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ilk sayı heyecanı…
U

luslararası Eğitim Danışmanları (UED)
derneği 2001’den beri Türkiye’de yurt dışı
eğitim sektörünün gelişmesi için durmaksızın
çalışmakta ve projeler üretmektedir. Hedeflerimizden biri de sayısı git gide artan danışmanlık firmalarını bir çatı altında toplayarak
kalite standartını daha da yükseltmek ve öğrencilerin en iyi hizmete ve bilgiye ulaşmasını
sağlamaktır.
Hedeflerimiz doğrultusunda birçok proje
ürettik ve hayata geçirdik. Bu projelerimizden
biri UED derneği olarak yurt dışı eğitim dergisi çıkartmak ve sizlere dergimiz vasıtasıyla
da ulaşmaktı.
Yurt dışı eğitim programlarının her geçen gün
daha çok rağbet görmesi sonucunda ortaya
çıkan doğru ve güvenilir bilgi edinme ihtiyacına cevap vermeyi hedefledik.
UED derneğinin İstiklal Caddesi’ndeki ofisinde yaptığımız yoğun çalışmaların sonunda altı
ayda bir yayınlanacak dergimizin ilk sayısıyla
sizlerin karşısındayız!
Bu sayımızda üniversite ve dil eğitimi, work
and travel, İngilizce yeterlilik sınavları gibi
güncel konulara yer verdik.
UED dernek koordinatörümüz ve altı kişilik
ekibimizle sizler için seçtiğimiz konuları beğenerek okuyacağınızı umuyor, eğitim ve kariyer planlarınızı yaparken size ışık tutacağına inanıyoruz.
Dergimiz hakkındaki yorumlarınızı ve gelecek
sayılarda yer almasını istediğiniz konuları bizlerle
paylaşmanızı bekliyoruz.
Bir sonraki sayıda görüşmek dileğiyle!
Ayda Akça AKKOÇ
Editör

N

eden UED? Yurtdışında eğitim alabilmek, ülke ve
okul tercihinden başvuru prosedürüne, vize işlemlerinden uçuşa kadar oldukça kapsamlı bir işlemler bütünün sorunsuz tamamlanmasını gerektirmektedir.
Devamı için Sayfa 11

A

merika’da eğitim detayları nelerdir? En güncel bilgiler, en iyi okullar yaşam alanları nelerdir. Amerikan kültürü hakkında her şey!!!
Devamı için Sayfa 18
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Merak Ettikleriniz
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UED üyeleri Amerikan Konsolosluğunun
Work and Travel toplantısındaydı.

Navitas ABD’ye açılıyor

A

vustralya, Kanada ve İngiltere’de
üniversite geçiş programları sunan Navitas eğitim kurumları,
bu programlarını Amerika Birleşik
Devletleri’ne de taşımak için 4 yeni ortaklığı hayata geçiriyor. İlk öğrenci girişi 2010 Eylül’ünde olmakla beraber,
Ocak 2011 de başlayacak bir sonraki
öğrenci alımı için kayıtlar halen devam
ediyor.

Toplantıda 2010 yılı değerlendirmesi yapılıp programla ilgili genel sorunlar tartışıldı.
2011 için belirlenen vize sistemi tanıtıldı ve
değişiklikler anlatıldı. Amerikan konsolosluğu görevlileri adayların artık DS –formu olmadan vizeye başvuramayacakları vurguladı.
Ayrıca Türkiye‘nin 2010 yılında Work and Travel programına yaklaşık 6.800 öğrenci göndererek dünya genelinde 3. sırada yer aldığı
bilgisi verildi.

Pre-Master Programları da lisans ve yüksek
lisans programları arasında geçiş sağlıyor.
Navitas’ın ABD’deki anlaşmalı üniversiteleri
ise şunlar:
University of Massachusetts Boston
University of Massachusetts Dartmouth
University of Massachusetts Lowell
Western Kentucky University

Üniversite Geçiş Programı (UPP University
Pathway Program) bir çok farklı program alternatifi sunarken öğrenciler için lise ve üniversite arasında bir köprü vazifesi görüyor.

Vize haberleri….
İngiltere vize başvuru merkezleri artık randevusuz vize başvurusu kabul etmeyeceğini
açıkladı...
Kanada Büyükelçiliği 2010 yılı sonuna kadar
İstanbul’da vize işlem merkezi açmayı planlıyor...
İrlanda öğrenci vizesi için Türk öğrencilerine
kolaylık sağlayan yeni ugulama hayata geçirilecek...
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İngiltere Vizelerinde
Online Ödeme
Zorunluluğu
İngiltere Vize Başvuru Merkezi’nin web sayfasında yayınlanan açıklamaya göre, 25 Ekim
2010 tarihinden itibaren İstanbul ve Ankara
Vize Ücret ödemelerine online ödeme zorunluluğu getirilecektir. Türkiye’deki tüm vize
başvuru merkezleri sadece online ödeme kabul edecektir. Online kredi kartı ödemelerinde
sadece Visa ve MasterCard kabul edilecektir.
Diğer kredi kartları ve Debit kart kabul edilmeyecektir. Online ödeme yapıldığında başvuru sahibine ödeme sistemini sağlayan şirketten email ile onay mesajı gönderilecektir
ve bu onay mesajının bir kopyası ödeme yapıldığına dair bir kanıt olarak başvuru evrakları
ile birlikte sunulmalıdır.

Fransız usulü ekmek ve pasta
yapımını öğrenmek isteyenler
için INBP’de 1 veya 2 haftalık kısa programlar

INBP-Institut National de la Boulangerie Patisserie- öğrencileri için yeni bir yurt; The Georges
Charpak Residence

Programa katılım için en az 18 yaşında olmak
ve Fransızca bilmek gerekiyor. Bir veya iki
haftalık kurslar, INBP’nin modern ve donanımlı mutfak ve labaratuarlarında veriliyor.

Fransa’nın önde gelen aşçılık ve pastacılık
okullarından INBP, 78 odalı kendi yurt binasını Eylül ayında hizmete sundu. Tek ve çift kişilijk odaların her biri mobilyalı olup, internet
erişimi, çalışma masası ve tam donanımlı bir
mutfak içeriyor. Duş, tuvalet ve lavabosu da
olan odalarda yaz aylarında dil okulu öğrencileri de kalabiliyor.

Program Tarihleri:
Ekmekçilik: 17-28 Ocak,
27 Haziran-8 Temmuz, 28 Kasım-9 Aralık
Pastacılık: 24 Ocak-4 Şubat,
27 Haziran-8 Temmuz, 28 Kasım-9 Aralık

Daha fazla bilgi ve sorularınız için UED üyeleri
ile iletişime geçebilirsiniz.
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ELS’den üniversite yerleştirme hizmetleri
Amerika’da üniversite kampüslerinde İngilizce dil eğitim programları sunan ELS, Türk öğrencilere Amerikan üniversitelerinden şartlı kabul alma imkanı da sunuyor.
Kabul ve başvuru süreçlerinde bir rehber niteliğinde olan www.usauniversityguide.org adresinde Amerika Yüksek Öğrenim Haberlerini, sık kullanılan akademik kelimeler sözlüğünü ve
ELS’in 600’ den fazla sayıdaki anlaşmalı üniversite listesini bulabilirsiniz.

İNGİLİZCE ÖĞRENİN • KEŞFEDİN • BAŞARIN
ELS Dil Merkezleri sunar:

Seattle

• 50’si Üniversite kampüslerinde
bulunan, Amerika boyunca 55
ELS Merkezi! Bu merkezler
Boston, Chicago, Cincinnati,
Miami, New York, Philadelphia,
Pittsburgh, San Francisco, Seattle,
Tampa, Washington DC ve daha
birçok farklı noktada!
• ELS’ de Akademik amaçlar için
alınan İngilizce Eğitim
Programlarının kalitesi, 600’ den
fazla Amerikan Üniversitesi
ve kabul komisyonları tarafından,
Akademik amaçlar için beklenen
İngilizce yeterliliği olarak kabul
edilir!

• TOEFL IBT, GRE ve GMAT
Sınav Hazırlık Programları
®
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Santa Monica
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San Francisco (2)

MASSACHUSETTS

WISCONSIN

St. Paul
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• Çeşitli Eğitim seçenekleri- Bir
Amerikan Üniversitesinde Eğitim
almak, Kariyerinizde ilerlemek,
veya İngilizcenizi geliştirmek
istiyorsanız, ELS amaçlarınızı
gerçekleştirmenize yardımcı olur!
®

Amerika’ nın hemen hemen heryerinde Üniversite Kampüslerindeki
ve Şehir Merkezlerindeki çok çeşitli Merkezlerimizi Keşfedin!
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Oklahoma City

ARIZONA

Fort Smith

Clemson

ARKANSAS

NEW MEXICO

San Diego

Charlotte

TENNESSEE

SOUTH
CAROLINA

Atlanta

Clemson University

MISSISSIPPI

®

ALABAMA

Ruston

GEORGIA

TEXAS

• ELS Merkezlerinin tümünde resmi
TOEFL® iBT sınavına girme şansı*

LOUISIANA
Houston (2)

• Seçilmiş ELS Merkezlerinde
IELTSTM sınavı

California Lutheran University

• Kapsamlı Üniversite Yerleştirme
Servisi
• Yüksek nitelikli eğitmenler

Orlando
Tampa

Yüksekokul ya da
Üniversiteye bağlı Merkezler
Kampüs Dışında Bulunan
Merkezler

Honolulu

HAWAII

• İleri düzey Dil Eğitim Teknolojisinde
son nokta

FLORIDA
Melbourne

St. Petersburg

San Antonio

Florida Institute of Technology

Miami

YEARS OF LEADERSHIP IN
INTERNATIONAL EDUCATION

* ELS/Juilliard hariç
University of Houston - Clear Lake

www.ELS.edu

•

info@els.edu

www.USAUniversityGuide.org

HABER

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

Leaders in Australian education
www.csu.edu.au/international
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Uluslararası Egitim Dernegi
U

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

K

aliteli, güvenilir ve yüksek standartta hizmet anlayışını kendine prensip edinmiş
olan 15 yurtdışı eğitim danışmanlık firması
tarafından Mayıs 2001’de hayata geçirilmiştir.
Bugün itibarı ile UED ‘nin üye sayısı 39’a ulaşmıştır.
UED; alanında uzman, güvenilir, yüksek tecrübe ve bilgiye sahip, gerek çalışanları gerekse
temsilciğini yaptıkları yurtdışı eğitim kurumları açısından yüksek standartları yakalamış
kuruluşlardan oluşmaktadır.

Amaçlarımız;

• Yurtdışında eğitim almayı düşünen öğrencileri ve velilerini, güvenilir firmalara yönlendirerek tecrübe ve bilgi eksikliğinden dolayı
yaşayabilecekleri zorlukları minimuma indirmek.
• Yurtdışında eğitim almak isteyen öğrencilerde bir güven duygusu oluşturarak, hayatlarındaki bu çok farklı tecrübeye karşı onları
hazırlamak. Yurtdışı eğitim danışmanlığı konusunda belirli bir standart oluşturmak
• Ülkemizde, uluslararası eğitim sektörünün
yasal çerçevesinin iyileştirilmesi için gerekli
çalışmaları yapmak ve bu sayede hem danış-

manlık şirketlerinin hem de yurtdışında eğitim almak isteyen öğrencilerin mağdur olmasını engellemek.
• Üyesi olan kuruluşların, sektördeki değişimlere daha hızlı adapte olmasını sağlayarak, üyelerinin hizmet kalitesini arttırmak ve
bu yüksek kalite standartlarının devamlılığını
sağlamak.
• Yabancı eğitim kurumlarının, temsil yetersizliği yüzünden mağdur olmalarını engellemek.

Hedefimiz;

Yurtdışı eğitim sektöründe, çağımızın gerektirdiği
kalite standartlarını oluşturmaktır!

Misyonumuz;

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

Vizyonumuz;

Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı alanında faaliyette bulunan güvenilir firmaları bünyemizde toplayarak, her koşulda, ülkemizin ihtiyaç
duyduğu kalifiye insan kaynağının teminini
sağlamaktır!
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Neden
UED?
Yurtdışında eğitim alabilmek, ülke ve okul
tercihinden başvuru prosedürüne, vize işlemlerinden uçuşa kadar oldukça kapsamlı
bir işlemler bütünün sorunsuz tamamlanmasını gerektirmektedir. Bu noktada, yurtdışı eğitim danışmanlığı şirketlerinin çok
önemli yeri 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 eğitim danışmanlığı 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 güç durumlara düştükleri görülmektedir.
UED’nin hayata geçirilişi ise işte tam bu
noktada ortaya çıkmakta ve yurtdışı eğitim
sürecinin böylesi ciddi sorunlar ile karşılaşılmadan tamamlanması amacını taşımaktadır.
Uluslararası Eğitim Danışmanları Derneği,
UED, yurtdışı eğitim danışmanlığı alanında
faaliyette bulunan bütün firmalara açık olmakla beraber, sadece belirlediği yüksek
üyelik kriterleri ile belirli bir uzmanlık ve
kalite seviyesine ulaşmış olduğunu ispat
edebilen firmaların üye olabildiği bir dernektir.
UED, üyesi olan bu kuruluşların, her türlü
faaliyetinde bir denetleme mekanizması görevini üstlendiği gibi, bir de şikayet mekanizması geliştirmiştir. Öğrencilerimiz, eğer
bir UED üyesinin temin ettiği danışmanlık
hizmeti sonrasında herhangi bir problem
ile karşılaşırlarsa, bunu UED’ye iletebilir ve
yardım talep edebilirler.
ueducation magazine 13

Dünyaya Açılan Kapı

İNGİLTERE
Günümüz dünyasında, geniş coğrafi alanlarda büyük kitleler tarafından konuşulan ve küresel diller
olarak nitelenen birçok yabancı dil
bulunmaktadır.
Ancak bunların arasında biri var ki, gerek iş
çevrelerinde ve ekonomi dünyasında, gerek
akademik ve kültürel alanda, gerekse sosyal
hayat ve günlük yaşamda milyonlarca insan
tarafından kullanılması nedeni ile dünyanın
resmi dili olarak ta-nımlanabilir.

Her sene yaklaşık 500.000 kişinin, İngilizce
öğrenmek için İngiltere’ye gittiği tahmin edilmektedir. Bu kişilerin yaklaşık yüzde yetmiş
beşinin, İspanyolca, Almanca, İtalyanca gibi
dünya dillerine ev sahipliği yapan Bat Avrupa ülkelerinden geliyor olması bile tek başına
İngilizce konuşabilmenin önemini, İngilizce
eğitiminde İngiltere’nin konumunu ifade etmeye yeterli bir örnektir.
Uluslararası öğrencilere dil eğitimi veren 5000 kadar okula ev sahipliği yapan
İngiltere’de onlarca farklı dil eğitim program
sunulmaktadır. Öyle ki günümüzde birçok
okul, kişilere ve gruplara özel tasarlanmış
kurslar bile sunmaktadır.

Genel İngilizce programlarının süresi 2 haftadan 2 seneye kadar değişebilmektedir. Ayrıca, birçok okul olması ve esnek program
tarihleri sunulması nedeni ile hemen her hafta, yeni başlayan bir Genel İngilizce programı
bulabilmek mümkündür.

Bununla beraber, İngiltere’de yaygın olarak
sunulan İngilizce Programlar , genel olarak
şunlardır:

İngilizce, şu an dünyada 1 milyar insanın anadilidir ve ayrıca 1 milyar insan ikinci dil olarak İngilizceyi kullanmaktadır. Ayrıca şu an
tüm dünyada İngilizce eğitimi alan kişilerin
toplam sayısının 1 milyar olduğu tahmin edilmektedir. İngilizce, hiç tartışmasız, dünyanın
en çok konuşulan dilidir.

• Genel İngilizce Programları Kişilerin günlük
yabancı dil kullanım gereksinimlerine cevap
vermek amacıyla tasarlanmış olan, bu amaçla kullanı- lacak okuma, yazma ve konuşma
yeteneklerini geliştirmeye odaklanmış programlardır.

Bir yabancı dili öğrenmenin en iyi ve hızlı yolunun, o dilin ana dil olarak konuşulduğu ülke-

de, o dili yaşayarak öğrenmek olduğu açıktır.
Bu düşünceden hareketle Amerika Birleşik
Devletleri, Kanada, Avustralya, Malta, Yeni
Zelanda, İrlanda ve hatta Güney Afrika gibi
ülkeler, İngilizce eğitimi almak isteyen uluslararası öğrencilere ev sahipliği yapmaktadır.
Bununla beraber, gerek İngilizcenin anavatanı olması gerekse İngilizce eğitiminde bir
marka haline gelmesi sebebi ile İngiltere; İn14 ueducation magazine

gilizce eğitimi almak isteyen öğrencilerin en
çok rağbet gösterdiği ülke olmaktadır.

Haftalık ders saatlerine göre standart (haftada 20 ders saati) , yarı yoğun ya da yoğun
( haftada 30 ders saati) Genel İngilizce programlar olarak adlandırılmaktadır. Genel İngilizce programlarında dersler genellikle
öğlene kadar verilir ve öğleden sonra çeşitli
sosyal aktiviteler veya bireysel çalışmalar ile
geçer. Yoğun programlarda ise öğleden sonra da dersler sunulmaktadır. Öğleden sonra
sunulan bu derslerde belli konulara odaklanmak mümkün olabilmektedir. Bazı okullar
nadiren derslerin öğleden sonra verildiği Genel İngilizce programları sunmaktadır.

• Akademik Dönem & Akademik Yıl Programları Diğer programlara göre daha uzun süreli
programlardır. Akademik dönem /Akademik
sömestir programları 20-32 hafta sürebilmekle beraber, akademik yıl programları 48
haftaya kadar uzayabilmektedir. Bu programlar, özellikle üniversite eğitimini İngilizce alacak öğrenciler için ideal programlardır. Dolayısıyla İngiltere’de üniversite eğitimi almayı
hedefleyen öğrenciler, çoğu zaman bu tarz
programları tercih etmektedirler.
• Mesleki İngilizce Programları (Özel amaçlı
programlar) Belli iş kollarında çalışan kişilerin mesleki gereksinimlerine cevap vermek
amacıyla tasarlanmış programlardır. Hukuk
İngilizcesi, Havacılık İngilizcesi, Tıp İngilizcesi, Askeri İngilizce, Turizm İngilizcesi gibi onlarca farklı alanda sunulan Mesleki İngilizce
programları , hem İngilizcenizi geliştirmenize
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Abc

hem de işinizle ilgili terminolojiye ulaşmanızı
sağlayacak programlardır.
Abc

Bu programlar, dünyanın birçok farklı ülkesinden gelen ve aynı iş kolunda çalışan profesyonellerin bir araya gelmesini sağlamas
açı- sından da katılımcılar için yararlı programlardır.
• Sınav Hazırlık Programları, Öğrencileri,
gerek daha sonraki eğitimleri gerekse kariyerleri için ihtiyaç duyulan yabancı dil yeterlilik sı navlarına hazırlayan programlardır. Bu
sınavlar, IELTS, TOEFL, Cambridge Sınavları
(KET, PET, FCE, CAE, CPE) gibi genel veya
akademik amaçlı sınavlar olabildikleri gibi,
mesleki İngilizce yeterliliğini ölçen sınavlar
da olabilmektedir.
• Teacher Training Programları, Halen İngilizce öğretmeni olan veya İngilizce öğretmeni
olmaya aday kişilerin mesleki gelişimlerine
odaklanmış programlardır. Bu programların
içeriği ve işleyişi, kişilerin İngilizce seviyelerinden daha ziyade öğretmenlik mesleği ile
ilgili gereksinimler düşünülerek tasarlanmışlardır.
• İş İngilizcesi Programları Çalışanların, iş
hayatında yabancı dillerini etkin kullanmak
için gerek duyabilecekleri yeterlilikler üzerine
odaklanan programlar olup, işletme, ekonomi, pazarlama, uluslararası ilişkiler ve uluslararası iletişim gibi sektörlerde çalışan profesyoneller veya bu gibi sektörlerde kariyer
hedefleyen kişiler için uygun programlardır.
Bu programlar, Genel İngilizce programları
ile beraber de alınıp kombine edilebilmektedirler.
• Yaz Okulu Programları, Yaz tatillerinde, 7-19
yaş arası öğrencilere açık olan programlardır. Farklı yaş grupları için düzenlenen yaz
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Studying at Embassy has been
the greatest experience in my life!
The staff, the teachers, the classrooms,
the technology... everything is perfect!
I’ve learned a lot and not just English
– I’ve also met wonderful friends from
different cultures that have made
my travels amazing.
Abc

Angelica Maria Vivas
from Colombia
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okulu programları , 2 haftadan 12 haftaya kadar düzenlenmektedir.
Genellikle yaz okulu programları öğlene kadar ders, öğleden sonra ise çeşitli spor faaliyetleri ve sosyal aktiviteler ile desteklenmektedir. Bu yaz okulu programları, küçük yaş
grubundaki öğrencilerin İngilizce öğrenmelerinin yanında, hem yaz tatillerini en iyi şekilde geçirmelerine hem de kişisel gelişimlerini
desteklemeye yardımcı olmaktadır.

Great
Discounts!
15% off US/UK
20% off Aus/NZ
25% off Sydney

The award-winning
Embassy experience
State-of-the-art technology and experienced teachers at
20 superb worlwide locations, means Embassy always
provides a unique learning experience. Our courses are
designed to achieve practical results, from measurably
improved fluency, to formal independent qualifications
or English for entry into university. A multiple agent-voted
award-winner, Embassy is proud to provide consistently
high levels of student satisfaction.

İngiltere’deki dil okullarının hepsi British Council ve Education UK isimli iki kuruluş tarafından denetlenmektedir. Akredite edilmiş bu
okulların listesi http://www.britishcouncil.
org/accreditation- az-list.htm web sitesinden
temin edilebilir.
Konaklama Alternatifleri
İngiltere’deki hemen her okul, uluslararası
öğrencilere İngiliz aile yanında veya yurtta
konaklama şeklinde iki alternatif sunmaktadır. Öğrencilerin yanlarında konakladıkları aileler, okullar tarafından denetlenmekte,
yanında kalınacak aile hakkında bilgiler, öğrenci İngiltere yolculuğuna çıkmadan hemen

embassyces.com
11308 10.10

Why Embassy?
●
●
●
●
●
●

Award-winning teaching
20 superb locations
State-of-the-art teaching technology
Qualified and experienced teachers
Wide range of great accommodation options
Huge variety of exciting activities
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önce kendisine sunulmaktadır. Bu sayede
öğrenciler için en uygun ailenin bulunması
amaçlanmaktadır.
Yurtlar ise okulların
yanında ilgili resmi
kurumlar taraf ndan
denetlenmektedir. Güvenliğin en üst düzeyde tutulduğu yurtlar,
öğrencilerin
birçok
sosyal ihtiyacına cevap verecek şekilde
tasarlanmıştır.
Bununla beraber, hangi
konaklama alternatifinin daha doğru bir seçim olduğu sorusunun
cevabı , kişiden kişiye değişmektedir. Yurtlar
genellikle daha çok uluslu bir ortam sunduğu
için öğrencilerin pratik yapmalarına olanak
tanırken, aile yanında konaklama ise bir aile
ortamında bulunmak ve İngiltere’deki günlük
yaşama daha kolay dahil olabilmek açısından
yararlı olabilmektedir.
Bu iki alternatifin yanında, otel veya öğrenci
hostellerinde konaklama, apartman dairesi
veya paylaşımlı katta konaklama gibi farklı
alternatifleri de sunan okullar bulunabilmektedir. İş adamlarına yönelik stüdyo daireler
desunulmaktadır.
Vize ve Çalışma İzni
İngiltere’de dil eğitimi alacak öğrenciler iki
farklı vize türüne başvurabilmektedir. Student
Visa olarak adlandırılan Öğrenci Vizesi’ne
başvuracak uluslararası öğrencilerin, en az
B2 (orta- intermediate) seviyesinde İngilizce
bilgisine sahip olmaları gerekmektedir. Bu
vize 6 aydan uzun bir programa katılabilmek
için şarttır. Gerektiği durumlarda uzatılabile-
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Yurtdışı Eğitim!

cek bir tür vize olan bu vizeye sahip öğrenciler part-time çalışma iznine sahip olurlar.
Part-time çalışma süresi haftada 10 saat ile
sınrlıdır.
Student Visitor Visa olarak adlandırılan Öğrenci Ziyaretçi Vizesi, B2 seviyesinde olmayan
öğrencilerin veya 6 aydan daha kısa süreli bir
programa katılmak isteyen öğrencilerin başvuracağı vize türüdür. Zira bu vize türü ile ancak 6 aydan daha kısa süreli programlara katılmak mümkündür. Bu vize türü uzatılamaz
ve öğrencilere çalışma izni sağlamamaktadır.
İngiltere’de dil eğitimi alacak öğrenciler, haftada en az 15 derslik programlara katılmak
zorundadırlar.

Lise yıllarıydı, AFS adını
duyduğumuzda hepimiz
müdür
yardımcısının
odasının kapısında soluğu almıştık. Yurtdışı adını duyduğumuzda içimiz
içimize sığmıyordu. 80’li
yılların Türkiye’sinde bir
başka ülkede olmak için
can atıyorduk. Aramızdan seçilen şanslı arkaNuran ÇAKMAKCI
Yazar
daşlarımızın arkasından
hayıflanarak el salladığımızda içimiz içimizi yiyordu.
O yıllarda yurtdışına gitmek, eğitim görmek için
babanızın cüzdanının biraz kalın, ufkunun da
çok açık olması gerekiyordu. Zaten kız çocuğu
olarak tek başına yaban ellerde olabilmeniz için
aile üyelerinin yanı sıra konu komşuyu da ikna
etmekte fayda vardı.
Üniversite yıllarında da yurtdışına şöyle bir uğrayanları, hele de birkaç yıl kalıp eğitim alanlar
bulundukları her yerde fark edildiler. Giyimleri,
davranışları, hatta bilerek bozdukları Türkçeleri
ile pek havalı duruyorlardı.
Yıllar geçtikçe iş hayatına atılıp, üstelik eğitim
ve biraz da İnsan Kaynakları boyutuna kafa yorunca o lise yıllarında hayıflandığım, üniversite
yıllarında kıskandığım arkadaşlarımın hava atmakta haklı olduğunu gördüm.
Öncelikle yurtdışı deneyimi önce insana özgüven kazandırıyordu. Yabancı dili öğrenmeyi kolaylaştırıyor, geliştiriyor, eğitim anlamında bambaşka ufuklar açıyordu. Ayrıca çantalarda farklı
ülkelerden, farklı dillerden, renklerden kartvizitlerin sayısı artıyordu. Sonuç ne olursa olsun
geriye dönüldüğünde iş kapıları da sonuna kadar açılıyordu.

m a k a l e
Yüksek lisans revaçta
Aradan yıllar geçti. Oğlum oldu. Şimdi 12 yaşında. Bulduğum ilk fırsatta onu İngiltere’de yaz
okuluna gönderdim. 3 haftada bir dili elbette öğrenemezdi. Ama hiç değilse yabancı dilin hayatta
ne kadar önemli olduğunu yaşayarak görürdü.
Yanılmadım da. Döndükten sonra artık benim
ona İngilizcenin ne kadar önemli olduğuna dair
nutuklar çekmeme gerek kalmadı. Telaffuzuna
da dikkat ederek, İngilizce derslerine daha fazla ilgi gösterdi. Kitapçılarda Türkçe’nin yanısıra
İngilizce kitaplarla da ilgilenmeye başladı. Biraz
daha büyüyünce bu kez dil öğrenmek için daha
uzun süreli gezilere göndermeyi düşünüyorum.
Oğlum gibi yurtdışına dil öğrenmek için gidenlerin yanı sıra orta ve yükseköğretimi yapmak
isteyenler de var. Şimdi kiminle karşılaşsam
çocuğunu yurtdışında yüksek lisansa göndermenin peşinde. Gerek okurlarımdan, gerekse
çevremden ülkeleri ve okulları soranların sayısı arttı.
Geçtiğimiz ay İngiltere’ye yaptığım gezide de yanılmadığımı gördüm. Gittiğim her üniversitede
veya kursta birkaç öğrenci ile karşılaştım. Birçoğu orta halli ailelerin çocuklarıydı. Kimi kendi
çabasıyla harçlığını biriktirip soluğu burada almış, kimi ailesinin desteğiyle Londra’ya gelmişti.
Hukuku, tıbbı, işletmeyi bitirip yüksek lisans
yapmak için gelen de dilini geliştirmek için birkaç aylık kursa yazılan da vardı. Daha iyi bir gelecek ve kariyer için bu yolu deneyenler kendilerinden daha emindi. Yolun başında olanlar ise
biraz umutsuz.
Kim ne derse desin, en iyisi fırsatınız varsa yurtdışı deneyimi yaşayın. Yere daha sağlam basmak, farklılık yaratmak ve de parlak bir kariyer
için denemekte fayda var.
Pişman olma
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mik çalışmaların rahatlıkla yapılabilmesi için
sağlanan imkanlar mevcuttur. Ayrıca dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen uluslararası
öğrencilerle bir arada yaşayarak, Amerikan
kültürünü ve farklı kültürleri tanıma ve bu
kültürlerden arkadaş edinme şansı gibi nice
güzellikler yakalanabilmektedir “Fırsatlar Ülkesi” Amerika’da.

“Fırsatlar Ülkesi”

Amerika

Bilimsel, sosyal ve teknolojik gelişmelerin en
yakından takip edildiği ve uygulanmaya çalışıldığı Amerika Birleşik Devletleri’nde, eğitim sistemi genel itibariyle 12 yıllık bir süreci
kapsamaktadır. Öğrenciler, bu 12 yıllık eğitim
sürecinde ilk, orta ve lise eğitimlerini tamamlarlar. Lise sonrasında verilen Eğitim ise,
2 yıl süren Community College veya 4 yıllık
(Bachelor’s Degree) üniversite eğitimi şeklinde yüksek öğrenimle devam eder.
Çoğu Amerikalı öğrenci tarafından tercih edilen Community College’lar Önlisans Diploması veren, 2 yıllık üniversitelerdir. Community
College’larda 2 yıl eğitim aldıktan sonra, 4
yıllık bir üniversiteye transfer olabilir, 3. ve

Y

urtdışı eğitim denilince akla ilk
gelen ülkelerin başında Amerika Birleşik Devletleri gelmektedir. Günümüzde dünyanın birçok
farklı ülkesinden yüz binlerce öğrenci, Amerika’da İngilizce eğitimi
almak, yüksek öğrenim görmek,
arzu ettikleri eğitim programlarına katılmak veya turist olarak seyahat etmek amacıyla Amerika’ya
gitmeyi tercih etmektedir.
İngilizce öğrenmek veya İngilizce dil seviyelerini ilerletmek için tüm dil becerilerinin (okuma, yazma, konuşma, dinleme, deyim bilgisi,
kelime bilgisi vs.) geliştirildiği İngilizce eğitim
kurumları ve pratiğinizi geliştireceğiniz sosyal
ortamların yani sıra, 4000’den fazla yüksekokul ve üniversitesiyle Amerika, dünyadaki en
iyi yükseköğrenim sistemlerinden birine sahiptir ve bu üniversitelerden alınan diploma-

4. sınıfları başarıyla tamamladıktan sonra,
dört yıllık üniversite diplomanızı alabilirsiniz.
Community Collegelar’ın bu denli tercih edilmesinin nedenlerinin başında, giriş koşullarının 4 yıllık üniversitelere oranla daha esnek
ve eğitim ücretlerinin çok daha ekonomik oluşu gelir.
Liseden sonra belirli bir alanda eğitim almak
üzere, direk 4 yıllık bir üniversiteye de başlanabilir. Amerikada devlet ve özel olarak çok
sayıda üniversite bulunmaktadır ve üniversiteler önlisans, lisans, yüksek lisans, doktora
programları vermektedir.

YARIM ILAN
lar tüm dünyada tanınmaktadır. Sosyal becerilerin geliştirilebilmesine olanak veren,
çeşitli kültürel aktivitelerin olduğu okullar
ve üniversitelerde; ezbercilikten uzak, kişisel
gelişimi destekleyen, öğrenciyi düşünmeye,
araştırmaya, uygulamaya yönelten esnek ve
özgür eğitim ortamı ile, ileri düzey bilgisayar
teknolojisi, kütüphane, laboratuar, araştırma merkezleri kullanımı, bilimsel ve akade-
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Özel ve eyalet üniversiteleri arasında eğitim
kalitesi ve sunduğu olanaklar açısından bir
fark yoktur.
Almak istediğiniz eğitim ister Community
College, ister direk 4 yıllık bir üniversite veya yüksek lisans eğitimi olsun, üniversitelere
başvurduğunuzda kabul almanız için ilk etapta
aranan bazı temel koşullar vardır. Bunlar; not
ortalamanız, Amerika’daki eğitim ve yaşam
giderlerinizi karşılayabileceğinizi gösteren
mali kaynaklarınız ve İngilizce yeterliliğinizdir. En son mezun olduğunuz okuldan aldığınız
not dökümü (transcript) başarı durumunuzu
ortaya koyacak, başvurunuzu değerlendiren
komisyona nasıl bir akademik geçmişiniz olduğuna dair ipucu verecektir.
Almak istediğiniz eğitim ister Community
College, ister direk 4 yıllık bir üniversite
veya yüksek lisans eğitimi olsun, üniversitelere başvurduğunuzda kabul almanız için
ilk etapta aranan bazı temel koşullar vardır.
Bunlar; not ortalamanız, Amerika’daki eğitim ve yaşam giderlerinizi karşılayabileceğinizi gösteren mali kaynaklarınız ve İngilizce
yeterliliğinizdir. En son mezun olduğunuz
okuldan aldığınız not dökümü (transcript)
başarı durumunuzu ortaya koyacak, başvurunuzu değerlendiren komisyona nasıl bir
akademik geçmişiniz olduğuna dair ipucu
verecektir.
Amerikada eğitiminize başlayıp sürdürebilmeniz için İngilizce bilmeniz zorunludur.

Your direct access to university
in the USA and Canada
With over 30,000 international students currently studying with us, we
understand the world’s learning needs. We’ve become one of the most trusted
providers of education and training in the world. Join the thousands of students
who have chosen a Navitas program as their preferred option for accessing
higher education studies and preparing for their future careers.
Bu dile hakim olduğunuzu gösteren İngilizce yeterlilik sınav sonuçlarını sunabilir veya
İngilizce dil eğitimi veren, eğitim kalitesiyle
kabul görmüş bir dil okulundan şartlı kabul
alabilirsiniz. Şartlı kabul; yüksek öğrenim
görmek isteyen bir öğrencinin, üniversitenin
beklediği gerekli diğer tüm koşulları karşıladığı halde, yabancı dilde yeterli düzeyde
olmadığı durumlarda, öncesinde söz konusu
üniversitenin tanıdığı ve anlaştığı bir dil eğitim kurumundan İngilizce eğitimi alarak üniversitenin istediği dil seviyesine ulaşma ve
sonrasında da akademik programa başlama
hakkı elde etmeleridir

NAVITAS UNIVERSITY PATHWAY PROGRAMS
NAVITAS CANADA
Winnipeg:
International College of Manitoba (ICM) your pathway to
the University of Manitoba
Vancouver:
Fraser International College (FIC) in association with
Simon Fraser University
Undergraduate Programs in Engineering; Business; Science;
Computing Science, and Arts and Social Science
NAVITAS USA
Four Navitas Colleges offering Undergraduate and Postgraduate
options at the following key University partners:
University of Massachusetts: Dartmouth, Lowell and Boston
Western Kentucky University (WKU)
All majors through to Master’s Degrees

For more information, contact our Navitas Turkey Office
Phone: 216 373 6694 Email: yonca.yegen@navitas.com

navitas.com
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Üniversitelerden kabul almak için öğrencinin başarı durumu, finansal yeterlilik ve yabancı dilde yetkinliğin dışında, gerekli diğer koşullardan biri de bazı test sonuçlarıdır.
Bu testler;

SAT (Scholastic Aptitude Test) &
ACT (American College Testing)

Lisans Eğitimi içindir.
Bu iki sınav da üniversite sınavına benzemektedir ve sınav dili İngilizce’dir.
ACT ile ilgili detayli bilgiyi www.act.org SAT icin ise http://www.collegeboard.com/ adresinden alabilirsiniz.

GMAT (Graduate Management
Admission Test)

Lisanüstü Eğitimi içindir.
Amerika’da işletme gibi bölümlerde yüksek lisans eğitimi almak isteyen
öğrencilerden istenilen sınavdır. Detayli bilgi ve sınav kaydı için www.
mba.com sitesine bakabilirsiniz.

GRE (Graduate Record
Examination)

Lisans Eğitimi içindir.
Amerika’da mühendislik ve sosyal bilimler alanlarında yüksek lisans
yapmak isteyen öğrencilerin girmesi gereken sınavdır. Detaylı bilgi için
www.gre.org sitesine bakabilirsiniz.

Essay/Statement of Purpose

Öğrencinin hedeflerini, amaçlarını, beklentilerini ve neden söz konusu
üniversiteye başvurduğunu anlatan İngilizce niyet mektubudur. Amerikan üniversitelerinin kabul komisyonları bu mektuplarda yazılanlarla
öğrenci hakkında fikir sahibi olurlar. Lisans, yüksek lisans, PhD gibi akademik eğitimler için istenmektedir.

Resume (CV)

Yüksek Lisans eğitimi için bazı üniversiteler tarafından istenmektedir.
Öğrenciler eğitim, staj ve iş tecrübelerini özgeçmişlerinde anlatırlar.

Referans Mektupları

Üniversite için lise öğretmenlerinden, yüksek lisans için üniversite eğitmenlerinden alınan, öğrencinin eğitim durumları ve eğitim dönemleri
boyunca gösterdikleri performans ve öğrencinin akademik çalımaları
hakkında bilgi veren mektuplardır.

Ders Dışı Faaliyetlere Katılıma
Dair Belgeler

Ders dışı faaliyetlere katılımın sunulması, kabul sürecinde önemlidir ve
bu katılımın derinliği de dikkate alınır. Öğrenciler, tam ve sınırlı sayıda
ilgi alanına odaklandıklarında, bir ana dal veya kariyer hedefi ile ilgili faaliyetleri vurguladıklarında, liderlik beceri ve yeteneklerini gösterdiklerinde bunu başarabilirler. Bunlarla birlikte genel olarak, üniversitenin
değerlendirme sistemine bağlı olmaksızın becerilerinizi, deneyimlerinizi
ve kişisel özelliklerinizi gösteren iyi bir tablo sunmalısınız. Başvurular,
başarı potansiyelinizi ve kampüsteki öğrenci yaşamına ne tür katkılarda
bulunabileceğinizi vurgulamalıdır.

Barbaros Bulvarı Akdoğan
Sok. No:73/3
Beşiktaş-İstanbul

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

0212 259 07 74
www.afegitim.com

0212 249 94 89
www.academix.com.tr

Altıyol Osmanağa Mah.
Güntan İşhanı No:11 K:2 D:2
Kadıköy-İstanbul

Mete Cad. Süren Apt. No:14/3
Taksim-İstanbul

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

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

0212 249 53 10
www.atlasedu.com

t: 0212 393 82 96
www.advis.com.tr

0216 336 33 61
www.biltur.com

Hasfırın Cad. Vidin İşmerkezi
No:65/40 Beşiktaş-İstanbul

Barbaros Bulvarı No:91
Beşiktaş-İstanbul

Aydede Cad. No:16/9-10
Taksim-İstanbul

Bestekar Sok. No:82/3
Kavaklıdere-Ankara

0212 327 66 34
www.bogaziciedu.com

0212 327 51 51
www.britishside-edu.com

0212 237 24 20
www.camelot.com.tr

0312 468 00 30
www.campusum.com.tr

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

Valikonağı Cad. Saadet Apt.
No.62 K.1 D.3 Nişantaşıİstanbul

Zambak Sok. Fırat Apt.
No.12/3 Taksim-İstanbul

İstiklal Cad. Aznavur Pasaji
No:108/8 Beyoğlu
İstanbul-TURKEY
+90 0212 251 44 41
info@ued.org.tr
www.ued.org.tr

0216 550 12 13
www.atec.com.tr

0212 292 40 26
www.cds.com.tr

0212 234 48 99
www.edcon.com.tr

Mete Cad. Ayanoğlu İşhanı
No:14-4 Taksim-İstanbul
0212 393 82 96
www.advis.com.tr

0212 292 61 83
www.edumar.net

Bağdat Cad. Yenel Apt.
No:350/8
Şaşkınbakkal-İstanbul
0216 358 89 19
www.asba.com.tr

Gerekli evraklarınızı hazırladıktan sonra, beklenti ve ihtiyaçlarınıza göre seçtiğiniz okullarda
Önlisans, Lisans, Yüksek Lisans, PhD programları için; okul araştırması, başvuru, kabul için
değerlendirme ve öğrenci vizesi hazırlıkları süreçlerinin alacağı zamanı dikkate almalı ve eğitiminize başlayacağınız tarihten en az 12 ay önce başvuru için harekete geçmelisiniz.
Serpil Yavuz
ELS American Education Center
Cumhuriyet Cad No 141/1 Harbiye Ordu Evi karşısı
syavuz@els.edu
0212 291 3920
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İnönü Cad No:11/2
Gümüşsuyu Taksim-İstanbul
0212 292 34 55
www.ef.com

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

Cumhuriyet Cad. No.141/1
Harbiye-İstanbul

Barbaros Bulvarı No:29/10
Beşiktaş-İstanbul

0212 291 39 20
www.els-aec.com

0212 236 04 44
www.elt.com.tr
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eden İş
İngilizcesi ?

İstiklal Cad. Aznavur Pasajı
No:108/5 Beyoğlu-İstanbul
0212 244 62 30
www.genctur.com

Mete Cad. No:12/9 Beyoğluİstanbul
0212 292 39 04
www.idealsas.com

Konaklar Mah. Büyükdere
Cad. No:182 1. Blok K:4 D:16
Yeni Levent-İstanbul
0212 2710 64 19
www.meda.web.tr

Gazi Osman Paşa Bulvarı
No:9 Esen Han K:6/601 İzmir
0232 489 23 89
www.ottomanyouth.com

Bağdat Cad. Erker Apt.
No:368/13 K:2 Şaşkınbakkal
Kadıköy-İstanbul
0216 356 38 98
www.teoremedu.com
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Dörtyüzlü Çeşme Sok. Güneş
Apt. No:2/2 Barbaros Bulvarı
Beşiktaş-İstanbul
0212 227 02 27
www.global-yurtdisiegitim.com.

Beşiktaş Meydanı
Serencebey Yokusu
Fırat İş Hanı No:1/17 K:2
Beşiktaş-İstanbul
0212 259 48 58
www.ies-intervega.com

1723 Sokak No:6 K:3 D:304
Karşıyaka-İzmir
0232 369 92 72
www.monatedu.com

Bahariye Cad. Tavukçuoğlu
İşmerkezi No:58/1
Kadıköy-İstanbul
0216 450 53 40
www.sempaedu.com

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

Mustafa Kemal Bulvarı
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Kadıköy-İstanbul
0216 414 79 88
www.istanbulyurtdisiegitim.com.

Tunalı Hilmi Cad.
Demirdöğen İşhanı No:98/7
Kavaklıdere-Ankara
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Palas Apt. No:1 K:1 D:4
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www.omegaegitim.com.tr

0212 237 50 37
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Ataşehir Bulvarı Ata 2/3 D:27
K:2 Ataşehir-İstanbul

Bağlarbaşı Kısıklı Cad. No:26
Altunizade-İstanbul

0216 580 99 60
www.sertur.com

0216 554 38 90
www.seturegitimhizmetleri.com

Valikonağı Cad. Polat Apt.
No.99 K.8 D:16
Nişantaşı-İstanbul
0212 247 58 69
www.yakinbati.com.tr

Söğütlüçeşme Cad. No:65
K:5/2 Kadıköy-İstanbul

ünümüz dünyasında yabancı
dil bilgisinin 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.
Günümüz trendlerinden bir diğeri de “uzmanlaşma” kavramı. İş dünyasının dinamikleri her geçen gün bu kavrama daha da sahip çıkıyor ve çalışanların kendilerini buna
göre geliştirmeleri isteniyor. Bunun yolu ise,
iş dünyasın da yer alan profesyonellerin, her
alanda işlerine özel donanımlara sahip olmasından geçiyor.
Başta Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere,
Kanada ve Avustralya olmak üzere yurtdışında birçok farklı ülke ve okulda sunulan İş
İngilizcesi programları da katılımcılarına iş
dünyasının rekabetçi ortamında başarı ve kariyerlerinde hızlı yükselme vaad ediyor.
İş İngilizcesi programları, iş hayatı boyunca
etkin olarak kullanılacak bir İngilizce bilgisine sahip olmak için gerekli iş terminelojisini
kazandırmanın yanında, mülakat teknikleri,
iş görüşmeleri, telefonda konuşma ve sunum
teknikleri, resmi yazışmalar, araştırma ve rapor hazırlama gibi konularda gelişime odaklanmış programlardır.
Bu yönü ile üst ve orta düzey yöneticilere yada
iş hayatına yeni atılmış kişilere uygun programlar olarak değerlendirilebilirlecek olan
İş İngilizcesi programları içerik açısından bir
çok farklı dalda sunulmaktadır. Bunlardan
bazıları finans, pazarlama, insan kaynakları
ve halkla ilişkilerdir.

İş İngilizcesi programları, genelde iki şekilde
verilmektedir; Genel İngilizce + İş İngilizcesi
veya sadece İş İngilizcesi. Genel İngilizce artı İş İngilizcesi programlarına kayıt için sahip
olmanız gereken ingilizce seviyesi çok yüksek
değildir. Sadece İş İngilizcesi programları için
ise daha yüksek bir İngilizce seviyesine sahip
olmalısınız.
Genel İngilizce artı İş İngilizcesi programları
genellikle profesyonel bir amaçtan ziyade iş
hayatında İngilizce’yi mesleği gereği kullanması gereken kişiler veya uzun süreli dil eğitimi almayı düşünen öğrenciler için idealdir.
Ikinci türdeki İş 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 ingilizcesi programına katılacağınız okula
karar verirken, öncelikle hangi tür programın
sunulduğunun incelenmesi gerekmektedir. İş
ingilizcesi programını sadece seçmeli derslerden bir tanesi olarak sunmakta olan okullar olduğu gibi, profesyonel iş adamlarına yönelik ihtisas kursları veren ve iş ingilizcesinin
bir çok farklı alt dalında da program sunan
okullar da bulunmaktadır. Ayrıca okuldaki
öğrenci profiline ve hangi yaş gruplarında İş
İngilizcesi programlarının sunulduğuna dikkat edilmesi yararlı olacaktır.
İş ingilizcesi konusunda dünya genelinde kabul gören TOEIC ve BULATS sınavları,
Türkiye’deki bir çok işveren tarafından işe
girişte bir şart olarak aranabilmektedir. Eğer
dil eğitiminiz sonrasında iş başvuruları yapmayı düşünüyorsanız veya çalışmayı düşündüğünüz kurum İş İngilizcesi’ni zorunlu tutuyorsa bu sınavlara hazırlık programı sunan
dil okullarını da tercih edebilirsiniz.

0216 414 38 74
www.ye-ro.org
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Fransızca öğrenmeniz
için bir çok neden var!

Daha sonra okulun IALC gibi uluslararası bir
organizasyonun yada fle.fr veya Souffle gibi bir
ulusal organizasyonun üyesi olup olmadığını
kontrol edebilirsiniz.
“Qualité FLE’” belgesine sahip olunması, okulun uzmanlarca şu beş kategoride incelendiğini
göstermektedir:

E

ğer İngilizce biliyorsanız, Fransızca ikinci dil olarak mükemmel bir seçim.
Peki niye insanlar Fransızca öğreniyor ?

• Öğrencilerin karşılanması ve resepsiyon
hizmetleri
• Kurslar ve kurs içerikleri
• Öğretmenler ve kadro
• Yönetim
• Okulun tesisleri ve sunduğu olanaklar

F

ransızca, İngilizce hariç beş kıtanın beşinde
de konuşulan tek dildir. Bu nedenle küresel
bir dil olarak görülebilir.
Birleşmiş Milletler gibi birçok uluslararası
kuruluşun resmi dili Fransızca’dır ve bir çok
uluslararası organizasyon Fransızca’yı iletişim
kurmanın ve çalışmanın bir aracı olarak kullanmaktadır.

Şimdi seçim aralığınızı, bu akreditasyonlara
sahip okullar ile daraltmayı başardınız. Belki
şimdi de nerede Fransızca eğitimi alabileceğinizi düşünmelisiniz. Tabii ki eğitim alacağınız
yerle ilgili son kararı verebilmek kişisel bir
seçimdir. Öncelikle Paris gibi büyük ve popüler
bir şehri mi yoksa birçok Fransızla rahat ile-

Avrupa’da, İngilizce ve Almanca’dan sonra, en
çok konuşulan üçüncü dil Fransızca’dır ve ana
dili Fransızca olmayan Avrupalılar’ın %20 si,
Fransızca da konuşmaktadır. Bu, dünyada 136
milyon kişinin ana dil olarak Fransızca’yı kullanmasının yanında, ayrıca dünyanın en büyük
ekonomik birliğinde 145 milyondan fazla insanın da Fransızca konuştuğu anlamına gelmektedir.
Tüm bunların anlamı, Fransızca konuşabilmenin gerçek bir kazanım olduğu ve uluslararası
şirketlerde, dünya geneline yayılmış organi-

da ev sahipliği yapmaktadır. Bu küçük şehirlerin birçoğu Paris’e kolay ulaşım imkanı sunar
ve bu sayede başkente rahatlıkla ulaşabilirken
Fransız kültürünü ve günlük yaşamını da daha
yakından görebilirsiniz.
Dil okulunu seçerken, okulunuzun dil eğitimi
sonrasında size ne tür olanaklar sunabileceğini
de göz önünde bulundurabilirsiniz. Seçeceğiniz
okulun, kariyeriniz için yaralı olabilecek eğitim
kurumları, üniversiteler, mesleki okullar ile
bağlantıları var mı?
Yine kaç kişilik sınıflarda eğitim verildiği, öğrenci topluluğunun ne kadar çok uluslu olduğu,
derslerin kaç dakika olduğu, okulunuzun öğrencilerini dil yeterlilik sınavlarına hazırlayıp
hazırlamadığı, ne tür konaklama alternatiflerinin sunulduğu, ücrete dahil olan ve olmayan
hizmetlerin neler olduğunu da öğrenmeniz yararlı olacaktır.
Bu konularda size en iyi hizmeti verecek ve
seçiminizi kolaylaştıracak kurumlar Campus
France ya da yüksek hizmet standartarını sunan okullar ile çalışan UED üyesi eğitim danışmanlığı firmalarıdır.

zasyonlarda veya turizm sektöründe çalışmak
amacında olan insanlar için bir gereklilik olduğudur.
Fransa’da Fransızca eğitimi veren 300’den fazla kurum bulunmaktadır ve bu nedenle nerede
Fransızca eğitimi alacağınıza karar vermek,
doğru kurumu seçebilmek – tabii ki son kararı verirken bütçenizi de dikkate alacağınızdanoldukça zor olabilmektedir.
Emin olmanız gereken ilk nokta, seçeceğiniz
okulun Fransız Devleti’nin resmi kalite belgesi
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olan FLE (Yabancı Dil Olarak Fransızca) belgesine sahip olup olmadığıdır. Bu belge, okulun
Fransızca eğitimi verme yetkisine sahip olduğunu gösterir. Bunu öğrenmek için okulun broşür veya web sitesinde “Qualité FLE’” ibaresini
arayabilirsiniz.

tişim kurabileceğiniz daha küçük bir şehri mi
tercih edeceğinize karar vermek, bu seçimi daha kolay hale getirecektir. Aynı zamanda o şehirde kaç tane okul olduğunu kontrol etmek de
yararlı olabilir.
Küçük bir şehir seçmek maliyetleri de düşüreceği gibi, konakladığınız yerden okula ulaşım
için de daha az zaman harcamanızı sağlayacaktır. Fransa’daki birçok küçük şehir, müthiş
bir tarih barındırmakta ve bir çok güzel yapıya

Zira birçok UED üyesi acenta, beraber çalıştıkları okulları ziyaret ederek, okullar ve tesisleri,
bölgeyi, eğitim kadrosunu, konaklama alternatiflerini ve konaklama yapılan mekanları yerinde görerek, öğrencileri buna göre yönlendirmektedir.
Fransa’da Fransızca eğitimi hakkında daha geniş bilgi için http://turquie.campusfrance.org/
sitesini ziyaret edebilir, akredite edilmiş dil
okullarının listesini www.ciep.org web sitesinden temin edebilirsiniz.
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KANADA‘ da

Fransızca eğitim veren üniversiteler ise öğrencilerin Fransızca seviyesini test edebilmek
için kendi özel uygulamasını hayata geçirir.

öğrenim!

Gerek İngilizce gerek Fransızca eğitim olsun,
öğrencilerden istenilen puanlar okullar arasında farklılık göstermektedir.

İ

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.

klimi, doğal güzellikleri, yüksek yaşam standartları 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.

Not ortalaması ve Not Döküm Belgesi:
Başvuracağınız üniversitenin sizin akademik
geçmişinizi ve yeterliliğinizi ölçmek için kullandığı en önemli kriter not ortalamasıdır.
Kanada’daki üniversiteler genel olarak 5 üzerinden 3,5 gibi yüksek bir ortalama isterken,
kolejlerde verilen lisans programları için giriş kriteri daha düşüktür. Tüm üniversite ve
kolejler not dökümünüzü görmek isteyebileceğini de hatırlatmak isteriz. Üniversite ve
Kolejlere göndereceğiniz not çizelgelerinin
Fransızca veya İngilizce olması gerekmektedir.Not çizelgenizin eğitim kurumunuz tarafından kapalı zarfa konarak arkası mühürlü
biçiminde göndermelisiniz.

Fiyat ve eğitim kalitesi dengesi açısından
değerlendirildiğinde de oldukça mantıklı bir
alternatif olarak ortaya çıkan Kanada’da üniversite eğitimi fikrinin cazibesine kapılan öğrenciler arasında birçok Türk öğrenci de bulunuyor.
Kanada’da lisans eğitimi 4 senedir. Bununla
beraber gerek yazın da ders alınabilmesine
gerekse öğrencinin kışın normalden fazla
ders seçebilmesine olanak sağlayan esnek
öğretim programları sayesinde, öğrencilerin
lisans eğitimlerini 2,5 sene de dahi tamamlayabilmeleri mümkündür.
Kanada’da üniversiteleri ve kolejlerin, uluslararası öğrencilerden istediği belgeler ve kabul kriterleri okuldan okula farklılık göstermektedir. Bununla beraber başvuru belgeleri

ve koşullar genel olarak şunlardır:
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.
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Referans Mektupları:
Adayların akademik ya da çalışma ve sosyal
hayatlarındaki başarılarını sunabilecekleri
referans mektupları, eğitmenler ve işverenlerden temin edilebilir. Referans mektupların, 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. Kanada’daki üniversitelerin çoğunun Türkiye’de denkliği olmakla beraber,
kolejlerdeki lisans programlarının denkliğini
YÖK’ün denklik birimi ile temasa geçilerek
kontrol edilmesi, öğrencinin yararına olacaktır.
Kanada’da üniversite ve kolejlerin başvuru
prosedürleri de eyaletler arasında farklılık
gösterebilmektedir. Kanada’yı oluşturan 10
eyaletin çoğunda, başvurular eğitim alacağınız kuruma yapılmakta ancak -Ontario gibi- kimi eyaletlerde başvuruların öncelikle
o eyaletteki üniversiteler için bu işi yürüten
merkezlere iletilmeleri gerekmektedir. Dolayısıyla, başvuru prosedürünün ve kabul
koşullarının iyi incelenmesi, kabul için büyük
önem taşımaktadır.
Genel olarak üniversite öğretim yılı Eylül ve
Mayıs ayları arasındadır. Başvuru tarihleri okullar arasında farklılık gösterebilmekle
beraber Ocak dönemi için geçmiş yılın Eylül
ayı, Eylül dönemi için ise Mart-Nisan ayları son başvuru tarihi olarak belirtilmektedir.
Kanada’daki üniversitelerin, uluslararası öğrenciler için son başvuru tarihlerine dikkat
edilmelidir.
Kanada’da üniversite öğrencilerinin part time
çalışma izinleri bulunmaktadır. Haftada 20
saat gibi bir sınırlaması olan bu çalışma izni
öğrencilerin cep harçlıklarını kazanmalarına
da olanak sağlamaktadır.
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programları s unar.
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merika Birleşik Devletleri,
birçok uluslararası öğrencinin
hayallerini süsleyen,
sunduğu dil kursları, yüksek öğrenim
programları ve Work
and Travel alternatifi ile her yıl binlerce öğrenciyi kendine
çeken, hiç şüphesiz yurtdışı eğitimin en
gözde ülkelerinden biri. Her yıl binlerce
Türk öğrenci, eğitim amacıyla Amerika
Birleşik Devletleri’ne yolculuk ediyor.

en doğru seçimi yapmalarına yardımcı oluyor. Tüm
uluslararası öğrencileri Amerika’da eğitim almaya
teşvik ediyor ve kendi ihtiyaçlarını en iyi karşılayan
eğitim kurumunu bulmalarına yardım ediyor.

Biz de bu sayımızda, görevini tamamlamasından
çok kısa süre önce, eski ABD Başkonsolosu Bayan Sharon A. Wiever ile İstinye’deki Konsolosluk
Binası’nda görüştük.

Türk öğrencilerin sayısı, 2008-2009 akademik yılında %10 artış ile 13.263’e yükseldi. Bu sayı ile Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri’ne en çok öğrenci
gönderen 8. ülke konumunda. Su an Amerika’daki
Türk öğrenci sayısı, herhangi bir diğer Avrupa ya
da Ortadoğu ülkesinden fazla.

Amerika Birleşik Devletleri’nde uluslararası öğrencilere sunulan eğitim olanakları nelerdir?
Amerika’daki üniversitelerde okuyan uluslararası öğrenci sayısı 2008-2009 öğretim yılında %8
artarak, tüm zamanların en yüksek rakamı olan
671.616’ya ulaştı.
Bu yüksek artış aslında Amerikan yüksek öğretim
sisteminin tüm dünya tarafından takdir edildiğinin
bir göstergesi. Judith A. McHale, (Under Secretary
of State for Public Diplomacy and Public Affairs) in
de dediği gibi “2008-2009 akademik yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde bir yüksek öğretim
programına katılan uluslararası öğrenci sayısının
tüm zamanaların en yüksek rakamına ulaşması, Amerikan yüksek öğretim sisteminin kalite ve
çeşitliliğinin tüm dünyada bilindiğini ispat ediyor.”
Dış İşleri Bakanlığımız, Amerika’da eğitim almanın avantajlarını sürekli olarak anlatıyor. İstanbul
ve Ankara’da da bulunan, tüm dünyada 400’den
fazla lokasyonda yer alan EducationUSA danışma
merkezleri, uluslararası öğrencilerin kendileri için

Amerikan ve Türk hükümetlerince ortaklaşa finanse edilen ve her iki ülke ve ulus arasında karşılıklı
anlayışın geliştirilmesini hedefini güden Fulbrigt
Bursları da seçkin öğrencilerin eğitimlerine destek
oluyor. Bu burs programı 1950’lerde ilk uygulanmaya başlamasından itibaren, 5000’e yakın Türk ve
Amerikalı öğrenci burs olanaklarından yararlandı.
Öğrenciler, Fulbright Bursları hakkında daha fazla
bilgiyi http://www.fulbright.org.tr adresinden edinebilirler.
Amerika’ya eğitim amacıyla giden Türk öğrencilerinin sayısı hakkında bize bilgi verebilir misiniz?

Bu sayı Work and Travel Programını kapsamıyor,
değil mi?
Hayır, Work and Travel tamamen farklı bir program
ancak o da, yüksek öğrenim programları gibi, Türk
gençliği arasında oldukça popüler bir program. Şu
an Türkiye, Rusya’dan sonra Work and travel programına en çok öğrenci gönderen ikinci ülke. Bu
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programa bu yaz 8000 civarı Türk öğrenci iştirak
ediyor.
ABD’de, özellikle yüksek öğrenim programları ile
ilgilenen Türk öğrenciler icin en çok tercih edilen
ülke olarak görülüyor. Sizce bunun nedenleri nelerdir?
Uluslararası Eğitim Enstitüsü Başkanı Allan E.
Goodman’a göre “Amerikan yüksek öğrenim sistemi tüm dünyada itibar görmeye devam ediyor.
Amerika’daki kampüsler yaratıcılık, esneklik ve
kültürel değişim için eşsiz fırsatlar sunuyor. Dünyanın her yerinden gelen öğrenciler hem bulundukları kampüslere hem de Amerikan ekonomisine
ciddi katkılar sağlıyorlar. Uluslararası öğrencilerin
katılımı, Amerikalı öğrencilerin de kültürel ve po-

litik sınırların ötesinde işbirliği yapabilmelerine
olanak sağlayacak değerli yetenekler kazanmasını
sağlıyor.”
Siz hangi üniversiteden mezun oldunuz?
Lisans eğitimimi Ohio Wesleyan Üniversitesi’nde
aldım ve bu eğitimim sırasında bir senemi
Lübnan’daki American University of Beirut’da tamamladım. Yüksek lisans ve doktoramı ise Duke
University’den aldım.
Son yıllarda Work and Travel programına katılan
Türk öğrencilerinin sayısında ciddi bir artış görülüyor. Siz Work and Travel programı hakkında ne
düsünüyorsunuz?
Work and Travel, uluslararası öğrencilere, yaz tatillerinde 4 aylık bir periyot boyunca Amerika Birleşik Devletleri’nde çalışma ve seyahat etme olanağı
sunan bir program. Bu program öğrencilere İngilizcelerini geliştirip, Amerikan kültürünü ve toplumsal yaşamını tecrübe edereken yaşam ve yemek giderlerini karşılayacak kadar gelir elde etme
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imkanı veriyor. Bu çok esnek bir program; öğrencinin ne kadar çalışıp ne kadar gezebileceğini belirten bir talimatname veya oluşturulmuş bir prensip
yok. Bu program katılımcılarının işleri olmadan
Amerika Birleşik Devletleri’nde ne kadar bulunabileceklerine dair bir formül de yok. Bununla beraber Work and Travel programı, dört ay boyunca
Amerika Birleşik Devletleri’nde sadece gezmek isteyen öğrenciler için uygun bir seçim de değil.
Work and Travel programı hakkında daha gemiş
bilgi için http://exchanges.state.gov/jexchanges/
programs/swt.html web sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Gene sıkça sorulan soruların cevaplarını
http://exchanges.state.gov/jexchanges/private/
swt_faq.html linkinde bulabilirsiniz.
Eğitim amacıyla ABD’ye gidecek Türk öğrencilerine ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz?
İlk ve en önemlisi; bilmelisiniz ki Amerika Birleşik
Devletleri iyi niyetli öğrencileri her zaman hoş karşılayacaktır. Zira Amerika’daki uluslararası öğrenciler aslında “kazan kazan” felsefesi çerçevesinde
eğitim almış oluyorlar; Türkler gibi uluslararası
öğrencilerin Amerikan toplumu ve kampüslerinde
olmasindan Amerikalı öğrenciler de önemli yararlar elde ediyorlar. Diğer taraftan bu uluslararası
öğrenciler de sadece eğitimleri sırasında kazandıkları ve ülkelerine geri döndüklerinde paylaşacakları akademik bilgi açısından değil, kültürel
ve beşeri açıdan da önemli faydalar elde diyorlar.
Amerikalı öğrenciler gibi onlar da farklı ülkelerden
öğrenciler ile bir arada olma ve beraber yaşama
tecrübesini kazanıyorlar. Uluslararası öğrencilerin
bulunduğu bir üniversite veya kolejde eğitim alma
fikri, Amerikalı aileler ve öğrenciler tarafından da
çok olumlu karşılanıyor.
Ayrıca öğrencilere hem Amerika’da eğitim almak
için hazırlanırken hem de Amerika’da oldukları zaman açık fikirli olmalarını öneririm. Amerika Birleşik Devletleri’nde 4000 den fazla kolej ve üniversite
bulunuyor. Birçok öğrenci, sadece Harvard veya
Yale gibi ismi çok iyi bilinen ya da bir arkadaş veya
tanıdıklarından duydukları sadece birkaç üniversiteye başvurma yanlışlığına düşebilir. Bir öğrenci
için Harvard’a ya da kuzeninin okuduğu üniversiteye başvurmak en iyisi olabilirken diğer öğrenciler
için olmayabilir. Bu nedenle öğrenciler kendilerine
uygun olabilecek tüm alternatifleri incelemeliler.
Benim mezun oluşumun ardından, Amerikan yüksek öğrenim sisteminde birçok şey değişti. Bugün
birçok devlet üniversitesi ve hatta birçok Community College çok daha rekabetçiler ve gerek akade-

mik gerekse kültürel tecrübe anlamında geçmişte
sundukları olanakların çok ötesinde fırsatlar sunuyorlar. Amerikan üniversite sistemi oldukça esnek
ve bizim de yaptığımız gibi, uluslararası öğrencileri
hedeflerinin ne olduğunu ve hangi programın ihtiyaçlarını karşılayabileceğini dikkatlice araştırmaya teşvik ediyor. Yurtdışında o kadar bilinmese de
mükemmel bir Community College sistemimiz var
ve kimi zaman uluslararası öğrencilerin ihtiyaçlarını en iyi karşılayan okul bir Community College
olabiliyor.
Öğrencilerin, tüm seçenekler hakkında bilgi edinmeleri ve kendileri için neyin en doğru olduğuna
karar vermelerine yardımcı olabilecek bir yol da,
danışma ve bilgi almak için Fulbright Komisyonu
veya Ankara ve İstanbul’da bulunan EducationUSA
danışma merkezlerinin hizmetlerinden faydalanmak olabilir. Bu danışma merkezleri ücretsizdir ve
gelen herkese bu merkezlerin faaliyetleri hakkında bilgi sunulur. Fullbright Komisyonu ve EducationUSA danışma merkezleri, Amerika’da bulunun
tüm akredite yüksek öğrenim kurumları hakkında
doğru ve güncel bilgiyi sunmaktadır. Buradaki danışmanlar öğrencilere okul seçimi, niyet mektubu
yazılması, formların doldurulması ve sınavlara hazırlık konularında yardımcı olmaktadırlar. Bu merkezler hakkında daha geniş bilgi için http://www.
educationusa.info/Turkey veya http://www.fulbright.org.tr/tr/abdegitim web sayfalarını ziyaret
edebilirsiniz.
Bir de her öğrencinin merak ettiği vize konusu var.
Bu konuda birşeyler eklemek ister misiniz? Vize
mulakatına katılacak öğrenciler nelere dikkat etmeli?
Herşeyden önce dürüst olun. Hakkınızda gerçek
ve doğru bilgileri verin. Yanlış bilgi vererek hiçbir
yere varamayacağınız gibi kanuni problemler ile
de karşılaşabilirsiniz. Vize mülakatına geldiğinizde
önceden hazılanmış veya ezberlenmiş bir konuşma
yapmaya çalışmayın. Vize görevlileri bunu anlayacaktır.
Öğrenci vizesi alabilmek için temel olarak şu üç
koşulu sağlamalısınız.
İlk olarak vize görevlisini eğitiminiz konusunda ciddi olduğunuza ve katılacağınız eğitim programını
tamamlamaya niyetli olduğunuza inandırmalısınız. Yani vize görevlileri, sizlerin Amerika Birleşik
Devletleri’ne gerçekten eğitim amacı ile gitmek istediğinize, vizeyi Amerika’ya gitmek ve orada çalışmak için kullanmak gibi bir niyetinizin olmadığına
ikna olmalı. Bu program kısa süreli bir yabancı dil
programı, bir sertifika programı, Community Col-

lege, ya da 4 senelik bir üniversite eğitimi olabilir.
Bir kültürel değişim programı da olabilir.
Eğitiminizin en azindan ilk yılı için gerekli olan mali kaynağa sahip olduğunuzu ve eğer 1 yıldan uzun
süreli bir program ise, takip eden yıllarda da bu
kaynağa erişebileceğinizi göstermelisiniz.
Son olarak vize görevlilerini, eğitiminizden sonra
Türkiye’ye geri döneceğinize inandırmalısınız.
Ayrıca tüm öğrencilerimiz mümkün olduğunca erken başvursunlar.
Vize mülakatları İstanbul’daki konsolsoluğumuzda
ve Ankara’daki büyükelçiliğimizde, sadece randevu ile yapılmaktadır. Öğrenci vizesine başvuracak
adaylar, randevularından en az iki iş günü önce, yeni online Nonimmigrant Visa Electronic Application
Form (DS-160) formunu internet üzerinden doldurmuş olmalıdır.
Bir üniversite sizi kabul ettikten sonra size I-20 denilen bir belge yollar. Unutmayın bu belge sadece
sizin tarafınızdan kullanılabilir ve sadece akredite
eğitim kurumlarından temin edilebilir.
Son olarak eklemek istediğiniz birşey var mı?
Başkan Obama’nın Amerika Birleşik Devletleri’nde
eğitim alan uluslararası öğrencilere verdiği önemi
vurgulamak isterim. 2009 Haziran ayında Kahire’de
yaptığı konuşmada eğitim ve ilerlemenin geleceğin en önemli değeri olacağını dile getiren Başkan
Obama “... değişim programlarını yaygınlaştırmalı
ve benim babamın Amerika’ya gelmesini sağlayan
burslar gibi eğitim burslarını çoğaltmalıyız” demiştir. Eğitim ve değişimin, dünya insanlarını bir araya
getirmede anahtar rol oynacağını söyleyen Başkan
Obama şöyle devam etmişti. “...ırktan, dinden ya
da yaşam koşullarımızdan bağımsız olarak, aslında hepimiz aynı genel istekleri paylaşıyoruz; barış
ve güven içinde yaşamak, eğitim almak ve saygın
işlerde çalışmak, ailelerimizi, toplumlarımızı ve
tanrımızı sevmek. Bunlar, paylaştığımız şeyler. İnsanlığın umudu bu.”
Bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz.
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ork and travel programı, Amerikan Hükümeti tarafından
onaylı uluslar arası öğrencilere açık bir kültürel değişim programıdır. Programın temel amacı, çeşitli
ülkelerden üniversite öğrencilerine yaz
aylarında Amerika’da kısa süreli (4 ay)
çalışma ve yaşama fırsatı sunmaktır.
Bu programa katılarak öğrenciler, İngilizce pratik yapabilir, çalışma deneyimi edinebilir ve farklı kültürlerden insanlarla tanışabilirler.
Çalışma olanağı sadece kalifiye olmayan işlerde
sağlanmaktadır. Örnek vermek gerekirse: otellerde; bellboy, oda temizlik görevlisi, alış veriş
merkezlerinde; kasa veya raf görevlisi, eğlence
parklarında; bilet satış ve/veya temizlik görevlisi,
restoran ve kafelerde; servis elemanı, temizlik
görevlisi, bulaşıkçı, aşçı gibi işlerde çalışma olanağı vardır. Öğrenciler çalıştıkları saat başına bir
ücret alarak, Amerika’da kaldıkları süre boyunca
konaklama, yeme – içme gibi masraflarını karşılayabilirler. Saat ücretleri 6-9 dolar arasında değişebilmektedir. Saat ücreti genelde yapılan işin
yoğunluğuna, iş yerinin bulunduğu bölgeye ve koşullarına göre değişmektedir. Genelde öğrenciler
haftada 30 -40 saat çalışabilmektedirler.
Work and Travel programı Türkiye’de 1999 yılından beri yurt dışı eğitim firmaları ve onların
anlaşmalı olduğu sponsor firmalar aracılığıyla
organize edilmektedir. İlk yıllarda sadece 50 -60
öğrencinin katıldığı programa 2005 yılından beri
öğrenciler tarafından yoğun bir ilgi bulunmaktadır. Her sene 7.000 kadar üniversite öğrencisi bu
programa katılmaktadır. Hatta bazı seneler bu
sayının 10.000’in üstüne çıktığı olmuştur.

meden imzaladıkları kontratta belirlenen süre
boyunca, yine gitmeden ayarlanan işlerde çalışmak zorunda oldukları, bu işyerlerindeki kural ve
prosedürlere uymaları gerektiğini çok iyi anlamaları gerekir. Özellikle hiç iş deneyimi olmayan
öğrencilerin, işverenlerinin ya da menejerlerinin
uyguladığı çalışma saatlerine uymaları, verilen
görevleri eksiksiz bir şekilde yerine getirmeleri
ve işyerindeki genel düzene ayak uydurmaları
önemlidir. Programın sonunda bir aylık gezme
süresiyle birlikte, öğrencilerin Amerika’da istedikleri eyaletleri görebilme şansları olsa bile,
katılımcılar bu çalışma sürelerini sağlıklı bir şekilde tamamlamazlarsa, bu fırsatı yakalayamayacaklarını bilmelidirler. Sonuç itibari ile work
and travel, öğrencilerin hem iş hayatına atılmadan önce deneyim kazandıkları, hem de bunu
yaparken Amerika’yı gezme fırsatı buldukları bir
programdır. Ancak ayrı ayrı olarak bunlardan sadece biri değildir.
Daha verimli bir Work and Travel için…
Öğrencilerin work and travel programından daha
verimli sonuçlar alabilmeleri için, özellikle gittikleri eyaletlerle ve o eyaletlerin yaşam şartları ile
ilgili önceden bilgi sahibi olamaları gerekir. Öğrenciler programa katılmadan önce, seçecekleri
işlerin bulunduğu bölgelerle ilgili ufak da olsa bir
araştırma yaparak, nasıl bir bölgeye gideceklerini, ne gibi çevre koşullarıyla karşılaşacaklarını
öğrenebilir ve bu sayede çok daha iyi bir seçim
yapabilirler. Özellikle, gideceği bölge ve bu bölgenin ekonomik koşullarıyla ilgili bilgi sahibi ol-

Work and Travel nedir ? Ne değildir ?
Work and travel programında, dikkat edilmesi
gereken en önemli nokta, temelde programın ne
olup ne olmadığının öğrenci tarafından net bir
şekilde anlaşılmasıdır. Work and travel programı sadece bir gezi programı olmadığı gibi, sadece bir eğlence unsuru olarak da görülmemelidir.
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mayan öğrenciler programla ilgili hayal kırıklığı
yaşayabilirler. Work and travel programına katılan öğrencilerin, bu programdan daha iyi sonuçlar alabilmesi için, çok büyük ve pahalı şehirler (
örneğin New York, San Diego ) yerine daha ufak,
yaz aylarında turist sayısıyla birlikte nüfusu artış
gösteren, ekonomik anlamda daha rahat yaşayabilecekleri bölgeleri seçmeleri tavsiye edilir. Öğrencilerin unutmaması gereken nokta, program
sonunda kendilerine sunulan gezme süresi ile
birlikte zaten büyük şehirleri görme şansını elde
edebilecekleridir.
Programın temel katılım amaçlarından biri olan
İngilizce seviyesinin ilerlemesi için ise, öğrencilerin dikkat etmesi gereken en önemli nokta çok
büyük sayıdaki arkadaş gruplarıyla aynı yere

gitmekten kaçınmalarıdır. Özellikle grup olarak
giden öğrencilerin, aynı işyerlerinde çalışması
ve aynı konaklamada kalmaları öğrencilerin sürekli bir arada olmalarına ve bunun sonucunda
sürekli Türkçe konuşmalarına sebep olur. Öğrencilerin, bu şekilde İngilizce seviyelerini çok
fazla ilerletemeyeceklerini öngörmeleri ve büyük
gruplardaki öğrencilerin en azından 2 ayrı grup
halinde programa katılmaları çok daha mantıklı
olacaktır. Ayrıca yine bireysel olarak programa
katılan öğrencilerin, gittikleri bölgelerdeki Türk
öğrencilerle birlikte olmak yerine, diğer uluslar
arası öğrencilerle vakit geçirmeleri, tabi ki yine
İngilizce dil seviyelerini geliştirmeleri ve farklı
kültürler tanımaları için faydalı olacaktır.
Nerede konaklayacağız?
Work and Travel programına katılan öğrenciler için konaklamalar, işveren firmalar, sponsor
firmalar ya da danışman firmalar tarafından
ayarlanmaktadır. Konaklama konusu, en az öğrencinin seçeceği iş kadar önemli olmakla birlikte, öğrencilerin konaklama şartları ile ilgili
gerekli bilgiye gitmeden sahip olmaları gerek40 ueducation magazine

mektedir. Buradaki en önemli nokta, öğrencilerin Amerika’ya ilk vardıklarında, iş yerine değil,
konaklamalarına gitmeleri gerektiğidir. Öğrencilerin Amerika’ya gitmeden, iş adresleri ile birlikte, konaklama adreslerinin de yanlarında olması, dahası Amerika’da indikleri havaalanından
konaklamalarına nasıl gitmeleri gerektiği konusunda bilgi sahibi olmaları, hatta gerekirse ilgili
ayarlamaları Türkiye’deyken yapmaları tavsiye
edilmektedir. Bu onlara ilk varışta çok daha az
problemle karşılaşmalarını sağlar. Birçok öğrencinin Amerika’da yaşadığı en büyük problemlerin, ilk varış anında olduğu bilinmektedir.
Work and Travel kapsamında ayarlanan konaklamalar, genellikle moteller, hosteller, ortak öğrenci evleri ya da çeşitli yurtlar olabilir. Öğrenciler bu konaklamalarda, çok daha uygun ücretler
karşılığında konaklatılabilmek için genellikle bir
odada 2-4 kişi kalacak şekilde konaklarlar. Yani
work and travel porgramına katılan bir öğrencinin tek başına bir odada kalma ihtimali oldukça
düşüktür. Öğrencilerin, yine gitmeden önce, konaklama şartlarını, konaklayacakları yerlerin
içinde onlara sağlanan imkanları, konaklanan
yerin haftalık ya da aylık ücretini, bu ücretlere
faturaların dahil olup olmadığını öğrenmeleri gerekir. Bunun dışında bu programa katılan
öğrencilere, konaklama konusunda çok yüksek
beklentilere sahip olmamaları tavsiye edilir. Burada önemli olan, öğrencilerin çalışma süreleri
boyunca, uygun bir ücrette konaklayabilecekleri,
güvenli bir konaklamanın ayarlanmasıdır. Bunun
dışında dil okulları için geçerli olan, tek kişilik
lüks yurtlar ya da apartlar ne yazık ki work and
travel programı için geçerli değildir.
Work and Travel’a gitmeden neler yapılmalı?
• Öğrencilerin Amerika’ya gitmeden önce, mutlaka ilk indikleri anda kullanabilecekleri bir
Amerikan hattına sahip olması gerekmektedir.
Eğer bu yok ise, öğrencilerin Türkiye’deki cep
telefonlarını, yurtdışı kullanımına açtırmaları ve
en azından ilk gittikleri anda aramaları gerekebilecek telefonları, yurtdışından hangi kod ile aramaları gerektiğini öğrenmeleri onlar için faydalı
olacaktır.
• Bildiğiniz gibi uçak firmalarında yaşanan kayıp
bavul olayları her uçuşta yaşanabilir. Bu açıdan
programa giden öğrencilerin mutlaka giderken
yanlarına alacakları valize önemli eşyalarını ve
yedek kıyafetlerini koymaları tavsiye edilir.
• İlk günlerde yaşanabilecek İngilizce problemlerini aşabilmek için öğrencilerin yanlarında sözlük götürmeleri faydalı olacaktır. Tabi ki sadece
ilk günler için!

• Öğrencilerin her ihtimale karşı, tüm belgelerinin birer tane fotokopisini her zaman bavullarında ya da ayrı bir çantada tutması, herhangi bir
kayıp durumunda faydalı olacaktır.
• İş ve konaklama adresi, iletişim bilgileri ve acil
telefon numaraları her zaman yazılı bir şekilde
taşınmalıdır.
• Programa katılmak için neler gerekli?
• Amerikan Konsolosluğunun belirlemiş olduğu
kriterlere uygun olan her üniversite ve yüksek lisans öğrencisi programa katılabilmektedir.
Peki bu kriterler nedir?
• Üniversite ya da yüksek lisans öğrencisi olmak
• 18 – 27 yaş arasında olmak

• En az orta seviyede İngilizce bilgisine sahip olmak
• En az 2.00 genel not ortalamasına sahip olmak
Nasıl bir katılım süreci vardır?
1. Öğrenciler bu programı organize eden firmalara başvuru yaptıktan sonra firma tarafından
programa uygunlukları test edilir ve uygun görülen adaylar kesin kayıtlarını yaptırabilirler.
2. Danışman firma ve Türkiye’de yetkilisi olduğu sponsor firmanın olanaklarına göre iş seçimi
/ yerleştirmesi yapılır ve sonrasında vize süreci
başlar.
3. Programa j-1 vizesi (kültürel değişim vizesi )
alarak katılmak mümkündür. Vize randevusunun
alınmasında ve gerekli evrakların hazırlanmasında danışman firma ve öğrenci birlikte hareket
eder.
Sponsor firma kimdir? Danışman firma kimdir?
Sponsor firma Amerikan Hükümeti tarafından
onaylı olan ve programa katılım için gerekli olan
evrakları hazırlama yetkisini elinde bulunduran
ve genellikle Amerikalı ya da Amerika’da kurulu olan kuruluşlardır. Bu kurumların programın
açık olduğu her ülkede olduğu gibi Türkiye’de de

anlaşmalı oldukları temsilcileri vardır. Bu temsilcilik hakkı genellikle yurt dışı eğitim firmalarına verilmektedir. Türkiye’de bir ya da daha fazla
sponsor firmayla anlaşmalı olup bu programı organize eden 70 civarı firma bulunmaktadır.
Son yıllarda programı organize etmeye başlayan
birçok danışmanlık firması bulunmaktadır fakat yıllardır sektörün içinde olan ve programı ilk
çıkış yılından beri organize eden UED üyesi firmaları tercih etmeniz size birçok avantaj sağlayacaktır. Özellikle 2009 ve 2010 yılında yaşanan
ve 2011 yılında da etkilerinin süreceği tahmin
edilen ekonomik kriz nedeniyle öğrenciler az
saat çalışabilme, işten çıkartıılma gibi sorunlarla karşılaşmaktadır. Bu nedenle danışman
firmalarından doğru ve yeterli bilgi alabilmeleri,
Amerika’dayken danışman firmalarından yeterli
desteği alabilmeleri çok önemlidir. UED derneği
olarak üyelerimizin bu konulardaki hassasiyetine
önem vermemiz, öğrencilerin sıkıntılarını ve sorunlarını beraberce çözme politikamız nedeniyle
UED üyesi work and travel danışman firmalarıyla
konuşmanızı öneririz.
UED üyesi work and travel firmalarının öğrencilere önerileri nelerdir?
• Work and Travel Programı bir kültürel değişim
programı olarak düşünülmelidir.
• Bu program bir İngilizce eğitim programı değildir. Program ancak katılımcıların çalıştıkları
pozisyon ve günlük yaşamları dahilinde İngilizce
pratiği yapabilmelerine olanak tanımaktadır.
• Bu program bir “çalışma” programıdır. Program katılımcıları, tercih ettikleri iş çerçevesinde
haftada ortalama 35-40 saat çalışmak durumundadırlar.
• Yapılacak olan işlerin kalifiye olmayan işler olduğunu bilmek ve bu işlerin getireceği sorumlulukları kabul ederek programa katılmak sağlıklı
ve sorunsuz bir program geçirmek için önemlidir.
• Program katlımcılarının, Türkiye’den ayrılmadan ABD’deki iş verenleriyle telefonda görüşmeleri tavsiye edilmektedir.
• Katılımcıların, vize türleri hakkında bilgi sahibi
olmaları ve work and travel vizesinin uzatılamayan bir vize türü olduğunu bilmeleri gerekir.
• Work and Travel için Amerika’da bulunan her
öğrencinin, sergilediği tavır ve tutumdan kendisinin değil, ülkesinin sorumlu olduğunu bilmesi
gerekir.
• Amerika’daki yasal prosedürlerin Turkiye’ dekinden farklı olduğu unutulmamalı ve öğrencilerin ehliyet, içki kullanımı ve çeşitli yasalarla ilgili
doğru bilgiye sahip olması gerekmektedir.
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Okuma (Reading) Bölümü:
IELTS 3, Toefl ise en az 3 en fazla 5 okuma
parçasından oluşur. IELTS’de aday, Okuma
Bölümü için verilen toplam süre bitinceye kadar önceki okuma parçalarının sorularına geri dönerek değişiklik yapabilir. TOEFL’da ise
geri dönüşler sadece ilgili okuma parçasının
sorularına olabilir. Tamamlanan okuma parçasına dönüş mümkün değildir.

TOEFL mi
IELTS mi

Yazma (Writing) Bölümü):
Her iki sınavda da belirtilen konular hakkında 2 farklı kompozisyon yazılması beklenir.
(IELTS’de 150 ve 250’şer kelimelik, TOEFL’da
300’er kelimelik olmak üzere) TOEFL’da
adaylar karalama kağıdı kullanabilirler fakat
verilen süre içerisinde mutlaka bilgisayara
geçirmelidirler.

Y

urtdışında okumak isteyenler için en önemli konulardan bisi İngilizce
seviyesinin belgelenmesidir.
IELTS’mi, Toefl’mı? Tüm dünyada geçerli olan bu iki sınavı
sizin için karşılaştırdık.

Sınav Tarihleri ve Şehirler:
TOEFL İstanbul, Ankara, İzmir v.b birçok
şehirde, çeşitli
test
merkezlerinde
ayda 3-4
kez, IELTS
ise British Council tarafından
sadece İstanbul, Ankara,
İzmir ve Adana’da ayda 2-3 kez yapılmaktadır.
TOEFL’da, sınava girecek aday sayısı test
merkezlerinin bilgisayar sayısı ile sınırlı olduğundan yoğun dönemlerde sıkıntı yaşamamak adına erken başvuru yapmak gerekebilir.

TOEFL

Geçerlilik:
Birkaç yıl öncesine kadar genel düşünce
Amerika için TOEFL, İngiltere v.b ülkeler için
IELTS
gerektiği şeklinde idi. Bu durum Amerika’daki
üniversitelerin IELTS’i de kabul etmesi ile birlikte değişti. Her iki sınavda 100ün üzerinde
ülkede binlerce üniversite tarafından kabul
edilmektedir.
Uygulama şekli:
TOEFL, ülkemizde internet üzerinden bilgisayar uygulamalı olarak yapılır ve TOEFL IBT
olarak adlandırılır. IELTS ise Paper Based yani kağıt-kalem uygulaması ile yapılır.
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IELTS’de ise seçilen sınavın son başvuru tarihine kadar başvuru yapabilirsiniz. Başvuru
onaylandıktan sonra adaylara gönderilen ve
sınav tarihine kadar aktif kalan giriş kodu ile
Road to IELTS on-line hazırlık kursu ücretsiz
olarak sağlanmaktadır.
Sınav içeriği:
Her iki sınav da içerik olarak dinleme, okuma,
yazma ve konuşma bölümlerinden oluşur.

Her iki sınav da 2 yıl geçerlidir.
TOEFL sınavının global uygulayıcısı ETS’nin
Türkiye’de ofisi yoktur. Detaylı bilgi almak
için www.ets.org web sitesini ziyaret edebilir veya 1 609 771 7100 (New York) numaralı
telefonu arayabilirsiniz.
IELTS için ise 0 212 355 5657 numaralı telefondan British Council Sınavlar Departmanı sabah 10.00-12.00 öğleden sonra
14.30-16.30 arasında arayabilir veya www.
britishcouncil.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

İyi şanslar…

Konuşma (Speaking) Bölümü:
IELTS ve TOEFL’ın bir diğer farkı da Konuşma
Bölümü’nün uygulama şeklidir. IELTS’de yüz
yüze görüşme yapılır. Konusunda uzman eğitmen yaklaşık 11-14 dakika aday
ile diyaloğa
g i r e r.

T O E F L’ d a
ise konuşma bölümü sohbet şeklinde değildir. Aday,
kulaklık aracılığı ile sorulan soruları yaklaşık
45-60 saniyelik süreler halinde mikrofon aracılığı ile yanıtlar. Verilen
yanıtlar otomatik olarak kaydedilir.

IELTS

Puanlama:
TOEFL IBT’de puanlama 120 üzerinden yapılır. Her bölüm kendi içerisinde 30 puan üzerinden hesaplanır. IELTS’de ise puanlama 1-9
aralığında yapılır. Her bölüm 1-9 aralığında
değerlendirilir ve Genel Puan (Overall Band
Score) tam veya buçuklu olarak hesaplanır.
(6.0-6.5 gibi)

Sonuçların Açıklanması:
TOEFL sonuçları 15 iş gününde açıklanır. İş
günü hesabına karşılık 3 haftaya denk gelmektedir. IELTS sonuçları ise 13 gün içerisinde açıklanmaktadır. (2 haftadan az bir süre)
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için bir çok neden var!

U

luslararası
öğrencilerin
Avustralya’ya olan ilgisi son
yıllarda giderek artmakta.
Bunun en önemli nedenlerinden
biri Avustralya’nın yüksek yaşam
standartlarına sahip, huzurlu ve
güvenli bir ülke olması. Ayrıca
Avustralya, üniversitelerin sunduğu yüksek eğitim kalitesi ile de
tüm dünyada haklı bir üne sahip.
Dünyanın en iyi üniversiteleri listesinde birçok Avustralya üniversitesine rastlamak mümkün. Üstelik Amerika Birleşik Devletleri
veya İngiltere ile kıyaslandığında
hem üniversite ücretleri hem de
yaşam giderleri oldukça hesaplı.

Avustralya’da yüksek lisans eğitimi veren
üniversitelerin kabul koşulları ve istedikleri
belgeler okuldan okula ve bölümden bölüme
değişiklik gösterebilmektedir. Bununla beraber master başvurularında gereken belgeler
şöyle özetlenebilir:

1. Üniversite Diploması
Tüm uluslararası öğrenciler için ilk şart
Avustralya’da geçerliliği olan bir lisans
programını başarı ile tamamlamış olmaktır.
Türkiye’deki 4 senelik üniversitelerin tamamının diplomaları, Avustralya’da yüksek lisans programı sunan okullar tarafından kabul edilmektedir.
2. Yabancı Dil Yeterliliği
Avustralya’daki üniversitelerin eğitim dili
İngilizce’dir. Dolayısıyla Avustralya’da yüksek
lisans eğitimi alacak öğrencilerin İngilizce
yeterliliklerini ispat etmeleri gerekmekteueducation magazine 45

dir. Avustralya’daki üniversiteler TOEFL veya
IELTS sınav sonuçlarını kabul ederler. İstenilen minimum puanlar okuldan okula değişiklik göstermekle beraber genel olarak TOEFL
IBT sınavından 80 ve IELTS sınavından 6.5’tur.
Adayların bu sınavlardan birini alması gerekmektedir.

hemen tümü şubat başlangıcı
için öğrenci kabul etmektedir. Temmuz ayında başlayan
ara dönem için de bazı okullar başvuru kabul etmektedir.
Son başvuru tarihleri, okuldan okul değişmekle beraber,
başvuru yaptığınız dönemin
başlangıcından 3-4 ay öncedir.

3. Not Dökümü/Transcript
Avustralya’daki yüksek lisans programlarına giriş için merkezi bir sınav olmadığından
üniversiteler için not ortalamanız oldukça
önemlidir. Üniversiteler, başvuru yapan adayların akademik başarı durumları hakkında
bilgi sahibi olmak amacıyla, not dökümünüzü görmek isteyeceklerdir. Eğer mümkünse
okuldan not dökümünüzü İngilizce alabilirsiniz, eğer okulunuz İngilizce not dökümü vermiyorsa Türkçe alıp onaylı çeviri yaptırabilir
ve orijinal not dökümünüze çevirileri de ekleyerek gönderebilirsiniz.

Avustralya’daki birçok üniversite, özellikle Amerika’daki
gibi dil sınavına ek olarak
GMAT veya GRE gibi akademik bir sınav istenmediği için,
dil yeterliliği tam olmayan
öğrencilere şartlı kabul verebilmektedir. Şartlı kabul alan
öğrenci dil sınavındaki puanına göre, kabul aldığı akademik dönemin başlangıcından
önce, belirli bir süre dil eğitimine katılabilmekte ve bu
eğitimi başarı ile tamamladığında da bölümüne başlayabilmektedir.

4. Referans Mektupları
Adayların üniversitedeki hocalarından ve/veya iş tecrübeleri var ise çalıştıkları yerdeki
üstlerinden almaları gereken mektuplardır.
Referans mektuplarında referans olan kişiler
adayın sahip oldukları çalışkanlık, dürüstlük,
liderlik özellikleri, inisiyatif alabilme, uyum
5. Niyet Mektubu
Niyet mektubu master başvurularının en
önemli parçalarından biridir. Öğrencinin neden başvuru yaptığı okulda ve bölümde eğitim almak istediğini ve bu eğitimin kendisine
gelecekte nasıl bir katkısı olacağını düşündüğünü, kendisinin de programa nasıl katkısı
olacağını belirterek oluşturduğu yazıdır. Niyet Mektubu, okulların öğrenci hakkında verecekleri karar açısından çok önemlidir. İyi ve
özenle yazılmış bir niyet mektubu size başvurunuzda avantaj sağlayacaktır.

vs. gibi çeşitli özelliklerini nasıl gözlemlediklerini de belirterek anlatırlar ve sonunda da
adayın başvurduğu programa alınması konusundaki tavsiyelerini yazarlar. Avustralya’daki
üniversiteler yüksek lisans öğrencilerinden
genelde minimum 2 adet referans mektubu
talep etmektedirler.

Yukarıda belirtilenlere ek olarak, okulun başvuru formunu doldurmanız ve birçok okulda
olan başvuru ücretini ödemeniz gerekmektedir. Ayrıca eğer varsa katılım ve başarı belgelerinizi, CV/resumenizi ve başvuruda gösterilmeye değer diğer belgelerinizi de başvuru
paketine ekleyebilirsiniz.
MBA programları için, yukarıdaki koşullara
ek olarak, iş tecrübesi şartı da aranmaktadır.

Bazı üniversitelerde minimum iki senelik iş
tecrübesi yeterli olurken kimi okullar 5 senelik iş tecrübesi isteyebilmektedirler. Ayrıca kimi zaman GMAT (Graduate Management
Admission Test) sınav sonucu da istenmektedir.
Avustralya’da yüksek lisans eğitiminin süresi
seçilen programa göre değişmekte ve tercih
edilen program ve okula göre 1 veya 2 sene
sürmektedir. Eğer akademik kariyer hedefiyle master yapmayı düşünüyorsanız 2 yıl
süren ve M.Phil derecesi veren “Research”
programlarına başvuru yapmanızda fayda
var. Eğer profesyonel kariyeriniz için master
yapma amacındaysanız, o zaman bir yıl veya
biraz daha uzun süren MA veya MS gibi dereceler veren “Coursework” programlarına
başvurmanızda yarar var.

Avustralya’da bir yüksek lisans programına katılan öğrenciler, programlarının başlaması ile beraber part-time
çalışma iznine sahip olurlar. Haftada 20 saat
gibi bir sınırı olan bu işlerde çalışan uluslararası öğrenciler cep harçlıklarını da çıkarabilmektedir. Tatil dönemlerinde çalışma izninin
süresi haftada 40 saate kadar çıkmaktadır.
Ayrıca Avustralya’da bir yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenciler, mezuniyetlerinin ardından bir sene Avustralya’da
tam zamanlı çalışma hakkı da kazanırlar.

Diğer yarım kürede yer alan Avustralya’da
okulların genel başlangıcı şubat ayındadır.
Dolayısıyla master programlarının hemen
ueducation magazine 47

IRLANDA ’dan Türk
öğrencilere yeni vize uygulaması

G

MEI REKLAM

erek doğal güzellikleri gerekse anadilinin İngilizce olması
nedeniyle İrlanda uluslararası öğrencilerin İngilizce eğitimi almak için en çok tercih ettiği Avrupa
ülkelerinden biridir.

O’Grady’ye ulaştık.

Ancak Türk öğrencilerinin İngilizce öğrenme
tercihlerinde İrlanda’nın ilk sıralarda olmadığını
görmekteyiz. Bunun en önemli nedeni ise öğrenci vizesi prosedürünün oldukça karmaşık ve
zorlu olmasıdır.

MEI ve İrlanda Hükümeti Göçmenlik Bürosu
arasında yeni bir düzenleme yapıldı. Buna göre
MEI üyesi okullarda yaz döneminde eğitim almak isteyen öğrencilere İrlanda hükümeti vize
işlemlerinde öncelik ve kolaylık sağlayacak. İlk
aşamada bir yıl için pilot bir uygulama olarak
başlayacak yeni vize prosedürü, birinci senenin
ardından tekrar gözden geçirilecek. Bu sistemin
kalıcı olacağını ve daha fazla öğrencinin yararlanmasını sağlamak için genişletileceğini umuyoruz.

İrlanda hükümeti, İrlanda’da dil eğitimi almak
isteyen Türk öğrencilere kolaylık sağlayan yeni
bir uygulamayı hayata geçiriyor.
Bu konuda bilgi almak için, İrlanda’daki dil okullarını bir araya getiren bir organizasyon olan
MEI (Marketing English in Ireland) Ceo’su David

“Türk öğrencilerin oldukça zorlu olduğunu düşündükleri İrlanda’da eğitim alma prosedürü, nihayet değişti. MEI olarak uzun süredir
İrlanda’daki otoriteler ile bu konuda görüşmelerimiz devam ediyordu ve sonunda bir çözüm yolu
bulduğumuza inanıyoruz.

Bu yeni düzenlemenin temel özellikleri şöyle

olacak;
• Yeni vize kolaylığından yararlanmak isteyen öğrenciler, Türkiye’de üniversite eğitimi
almakta ve İrlanda seyahatleri sonrasında
Türkiye’deki eğitimlerine devam edecek kişiler olmalı
• Vizenin geçerlilik süresi 90 gün ile sınırlı olacak. Eğitim süresi 2 hafta bile olsa vize
geçerlilik süresi max 90 gün olacak. Yani öğrenciler eğitim alabilecek veya seyahat edebilecekler ancak 90 günden fazla değil.
• Öğrenciler sadece MEI üyesi okullarda eğitim alırlarsa bu yeni vize kolaylığından yararlanabilecekler.
• Sadece üç işgünü içerisinde cevaplanacak

oldukları gösteren ve üniversiteden alınmış
belge
• Okul ücretinin ödendiğine dair belge
• Maddi durumu gösteren belgeler (Gösterilmesi gereken maddi kaynağın ne kadar olduğu konaklamaya göre değişecektir. Ancak
konaklama ücretinin okula ödenen ücretin
içinde olduğu ya da başvuru anında zaten konaklama ücretinin ödenmiş olduğu durumlar
hariç, haftalık 200 euro kadar finansal kaynak gösterilmesi tavsiye edilmektedir.)
• MEI ofisinden istenecek olan ve dil eğitimi alınacak okulun MEI üyesi olduğunu ispat
eden belge.
Ocak 2011’de Türkiye’ye geleceğim ve UED
üyesi eğitim danışmanlığı firmalarına bu
yeni vize uygulaması ve kayıt prosedürleri
hakkında daha geniş bilgi vereceğim.
Bu yeni vize uygulaması nedeni ile oldukça
heyecanlıyız ve bu yeniliğin iki ülkenin daha da yakınlaşması açısından önemli rol
oynayacağına inanıyoruz. Zira birbirimizi
arkadaş olarak görüyoruz ve mantıken, arkadaşların birbirlerini ziyaret edebilmesi
gerekir.
Daha çok Türk öğrencini İrlanda’da ağırlamak umuduyla”

olan vize başvuruları, Ankara’daki İrlanda
Büyükelçiliği’ne yapılabilecek. Vize başvurularını öğrenciler adına UED üyesi danışmanlık firmaları yapabilecek.
• Öğrenciler İrlanda’da kaldıkları sürede bir
işte çalışamayacak veya vizelerini uzatamayacaklar.
İrlanda’da eğitim almak için bu yeni vize uygulamasından yararlanmak isteyen öğrencilerin sunmaları gereken bilgi ve belgeler ise
şunlar
• Vize başvurusu ve pasaport
• Acentenizin temin edeceği, gideceğiniz dil
okulunun tarih aralığı ve süresini belirten kayıt kabul formu.
• Toplam kalış süresi (kursun bitiminin sonrasında turistik amaçlarla bir süre kalınması
planlanıyor mu gibi)
• Varsa önceki pasaportlar
• Türkiye’de bir üniversiteye devam etmekte

David O’Grady, CEO, Marketing

me ve işletme ile ilgili alanlarda Yüksek Lisans ve doktora eğitimi almak
isteyen öğrencilerin değerlendirilmesi
prosedürünün bir parçası ya da şartı
olarak kullanılan bir sınavdır. Sınav üç
temel bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm
Analytical Writing Assessment şeklinde
adlandırılıp, öğrencinin analitik yeteneğini ölçmeyi amaçlar. Ardından gelen
Quantative bölüm temel olarak problem
çözme ve son bölüm olan Verbal Section
ise okuma, anlama, arguman değerlendirme vb. yeterlilikleri ölçmeyi amaçlar.
Gmat sınavı hakkında daha geniş bilgi www.mba.com web sitesinden temin
edilebilir.

MERAK

ETTİKLERİNİZ

GPA - Grade Point Average.
Tek bir dönemin not ortalaması anlamına gelmektedir.
Cumulative Grade Point Average (cGPA) ise tüm dönemleri kapsayan not ortalamasını verir ve birçok ülkede, özellikle yüksek öğrenim programlarına katılım
için temel kriterlerden biri olarak kabul edilmektedir.
SAT - Scholastic Aptitude Test.
Amerika Birleşik Devletleri’nde bir üniversitede lisans
eğitimi almak isteyen öğrencilerden istenebilen bir sınavdır. Sınav, önceki öğrenim hayatı boyunca kazanılan
okuma, yazma ve matematik bilgi ve becerilerini ölçer.
Genel SAT testi (SAT 1) ve SAT Konu testleri ( SAT 2)
olarak iki ayrı SAT sınavı vardır. Bu sınavlardan alınacak yüksek puanlar burs başvuruları için de etkili olabilmektedir.
Sat sınavları ile ilgili daha geniş bilgi için http://sat.
collegeboard.com/home
GRE - Graduate Record Examination.
Amerika Birleşik Devletleri’nde bir üniversitede mühendislik veya sosyal bilimler konusunda yüksek lisans
veya doktora yapmak isteyen öğrencilerden istenilebilen bir sınavdır. Son yıllarda özellikle İngilizce eğitim
veren kimi Avrupa üniversiteleri de bu sınavı kabul
etmeye başlamıştır. Genel Sınav ve Konu Bazlı Sınav
olmak uzere iki tür GRE sınavı vardır: GRE genel test ve
GRE konu testleri. GRE isteyen okullar için genel teste
tüm öğrencilerin girmesi şartken ikinci teste sadece
belli alanlarda eğitim alacak kişilerin girmesi istenebilmektedir. Bu alanlar; Kimya, Biyoloji, Biyokimya,
Bilgisayar Bilimleri, İngiliz Edebiyatı, Matematik, Fizik
ve Psikoloji’dir.
GRE sınavı hakkında gaha geniş bilgi içim www.gre.org
web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
GMAT - Graduate Management Admissions Test.
Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere dünya
genelinde yaklaşık 1900 üniversite tarafından, işlet-

I-20
Amerika Birleşik Devleri’nde eğitim alacak uluslar
arası öğrencilerin, öğrenci vizesi alabilmeleri için
gerekli olan bir formdur. Eğitim alınacak olan kurum
tarafından düzenlenir. Öğrencinin vize başvurusu için
zorunlu olup, öğrencinin kabul edildiği program ve
okulun detaylarını içerir.
DS-2019
I-20 formunun bir benzeri olarak değerlendirilebilen bu
form, J-1 (work and travel, maaşlı ve maaşsız staj, aupair gibi kültürel değişim programlarını kapsayan vize
türü) vize alımı için gereklidir. Sadece ABD’de yerleşik
bulunan sponsor firmalar tarafından düzenlenebilir.
Form ABD’deki destekçiniz, programınızın kapsamı,
çalışacağınız zaman gibi önemli bilgileri içermektedir
ve bu form olmadan J-1 vizesine başvuru yapılamaz.
SEVIS
Öğrenci ve Ziyaretçi Bilgi Sistemi olan SEVIS, öğrenci olarak veya herhangi bir değişim programı dahilinde Amerika Birleşik Devletleri’ne gidecek kişilerin
kaydedildiği bir sistemdir. SEVIS kaydı, özellikle Work
and Travel programına katılacak öğrenciler için hayati önem taşımaktadır. Zira SEVIS numarası alınmadan
Amerikan sosyal güvenlik sistemine dahil olmak ve dolayısıyla bir işte çalışmak mümkün değildir.
CAEL – Canadian Academic English Language Assessment.
Kanada’da akademik eğitim almak isteyen öğrencilerden istenebilen bir İngilizce yeterlilik sınavıdır. Bu
sınavın sonucu, Kanada’daki 130 civarı kolej ve üniversitenin lisans ve yüksek lisans programları tarafından
kabul edilmektedir.
CAEL sınavı hakkında daha geniş bilgi için
www.cael.ca sitesini ziyaret edebilirsiniz.

UED İLAN

