haftalık kısa programlardan 1 ve 2
senelik daha kapsamlı programlara kadar farklı seçenekler
mevcuttur. Bu ülkede en çok tercih edilen programlar ise iç
mimari, aksesuar tasarımı, moda, grafik tasarım, reklamcılık, sanat yönetmenliği, ürün tasarımı, şarap uzmanlığı,
ekolojik tasarım ve halkla ilişkiler olarak sayılabilir.
Özellikle Fransız Mutfağı’nın dünyadaki tanınırlığı ve geçerliliği Fransa’yı mutfak sanatları eğitimi konusunda dünyadaki sayılı merkezlerden biri yapmıştır. Aşçılık, pasta şefliği
eğitimi, deniz mahsulleri aşçılığı eğitimi, şarap uzmanlığı,
şarap yapımı, ekmek yapımı, restoran yönetimi gibi yemek
üzerine verilen eğitimlerin yanı sıra, özellikle Paris’te moda
tasarımı, moda ve sosyal medya, moda işletmeciliği ve
modada görsel ürünler gibi alanlarda sertifika ve diploma
programları sunulmaktadır.
İsviçre özellikle hizmet sektörü, özellikle de turizm ve otelcilik alanındaki eğitim programlarıyla bu konuda dünya lideridir. İsviçre’de hem dünyanın bu alandaki en iyi eğitim
kurumlarında 2 seneye uzanan sertifika ya da diploma eğitimleri alabilir, hem de sonrasında en üst düzey otel ve restoranlarda staj yapma şansına sahip olabilirsiniz. Otel yöneticiliği, restoran işletmeciliği, mutfak sanatları, pastacılık
eğitimi ve etkinlik yönetimi gibi birçok alanda bir sertifika
programına katılmak mümkündür.
Yurtdışında lisans ya da yüksek lisans yapmak isteyip de
farklı sebepler nedeniyle bu arzusunu gerçekleştirememiş,
bütün yaş guruplarından kişiler için oldukça ideal bir seçenek olan sertifika ve diploma programları aynı zamanda
gerek sosyal gerekse profesyonel olarak beceri ve birikimlerini geliştirmek isteyenlerin de tercihi olmaya devam etmektedir. Siz de sertifika ve diploma programlarının sunduğu esnek fırsatlardan yararlanmak istiyorsanız UED üyesi
eğitim danışmanlığı firmaları ile iletişime geçebilirsiniz.

çok tercih edilen alanlar ise işletme, turizm, çevre bilimleri,
sağlık bilimleri, biyoloji, uluslar arası ticaret, bilgisayar mühendisliği, pazarlama, madencilik, IT ve finanstır.
Kimi Avrupa Ülkelerinde Sertifika ve Diploma Programları
İtalya’da en çok tercih edilen sertifika ve diploma programları moda ve tasarım üzerinedir. Bunun yanı sıra mimarlık,
grafik tasarım, tiyatro tasarımı, aşçılık, medya tasarımı
ve multimedya, moda pazarlamacılığı ve iletişim, ürün tasarımı, fotoğrafçılık, sinema, şarap uzmanlığı, mücevher
tasarımı, görsel sanatlar ve sanat yönetmenliği de en çok
tercih edilen alanlar arasındadır. Daha kısa süreli programlar mevcut olsa da en çok tercih edilenler 1 ya da 2 senelik programlardır. İtalya’da yaz mevsimi süresince sunulan
“yaz sertifika programları” da bulunmaktadır.
Sertifika ve diploma programları için tercih edilen ülkelerden bir diğeri de İspanya’dır. Özellikle yaz döneminde ya-
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Amerika Birlesik
Devletleri’nde Staj
Günümüzde, kariyer hedeflerine odaklanmış
tüm dünyadan milyonlarca uluslararası öğrencinin hayalini, dünyanın önde gelen
ekonomilerine sahip ülkelerin birinde çalışma olanağı süslemektedir.
Ancak çok doğaldır ki her biri farklı ülkelerden, dolayısıyla farklı iş sistemleri ve uygulamaların hakim olduğu ülke
ekonomilerinden gelen bu öğrencilerin birçoğu henüz doğrudan tam zamanlı profesyonel bir işe geçebilecek donanıma sahip değildir. zaman uluslararası öğrencilerin ihtiyaçlarına en iyi cevabı verebilecek seçenektir.
Bu yüzden bu öğrencilerin birçoğu, çok daha gerçekçi bir
alternatif olan staj programlarına yönelmektedir. Bu öğrenciler için en geniş staj olanaklarının Amerika Birleşik
Devletleri’nde toplandığını söylemek yanlış olmayacaktır.
Amerika Birleşik Devletleri’ndeki staj programları, uluslararası öğrencilerin ve genç profesyonellerin akademik
bilgilerini pekiştirip, iş tecrübesi kazanabilecekleri programlardır. Staj programları, maaşlı veya maaşsız olarak
düzenlenmektedir.
Staj programlarının temel hedefi; Amerika’da bulunan şirket ve kuruluşlarda uluslararası alanda iş tekniklerini öğrenmek ve tecrübe kazanmaktır. Katılımcılar, staj programı
ile, farklı iş kültürlerini yaşayarak deneyim kazanabilirler.
Staj yapılan kuruluştan alınacak referansın da, kariyer için
büyük bir artı olacağı da unutulmamalıdır.
Amerika’da temel olarak iki farklı kategoride staj programı sunulmaktadır;
1- Internship: Üniversiteden henüz mezun olmamış veya
mezuniyet tarihinden itibaren bir sene geçmeden staja başlayacak katılımcıların dahil olduğu kategoridir. Bu programda stajyerler, akademik çalışmalarını pekiştirebilir ve
pratiğe dayalı deneyim kazanırlar. Internship programları
en fazla 12 ay sürer ve üniversitelerdeki zorunlu staj yerine
de saydırılabilir.
2- Trainee: Üniversite mezuniyetini üzerinden bir tam sene
geçmiş, Amerika dışında en az 1 yıl iş tecrübesine sahip
veya lise mezunu olup Amerika dışında ilgili alanda beş yıl
iş tecrübesi olan tüm katılımcıların dahil olduğu kategoridir.
Bu programa katılan stajyerler, mesleki bilgilerini Amerikan şirketlerinde geliştirerek uluslararası iş deneyimi ka-

zanırlar. Bu program en fazla 18 ay sürmektedir.
Stajyerlerde aranan temel özellikler:
• 18-35 yaşları arasında olmak,
• İleri seviyede İngilizce bilgisine sahip olmak,
• Olgun, sorumluluk sahibi, hevesli, pozitif ve yeniliklere
açık olmak.
Staj yapabileceğiniz bazı alanlar;
• Turizm ve Otel işletmeciliği,
• İşletme ve yönetim,
• Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri,
• Satış Pazarlama,
• Mühendislik Dalları
Programa katılan stajyerler, aynı şirkette olmak koşuluyla
staj sürelerini uzatabilirler. Ancak toplam süre, yukarıda
belirtilen süreleri (internship için 12 ay trainee için 18 ay)
aşamaz. Ayrıca uzatma işlemi en az altı hafta kadar sürmektedir. Dolayısıyla uzatma işlemi için başvuru, programın bitişine 6-7 hafta kala yapılmış olmalıdır.
Çalışma saatleri ve ücretler:
Çalışma saatleri, iş anlaşmasına bağlı olarak değişmekle
beraber genellikle haftada 30-40 saat arasında olmaktadır.
Staj programlarının temel amacı tecrübe kazanmak olduğu
için verilen ücret, saatlik 8-15 Amerikan Doları arasındadır.
Alınacak ücret asgari yaşam masraflarınız için yeterli olacaktır.
Maliyet ve Harcamalar:
Staj programları kapsamında yapılması gereken harcamalar ve olası diğer maliyet kalemleri hakkında daha geniş bilgi için UED Üyesi Eğitim Danışmanlığı Firmalarına başvurmanızı öneririz. Zira staj programlarının maliyetleri, stajın
çeşidi ve süresine göre farklılık göstermektedir. Başvuracağınız UED üyesi, tercih ettiğiniz staj programına göre size
bir maliyet tablosu çıkartacaktır.
Ayrıca; sadece işe yerleştirme değil, vize başvurusu için
gerekli olan belgenin (DS-2019 formunun) getirtilmesi, vize
danışmanlığı, sağlık ve kaza sigortası, gidiş - dönüş uçak
biletinin temini, program süresince gerekli olacak bilgilerin verileceği oryantasyon ve vergi iadelerinin alınmasında
yardım gibi konular bu program içerisinde UED üyesi eğitim
danışmanlık firmaları tarafından sunulan hizmetlerdendir.
Siz de farklı bir ülke ve kültürle tanışma tecrübenizi, özgeçmişinize yazabileceğiniz bir iş tecrübesi ile birleştirmek isterseniz, size en yakın UED üyesine başvurun.
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UED DERNEĞİ

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

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

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

0212 259 07 74

0212 249 94 89 www.academix.com.tr

0212 560 60 64

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

0212 244 72 82
www.armadagrandee.com

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

0216 358 89 19

0216 550 12 13

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

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

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

0212 249 53 10

0212 244 88 77 www.bilimevi.com

0216 336 33 61

Bestekar Sok. No. 82/3
Kavaklıdere / Ankara

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

0312 468 00 30 www.campusum.com

0212 292 40 26

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

Valikonağı Cad.No:67 Kat:7 D.7 34365
Nişantaşı / İstanbul

Büyükdere Cad. Çınar Apt. No: 95 Kat: 5
D: 19 34387 Mecidiyeköy-Şişli / İSTANBUL

0212 234 48 99 www.edcon.com.tr

0212 2754822

Sıraselviler Cad. Taner Palas Apt. No. 9
Kat: 3 D. 7 Beyoğlu / İstanbul

İnönü Cad No. 11/2 Gümüşsuyu
Taksim / İstanbul

Cumhuriyet Cad. No. 141/1
Harbiye / İstanbul

0212 252 09 90

0212 292 34 55

0212 291 39 20

www.afegitim.com

www.alesedu.com

HAKKINDA
UED, Uluslararası Eğitim Danışmanları Derneği, yurtdışında eğitim konusunda
danışmanlık hizmeti veren, güvenilir firmaları bir araya getiren bir kuruluştur. Kaliteli, güvenilir ve yüksek standartta hizmet anlayışını kendine prensip edinmiş, 15
yurtdışı eğitim danışmanlık firması tarafından, Mayıs 2001’de hayata geçirilmiştir.
Bugün itibarı ile UED’nin üye sayısı 43’e ulaşmıştır.
UED; alanında uzman, güvenilir, yüksek tecrübe ve bilgiye
sahip, gerek çalışanları gerekse temsilciğini yaptıkları yurtdışı eğitim kurumları açısından, yüksek standartları yakalamış kuruluşlardan oluşmaktadır.

İstiklal Cad. No. 53/1 Beyoğlu / İstanbul

www.atlasedu.com

www.asba.com.tr

www.atec.com.tr

www.biltur.com

Amaçlarımız;
• Yurtdışında eğitim almayı düşünen öğrencileri ve velilerini, güvenilir firmalara yönlendirerek, tecrübe ve bilgi eksikliğinden dolayı yaşayabilecekleri zorlukları en aza indirmek.

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

• Yurtdışında eğitim almak isteyen öğrencilerde güven duygusu oluşturarak, hayatlarındaki bu çok farklı tecrübeye
karşı onları hazırlamak.

www.cds.com.tr

• Yurtdışı eğitim danışmanlığı konusunda belirli bir standart oluşturmak.
• Ülkemizde, uluslararası eğitim sektörünün yasal çerçevesinin iyileştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak ve bu
sayede hem danışmanlık şirketlerinin, hem de yurtdışında
eğitim almak isteyen öğrencilerin mağdur olmasını engellemek.
• Üyesi olan kuruluşların, sektördeki değişimlere daha hızlı adapte olmasını sağlayarak, üyelerinin hizmet kalitesini
arttırmak ve bu yüksek kalite standartlarının devamlılığını
sağlamak.
• Yabancı eğitim kurumlarının, temsil yetersizliği yüzünden
mağdur olmalarını engellemek.

Hedefimiz;
Yurtdışı eğitim sektöründe, çağımızın gerektirdiği kalite
standartlarını oluşturmaktır!

www.edumar.com.tr

Misyonumuz;
Yurtdışında eğitim almak isteyen kişilerin ihtiyaçlarına en
uygun olan programı belirlemek, bu kişiler ile yurtdışındaki
eğitim kurumları arasında köprü görevini üstlenerek öğrencilerimizin sorunsuz bir yurtdışı eğitim süreci yaşamaları için gerekli çalışmaları yapmaktır.

www.eduyork.com

www.ef.com

www.els-aec.com

Vizyonumuz;
Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı alanında faaliyette bulunan
güvenilir firmaları bünyemizde toplayarak, her koşulda, ülkemizin ihtiyaç duyduğu kalifiye insan kaynağının teminini
sağlamaktır!
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Osmanağa Mh. Altıyol Çilek Sk. Akel İş Hanı
No:70-71 K:4 Kadıköy / İstanbul
0216 330 42 31
www.elityurtdisiegitim.com

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

Barbaros Bulvarı No:18/7
Beşiktaş / İstanbul
0212 236 04 44

www.elt.com.tr

Halaskargazi Cad. No.195 K. 7 D. 7
Şisli / İstanbul
0212 291 50 05

www.gkredu.com

Güvenevler Mah. 1917 Sok. Doğan Yıldız
İşmerkezi No. 16 E Blok K. 2 D. 10
Yenişehir / Mersin
0324 328 06 62 www.esseegitim.com.tr

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

www.idealist.com.tr

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

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

www.idealsas.com

Zeytinlik Mah. Yakut Sok. No.10
Bakırköy / İstanbul
0212 571 82 84

www.ilm.com.tr

Ömer Avni Mah. İnönü Cad. Teknik Han
No. 38/1 Gümüşsuyu / İstanbul
0 212 245 15 88

www.turkey.idp.com

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

Osmanağa Mah. Halitağa Cad. Ergener İşhanı
No. 24 Kat. 2 Ofis. 10 Kadıköy / İstanbul

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

1723 Sokak No. 6 K. 3 D. 304
Karşıyaka / İzmir

0850 333 01 07

0212 270 64 19

0232 369 92 72

www.linesedu.ru

Yakut Cad. Yeşim Sitesi 14.Blok D. 2
Ataşehir / İstanbul

www.meda.web.tr

www.monatedu.com

0216 548 22 30
www.nav.com.tr

Tunalı Hilmi Cad. Demirdöğen İş Hanı 98/7
Kavaklıdere / Ankara
0312 468 28 98
www.omegaegitim.com.tr

Güniz Sok. No. 44/2 Kavaklıdere / Ankara
0312 427 31 74
www.puzaabroad.com

Bahariye Cad. Tavukçuoğlu İş Merkezi
No. 58/1 Kadıköy / İstanbul

Ataşehir Bulvarı Ata 2/3 Plaza D. 27
K. 2 Ataşehir / İstanbul

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

0216 450 53 40 www.sempaedu.com

0216 580 99 60

0212 293 61 05

Mete Cad. Ayanoğlu İşhanı No. 14/4
Taksim / İstanbul

Bahariye Cad. Alkan Apt. 44 / 17
K. 5 Kadıköy 34710 / İstanbul

Barbaros Bulvarı Taspınar Apt. No 5
D: 3 Beşiktaş / İstanbul

0212 393 82 96 www.studyzone.com.tr

0216 356 38 98 www.teoremedu.com

0212 238 38 18 www.troyint.com

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

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

www.ye-ro.org

NEDEN

UED?
Yurtdışında eğitim alabilmek, ülke ve okul tercihinden başvuru prosedürü ve seyahat organisazyonuna kadar oldukça kapsamlı bir işlemler bütününün sorunsuz
tamamlanmasını gerektirmektedir.
Bu noktada, yurtdışı eğitim danışmanlığı şirketlerinin
önemli rolü vardır. Birçok öğrenci sadece vize prosedürünü
aşamadığı için yurtdışına gidememektedir. Bu sebeplerle
kalite ve tecrübesinden emin olduğunuz firmalardan hizmet
almanız geleceğiniz açısından önem taşımaktadır.
Ülkemizde, yurtdışı eğitim konusunda danışmanlık hizmeti
veren birçok firma bulunmakla beraber, bu firmaların ancak
bir kısmı, gerekli uzmanlık ve tecrübe seviyesine ulaşmış
firmalardır. Son yıllarda eğitim danışmanlığı firmalarının
sayısındaki artış neticesinde yeterli deneyime sahip olmayan firmaların insanları yanlış yönlendirmeleri önemli bir
sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Bu nedenledir ki zaman
zaman hem öğrenci ve velilerinin hem de yurtdışı eğitim kurumlarının sıkıntı yaşadıkları görülmektedir.
UED’nin hayata geçirilişi ise işte tam bu noktada ortaya çıkmakta ve yurtdışı eğitim sürecinin ciddi sorunlar ile karşılaşılmadan tamamlanması amacını taşımaktadır.
Uluslararası Eğitim Danışmanları Derneği, UED, yurtdışı eğitim danışmanlığı alanında faaliyette bulunan bütün
firmalara açık olmakla beraber, sadece belirlediği yüksek

www.soeducation.com

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

Malaga - Costa del Sol
Turizm Otoritesi Genel Müdürü

Roman dillerinin en önemlilerinden olan İspanyolca’ya olan ilgi her geçen
gün artıyor. Dünyada 60’a yakın ülkede konuşulan, İspanya yanında Küba,
Arjantin, Ekvator, Şili, Panama, Kostarika, Meksika, Venezuela, Kombiya
ve Uruguay gibi birçok ülkenin resmi dili olan İspanyolca, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği gibi uluslararası kuruluşlar tarafından da resmi
dil olarak kabul edilmektedir.

UEDucation Magazine: Bildiğiniz gibi
Türk öğrencileri İspanyolca eğitimleri
için daha çok Madrid ve Barselona’ya
odaklanmış durumda. Öğrencilerimiz
İspanyolca eğitimi için neden Malaga’yı seçmeli?

Günümüzde İspanyolca eğitimi almak için birçok farklı ülke seçeneği olsa da tartışmasız en çok tercih edilen şehirler Madrid,
Barcelona, Valencia ve Malaga gibi İspanyol şehirleridir.
Biz de bu sayımızda, öğrencilerimiz tarafından çok bilinmese de
diğer Avrupa ülkelerinden öğrencilerin İspanyolca eğitimi için
en çok tercih ettiği şehirlerden biri olan Malaga ve öğrencilere sunduğu olanaklar hakkında bilgi almak için mikrofonumuzu
Malaga - Costa del Sol* Turizm Otoritesi’nin Genel Müdürü Sn.
Arturo Bernal’a uzattık.

Arturo Bernal: Tabii ki bu iki şehir de inanılmaz şehirler ve ben
de çok seviyorum ama Malaga Costa del Sol İspanyolca eğitimi
için sıradışı bir lokasyon anlamına geliyor. Daha önce de belirttiğim gibi Malaga bölgenin ve şehrin sunduğu olanaklar yanında,
insanının cana yakınlığı, sahip olduğu okul ve kurs zenginliği,
sağladığı huzurlu ve güvenilir ortam ile dünyanın her yerinden
rahat ulaşım gibi nedenler ile diğer şehirlerden ayrılıyor.

UEDucation Magazine: Herşeyden önce, röportaj teklifimizi kabul ettiğiniz ve sorularımızı yanıtladığınız için teşekkür ederiz.
İlk olarak bizi Malaga-Costa del Sol Turizm Otoritesi’ndeki görevinizden bahsedebilir misiniz?
Arturo Bernal: Sorularınızı cevaplamak ve dil eğitimi konusundaki müthiş çalışmalarınıza destek vermek benim için zevk. İlk
olarak, turizmde 60 yıldan uzun tecrübesi olan bir turizm otoritesinde çalışıyor olmakla gurur duyduğumu söyleyebilirim. Ben
Malaga-Costa del Sol Turizm Otoritesi’nin genel müdürüyüm ve
ana görevlerim, kurum olarak gerçekleştirdiğimiz etkinliklerimizi koordine etmek, bölge için tüm dünya çapında yapılacak tanıtım faaliyetlerini planlamak ve stratejimizi kuveetlendirmektir.
“HOLA! Learn Spanish, do it in Málaga” (Merhaba, İspanyolca
Öğrenin, Malaga’da), Malaga bölgesinin ne kadar farklı olanaklar sunduğunu anlatan 12 sloganımızdan sadece biridir.
UEDucation Magazine: Bildiğimiz kadarı ile Malaga ve çevresi,
İspanya’nın en önde gelen turistik bölgelerinden biri. Bu bölgeyi
böylesine bir çekim merkezi haline getiren nedenler sizce nelerdir?
Arturo Bernal: Bu sorunuzun cevabını, önceki sorunun cevabının bittiği yerden devam ederek cevaplayabilirim. Çünki Costa
del Sol’da herşeyi yapabilirsiniz. Bölge o kadar çok olanak sunmaktadır ki, müthiş iklimi ile hayal ettiğiniz her türlü aktiviteyi
birleştirebilirsiniz. Bölge, Akdeniz yaşamtarzı, güven ve huzurun yanında, sadece havayolu (tüm Endulus bölgesinin en büyük uluslararası havaalanı) ile değil, deniz (marinalar ve cruise
gemileri) ve karayolu (yüksek teknoloji ürünü modern otoyollar)
ile ulaşım olanağı da sunmaktadır. Reçetemiz sadece bunlardan
ibarettir.
Rakamlar da bu durumu desteklemektedir. 2013 yılında bölgeyi 9.500.000 kişi ziyaret etmiştir.ve bölgenin hedefi 2015 yılında
10.000.000 turist sayısını geçmektir. Bizi asıl mutlu eden, ziyaretçi memnuniyetinin de bu yükselişe paralel hareket etmesidir.
Costa del Sol, tüm İspanya’da beş yıldızlı otel sayısının en yoğun
olduğu bölgedir ve turizm alanındaki büyüme oranı açısından da
önde gelmektedir. Malaga ise tüm İspanya’da turist sayısında en
çok artış görülen üçüncü şehirdir. Dil eğitimi turizmi açısından
ise Malaga, endulüs bölgesinde ilk, tüm İspanya’da ise ikinci en
önemli şehirdir. Malaga’da güvenle yaşayabilir, otantik İspanya’yı
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ga da bu ilgiden nasibini alıyor. Son on
yıl içinde 400.000 uluslararası öğrenci,
İspanyolca eğitimi için Malaga’ya geldi.
Bu öğrencilerin üçte biri Almanya, yüzde yirmisi İsveç’ten gelirken, bu ülkeleri diğer Avrupa ülkeleri geliyor. Bunun
yanında tabiki Çin, Rusya ve Amerika
Birleşik Devletleri’nden de öğrenciler
İspanyolca eğitimi için Malaga’yı tercih
ediyor.

UEDucation Magazine: Peki ya Malaga’daki sosyal yaşam?

tüm gelenek ve en bakir yönleri ile tecrübe edebilirsiniz.
UEDucation Magazine: Peki Malaga’nın uluslararası öğrencilere
sunduğu eğitim olanakları nelerdir?
Arturo Bernal: Malaga’da Cervantes Institute’un akreditasyonuna sahip 18 okul ile açık fikirli, yardımsever, yeni arkadaşlar
ve öğrenciler ile tanışmaya can atan, hatta onları evlerinde misafir etmek isteyen yerli halk bulunmaktadır. Bu okullarda, değişik eğitim planlarına göre organize edilmiş, DELE-Certificate of
Spanish as a Foreign Language- Sınavı hazırlık kursları, Ticari
İspanyolca, İş İspanyolcası, İspanic Çalışmalar, Yoğun Kurslar,
Çok Yoğun Kurslar, Özel Dersler, Grup Programları, İspanyolca
ve Aşçılık, İspanyolca ve Dans, İspanyolca eğitimi sonrası Staj
Programları, İspanyolca Öğretmenleri için İspanyolca, Yaz Programları, Edebiyat Programları, 50 yaş üstü kurslar veya online
programlar gibi onlarca farklı program bulabilirsiniz. Göreceğiniz gibi Malaga’da sizin için mükemmel kursu bulamamanız
mümkün değil.
Tüm bu okullatın yanında, Malaga Üniversitesi de oldukça kaliteli bir ELE-Yabancılar iin İspanyolca programı sunmaktadır.
Picasso’nun doğum yeri de olan Malaga’nın sokaklarında dolaşırken eğitimin nasıl eğlenceli olabileceğini anlayacaksınız.
Malaga’da kaldığınız süre boyunca aklınıza gelen tüm aktiviteleri yapabilir, şehir merkezinin veya Pedregalejo plajlarının tadını çıkarabilirsiniz. Buradaki plaj, restoran ve klüpler, şehirdeki
dil okullarında İspanyolca eğitimi alan ve onlarca farklı ülkeden
gelmiş diğer uluslararası öğrenciler ile karşılaşabilir veya şehrin yerlisi İspanyollar ile kaynaşabilirsiniz.

Arturo Bernal: Malaga’daki zengin sosyal hayatın izi gerek şehir merkezinde, gerekse dil okullarının yoğunlaştığı Pedregalejo
bölgesindeki restoran, klup ve plajlarda, sadece yaz aylarında
değil yılın 12 ayında görmek mümkündür. Bu sayede öğrenciler
Malaga’nın yerlileri ile kolay iletişim kurup İspanyol yaşam tarzını tecrübe edebilecekleri gibi İspanyolca pratiği yapma şansını
da elde etmektedirler. Tüm Costa del Sol bölgesinde en önemli
ve ilgi çekici merkezlerden biri olan ve Malaga kentine 40 dakika
mesafede yer alan Marbella, dil okullarına ev sahipliği yaptığı
gibi sosyal hayatın merkezi olan birkaç noktadan biridir. Aslında
Malaga bölgesi, biraraya gelmesi çok zor olan iki şeyi aynı anda
bulabileceğiniz bir bölgedir; rahatlatıcı bir atmosfer ve sürekli
bir hareket.

Arturo Bernal: Yaşam masrafları açısından Malaga tüm Endulüs bölgesi ve İspanya’daki en uygun şehirlerden biridir, hatta
tüm Avrupa’da paranıza en iyi değerin verildiği birkaç şehirden
biri olduğunu söyleyebiliriz. Barselona ve Madrid’e göre çok çok
ucuzdur ve Granada veya Cordoba gibi şehirlere daha yakın yaşam gideri gerektirmektedir. Örneğin oldukça geniş bir daireyi
aylık 400 Euro gibi bir ücrete kiralayabilirsiniz. Aslında Malaga
bölgesinde, yaşam kalitesi açısından her seviyeyi bulabilirsiniz.
Örneğin Marbella bölgesinde lüxün sınırı yoktur.
UEDucation Magazine: Malaga’dan İspanya’nın diğer şehirlerine
ulaşım olanağı nasıldır?
Arturo Bernal: Oldukça büyük uluslararası havaalanı, 5 cruse
limanı, otoyolları ve hızlı tren hatları ile Malaga Endulüs bölgesinin göbeği olarak kabul edilmektedir. Tüm bu olanaklar sayesinde örneğin; otobüs ile 80 dakikada Granada’ya, 150 dakikada
tren ile Madrid’e, uçakla 80 dakikada ya da tren ile 320 dakikada
Barselona’ya ve tren ile 120 dakikaya Sevilya’ya ulaşabilirsiniz.
UEDucation Magazine: Eklemek istediğiniz Bir şey var mı?
Arturo Bernal: Türk öğrencileri, İspanyolca dil eğitimi için mükemmel bir seçenek olduğuna inandığımız Malaga ve Costa del
Sol bölgesi hakkında bilgilendirme olanağını bize verdiğiniz için
teşekkür ederiz. Malaga – Costa del Solhakkında daha fazla bilgi
için www.visitcostadelsol.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz.
UEDucation Magazine: Biz teşekkür ederiz.
*Altın Sahil

UEDucation Magazine: Bize Malaga’daki Uluslar arası öğrenci
sayısı hakkında bilgi verebilir misiniz?
Arturo Bernal: Instituto Cervantes’in verilerine göre,
İngilizce’den sonra en çok konuşulan dil olan İspanyolca’yı öğrenmek için eğitim alan kişi sayısı şu an 14 milyon kadar. Mala-

UEDucation Magazine: Yaşam masrafları açısından bir karşılaştırma yapmak gerekirse Malaga’yı İspanya’daki diğer şehirler
arasında nereye koymamız gerekir?

29

İngiltere’de

lejlere ve bölüme bağlı olarak IELTS (4,5 – 6,0 arası) , TOEFL IBT (53 – 80 arası) veya PASSWORD (4.5 – 5.5)
Lisan Programları için (direk üniversiteye geçiş): Başvurulan üniversiteye bağlı olarak IELTS (6,0 – 7,5 arası) veya
TOEFL IBT (80-107 arası)

Yüksek Öğrenim

İngiltere dünyanın tüm ülkelerinde diploması geçerli olan, repütasyonu ve akademik
başarısı yüksek devlet üniversitelerine ev sahipliği yapmaktadır. İngiltere’de üniversite
eğitimi 3 yıldır.
3 yıllık lisans eğitimi öncesinde Türk öğrencilerden akademik durumu, mezun olacağı/olduğu okul ve İngilizce dil seviyesine bağlı olarak “foundation”, “bridging” veya ”access”
olarak adlandırılan bir yıllık hazırlık programı istenebilmektedir.
“Access, Bridging, Foundation” (Hazırlık) Programları
Bir yıl süren bu hazırlık programları çeşitli konularda verilmektedir. Programın başarı ile tamamlanması halinde
doğrudan bir üniversitenin lisans programına geçiş sağlanmaktadır. Bu programlar bazı üniversitelerin kendi bünyelerinde yer almakla birlikte bağlantılı oldukları kolejlerde
de sunulmaktadır. Ders içerikleri üniversitede okunacak
bölüme göre belirlenmektedir. Örneğin işletme eğitimi almak isteyen bir öğrenci o bölümün temel derslerini alırken
mühendislik programı için hazırlık sınıfını okuyan bir öğrenci ise mühendisliğin temel derslerini almaktadır. Bununla
beraber hazırlık programlarında ekstra İngilizce (akademik
İngilizce) ve de “study skills” diye adlandırılan eğitim boyunca öğrencinin ihtiyacı olacak sunum yapma teknikleri, essay
yazımı vb. konuları içermektedir.
Hazırlık programları üniversitelerin kendi bünyelerinde,
bağlantılı kolejlerinde ya da özel kolejlerde sunulmaktadır.
Özel kolejlerde sunulan programlar için sınıftaki öğrenci
sayıları daha az, bireysel ilgi daha fazladır. Bu tip kolejlerde
kontrol mekanizması da çok güçlü olup öğrenci velilerine 3
aylık gelişim–devamlılık raporları , ihtiyaca göre de ek ara
raporlar gönderilmektedir.
Lisans Eğitimi
Lisans eğitim programları normalde 3 yıl olmakla birlikte
bazı programlar eğitim süresi kapsamında 1 yıllık staj imkanı da sağlamakta, böylelikle 4 yıla uzamaktadır. Bu programlar ‘sandviç program’ olarak adlandırılır.
Tıp, diş hekimliği, mimarlık gibi programlar bu genellemenin dışında olup eğitim süreleri 5-6 yıla kadar uzayabilmektedir.

• Bachelor of Arts (BA) Sosyal konularda lisans derecesi
• Bachelor of Science (BSc) Fen konularında lisans derecesi
• Bachelor of Law (LLB) Hukuk konusunda lisans derecesi
• Bachelor of Medicine (MB) Tıp konusunda lisans derecesi
• Bachelor of Education (BEd) Eğitim konusunda lisans derecesi
• Bachelor of Architecture (BArch) Mimarlık konusunda lisans derecesi
• Bachelor of Engineering (BEng) Mühendislik konusunda
lisans derecesi

3. Lise öğretmenlerinden bir akademik referans (mümkünse başvuru yapacağı bölümle direk alakalı olan branş öğretmenlerinden alınması önerilir.)
4. Niyet mektubu (Öğrencinin akademik hedefini anlattığı,
kendisinden, neden İngiltere’de eğitim görmek istediğinden,
başarılarından varsa staj ve iş deneyimlerinden bahsettiği
başvuru yazısı)
İngiltere’de hazırlık sınıfını atlayarak direk 1. yıla yapılacak
olan başvurular UCAS adı verilen merkezi bir sistem ile
yapılmaktadır. UCAS aracılığı ile öğrenciler maksimum 5
adet başvuru yapabilmektedirler. Online bir sistem olduğu
ve içinde yer alan bilgiler 5 üniversiteye de gönderildiği için

Lisans ve “ Foundation” – Hazırlık Programları için Başvuru
koşulları ve gerekli olan belgeler
Öğrenci kabul koşulları üniversite ve bölümlere göre farklılık gösterebilmekle birlikte genel olarak 3 yıllık bir lisans
derecesine doğrudan başvuracak öğrencilerin kabul belgesi alabilmeleri için aşağıdaki koşulları karşılaması gerekmektedir:
1. İyi derece bir lise diploması
Hazırlık programları için: Başvurulan üniversite, kolej ve
bölüme göre 2,8 – 4,0/5 arasında değişmektedir.
Lisans programları için (direk üniversiteye geçiş): Başvurulan üniversite ve bölüme göre 3.5 – 5.0/5.0 arasında
değişmektedir. Veya A Level derecelerine eşdeğer kabul
edilen SAT, Abitur, Fransız ya da Uluslararası Bakalorya,
Matura, Maturita gibi uluslararası sınav sonuçları da puana bağlı olarak hazırlık yılını atlayıp direk üniversiteye geçiş
imkanı sağlamaktadır.
2. İngilizce dil seviyesini gösteren bir dil sınavı ( IELTS /
PASSWORD / TOEFL )
Hazırlık programları için: Başvurulan üniversite ya da ko-

Lisansüstü Eğitim
Lisansüstü programlar; Lisansüstü Diploması (Pg Dip),
Ders Ağırlıklı Master Dereceleri (MA, MSc, MEng, LLM),
Araştırmalı Master Derecesi (MPhil) ve Doktora-Araştırma
Dereceleri (PhD veya DPhil) ni kapsamaktadır. Bu programlara başvuracak öğrencilerin kabul belgesi alabilmeleri için
aşağıdaki şartlar istenmektedir:
• Her üniversite ayrı ayrı karar veriyor olsa da başvurular
için lisans diploma ortalamasının genellikle 4 uzerinden 3
olması,
• İngilizce dil seviyesini gösteren IELTS (6.0- 7.5) veya TOEFL (80-107) sınav sonucu,
• İki akademik referans,
• Niyet mektubu,
• Varsa iş deneyimi–stajlar (MBA programları ve bazı master programları dışında zorunlu değildir) ve alınan mesleki
eğitim bilgilerini içeren CV,
• Araştırmalı master ve doktora programları için arastırma önerisi ve yöntemlerini açıklayan yazılı çalışma.
Başvurular direk olarak üniversitelere yapılır ve her öğrenci bireysel olarak değerlendirilir. Öğrencilerin kendi sınıfları içindeki sıralamada ilk %10’un içinde olmaları da kabul
olasılığını arttırır.

UCAS ile aynı yada benzer alanlara başvuru yapılması gerekmektedir.
Üniversite başvuruları UCAS aracılığıyla lise son sınıfın
başında yapılır ve her öğrenci bireysel olarak değerlendirilir. UCAS başvurusu için önerilen başvuru tarihi 15 Ocak
olmakla beraber yabancı öğrenciler 30 Haziran tarihine kadar, üniversitenin kontenjanına bağlı olarak başvuru yapabilmektedir.
Bu tarihler, Oxford ve Cambridge Üniversiteleri’nin tüm
programları ile diğer üniversitelerin tıp, diş hekimliği, veterinerlik programları için geçerli değildir. Bu üniversiteler ve
bu belirtilen bölümler için en son başvuru tarihi 15 Ekim’dir.

Eğitim programları her sene Eylül ayı sonu-Ekim ayı başı
gibi başlar. Bazı üniversitelerde Ocak - Şubat başlangıçlı
programlar da sunulmaktadır.

Üniversite lisans programı öncesi, hazırlık programına
katılacak öğrenciler için başvuru süreci üniversiteye bağlı
olarak farklılık göstermektedir. Başvuruları sadece UCAS
merkezi sistemi üzerinden online olarak kabul eden üniversiteler olmakla beraber hazırlık programı başvuruları çoğunlukla üniversitelere direk olarak yapılmaktadır.

Lisans dereceleri konularına göre aşağıdaki gibi gruplandırılabilir:

Hazırlık ve lisans eğitimi ders ücretleri üniversite ve bölüme
göre yıllık £9000 - £15.000 arasında değişmekte, İngiliz hü-

30

kümeti tarafından ön görülen yaşam masrafı ise Londra dışı
aylık £600, Londra içi ise aylık £800 olarak belirtilmektedir.

Master of Business Administration Programları (MBA)
İngiltere’de MBA programı sunan üniversitelerin çoğu Master için aranan şartlarla birlikte, mezuniyet sonrası en az üç
yıllık tam zamanlı iş tecrübesi ve GMAT sınavını şart koşmaktadır. Pazarlama, bankacılık-finans ve personel yönetimi gibi birçok konu MBA programları içinde işlenmekteyse
de yine aynı konularda iş tecrübesi gerektirmeyen MA veya
MSc programları da sunulmaktadır.
Araştırmalı Yüksek Lisans Programları
MPhil
Genellikle iki yıl süren ve Türkiye’de tam karşılığı olmayan bir Master programıdır. Belirledikleri konuda araştırma yapmak isteyen öğrencilerin katılması için uygulanan
bir program olmakla birlikte, genellikle doktoraya geçiş
olarak kullanılır. Doktora programına başvuran öğrencilerin bir kısmı ilk önce MPhil programına kaydedilir; birinci
sene gösterdikleri başarı gözönünde bulundurularak ikinci
yıl doktora öğrencisi olurlar. MPhil sırasında yapılmış olan
çalışmalar doktora programının bir kısmının tamamlanmış
olmasını sağlar.
PhD / DPhil / New Route PhD
Doktora (PhD) derecesi genellikle 3 yılda tamamlanır ve
tamamen araştırmaya dayalı bir eğitim sürecidir. Türkiye’dekinden farklı olarak normal PhD eğitiminde sınıf içi
ders bulunmamaktadır. Son yıllarda buna alternatif olarak
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İş İngilizcesi

geliştirilen New Route PhD programları ise 4-5 yıl sürmekle
birlikte sınıf içi ders görmek isteyen öğrenciler için tasarlanmış, araştırma ve dersi kombine eden bir programdır.
Yüksek lisans programları ders ücretleri üniversite ve bölüme göre yıllık £6.000 - £20.000 arasında değişmekte, İngiliz
hükümeti tarafından ön görülen yaşam masrafı ise Londra
dışı aylık £600, Londra içi ise aylık £800’ dur.

Programları
Günümüzde, en az bir yabancı dili bilmenin gerekliliği tartışılmaz bir gerçek. Gerek
iş hayatında, gerek günlük hayatımızda kullanmak, hatta bazen sadece kendi kişisel
gelişimimize katkıda bulunmak için, bir çoğumuz yabancı dil eğitimi alıyoruz.

İngiltere Yüksek Öğrenim İçin Burs İmkanları
İngiltere’de lisans ve yüksek lisans düzeyinde çok fazla tam
burs imkanı bulunmamakla beraber %50’lere varan oranlarda kısmi burslar bulunmaktadır. Doktora düzeyinde ise
kısmi burslar dışında tam burs alma imkanı da mevcuttur.
Burs başvuruları genellikle üniversiteye kabul aşamasından sonra gerçekleştirilmektedir.
Akademik Program öncesi dil takviye programları
Üniversiteler kendi bünyelerinde dil programları da sunmaktadır. Bu programlara katılım için; genellikle 18 yaş
üzeri olmak ve belli düzeyde İngilizce bilgisine sahip olup
bunu IELTS veya TOEFL gibi resmi bir sınav ile belgeleyebilmek gerekmektedir. Bu programlar çoğunlukla öğrenciyi
akademik çalışmaya hazırlayacak olan “Akademik İngilizce” programlarıdır. Akademik Dil Programları çoğunlukla
“pre-sessional”, “academic pathway”, “English for undergraduate/postgraduate study” vb. isimler altında sunulmaktadır.

Bazı üniversiteler ise yine minimum 18 yaş sınırı olmakla
beraber Genel İngilizce programları da sunmaktadır. Üniversitelerin bünyesinde sunulan programlar, akademik
takvimlerine göre belirlenmekte, noel, paskalya ve dönem
tatillerinde üniversite dil programları da tatile girmektedir;
tatil bitiminde programlara devam edilmektedir.
Üniversite Başvurularında Yaygın Olarak Kullanılan İngilizce Yeterlilik Sınavları
IELTS: British Council tarafından yapılmaktadır. Yazma,
konuşma, dinleme ve okuma bilgisini ölçmektedir. IELTS
klasik sistemde kağıt üzerinde yapılmaktadır. IELTS sınavı
Akademik Test ve Genel Test olmak üzere iki farklı şekilde uygulanmaktadır. Öğrencilerin, üniversitelere giriş için
Akademik Test’i alması gerekmektedir. Sınav için www.
ielts.org.tr adresinden online kayıt olabilirsiniz. Kayıt tarihleri sınav tarihinden 4 hafta önce kapanmaktadır.
TOEFL: TOEFL sınavı Amerikan kökenli, İngilizce bilgisi ölçme sınavı olmakla beraber İngiltere’de hemen hemen her
üniversitede kabul edilmektedir. IELTS gibi yazma, konuşma, dinleme ve okuma bölümlerini içermektedir. TOEFL
sınavı günümüzde internet üzerinden yapılmakta ve TOEFL
IBT (Internet Based Test) olarak adlandırılmaktadır. Bazı
TOEFL merkezleri (Türkiye’de sadece Ankara’da uygulanmaktadır) hala klasik–kağıt üzerinde sistem (Paper Based
Test) kapsamında sınav uygulamaları yapsa da genellikle
üniversitelerce kabul gören sınav türü IBT‘dir. TOEFL sınavı
için www.ets.org/toefl/ibt/register online kayıt olabilirsiniz.
PASSWORD: Password sınavı öğrencilerin İngilizce bilgisini
ölçen ve sonucu anında almanızı sağlayan online bir sınav
sistemidir. 1 saat süren sınav için kullanılan güvenlik programı sınav süresince bilgisayarınızda diğer tüm işlemleri
bloke edecek şekilde kurulmuştur.
Her sınavda karşılaşacağınız soru dizilimi farklı olup ayrıca
veri tabanında bulunan binin üzerinde soru ile sınav içeriği sık sık yenilenmektedir. IELTS 2.5 ve altına denk sayılır
şekilde değerlendirilen “pre-password” sınavdaki en düşük
derecelendirme sonucudur. Bunun üzeri aşamalar 3.0, 3.5,
4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0 ve Password Plus olarak adlandırılır.
Ölçüm skalası IELTS ile uyumlu olarak hazırlanmış olup,
örneğin Password 4.0 sonucu IELTS 4.0’a denk olarak düşünülmektedir. Password Plus IELTS 6.5 ve üzerini ifade
etmektedir. Password sınavı için kayıt anından itibaren 1-4
gün içerisinde sınavınız yapılabilmekte sonucu ise anında
alınabilmektedir.
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Diğer taraftan, dünyanın tek bir resmi dili olsaydı hangi dil
olurdu sorusuna bir cevap vermemiz istenseydi, hiç şüphesiz hepimiz İngilizce seçeneğini işaretlerdik. İşte bu nedenledir ki dünyada milyonlarca insan, bir şekilde İngilizce
eğitimi alıyor.
Bununla beraber küreselleşen ekonomi dünyasında istenilen yabancı dil bilgisi artık “derdini anlatabilme” seviyesinin çok üzerinde bir yabancı dil seviyesini gerektiriyor. Zira
günümüzde iş dünyasının en temel trendlerinden biri olan
“uzmanlaşma” kavramı ve çalışanların her alanda kendilerini buna göre geliştirmeleri isteniyor. Bunun yolu ise, iş
dünyasında yer alan profesyonellerin, her alanda özel donanımlara sahip olmasından geçiyor. İngilizce bilgisi için de
çalışanlardan çalışma alanları için gerekli donanıma sahip
olması
İşte başta Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Kanada ve
Avustralya olmak üzere, yurtdışında birçok farklı ülke ve
okulda sunulan iş İngilizcesi programları, katılımcılarına
çalışma hayatının ihtiyaç duyduğu donanımı sunma ve iş
dünyasının rekabetçi ortamında başarı ile kariyerlerinde
hızlı yükselme vaat ediyor.
İş İngilizcesi programları, iş hayatı boyunca etkin olarak
kullanılacak İngilizce bilgisine sahip olmak için gerekli iş
terminolojisini kazandırmanın yanında, mülakat teknikleri, iş görüşmeleri, telefonda konuşma ve sunum teknikleri,
resmi yazışmalar, araştırma ve rapor hazırlama gibi konularda da gelişime odaklanmış programlardır.
Bu yönü ile üst ve orta düzey yöneticilere ya da iş hayatına
yeni atılmış kişilere uygun programlar olarak değerlendirilebilecek olan iş İngilizcesi programları, içerik açısından
birçok farklı dalda sunulmaktadır. Bunlardan bazıları finans, pazarlama, insan kaynakları ve halkla ilişkilerdir.

eğitimi almayı düşünen öğrenciler için idealdir. İkinci türdeki iş İngilizcesi programları ise, genelde kısa süreli ve yoğun programlar olup, İngilizce bilgisi yüksek seviyede olan
ve sadece bu amaç için odaklanan öğrenciler içindir.
İş İngilizcesi İçin Okul Seçimi
İş İngilizcesi programına katılacağınız okula karar verirken,
öncelikle hangi tür programın sunulduğunun incelenmesi gerekmektedir. İş İngilizcesi programını sadece seçmeli
derslerden bir tanesi olarak sunmakta olan okullar olduğu
gibi, profesyonel iş adamlarına yönelik ihtisas kursları veren ve iş İngilizcesinin birçok farklı alt dalında da program
sunan okullar da bulunmaktadır. Ayrıca okuldaki öğrenci
profiline ve hangi yaş gruplarında iş İngilizcesi programlarının sunulduğuna dikkat edilmesi yararlı olacaktır.
İş İngilizcesi konusunda, dünya genelinde kabul gören TOEIC ve BULATS sınavları, Türkiye’deki birçok işveren tarafından, işe girişte bir şart olarak aranabilmektedir. Eğer dil
eğitiminiz sonrasında iş başvuruları yapmayı düşünüyorsanız veya çalışmayı düşündüğünüz kurum iş İngilizcesini
zorunlu tutuyorsa, bu sınavlara hazırlık programı sunan dil
okullarını da tercih edebilirsiniz.
İş İngilizcesi programları hakkında detaylı bilgi ve okul seçimi konusunda danışmanlık için size en yakın UED üyesine
başvurabilirsiniz. UED üyelerinin tamamı başta İngiltere olmak üzere, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya,
İrlanda, Güney Afrika ve Malta gibi ülkelerdeki onlarca dil
okulundaki İş İngilizcesi programları hakkında ihtiyaç duyacağınız bilgiye sahiptir. Siz de başarılı bir kariyerin ilk adımını UED üyeleri ile atın.

Genel İngilizce artı iş İngilizcesi veya sadece iş İngilizcesi
İş İngilizcesi programları, genelde iki şekilde verilmektedir:
Genel İngilizce artı iş İngilizcesi veya sadece iş İngilizcesi.
Genel İngilizce artı iş İngilizcesi programlarına kayıt için,
sahip olmanız gereken İngilizce seviyesi çok yüksek değildir. Sadece iş İngilizcesi programları için ise, daha yüksek
bir İngilizce seviyesine sahip olmak gerekmektedir.
Genel İngilizce artı iş İngilizcesi programları, genellikle profesyonel bir amaçtan ziyade, iş hayatında İngilizceyi, mesleği gereği kullanması gereken kişiler veya uzun süreli dil
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IDP IELTS K‹MD‹R?

IELTS DÜNYA ÇAPINDA EN GÜVEN‹L‹R SINAV

Dünyan›n En Popüler
Yabanc› Dil S›nav›; IELTS
135’i aﬂk›n ülkede 9000’den fazla kurum ve
kuruluﬂ taraf›ndan kabul gören, her y›l ortalama
2 milyon s›nav ile dünyan›n en popüler yabanc›
dil s›navlar›ndan biri.
IELTS; tüm dünyada geçerliliği olan, 135’i aşkın ülkede
9000’den fazla kurum ve kuruluş tarafından kabul gören,
dünyada her yıl ortalama 2 milyon kişinin girdiği en popüler
yabancı dil sınavlarından biri. Türkiye’de de özellikle son
yıllarda tanınır ve kabul görür hale geldi. Bunun en önemli
nedenlerinden biri IELTS sınavının eğitim sistemimizin
temelini oluşturan klasik sınavlardan farklı oluşu. IELTS
ayrıca, bilgisayarla yapılan sınavların tersine adayların birebir
diyaloğa girdiği, güvenilir ve insancıl bir yaklaşımla sunulan
bir sınav. Türkiye’de ya da yurtdışında okumak ya da çalışmak
için bir İngilizce dil yeterliliği skoruna gereksiniminiz varsa
http://www.idpieltsturkey.com/tr/ sitesini ziyaret etmenizde
yarar var.

HER ﬁEH‹R YEN‹ B‹R PROJE!

IDP-IELTS ekibinin Türkiye’deki hedefi; farklı şehirlere
açılmak, daha çok bölgede, daha küçük şehirlere gidip
oradaki adaylara ulaşmak…
IDP IELTS uluslararas› zincirin neresinde yer al›yor? Daha
çok açarsak IDP’nin IELTS ile olan organik ba€› nedir?
IDP 1969 yılında 38 Avustralya üniversitesi tarafından
kurulmuş, dünyanın en büyük yurtdışı eğitim danışmanlık
firması. Öğrencileri yurtdışına yönlendiriyor, yurt dışında
okuma imkanları sunuyoruz. Bu kapsamda İngilizce’nin
kullanıldığı 5 ülke ile çalışıyor (Avustralya, İngiltere, Amerika,
Kanada ve Yeni Zelanda) ve her 30 saniyede bir öğrenciyi
yurtdışına eğitime gönderiyoruz. Yurtdışı eğitim danışmanlığı
veren ofislerimizin sayısı 30’dan fazla ülkede 90’ı aşmış
durumda.
IELTS ise eğitim ve dil uzmanlarının küresel ortaklığında
başlatılmış olup, IDP- IELTS Avustralya, British Council ve
Cambridge Üniversitesi ESOL (Cambridge ESOL) Sınavlarının
ortak mülkiyetinde olan bir sınav. Sınav merkezlerimizin
sayısı tüm dünyada 250’den fazla.
IELTS s›nav› tüm dünyada bilinen ve geçerlili€i olan popüler
bir s›nav. Son y›llarda Türkiye’de de tan›n›rl›€› giderek
artt›. Çok çeﬂitli kesimlere hitap eden bu s›navla ilgili
ayr›nt›l› bilgi alabilir miyiz?
IELTS, tüm dünyada tanınan bir İngilizce seviye belirleme
sınavı. 1989 yılında Cambridge Üniversitesi, IDP ve British
Council’den oluşan 3 ortakla kurulmuş. Bu ortaklık
çerçevesinde soruları Cambridge Üniversitesi hazırlıyor.
Sınavların yürütülmesinden de tüm dünyada IDP ve British
Council sorumludur. Amerika Birleşik Devletler eskiden
“İngiliz sınavı” diyerek IELTS sınavını tanımıyordu fakat şu
an Amerika’da 3 binden fazla kuruluşta kabul görüyor ve bu
sayı gittikçe artıyor.
IELTS sınavı tüm dünyada sadece Perşembe ve Cumartesi
günleri yapılır ve 4 bölümden oluşur: okuma, yazma, konuşma
ve dinleme. Yazılı bölümler aynı gün içinde aralıksız olarak
yapılıyor ve 3 saat sürüyor. Konuşma sınavı ise aday yoğunluğuna
bağlı olarak ya aynı gün içinde ya da yazılı sınav günü öncesi ya
da sonrasında yapılabiliyor ve 11-14 dakika sürüyor.

Konuşma sınavında ilk bölümde tanışma gerçekleşiyor,
ikinci bölümde bir konu verilip adayın o konu üzerinde 2
dakika kadar konuşma yapması isteniyor. Son bölümde de
aynı konunun biraz daha derinine iniliyor.
IELTS sınavı için iki ayrı modül bulunuyor: General Training
(GT); daha çok yurtdışında çalışma veya oturma izni ya da
göçmenlik başvurularında isteniyor. Academic (AC);
yurtdışında eğitim görmek, Türkiye’deki üniversitelerin
hazırlık sınıflarını atlamak, ya da yabancı dil tazminatından
yararlanmak isteyen adayların tercih ettiği bir sınav. İki
modül arasındaki tek fark yazma ve okuma bölümlerinde.
Diğer iki bölüm olan dinleme ve konuşmada adaylara aynı
sorular soruluyor.
-Bunlar farkl› zamanlarda m› yap›l›yor?
Hayır, iki sınav da aynı günde, aynı salonda ve aynı sürede
yapılıyor. Adaylar başvuru sürecinde bize almayı istedikleri
modülü belirtiyorlar, sınavda da seçtikleri bölümlere göre
soru kağıtları farklı geliyor. Özetle uygulama aynı ama
sorular farklı.
-S›nav sorular› nas›l haz›rlan›yor?
Soruları Cambridge Üniversitesi hazırlıyor. IDP VE British
Council kurumları dünya çapında araştırmalar yapıyor,
akademik tarafını Cambridge ile paylaşıyor, Cambridge de
sınav sorularını hazırlıyor. Değerlendirme kriterleri de
Cambridge Üniversitesi tarafından konuluyor.
-Adaylar s›nav sorular› hakk›nda nas›l bilgi sahibi
olabilirler?
İnternet sitemizde adaylara soru örneklerini sunduğumuz
bir bölümümüz var. Burada sık rastlanan bir yanlış algıyı
da düzeltmek istiyorum: Aynı ülkede, aynı gün yapılan tüm
sınavların soruları aynıdır ve bu sorular o ülkede bir daha
sorulmaz. Başka ülkelerin soru havuzuna gider. Bu yüzden
de bir sınavın diğerinden farklı olduğu gibi söylentiler
tamamen asılsız ve dayanaksızdır.

IELTS’i gerek ulusal gerekse uluslararas› di€er ‹ngilizce
seviye belirleme s›navlar›ndan ay›ran en önemli unsurlar
nelerdir?
*Bu sınavda geçme kalma yoktur, adayların İngilizceyi
kullanma becerilerini ölçmek için uygulanır.
*Kağıt-kalem-gözetmen unsurları sayesinde adaylara alışık
oldukları bir ortam sağlar.
*Son teknolojiyi kullanan yöntemleri sayesinde en güvenilir
sınavlardan biridir.
*Tek sınavla çok fırsatın kapısını açar: alınan skor 2 yıl
süreyle dünyanın hemen her yerinde geçerlidir.
*Önyargısız, fark gözetmeyen, herkese eşit fırsat tanıyan
yapısıyla son derece adil bir sınavdır.
*İnsan odaklıdır
*2 yıl geçerliliği vardır.
*IELTS Türk öğrencilere daha uygun, tamamen insan odaklı
bir sınav. Biz sınav kağıdına dokunmak isteriz. Adaylar bu
sınavda kağıda dokunabiliyor, soruların altını çizebiliyor.
-Türk adaylar en çok hangi bölümde zorlan›yor?
Okumada iyiyiz. Konuşma bölümünde daha çok zorlanıyoruz.
Ama bu ikisi de birbirini dengeliyor zaten.
-S›nav güvenli€i adaylar aç›s›ndan hayati önem taﬂ›yan
önemli bir unsur. Siz de bu konuda hayli iddial›s›n›z.
Güvenli€i nas›l sa€l›yorsunuz?
Çok doğru bir noktaya parmak bastınız. Türkiye bir sınavlar
ülkesi. Bu yüzden de sınav güvenliği çok önem kazanıyor.
IELTS’in herkes için eşit, adil bir sınav sloganından yola
çıkarsak sınav öncesinde, sınav sırasında ve sonrasında
ciddi güvenlik önlemleri aldığımız bir sistemimiz var.
Tamamen adayların kendi güvenlikleri için hazırlanmış bu
sistemde sınava girerken parmak izi taraması yapıldığı gibi
adaylar tuvalete çıkıp sınava geri döndüğünde bile yeniden
parmak izi alınıyor. Adaylar farklı bir oturumda yapılan
konuşma sınavından önce de yine parmak izi taraması
veriyorlar. Burada önemli bir hususa dikkat çekmek
istiyorum: Adaylar parmak izi taraması verirken
endişeleniyorlar. Ancak bu, bildiğimiz parmak izi alma
işleminden çok farklı bir sistem. Alınan tarama iki boyutlu
olup tamamen öğrencilerin kendi güvenlikleri için yapılıyor.
Fotoğraflar ise adaylar sınava girmeden hemen önce çekiliyor
ve bilgisayara aktarılıyor.13 gün sonra adayın sonuç belgesine
orada çekilen fotoğrafları basılıyor. Böylece hilesiz, torpilsiz,
herkesin eşit muamele gördüğü bir sınav yapılabiliyor.
De€erlendirmeler kim taraf›ndan ve nas›l yap›l›yor?
Değerlendirmeleri özel eğitmenler tarafından yapıyor. Bu
eğitmenler Cambridge Üniversitesi tarafından eğitiliyor ve
periyodik olarak tekrarlanan sınavlara tabi tutuluyorlar.
-S›navda sonuçlar nas›l hesaplan›yor, baraj var m›? En çok
kaç kere girilebiliyor?
Sınava girmede kısıtlama, geçme kalma yok. Yılda 48 kez
yapılabiliyor. Adaylar istedikleri kadar sınava girebiliyorlar.
Ancak bizim tavsiyemiz, sınava yeniden girecek adayın istediği
skora ulaşabilecek şekilde kendini geliştirebilmesi için 11,5 ay kadar çalışma yapıp sınava yeniden girmeleri. Sınav
9 üzerinden değerlendiriliyor. Buçuk baremleri de var.
Öğrenci 5-5,5 da alabilir, 5 de alabilir. Her işverenin ya da
okulun istediği sonuç farklı olduğundan adayların skor
hedefleri de farklı oluyor.
-Türkiye’de kaç test lokasyonu var? IELTS’i daha çok kimler,
neden tercih ediyor? Anadolu’da talepler nas›l?
Sınavlar pek çok ilde yapılıyor. Doğu illerinde de çok talep
görüyoruz. IELTS’e en çok üniversite hazırlığı geçmek isteyen
öğrenciler giriyor. Hem maddi olarak hem de zamandan
kazanım için üniversite öğrencileri daha çok IELTS’i tercih

ediyor. Yurtdışında eğitim görmek isteyen adaylar, pilotlar,
göçmenlik planı olanlar IELTS’i tercih ediyor.
-S›nav baﬂvurular› nas›l yap›l›yor?
Adaylar http://www.idpieltsturkey.com/tr/ adresinden ya da
İstanbul ya da Ankara’daki ofislerimize gelerek başvurularını
gerçekleştirebilir. İnternet sitemizden başvuru yapacak olan
adaylar öncelikle bir kullanıcı hesabı açıyor. Sonra sınava
girecekleri tarihi ve lokasyonu seçiyor. Daha sonra hangi
bölümden girecekse, akademik ya da genel tercihini yapıyor.
Kimlik bilgilerini girip ödemesini de gerçekleştirince kayıt
işlemi tamamlanmış oluyor. Ödeme internet üzerinden,
banka aracılığıyla ya da direkt olarak ofislerimizden de
yapılıyor.
-2014 y›l›nda s›nav ücreti ne kadar?
2014 Şubat sonrası için sınav ücretimiz 400 TL
-S›nav›n geçerlilik süresi nedir?
Sınavın geçerliliği 2 yıldır.
-Yaﬂ s›n›r› var m›?
Yaş sınırı yok fakat bizim tavsiye ettiğimiz 16 yaş ve üzeri.
-S›nav sonuçlar› kaç günde aç›klan›yor?
13 günde online olarak açıklanıyor. Ayrıca 14. iş günü
sonuçlar adayların evlerine kargolanıyor. İsteyen adaylar
13. günde ofisimize gelerek de sonuçlarını teslim
alabiliyorlar.

Röportaj:
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Parlak bir gelecek için Perth’de eğitim,

“Study Perth, Australia”
Avustralya, günümüzde onbinlerce uluslararası öğrencinin eğitim tercihlerinin
odaklandığı ülkelerden biri konumundadır.

Gerek eğitim görürken çalıştığınız geçici haftasonu işlerinden biri olsun gerekse mezuniyetten sonra tam zamanlı
bir iş ve kariyer olsun, Perth uluslararası öğrenciler için en
doğru istihdam seçeneklerine sahiptir.

Gerek resmi dilinin İngilizce olması sebebi ile İngilizce dil
eğitimi almak amacıyla, gerekse yüksek öğrenim kurumlarının ve mesleki eğitim veren kuruluşlarının sunduğu üst
düzey eğitim nedeni ile yüksek öğrenim için tercih edilen
Avustralya’nın dünyanın her yerinden öğrencileri kendisine
çekmesinin diğer nedenleri ise ılıman iklimi, sıcak insanları, doğal güzellikleri, eğitim ve yaşam giderleri açısından uygunluğu ve tabi ki öğrencilik yaparken bir yandan
çalışmanın mümkün olması olarak sıralanabilir. Dünyanın
birçok bölgesinden gelen göçmenler tarafından kurulan
Avustralya (Commonwealth of Australia), bu özelliğinden
dolayı birçok kültürün uyum içinde yaşadığı ve dünyanın
uzak köşelerinden ziyaret, eğitim ya da iş amacıyla gelen
insanların konukseverlikle karşılandığı bir ülkedir.
Dünyanın en büyük adası olan Avustralya’nın nüfusu 2012
itibariyle 22,7 milyondur. Bu rakam için oldukça büyük sayılabilecek 7,6 milyon kilometrekarelik bir yüzölçümüne sahip
Avustralya’da şehirleşme genellikle ülkenin kıyı kesimlerinde gerçekleşmiştir. Eğitim amacı ile Avustralya’ya giden
öğrenciler daha çok Sidney, Brisbane, Gold Coast, Melbourne gibi şehirleri seçselerde, ülkenin sunduğu olanaklar
aslında bunlardan çok daha fazlasına işaret etmektedir.
Bu şehirler gibi sahil şeridine yerleşmiş olan Perth,
Avustralya’nın en büyük dördüncü kenti olup, Batı Avustralya eyaletinin başkentidir. Birçok üst düzey eğitim kurumuna
ev sahipliği yapan Perth’de eğitim, uluslararası mükemmelliğiyle tanınır. Eyaletteki eğitim kurumları birinci sınıf

ya’daki bütün iş olanaklarının %20’si bu eyalette sağlanıyor
olmasına karşın yalnızca nüfusun %10’una Perth’de yaşamaktadır, bu da Batı Avustralya’da iş bulmak için bundan
daha iyi bir zaman ya da yer olmadığı anlamına gelmektedir.
Perth’in son zamanlarda yaşadığı büyüme dünyanın dört bir
yanından uzmanların şehre gelmesine neden olmuştur. Öğretmenlerin ve endüstri profesyonellerinin dünyanın en iyileri arasında yer almasının yanı sıra Avustralya’nın en yoğun
ve çeşitli iş piyasası da Perth’de bulunmaktadır.

Olasılıklar şehri

olup, sizi gitmek istediğiniz yere taşıyacak dereceler sunmaktadır.
Yurtdışında eğitim, klasik bir eğitim hayatından fazlasıdır.
Bu eğitim pratik becerileri içermeli, zaman yönetimini, eğlence ve dinlenme aktivitelerini ve merakı teşvik etmeli ve en
önemlisi de farklı seçenekler sunmalıdır. Perth’de bulunan
onlarca eğitim kurumu, temel eğitimden işletme derecelerine veya İngilizce dili sertifikalarına kadar çok çeşitli eğitim
programları ve kurslar sunmaktadır ve sizin için en uygun
olan hızda istediğiniz alana yönelmenizi sağlamaktadır. Öğrenciler için tatil zamanı ve çalışma imkanı eyaletin keyfini
sürmenize ve insanlarını tanımanıza olanak sağlamaktadır.
İlginiz, yetenek ve öğrenme seviyeniz
ne olursa olsun, Perth’de geleceğiniz için bir eğitim seçeneği mevcuttur.
Zamanınız şehrimizin başarısının
bir parçası olacak
Perth, Avustralya’da başka hiçbiryerde olmadığı şekilde daha başarılı bir geleceğe doğru büyümektedir.
Eyaletin kaynaklarında yaşanan patlama, şehir yaşamında yeni bir çağın,
eşi benzeri görülmemiş bir refah döneminin ve heyecan verici geçişlerin
temelini oluşturmuştur.
Son yıllarda Perth’de müthiş bir ekonomik ilerleme ve kültürel canlanma
yaşanmaktadır. Şu anda Avustral-

Perth’de, insan hayatında iş ve eğlence dengesine azami değer verilmekte, şehir tasarımı ve yerleşim düzeni ile
Avustralya’nın açık alanlarından azami düzeyde faydalanılmaktadır. Şehir merkezi ticaret hayatının yanı sıra düzinelerce yeni bara, kulübe ve restorana ev sahipliği yapmaktadır. Civardaki eğlence bölgeleri, müzik, tiyatro, festivaller
ve sinema için rahat bir ortam sağlamakta olup yerleşim
alanlarının huzur ve güvenliğinden yalnızca birkaç dakikalık mesafededir. Swan Nehri, tarihi Fremantle limanı, King’s
Park ve Botanik Bahçeler şehir içindeki açıkhava dinlenme
aktivitelerinin merkezidir. Plajlar ise geniş ve bakirdir.
Yazımızı, Study Perth Pazarlama müdürü Bayan Nora
Kumri’nin sözleri iel bitirelim

CENTRE
INTERNATIONAL
D’ANTIBES

“Perth’in gelişen kültürel yaşamı, orada oturanlara olduğu
kadar ziyaretçilere de faydalar sağlamaktadır. Şehrimize
daha önce hiç bu kadar insan, fikir, yemek, müzik, sanat,
yenilik, endüstri, istihdam ve işletme akını olmamıştı.
Daha önce hiç bu kadar olasılık mevcut olmamıştı.
Perth’in yeni geleceğine doğru çıktığımız yolculukta sizi de
aramıza katılmaya davet ediyoruz.
Şimdi sizin zamanınız. Bu zamanın bir parçası olun.”
Perth ve sunduğu eğitim olanakları hakkında data detaylı
bilgi için UED üyeleri ile temasa geçebilir ya da şu web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
www.studyperth.com.au/tr

Yetişkinler için
Fransızca
Kursları:
Yılboyu, başlangıç
düzeyinden ileri
düzeye kadar

Gençler için
Fransızca
Kursları:

Okul Grupları:

Tüm yıl boyunca özel
tasarlanmış programlar

8-12 ve 13-17 yaş
grupları için, Mart’tan
Kasım’a kadar, herşey
dahil paketler

RIVIERA’DA FRANSIZCA KURSLARI

Uluslararası öğrencilere Fransızca eğitimi konusunda 30 yıllık tecrübe
Her yıl, 30 farklı ülkeden 5000 öğrenci
Yüksek kaliteli eğitmen kadrosu
25 kilometrelik kumsalları ve senenin 300 günü güneşli iklimi ile cennetten bir köşe; Antibes

Tél. +33 4 92 90 71 70 - Fax +33 4 92 90 71 71 - info@cia-france.com
www.cia-france.com

36
CIA_PARUTION_TURQUIE_210X148_08102014.indd 1

cia.antibes
08/10/2014 17:18

İtalya’da

İtalyanca Dil Eğitimi
Her dilin kendine has bir özelliği ve karakteri vardır. İngilizce dünyada uluslararası
olarak kullanılan en yaygın dillerden birisidir ve özellikle iş dünyası ve popüler kültürde egemen olan dildir. Almanca, alışkın olmayan kulaklar için kaba bir fonetik
yapıya sahipmiş gibi gelmesinin yanı sıra dünyada iş alanında İngilizce gibi en çok
kullanılan dillerden biridir.
Roman Dilleri diyebileceğimiz İtalyanca, Fransızca ve İtalyanca ise hem estetik yapıları hem özellikle bazı alanlarda
kullanılma yoğunluklarıyla öne çıkmaktadırlar. Bu dillerden
İtalyanca, her geçen gün etkisini arttırarak daha çok kişiye
ulaşmakta ve yaygınlaşmaktadır. Büyük bir tarih ve kültür
geçmişine sahip olmasının yanı sıra moda ve tasarım alanlarında da dünyaya öncülük eden İtalya, İtalyanca öğrenmek
isteyenlere bu zenginlikleri yaşamak için de fırsat sunmaktadr.
İtalya’daki birçok dil okulunda Genel İtalyanca eğitimi görüp
dil yetilerinizi geliştirebileceğiniz gibi, farklı amaçlar doğrultusunda tasarlanmış çeşitli programlara da dahil olabilirsiniz. Dil okullarında sunulan programlar genel olarak
şunlardır:
1-Genel İtalyanca:
Genel İtalyanca eğitimi; gramer yanında okuma, dinleme,
yazma ve konuşma yetilerini de geliştirmeye yönelik hazırlanmış programlardır. Daha çok katılımcının günlük İtalyanca ihtiyaçlarına cevap vermeye odaklanmış programlar
olup her düzeyde katılımcıya açıktır. Genel İtalyanca programları birçok okulda Standart (haftada 20 saat) veya Yoğun
(haftada 30 saat) programlar olarak sunulmaktadır.
2-Akademik Yıl Programları:
Yüksek öğrenimlerini bu ülkelerdeki bir üniversitede gerçekleştirmek isteyenler veya işe giriş şartı olarak belli bir
düzeyde İtalyanca isteyen firmalara başvuranlar tarafından
sıkça tercih edilen bir program türüdür. Katılım için beginner ilerisi İtalyanca bilgisine sahip olunması tavsiye edilir.
Genelde 24 -48 haftalık programlar olduğu için hafta başına maliyet anlamında Genel İtalyanca programlarına göre
daha uygun programlardır.

dünyasında önemli olacak yetilerin kazandırılmaya çalışıldığı dil programları olup, özellikle işletme, ekonomi, uluslararası ticaret, uluslararası ilişkiler gibi alanlarda yüksek
kariyer hedefleri olan katılımcılar için uygundur.
5-Yaz Okulları:
Yaz aylarında, 9-17 yaş arası çocuk ve gençlere yönelik düzenlenen, içeriğinde sabahları verilen İtalyanca derslerine
ek olarak öğleden sonraları yapulan sportif ve kültürel aktiviteler ile gezilerin bereber sunulduğu programlardır.
6-Öğretmenlere Yönelik Kurslar:
Anadili İtalyanca olmayan ancak İtalyanca öğretmenliği
yapan kişilere yönelik tasarlanmış programlardır. Başarılı
katılımcılar, kurs bitiminde DITALS sertifikası almaya hak
kazanırlar.
İtalya’da İtalyanca dil eğitimi alırken bir yandan da bu eğitimi ilgi duyduğunuz alanla birleştiren çok amaçlı Profesyonel Programlar’dan yararlanabilirsiniz. İtalyanca eğitimiyle
birleştirebileceğiniz eğitim programlarından bazıları; tasarım, sanat tarihi, grafik tasarım, dijital fotoğrafçılık, moda
tasarımı, moda işletmeciliği, sanat ve tasarım, bankacılık,
otelcilik, turizm, kişisel stil oluşturma, film yapımı, güzel
sanatlar, ürün tasarımı, mimari, iç mimari, pazarlama ve
iletişim, görsel satış stratejileri ve tabi İtalyan mutfağının
inceliklerinin öğretildiği aşçılık dersleridir. Genel İtalyanca
programları çoğunlukla her hafta pazartesi günü başlarken, özel amaçlı programların takvimi daha farklı olabilmektedir.

İtalya’daki dil okullarının öğrenclerine sundukları konaklama alternatifleri iseçok genel olarak şu şekildedir:
Aile Yanında Konaklama-Homestay: Sadece İtalya’da değil
diğer birçok ülkede de özellikle dil eğitimi için yurtdışına giden öğrencilere sunulan ilk seçenek “homestay” yani aile
yanında konaklamadır. Aile yanında konaklama seçeneğinin
sunduğu en büyük avantaj, o ülkenin vatandaşı olan bir ailenin yanında yaşamanın getirdiği, ülkenin kültürünü, yaşam
tarzını ve insanlarını birebir tanıma fırsatıdır.
Yurtta Konaklama-Student Residence/Student Hall/Dormitory: Özellikle yaz aylarında boşalan üniversite yurtlarının
dil okulları tarafından kiralanması ile öğrencilere sunulan
bir opsiyondur.
Ev/Daire Kiralama: Birçok kişinin yararlandığı bir diğer fırsat ise okuldan tamamıyla bağımsız olarak bir daire kiralamaktır. Bu seçenek, özellikle uzun süreli olarak yurtdışında
kalacak kişiler tarafından tercih edilmektedir.
Otel: Ekonomik yükü en ağır olan konaklama şeklidir. Genellikle kısa süreli programlar için yurtdışında bulunanlar
tarafından tercih edilmektedir.
Öğrenci Evleri: Ev kiralama ve yurtta konaklama arasında
bir alternatif olan bu konaklama seçeneğinde öğrenci için
farklı ülkelerden 5-6 kişi ile yaşayacağı apartman daireleri
ya da müstakil evler ayarlanmaktadır.
İtalya’da İtalyanca eğitimi almak isteyen öğrencilerin önünde, farklı şehir seçenekleri bulunmaktadır. Her biri kendine
özgü tarihe ve yaşam tarzına sahip bu şehirler öğrencilere
dil eğitiminin yanı sıra köklü bir kültürü, o kültürün içinde
yaşayarak tanıma ve deneyimleme şansını sunmaktadırlar.
Bu şehirlerden bazıları:
Roma: Batı medeniyetinin köşetaşlarından olan çok kültürlü bir şehirde İtalyanca öğrenmek istiyorsanız Roma tam
size göredir. İtalya’nın başkenti Roma Avrupa’nın dördüncü,
İtalya’nın ise en büyük ikinci şehridir. Tarihte yüzölçümü en
geniş sınırlara ulaşmış devlet olan Roma İmparatorluğuna

da başkentlik
yapmış
olan Roma,
bu geçmişini
şehrin tarihi ve kültürel ruhunda yansıtmaktadır. Dünyanın
birçok ülkesinden on binlerce kişinin turistik gezi, eğitim
veya iş amaçlı olarak geldiği bu şehre “Eternal City” (Ebedi Şehir) denmesi belki de bu yüzdendir. Orta Çağ ve Roma
İmparatorluğu’ndan Rönesans ve Barok dönemlerinin kendine has tarzına kadar çok farklı mimari akıma ev sahipliği yapan Roma sokakları aynı zamanda birçok festival ve
kültürel olayın da merkezidir. Rome Cinema Fest, Rome
Jazz Festival gibi alanlarında isim yapmış bir çok sanatçının çalışmalarıyla katıldıkları festivallerin yanı sıra, programında sayısız tiyatro, müzik, film, modern sanat ve dans
performansının bulunduğu Romaeuropa Festival ve Roman
Summers festivalleri her yıl gerçekleşen, Avrupa’nın birçok
ülkesinden katılımcı ve seyirci çeken festivallerdir.
Milano: Nüfus olarak Avrupa’nın beşinci, İtalya’nın ise en
büyük şehri olan Milano aynı zamanda Lombardy bölgesinin başkenti olan ve İtalyan endüstrisinin yoğunlaştığı şehirdir. Orta Çağ’dan itibaren bölgenin ticaret alanında en
önde gelen şehri Milano, sanayi devrimiyle beraber Kıta
Avrupası’nın endüstri merkezlerinden biri konumunu kazanmıştır. Milano’yu öne çıkaran diğer önemli özelliği şüphesiz ki modadır. Moda endüstrisinin ve moda tasarımının
başkenti olarak dünyadaki yeri tartışılmaz olan Milano yılın
her döneminde birbirinden ünlü modacıların defilelerine ev
sahipliği yapmaktadır.
Kültürel olarak ise Milano’nun sunduğu belki de en önemli
etkinlik operadır. Dünyanın en prestiji opera salonlarından
La Scala bu şehirde bulunmaktadır. Buna ek olarak performans sanatları tarihine damga vurmuş oyunların sahnelendiği Teatro delgi Arcimboldi, Teatro Lirico ve Teatro Dal
Verme gibi dünyaca ünlü tiyatro salonları da Milano’da yer
almaktadır. Milano, İtalyanca’yı sürekli devinim halinde, sanatın, modanın ve iş dünyasının Avrupa’daki merkezlerinden birinde öğrenmek isteyenleri bekliyor.
Floransa: İşte Avrupa’nın sanatsal açıdan en zengin ve
büyüleyici şehri. Rönesans’ın doğduğu kent olan Floransa

3-Sınav Hazırlık:
Kurs sonunda İtalyanca dil yeterliliğini, uluslararası İtalyanca sertifikalarından olan DELI, DILI, DILC, DALI veya DALC
sınavlarından birinin sonucu ile belgelemek isteyenler için
hazırlanmış programlardır.
4-İş İtalyancası:
Genel çerçevedeki İtalyanca eğitimine ek olarak iş yazışmaları, toplantı ve sunum yapma teknikleri, rapor hazırlama,
telefon görüşmeleri ve teknik terimlerin kullanımı gibi, iş
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(Firenze) oldukça etkileyici bir kültüre ve geçmişe sahiptir.
Tuscany bölgesinin başkenti olan Floransa 1,5 milyondan
biraz fazla olan nüfusuna karşın her sene en az 1 milyon turist çekmektedir. Şehir bir bütün olarak UNESCO tarafından
“Dünya Mirası Bölgesi” ilan edilmiştir. Ortaçağdan itibaren
kıta avrupasının en zengin şehirlerinden olagelen Floransa,
resim, heykel ve mimari alanlarında çığır açmış Leonardo
da Vinci, Michelangelo, Brunelleschi, Masaccio, Paolo Uccello ve Filippo Lippi gibi bir çok sanatçı yetiştirmenin yanı
sıra dünya edebiyatının önemli isimleri Dante ve Boccacio,
Petrarch ve Machiavelli gibi isimlerin de en büyük eserlerini yazdıkları şehirdir. Göz alıcı mimarisi ve sunduğu diğer
zenginliklerle Floransa, İtalyanca öğrenirken bir yandan da
İtalyan kültürünü yoğun olarak yaşamak için idealdir.
Venedik: İtalyanca’yı dünyanın en güzel ve kendine özgü şehirlerinden birinde öğrenmek isteyenlerin tercihi Venedik,
İtalya’nın kuzeybatısında bulunan Veneto bölgesinin başkentidir ve Veneta Lagünü içerisinde yer alır. 118 ada üzerine kurulmuş olan Venedik UNESCO tarafından “Dünya
Mirası Bölgesi” olarak tescillenmiş bir başka İtalyan şehridir. Kendisini oluşturan bu 118 küçük adanın birbirlerinden kanallarla ayrıldığı şehir dünyanın başka hiçbir şehrine
benzemeyen bir mimariye sahiptir. Venedik, şehir merkezi
ve çevresiyle beraber 1.5 milyondan biraz fazla bir nüfusa
sahiptir ancak, tarihi, kültürü ve mimarisi bu şehri yılda ortalama 3 milyon turist tarafından ziyaret edilen bir cazibe
merkezi haline getirmiştir. Venedik sanat ve kültürüyle de
yaşayanlara ve eğitim için bu şehri tercih edenlere eşsiz bir
deneyim sunmaktadır. Kökleri 12. yüzyıla dayanan Venedik
Festivali, 1895’ten beri iki sende bir gerçekleşen ve modern
İtalyan sanatının örneklerinin sergilendiği Venedik Bienali,
dünyanın en prestijli film festivallerinden olup 1932 yılından
beri devam eden Venedik Film Festivali bu şehirde yapılmaktadır.
Siena: Siena şehri Floransa gibi Tuscany bölgesinde bulunmaktadır ve yine aynı şekilde UNESCO tarafından “Dünya
Mirası Bölgesi” ilan edilmiştir. Roman-Grotesk mimarisinin etkisini gösterdiği
şehirde Siena Katedrali,
Piazza del Campo, Basilica dell’Osservanza, Santa
Maria dei Servi ve Palazzo
Salimbeni’nin de aralarında bulunduğu tarihi yapılar
her gün yüzlerce turist tarafından ziyaret edilmektedir. Siena’yı diğer şehirlerden ayıran özelliklerinden
biri ise ortağçağdan itibaren “contrada”lara, yani
her biri bir hayvan ya da
başka bir maskotla temsil
edilen ve kendi gelenek ve
ritüelleri olan, sınırlarla
ayrılmış bölgelere sahip
olmasıdır. Özellikle yılda
iki defa düzenlenen ve tarihi 16. yüzyıla dayanan at
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yarışı “Palio di Siena”da birbirleri ile yarışan 17 ayrı “contrada,” şehrin kültürüne ve yaşam tarzına büyük renk katmaktadır. Bu farklı deneyimi yaşamak isteyenler için Siena
ideal bir şehirdir.
Torino: İtalya’nın kuzeyindeki Piedmont bölgesinin başkenti olan Torino, Po Nehri kıyısındadır ve Alpler ile çevrilidir.
Modern İtalya’nın tarihteki ilk başkenti olan Torino Roma ve
Milano’nun ardından İtalya’nın en güçlü ekonomiye sahip 3.
şehridir. Şehir merkezi ve çevresi ile yaklaşık 2,2 milyonluk
bir nüfusa sahip olan Torino, meydanları, tiyatro ve opera
evleri, saray, kilise ve başta müzeleriyle Kuzey İtalya’nın cazibe merkezlerinden birisidir. Özellikle Egyptian Museum of
Turin ve The Museum of Oriental Art müzeleri Avrupa’nın bir
çok ülkesinden sanatseverler tarafından ziyaret edilmekte,
Museo Nazionale dell’Automobile ise otomobil tutkunlarını
kendine çekmektedir. Eğitim alanında da köklü kurumlara
sahip olan şehir 608 yıllık Torino Üniversitesi ve 153 yıllık
Torino Polytechnic Üniversitesi’ne ev sahipliği yapmaktadır.
Torino, aynı zamanda endüstri ve ticaret alanında da ülkenin lider şehirlerinden biridir. FIAT, Alfa Romeo ve Lancia
gibi otomobil firmalarının merkezlerinin bulınduğu Torino
“İtalya’nın otomotiv başkenti’ olarak kabul edilir.
Reggio di Calabria: Calabria, İtalya’nın güney ucunda yer
alan Reggio Calabria bölgesinin başkentidir. Bölge kuzeyinde Napoli şehri, güneybatısında ise Sicilya adası ile
komşudur. Calabria bölgesi beş alt-bölgeden (Catanzaro,
Cosenza, Crotone, Reggio di Calabria ve Vibo Valentia) oluşmaktadır. Calabria bölgesinin özellikle sahil şeridi ve dağlık bölgeleri her yıl birçok turist çekmektedir. Bulunduğu
coğrafi konum itibariyle bir “burun” olması ve ılıman iklimi Calabria’yı İtalya’nın en güzel bölgelerinden biri haline
getirmiştir; öyle ki ünlü İtalyan şair Gabriele D’Annunzio,
Calabria’nın Sicilya’ya bakan burun kısmını “İtalya’nın en
güzel 1 kilometresi” şeklinde adlandırmıştır. Bölgenin tarihi kasabalarından Gerace, Squillace, Stilo, Paola, Sybaris
ve Homeros’un hikayelerinde de adı geçen Scilla bölgenin
ziyaret edilmesi gereken yerlerindendir. Calabria, İtalyanca
öğrenmek isteyenlere Akdeniz kültürünün en yoğun şekilde
yaşandığı coğrafi konumu, sahilleri ve muhteşem doğasıyla
İtalya’nın büyük şehirlerine kıyasla çok daha farklı bir deneyim sunmaktadır.
Roman dillerine karşı son dönemde artan ilgiyle beraber
dünyada her geçen gün daha çok kişinin öğrendiği ve konuştuğu bir dili, ister sadece dil eğitimi olarak, ister bir
hobinizle ya da geliştirmek istediğiniz bir mesleki yetinizle
birleştirerek öğrenmek istiyorsanız size İtalyanca’yı ve bu
dilin anavatanı olmasının yanı sıra, sunduğu sayısız tarihi
ve kültürel zenginliği ile İtalya’yı öneriyoruz. İtalya’daki dil
okulları ve programları hakkında ayrıntılı bilgiyi UED üyesi
eğitim danışmanlığı firmaları ile iletişime geçerek edinebilirsiniz.

Üniversite Eğitimi

programına geçiş yapmaktadır.

Kanada

Not ortalaması ve Not Döküm Belgesi:

İklimi, doğal güzellikleri, benzersiz yaşam koşulları ve huzurlu şehirleri ile uluslararası öğrenciler için önemli cazibe merkezlerinden biri olan Kanada, yüksek eğitim standartlarına sahip üniversiteleri ve kolejleri ile de lisans programları için en
çok tercih edilen ülkelerden biridir.
Zira hem defalarca dünyanın en yaşanabilir ülkesi seçilen
hem de son 10 yılda “dünyada yaşamaya en uygun şehirler”
başlığı ile yapılan birçok sıralamada üst sırada yer alan şehirlere ev sahipliği yapan Kanada, yaşamın kalitesi yanında
dünyada eğitim kalitesinin de en yüksek olduğu ülkelerden
biri olarak kabul edilmektedir.

Gene bazı üniversitelerde yazın da ders alınabilmektedir.
Gerek yazın da ders alınabilmesine, gerekse öğrencinin kışın normalden fazla ders seçebilmesine olanak sağlayan
bu esnek öğretim yapısı sayesinde, öğrencilerin lisans eğitimlerini normalden daha kısa sürede tamamlayabilmeleri
mümkündür.

Fiyat ve eğitim kalitesi dengesi açısından değerlendirildiğinde, özellikle ABD ve İngiltere’ye kıyasla daha uygun olması
sebebi ile de oldukça mantıklı bir alternatif olarak ortaya çıkan Kanada’da üniversite eğitimi fikrinin cazibesine kapılan
öğrenciler arasında, birçok da Türk öğrenci bulunmaktadır.
Ülkede, hem ortaöğrenim hem de yükseköğrenimin kalitesini devlet tarafından kontrol edilmektedir. Öyle ki; Kanada’daki her eyalette, o eyaletteki üniversiteleri denetleyen,
sınav standartları ve akademik kadroların yeterliliği gibi
kriterleri inceleyen kurumlar bulunmaktadır.

Kanada’da üniversitelerin ve kolejlerin, uluslararası öğrencilerden istediği belgeler ve kabul kriterleri ile başvuru prosedürü okuldan okula farklılık göstermektedir. Kanada’daki
10 eyaletin çoğunda başvurular direkt olarak okullara yapılırken Ontario gibi bazı eyaletlerde ise yüksek öğrenim için
başvuruları kabul eden merkezlere yapılmaktadır. Başvuru
koşulları ve prosedüründeki bu farklılıkların doğru analizinin başvuruların kabulü için hayati önem taşıdığı unutulmamalıdır. Dolayısıyla; başvuru koşulları hakkında detaylı bilgi için size en yakın UED üyesi eğitim danışmanlık firması
ile temasa geçmenizi tavsiye etmekle beraber, Kanada’da
üniversite eğitimi almak için gerekli başvuru belgeleri ve
koşullar genel olarak şöyle belirtebiliriz:

Tüm bu sıkı denetim sonuç vermekte, ülkedeki üniversiteler,
tesisler, bilimsel araştırma ve akademik saygınlık yanında
eğitim kalitesi açısından da dünyanın lider üniversitelerinin
arasında yer almaktadır.*
Kanada’da lisans eğitimi 4 senedir. Eğitim yılı ise Eylül ayında başlatıp Nisan ayı sonunda bitmekte ve iki dönemden
oluşmaktadır. Başvuru tarihleri, okullar arasında farklılık
göstermekle birlikte, Ocak dönemi için, geçmiş yılın Eylül
ayı, Eylül dönemi için ise Mart-Nisan ayları, son başvuru tarihi olarak belirtilmektedir.
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Yabancı Dil Yeterlilik Testleri:
Kanada’da eğitim dili İngilizce olan bir program, katılacak
öğrencilerden İngilizce yeterliliklerini TOEFL veya IELTS
sınavları ile ispat etmeleri ister. Nadiren bazı üniversiteler,
sadece Kanada için geçerli ulusal sınavlar olan CAEL (Canadian Academic English Language Assessment) veya CanTest sınav sonuçlarını da kabul etmektedir.

Başvuracağınız üniversitenin, sizin akademik geçmişinizi
ve yeterliliğinizi ölçmek için kullandığı en önemli kriter, not
ortalamasıdır. Kanada’daki üniversiteler, genel olarak 100
üzerinden 70 ve yukarısı gibi yüksek bir ortalama isterken,
kolejlerde verilen lisans programları için giriş kriteri daha
düşüktür. Tüm üniversite ve kolejlerin, not dökümünüzü
görmek isteyeceğini de hatırlatmak isteriz. Üniversite ve
kolejlere göndereceğiniz not çizelgelerinin, Fransızca veya
İngilizce olması gerekmektedir. Not çizelgenizi, eğitim kurumunuz tarafından kapalı zarfa konarak ve arkası mühürlü
biçiminde göndermelisiniz.
Referans Mektupları:
Adayların akademik ya da çalışma ve sosyal hayatlarındaki
başarılarını sunabilecekleri referans mektupları, eğitmenler ve işverenlerden temin edilebilir. Referans mektupları,
yazan kişi tarafından kapalı zarfta size teslim edilmeli ve
açılmadan Kanada’daki eğitim kurumuna iletilmelidir.
Niyet Mektubu:
Genel olarak öğrencinin niye belirli bir eğitim kurumunu
ve bölümü seçtiği hakkında bilgi veren niyet mektubu, asla
başvuru prosedürünün gereği, verilmesi gereken ve önem
arz etmeyen bir belge olarak düşünülmemelidir. Aksine bu
belge, okul yetkililerinin öğrenci hakkında verecekleri karar
açısından çok önemlidir.
Kanada üniversiteleri ve kolejleri, Türk öğrencilerin YGS
sınavına girmeleri şartını aramamaktadır. Bunun yanında
birçok üniversite için mezun olunan lise ve mezuniyet notu
önemli bir kriter olmaktadır. Öğrenci eğitim almak istediği bölümün zorunlu tuttuğu temel dersleri aldığı takdirde o
bölüme başvuru yapabilir (Mühendislik için fizik, kimya ve
matematik gibi ya da İşletme için Matematik ve Türk Dili &
Edebiyatı gibi).

Denklik
Kanada’daki üniversitelerin çoğunun, Türkiye’de denkliği
olmakla beraber, özellikle kolejlerdeki lisans programlarının denkliğini, YÖK’ün denklik birimi ile temasa geçilerek
kontrol edilmesi, öğrencinin yararına olacaktır.
Kanada’daki Bir Kolejden veya Türkiye’deki bir Üniversiteden Transfer Olma
Öğrencilerin, lisans eğitimlerinin tamamını Kanada’da tamamlamaları mümkün olduğu gibi, lisans eğitimlerine
Türkiye’de başlayıp Kanada’da sonlandırma ve bir Kanada
üniversitesinin diploması ile mezun olma imkanı da bulunmaktadır. Bu durumda yukarıda değinilen koşullar yanında,
üniversiteler arası denklik ve müfredat konuları önem kazanacaktır.

Fransızca eğitim veren üniversiteler ise öğrencilerin Fransızca seviyesini test edebilmek için, kendi özel uygulamasını
hayata geçirir. Bu da çoğu zaman üniversitenin kendisinin
yaptığı bir Fransızca seviye tespit sınavı anlamına gelmektedir. Gerek İngilizce gerek Fransızca eğitim olsun, öğrencilerden istenilen puanlar, okullar arasında farklılık göstermektedir.

Gene benzer şekilde öğrencilerimiz, Kanada’daki iki senelik bir kolejde ilk iki senelik
eğitimlerini tamamladıktan sonra, 4 senelik
bir üniversiteye de transfer olabilirler. Bu sayede eğitim maliyetlerini daha da aşağı çekmek mümkündür zira bu kolejler üniversitelere göre çok daha uygundur.

Dil yeterliliği, Kanada’daki herhangi bir üniversiteye veya
koleje kabul için yerine getirilmesi gereken bir şart olmakla
beraber, birçok üniversite, öğrencilere şartlı kabul olanağı
da sunmaktadır. Buna göre, akademik gerekliliği sağlayan
ancak yabancı dil eksikliği olan öğrencilere, üniversite ve
kolejler, kendi bünyelerinde veya anlaşmalı dil okullarında
İngilizce hazırlık eğitimi vermektedir. Hazırlık eğitimi sonucunda gerekli yabancı dil düzeyine erişen öğrenciler lisans

Kanada’da Üniversite Eğitimi Alırken Çalışma Olanağı
Kanada’da lisans eğitimi alan öğrenciler akademik sezon sürerken kampüs içinde haftada
20 saat, tatillerde ise haftada 40 saat çalışma
iznine sahip olurlar. Ancak bu bu çerçevede
bulunan işlerden kazanılan paranın öğren-
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cinin ancak cep harçlığını karşılayabileceği unutulmamalıdır. Kanada aynı zamanda yüksek lisans için de dünyada
en çok tercih edilen ülkelerden biridir. Bu ülkede 1 ya da 2
yıl süren master programları mevcuttur. Kanada’nın gerek
lisans gerekse yüksek lisans için çokça tercih edilmesindeki en önemli faktörlerden biri öğrencilere yükseköğrenim
ve sonrasında verilen çalışma izinleridir. Kanada’da yükseköğrenimini tamamlayan bir uluslararası öğrenci 3 yıllık
çalışma iznine hak kazanmaktadır. Bununla beraber isteyen
uluslararası öğrenciler, bu 3 senelik çalışma süresinin ardından göçmenlik veya vatandaşlık için başvuru hakkını da
kazanmaktadırlar.
Siz de Kanada’da üniversite eğitimi alarak tüm dünyada
saygınlığı olan bir üniversite diplomasına sahip olmak ve
kariyer hedeflerinize bir adım daha yaklaşmak istiyorsanız,
kendinize en yakın UED üyesi eğitim danışmanlığı firması ile
temasa geçiniz.
*Dünyanın en önemli üniversite değerlendirme araştırması
olarak kabul edilen Times Higher Education Rankings 2014’e
göre, dünyanın en iyi 100 üniversitesinin 5’i Kanada’da bulunmaktadır. Ülkedeki üniversite sayısının 100’ü geçmediği
ve adı geçen sıralamadaki en başarılı Türk üniversitesinin
199. sırada yer aldığı düşünülürse, ülkenin yüksek öğrenim
kalitesi daha iyi anlaşılır. Times Higher Education Rankings
2014 için; bknz http://www.timeshighereducation.co.uk/
world-university-rankings/2013-14/world-ranking
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İspanya
İspanyolca dil eğitimi alanındaki köklü geleneğini, uluslararası saygınlığı olan yüksek öğrenim
kurumları ile zengin kültür ve tarih birikimiyle birleştiren İspanya, konuk ettiği uluslararası öğrenci sayısını her geçen sene arttırarak İspanyolca öğrenmek isteyen dünya vatandaşlarının ilk
tercihi olmayı sürdürdüğü gibi, yüksek öğrenimleri için farklı destinasyonlar arayan uluslararası
öğrenciler için de bir cazibe merkezi haline gelmiştir.
Resmi adı İspanya Krallığı olan ülke, Avrupa’nın güneybatısında yer alan İber Yarımadası’nda bulunmaktadır. Güney ve
doğudan Akdeniz, Kuzeyden ise Atlantik okyanusuna kıyısı
bulunan ülke, Portekiz, Fransa, Andora ve Cebelitarık ile
komşudur.
1975 te Franco’nun ölümüne kadar dış dünya ile ilişkileri
oldukça kısıtlı tutulan İspanya, özellikle bu tarihten sonra
dünya ile entegrasyonunu geliştirmiş, 1986 yılında Avrupa
Birliği üyesi olmuştur.
Yönetimsel olarak alıştığımız yapılardan farklı bir yönetimsel yapılanmaya sahip İspanya, 50 il, 2 özerk şehir ve
17 özerk bölgeye ayrılmıştır. Ülke her ne kadar 2011 yılında
yaşanan Mortage krizinin ekonomşye etkilerinden dolayı sıkıntılı günler geçirse de halen dünyanın en büyük sekizinci
ekonomisidir ve kişi başına gayrisafi milli hasıla yaklaşık
33.000 Amerikan Doları kadardır.
İspanya’da İspanyolca Dil Eğitimi
Her ne kadar İngilizce, dünya dili olarak kabul edilse ve günümüzde milyonlarca insan İngilizce eğitimi alsa da roman
dillerinin en önemlilerinden olan İspanyolca’ya olan ilgi
de her geçen gün artıyor. Bunun nedenlerinden biri Latin
Kültürü’nün dünya çapında ilgi ile karşılanması olsa da hiç
süphesiz insanların İspanyolca dilini öğrenmeye dair artan
ilgisinin asıl nedeni İspanyolca’nın dünyanın en çok konuşulan 3. dili olmasıdır. Günümüzde dünyada 500 milyon insanın İspanyolca konuştutğu tahmin edilmektedir. Dünyada
60’a yakın ülkede konuşulan, İspanya yanında Küba, Arjantin, Ekvator, Şili, Panama, Kostarika, Meksika, Venezuela,
Kombiya ve Uruguay 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.
İspanya’da İspanyolca eğitimi programları çok geniş bir yelpazede 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 geliştirmeye
yönelik hazırlanmış programlardır.
2-Sınav Hazırlık: Kurs sonunda İspanyolca dil yeterliliğini
uluslararası bir İspanyolca seviye tespit sınavı olan DELE
Sınav sonucu ile belgelemek isteyenler için hazırlanmış
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programlardır.
3-Akademik Yıl Programları: Yüksek öğrenimlerini bu ülkelerdeki bir üniversitede gerçekleştirmek isteyenler veya
işe giriş şartı olarak belli bir düzeyde İspanyolca isteyen firmalara başvuranlar tarafından sıkça tercih edilen bir program türüdür.
4-İş İspanyolcası: Genel çerçevedeki İspanyolca eğitimine
ek olarak iş yazışmaları, toplantı ve sunum yapma teknikleri, rapor hazırlama, telefon görüşmeleri ve teknik terimlerin
kullanımı gibi, iş dünyasında önemli olacak yetilerin kazandırılmaya çalışıldığı dil programlarıdır.
5-Yaz Okulları: Yaz aylarında, 9-17 yaş arası çocuk ve gençlere 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 isteğine göre seçebileceği, 2 haftadan 1 seneye kadar değişebilen uzunlukta bir programa katılabilir. Gene bu programların 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 konaklama alternatiflerinden çok da
farklı değildir. Hemen hemen tüm okullar, aile yanında veya
yurtta konaklama opsiyonlarını sunarken, bazı okullar bunlara ek olarak apartman dairesi, otel ya da hostelde konaklama alternatiflerini de sunmaktadır.
İlk yerleşim yerlerinin milattan önce 1100 yıllarında Feni-

keliler tarafından kurulduğu bilinen İspanya, tarih boyunca
birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olmasından dolayı
oldukça zengin bir kültüre sahiptir. Ülkede farklı doğal güzellikleri ve tarih birikimleriyle öğrencileri cezbeden birçok
şehir vardır.
Bunların belli başlıları ise:
Barcelona: İspanya’nın en büyük 2 şehrinden biri olan Barcelona, aynı zamanda ülkenin 1. Avrupa’nın ise Londra, Paris ve Roma’dan sonra 4. turistik şehridir. 4,5 milyona yakın
kişinin yaşadığı şehir her yıl sayısız turisti de ağırlamakta,
ekonomisine en büyük katkıyı bu şekilde sağlamaktadır.
Uzun sahilleri, ılıman iklimi ve sıcak insanlarıyla öğrenciler
için ideal bir şehir olan Barcelona’da şüphesiz ki, tarihi şehir merkezi Barri Gotic, Antoni Gaudi’nin Sagrada Familia’sı
ve Casa Mila’sı, modern mimarinin sembol yapılarından
Barcelona Pavilion, Picasso Müzesi, Aragon Kralı’nın ortaçağda inşa edilmiş sarayı Palau Reial Major görülmesi şart
olan yerlerdendir. Barcelona’da ağırlıklı olarak konuşulan
dil Katalanca olmakla beraber, şehir halkının tamamı İspanyolca dilini de anlamakta ve konuşmaktadır.
Madrid: İspanya’nın başkenti olan Madrid, aynı zamanda ülkenin en büyük şehridir. 6,5 milyonu aşan bir nüfusa
sahip olan Madrid, Avrupa Birliği ülkeleri içinde Londra ve
Paris’ten sonra gelen en büyük şehirdir. Modern bir mimariye sahip olan şehir aynı zamanda tarihi dokusunu koruyabilmesiyle her yıl dünyanın birçok ülkesinden turist çekmektedir. Şehir 21 ayrı bölgeye bölünmüştür ve her bölge
kendi yerel yönetimi ile yönetilmektedir. Madrid’de bulunan
Prado Müzesi, Reina Sofia Müzesi ve Thyssen-Bornemisza
Müzesi sadece ülkenin değil Avrupa’nın da mutlaka görülmesi gereken müzelerindendir. Bunlara ek olarak Madrid
Krallık Sarayı, Liria Sarayı, Oriente Meydanı ve San Nicolas
de Los Servitas Kilisesi de bu şehri ziyaret edenlerin görmesi gereken yerlerdendir.
Valencia: Valencia 2,5 milyona varan nüfusuyla İspanya’nın
3. büyük şehridir. Avrupa’nın batı kıyısındaki en büyük limana sahip şehir, ekonomisinin önemli kısmını bu konumuna
dayandırmıştır. Bunun yanı sıra turizm alanında da kongre
merkezleri ve festivalleri ile öne çıkmaktadır.
Her yıl mart ayında gerçekleşen festival Las
Fallas, ağustos ayında gerçekleşen ve domates
savaşlarına sahne olan La Tomatina festivali ve
oldukça renkli Kutsal Hafta (Semana Santa) her
yıl birçok kişiyi şehre çeken etkinliklerdendir.
Şehirde resmi dil olarak 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 zengin bir tarih
ve kültür birikimine sahiptir. Şehrin ekonomisi
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 yansıtmıştır.

Öncesinde Emevi’lerin bir kalesi olan Alcazar Kraliyet Sarayı, ortaçağda inşa edilen Torre del Oro kulesi, San Telmo
Sarayı, St. Mary Katedrali, 16. yüzyılda inşa edilen Sevilla
Belediye Binası, Maria Luisa Parkı ve Sevilla Sanat Müzesi
mutlaka görülmesi gereken yerlerdendir.
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 sadece 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 boyunca 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.
Genel Bilgiler:
Yüzölçümü: 505.962 kilometrekare, Nüfus: 47.190.493, Başkent: Madrid, Dil: İspanyolca, Para Birimi: Euro, Uçuş Süresi: 3,5 saat, Saat Farkı: UTC +1 saat diliminde yer alan
ülke Türkiye’den iki saat geridedir. Telefon Kodu: 34
İklimi: Ülke üç taraftan deniz ile kıyıya sahip olması ancak
bu denizlerin çok farklı karakteristik özellikleri, dolayısıyla
da iklim üzerine etkileri değişik olması sebebi ile çok farklı
bölgesel iklimlere sahiptir. Ancak genel olarak kuzeyde, örneğin Madrid’te, kışların soğuk ve yağışlı, tazların ise sıcak
geçtiği söylenebilir. Barselona veya Valenciya dibi güney şehirlerde ise Akdeniz iklimi etkilerini hissettirmektedir.

www.malacainstituto.com

Ülke Rehberi

İspanyolca öğrenirken eğlenin

İspanyolca kursları, mini-kampüs, kültürel aktiviteler, üniversiteye geçiş....

Malaca I N S T I T U T O
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Burslar

kanıtlamak zorundadırlar.

Yurtdışında eğitim almanın en önemli koşullarından birisinin, bu eğitimin mali boyutunu karşılayabilmek olduğu tartışmasız bir gerçektir. Zira yurtdışında eğitim
alabilmek, sadece okul ücretleri değil, konaklama, yemek ve yaşam, uçak bileti ve
ulaşım, vize ve pasaport gibi farklı masraf kalemlerinin üstüste yığılmasına yol açabilir ki eğitim maliyetlerinin Türkiye’den düşük olduğu ülkelerde bile tüm bu kalemlerin toplamı ciddi bir maliyete işaret etmektedir.
Bu nedenle, sadece ülkemizden yurtdışına çıkan öğrenciler değil, tüm dünyadan uluslararası öğrenciler eğitimlerini
finanse etmenin farklı yollarını aramaktadırlar. Her ne kadar birçok ülkede, özellikle yüksek öğrenim programlarına
katılan öğrencilerin okul döneminde yarım zamanlı, tatil
döneminde ise tam zamanlı çalışma ya da üniversitelerde
asistan kadrosunda yer alma gibi farklı seçenekler olsa da
uluslararası öğrencilerin eğitim giderlerini finanse etmek
için sahip olduğu alternatiflerin başında burslar geliyor. Biz
de bu sayımızda sizler için burslar konusunu inceledik.
Burslar hakkında en temel soru; Liyakat mı İhtiyaç mı?

lardan yararlanabilir.
Diğer yandan yurtdışında birçok yüksek öğrenim kurumu,
uluslararası öğrencilere kendi bütçelerine göre değişen
oranlarda burs vermektedir. Özellikle alınan eğitimin akademik seviyesi yükseldikçe, yani lisans programından doktora seviyesine doğru çıkıldıkça, okullardan burs bulma
şansı da artmaktadır. Bununla beraber bu burslara gösterilen talep çok fazla olduğu için çok ciddi kriterler konulmuştur. Ayrıca bursların koşulları, burs veren kuruma bağlı
olarak değişmektedir. Biz gene de sizler için genel olarak
talep edilebilecek şartları derledik.

Gerek ulusal gerekse uluslararası düzlemde birçok kuruluş
burs sunmaktadır ancak toplam icindeki pay olarak bakıldığında, doğrudan üniversitelerin sunduğu burslar ağırlıklı
pay sahibidir. Bu noktada burslar konusunda kabul etmemiz gereken ilk gerçek, yurtdışındaki öğretim kurumlarının
çoğu zaman öğrencinin maddi ihtiyacı ile değil başarı seviyesi ile ilgilendikleri olmalıdır. Zira bu okullar, kendilerini
gerek akademik çevrede gerekse sosyal alanda ve toplum
yaşamında en iyi şekilde temsil edecek öğrencilere burs
vermek amacındadırlar. Kaldı ki adayların mali ihtiyaçları
göz önünde bulundurularak burs verilecek olsa bile, adaylar arasındaki sıralamada geçmiş akademik başarının en
önemli ikinci kriter olacağı da açıktır.

Burs Kazanabilmenin Koşulları

Dil Okulu&Yüksek Öğrenim?
Öğrencilerimizden yurtdışındaki dil okullarından burs almanın mümkün olup olmadığına dair sorular ile sıksık karşılaşmaktayız. Ancak maalesef dil eğitimi almak için yurtdışındaki okullardan burs bulmak mümkün olamamaktadır.

Kimi durumlarda eğitim kurumları, sadece belirli bir alanda veya belirli bir bilim dalında başarı gösteren öğrencilere
burs verirler. Gene, belirli projeleri olan öğrencilere bu projelerine özel araştırma bursları da verilebilmektedir. Açıktır
ki bu durumda da adayın akademik geçmişi önemli bir kriter
olmaktadır.

Bu noktada öğrencilerimizin, bu dil okullarının çeşitli kampanyalarını yanlış anladığı görmekteyiz. Zira yurtdışındaki
dil okulları, temsiliklerini yapan eğitim danışmanlığı firmalarına çeşitli - özellikle dönemsel ve promosyonel- indirimler sunarlar ve bu eğitim danışmanlık firmaları da bu
indirimleri bu okullarda eğitim almak isteyen öğrencilerine
yansıtırlar. Ancak bunlar burs olarak tanımlanmamalıdır.
Zira bunlarda bir liyakat veya ihtiyaç kriteri yoktur, aksine
o dönemde o okula başvuran tüm öğrenciler bu kampanya-

Bu noktada spor burslarına da değinmek yararlı olacaktır.
Yurtdışında, özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde birçok
üniversite -atletizm, yüzme, basketball gibi- belli bir spor
branşında başarılı olan öğrencilere spor bursları da sunmaktadır. Burada en önemli kriter ilgili branşta yetenek -ve
kimi zaman kulüp bazında amatör veya profesyonel olarak
spor yapmak- olsa bile spor burslarına başvuran adaylar
da durumlarının başvurdukları kurum ve eğitim programlarının gerektirdiği akademik şartlara uygun olduğuklarını
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Yukarıda da kendi kendine ortaya çıktığı gibi, bursa hak kazanmak için en önemli kriter hiç şüphesiz öğrencinin akademik geçmişi ve başarılarıdır. Bununla birlikte, hemen
hemen hiçbir burs, yegane bu kritere göre verilmez. Hemen
her durumda başka etkenler de önem arzeder. Bu etkenlerin başlıcaları bilimsel, sportif ve sanatsal beceriler, bu
alanlarda kazanılan ödül ve sergilenen beceriler, toplum yararına faaliyetlerde bulunmak ve sosyal etkinliklere katılım
gibi etkenlerdir. Bu nedenle burs başvurusu yapan adayların sadece akademik başarılarına güvenmeleri de hata olacaktır.

Her durumda adayın eğitim göreceği yabancı dili iyi biliyor,
etkin olarak kullanabiliyor me bunu uluslararası geçerliliği
olan bir seviye belirleme sınavının sonuç belgesi ile ispat
edebiliyor olması çok önemlidir. Gene birden fazla dilde iletişim kurabilme becerisi, adayın burs bulma şansını arttıran bir diğer faktör olacaktır.
Ayrıca bursa aday olan kişinin kendini çok iyi ifade edebilmesi ve okul yetkililerini, niçin bursu hak ettiğine ne niçin
kendisine burs vermeleri gerektiğine ikna edebilmesi de
çok önemlidir. Bu nedenle aday, iyi bir kişisel tanıtım ve
amaç yazısı yazmalıdır, bir bütün olarak kendisi ile ilgili iyi
bir sunum yapabilmelidir.
Burs Veren Kimi Kurumlar
Burslar ile ilgili adayların da dikkat etmesi gereken önemli noktalar vardır. Bunların başında bursun güvenilirliği
gelmektedir. Özellikle internet ortamında rastlanılan burs
ilanları iyi araştırılmalı ve değerlendirilmelidir.
Bunun yanında ülkemizde pekçok köklü kuruluş da burs
vermektedir. Bu kuruluşlardan yurtdışında eğitim için burs
verenlerden bazıları:
FULLBRIGHT Komisyonu, British Council, Rotary International, TUBİTAK, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Türk
Eğitim Vakfı, İstanbul Ticaret Borsası Vakfı, İstanbul Ticaret
Odası Vakfı, Koç Vakfı, Sağlık ve Eğitim Vakfı, Nejat Eczacıbaşı Vakfı, Finans Vakfı, Galatasaray Egitim Vakfı...
Gene WHO-Dünya sağlık Örgütü, Avrupa Birliği Komisyonu,

Avrupa Perlamentosu Eğitim Komisyonu, Birleşmiş Milletler (ve Birleşmiş Milletlere bağlı, UNESCO, UNICEF, UNFPA, UNHCR gibi alt kurumlar) ILO-Uluslararası Çalışma
Örgütü, IMF, Atom Enerjisi Kurumu, NATO, OECD gibi onlarca uluslararası kurum da uluslararası öğrencilere burs
vermektedirler.
Bu bursların haricinde birçok ülke MEB ve Dışişleri Bakanlığı ile koordinasyonlu olarak çeşitli alanlarda burslar vermektedir. Bu burslar ile ilgili bilgileri Milli Eğitim
Bakanlığı´nın web sitesinden takip edebilirsiniz. Gene YÖK,
yurtdışında doktora eğitimi alacak adaylara burs sunmaktadır.
Ayrıca her aday, başvurduğu bursun koşullarını ve kapsamını, hangi durumlarda bursun kesilebileceğini iyice öğrenmelidir. Bilgi eksikliği ya da yanlış bilgilendirme sonucu bursun kesilmesi, eğitimini buna bağlamış öğrencilerin
eğitim planlarının yarıda kesilmesine yol açabilir. Yine gerek burs bulabilmenin gerekse burslar ile ilgili işlemlerin
oldukça zaman aldığı unutulmamalı, üniversite başvurularından en az 1 sene önce burs araştırması için çalışmaya
başlanmalıdır.
Yurtdışında burslar konusunda UED Üyesi eğitim danışmanlığı firmaları ile de temasa geçebilirsiniz. Üyelerimiz
size kendileri burs sunamaz ya da burs bulmayı garanti
edemez. Bununla beraber temsilciliklerini yaptıkları yurtdışı eğitim kurumlarının sundukları burslar, bu bursların
koşulları, adayların hangi bursları hedeflemesinin daha
gerçekçi olup olmayacağı gibi konularda adayı bilgilendirip
yönlendirmekte, burslar ve gerekli başvuru dosyasının hazırlanması konusunda da danışmalık yoluyla adaylara yardımcı olmaktadırlar.
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Hedefimiz;

Misyonumuz;

Vizyonumuz;

Yurtdışı eğitim sektöründe, çağımızın
gerektirdiği kalite standartlarını
oluşturmaktır.

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

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

www.ued.org.tr

