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ELS Dil Merkezleri sunar:
•	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!

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

•	TOEFL® IBT, GRE®  ve GMAT® 
	 Sınav	Hazırlık	Programları

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

•	Seçilmiş	ELS	Merkezlerinde	 
 IELTSTM	sınavı

•	Kapsamlı	Üniversite	Yerleştirme	 
 Servisi

•	Yüksek	nitelikli	eğitmenler

•	İleri	düzey	Dil	Eğitim	Teknolojisinde	 
 son nokta 

* ELS/Juilliard hariç

YEARS  OF  LEADERSHIP IN
INTERNATIONAL EDUCATION

İNGİLİZCE ÖĞRENİN • KEŞFEDİN • BAŞARIN Amerika’ nın hemen hemen heryerinde Üniversite Kampüslerindeki 
ve Şehir Merkezlerindeki çok çeşitli Merkezlerimizi Keşfedin! 

www.USAUniversityGuide.org

WASHINGTON

OREGON

CALIFORNIA

NEVADA

UTAH

ARIZONA
NEW MEXICO

COLORADO

WYOMING

IDAHO

MONTANA

NEBRASKA

KANSAS

SOUTH DAKOTA

NORTH DAKOTA

IOWA

MISSOURI

MINNESOTA

WISCONSIN

ILLINOIS

MICHIGAN

INDIANA

OHIO

OKLAHOMA

TEXAS

ARKANSAS

TENNESSEE

MISSISSIPPI

LOUISIANA

ALABAMA GEORGIA

SOUTH
CAROLINA

NORTH CAROLINA

FLORIDA

KENTUCKY

WEST
VIRGINIA

PENNSYLVANIA

NEW JERSEY

CONNECTICUT

NEW YORK

DELAWARE

MARYLAND

MAINE

NEW HAMPSHIRE

VERMONT

RHODE ISLAND

MASSACHUSETTS

VIRGINIA

HAWAII

Seattle

Berkeley

Santa Barbara

Santa Cruz

Santa Monica

San Diego

Washington, DC

Boston (2)

Portland

San Francisco (2)

Honolulu

Las Vegas

Pocatello

Laramie

Denver

Oklahoma City
Fort Smith

Nashville

Ruston

Orlando

St. Petersburg

Miami

Melbourne

Atlanta

Clemson

Grand Forks

St. Paul

DeKalb

St. Louis

Indianapolis

Chicago

Grand Rapids

Cleveland

Cincinnati

Charlotte

Pittsburgh

Philadelphia

Teaneck New York (4)

New Haven

Plymouth

Thousand Oaks

La Verne

Tampa
Houston (2)

San Antonio

Bristol

Columbus

Milwaukee

Yüksekokul ya da 
Üniversiteye bağlı Merkezler
Kampüs Dışında Bulunan 
Merkezler

Saint Joseph’s University

Clemson University

Northern Illinois University
Ohio Dominican University

California Lutheran University

 Florida Institute of Technology 

University of Houston - Clear Lake



UED dergi ekibi, U- 
Education’ın ilk sayısını 
çıkartır çıkartmaz ikinci 
sayı hazırlıklarına baş-
ladı ve kısa zamanda 
sizlere yine dop dolu bir 
dergi hazırladı. 

Bu sayımızdaki konu 
başlığımız, yaz ayları-
nın yaklaşmasıyla bir-

likte daha da fazla ilgi uyandıran eğitim programla-
rını derlediğimiz “Yaz Dosyası”. Dosyanın içerisinde 
8 yaşından 50 yaşına kadar geniş bir kitleye ve özel-
likle yaz aylarını yabancı dil öğrenerek geçirmek is-
teyenlere yönelik eğitim programlarının anlatımını 
bulabilirsiniz. Yoğun olarak ele aldığımız bir diğer 
konu ise yurtdışında üniversite eğitimi. Son yıllar-
da öğrenciler tarafından çok fazla ilgi gören Avrupa 
üniversitelerini sizin için inceledik ve başvuruları-
nızda dikkat etmeniz gereken konuları derledik. 

Dünyanın birçok ülkesinde üniversitelerin, dil yeter-
liliğini ölçmek üzere öğrencilerden istediği IELTS 
sınavı hakkında sizi bilgilendirmeye bu sayımızda da 
devam ediyoruz. İlk sayımızdaki tanıtımdan ve TO-
EFL sınavı ile karşılaştırmadan sonra, bu sayımızda 
da IELTS sınav sonuçlarının analizini bulabilirsiniz. 

İngilizce dil eğitiminde farklı bir alternatif olan 
İrlanda’ya dergimizin bu sayısında İrlanda 
Büyükelçiliği’nden Konsolos Fiona Nic Dhonnacha 
ile yaptığımız röportajla yer verdik. İrlanda’da eğitim 
ve vize koşullarıyla ilgili merak ettiklerinizi sorduk 
ve yayınlıyoruz.  

İlk iki sayımızda bize destek veren herkese teşükkür 
ediyoruz ve nice sayılara diyoruz. 

Güzel ve bol eğitimli bir yaz geçirmeniz dileğiyle. 

Ayda Akça AKKOÇ 
Editör

Neden UED? Yurtdışında eğitim alabilmek, ülke ve 
okul tercihinden başvuru prosedürüne, vize işlem-

lerinden uçuşa kadar oldukça kapsamlı bir işlemler bü-
tünün sorunsuz tamamlanmasını gerektirmektedir.
Devamı için Sayfa 21

Avrupa ülkelerinde üniversite eğitimi dosyası: En gün-
cel bilgiler, kabul ve kayıt koşulları, Avrupa’da üni-

versite eğitimi hakkında herşey...
Devamı Sayfa 33

ueducation
ikinci sayısıyla karşınızda... 

Your direct access to university  
in the United Kingdom

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.

navitas.com
Australian College of Business and Technology (ACBT) and Melbourne Institute of Business and Technology Indonesia (MIBT-I) are affiliated organisations and are not owned by Navitas Limited. •  NAVITAS USA: These 
schools are authorized under federal law to enroll non-immigrant alien students. UPP I or UPP II are not available to students from the People’s Republic of China, for any campus of University of Massachusetts. • CRICOS 
Provider Codes: La Trobe University 02218K (NSW); Curtin International College 02042G; Curtin University of Technology 00301J; The Sydney Campus of Curtin University of Technology 02637B; Educational Enterprises 
Australia Pty Ltd 00561M; Melbourne Institute of Business and Technology 01590J; Deakin University 00113B; Perth Institute of Business and Technology 01312J; Edith Cowan University 00279B; Queensland Institute of 
Business and Technology 01737F; Griffith University 00233E; South Australian Institute of Business and Technology 02193C; University of South Australia 00121B; Sydney Institute of Business and Technology 01576G; 
Macquarie University 00002J; Australian College of English 00289M (NSW), 02252G (WA), 00711B (QLD); ACL 00031D (NSW), 02783C (NT); Centre for English Language in the University of South Australia 02193C; 
Hawthorn-Melbourne 02931G; Australian College of Applied Psychology 01328A (NSW), 02565B (QLD), 02829E (VIC); Navitas College of Public Safety 01945J. ICM CCRA BN: 81210 5146; FIC CCRA BN: 81210 5146; 
CRIC CN: 06407773; ICP CN: 06770123; ICWS CN: 6412162; HIBT CN: 5163612; LIBT CN: 5171106. Navitas Limited ABN 69 109 613 309 NAVM0398_0910

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

NAVITAS UNIVERSITY PATHWAY PROGRAMS IN THE UK

Eight Colleges and eight strong University Partners

CRIC – Anglia Ruskin University (Cambridge)

HIBT – University of Hertfordshire (Hatfield - London)

ICP – University of Portsmouth (Portsmouth)

ICWS – Swansea University (Swansea)

LIBT – Brunel University (Uxbridge - London)

PDIC – University of Plymouth (Plymouth)

ICRGU – Robert Gordon University (Aberdeen)

EIC – Edinburgh Napier University (Edinburgh)

Undergraduate and Postgraduate Programs in all disciplines
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6 ayda bir yayınlanan UEDUCATION dergisindeki yazı ve 

fotoğrafların tüm hakları, dergi logosu ve isim hakkı UED 

Uluslararası Eğitim Danışmanları Derneği’ne aittir. Kay-

nak gösterilerek de olsa yazılı izin alınmadan alıntı yapı-

lamaz.

ueducation
m a g a z i n e
Yıl 2011 Sayı 2

ueducation magazine  5



Uluslararası Eğitim Danışmanları Derneği, UED, üye-
si eğitim danışmanlığı firmalarının temsilcileri, İrlan-
da Okullar Birliği MEI’yi ziyaret etti. Dublin, Galway ve 
Limerick’te bulunan toplam 30 dil okulunu ziyaret eden 
derneğimiz üyeleri, okulların merkezlerini, konaklama 
imkanlarını ve öğrencilere sundukları olanakları yerin-
de gördü. 

UED ve MEI üyeleri, İrlanda Hükümeti’nin sadece Türk 
öğrencilere yönelik hayata geçirdiği pilot vize uygulama-
sının, lise ve üniversite öğrencileri için büyük bir fırsat 
olduğunu vurguladılar. Yeni vize uygulaması hakkında 
ayrıntılı bilgi için UED üyelerine başvurunuz.

Fransa İstanbul Başkonsolosluğu için hizmet vermek-
te olan İstanbul Vize’nin faaliyetleri 28 Ocak 2011 tarihi 
itibari ile sona ermiştir. Yeni vize başvuru merkezi olan 
VFS Global ofisi 31 Ocak 2011 tarihinde faaliyete geçmiş-
tir. Yapılan yeni düzenleme ile Vize Başvuru Ücreti 60 Eu-
ro olarak açıklanmış, VFS Global’in alacağı servis ücreti 
ise 24,50 Euro olarak belirlenmiştir. 

Yeni vize başvuru merkezinin iletişim bilgileri:
Visa Application Center Of VFS Global
Call Center : 0850 210 00 21 (ücretsiz)
Cumhuriyet Caddesi 193 Harbiye, Şişli 34380 İstanbul
www.vfsglobal.com/france/turkey

İngiltere vizeleri ile ilgili yeni bir değişiklik 10 Ocak 2011 
tarihinden itibaren yürürlüğe girdi.

İngiltere’de eğitim görmek isteyen uluslararası öğrenci-
ler için iki tür vize alternatifi vardı. Bunlar 6 aydan kısa 
süreli olan “Student Visitor Visa” ile 6 ay ve daha uzun 
süreli olan “General Student Visa” vizelerdi.  Yapılan bu 
değişiklikler ile var olan vizelere ek olarak ‘ESVV (Ex-
tended Student Visitor Visa)’ adı altında yeni bir vize türü 
eklendi. Bu vizeye 6 ay ile 11 ay arası dil eğitimi görecek 
öğrenciler başvurabiliyor. Bu vize, özellikle B1 seviyesi 
altındaki öğrencilerin uzun süreli dil eğitimi ihtiyaçlarını 
karşılamayı hedefliyor.

Yeni vize türü ile 6-11 ay arası dil eğitimine gidecek öğ-
renciler için “Student Visitor Visa” kuralları geçerli ola-
cak. Yani bu kişilerin; orta seviyede İngilizce bilmeleri 
veya banka hesaplarında 28 günlük para göstermeleri 
şartları aranmayacak. 

Manitoba’da bulunan bir yükseköğrenim kurumunda, 
herhangi bir  lisans veya lisansüstü programını tamam-
lamış öğrenciler, mezuniyetlerinin hemen ardından 
‘Provincial Nominee Program’a başvurabilecek ve iş tek-
lifi alabilecekler. Daha öncesinde sadece, mezuniyetleri 
sonrasında Manitoba’da en az 6 ay çalışmış uluslararası 
öğrenciler bu programa başvurabiliyorlardı. Ayrıntılı bil-
gi için UED üyelerine başvurunuz.

Japonya’da yaşanan üzücü deprem ve tsunami felaketi 
sonrası ülkedeki dil okulları eğitimlerini Nisan ayına ka-
dar ertelediler. Bizler de UED olarak Japon Eğitim Acen-
teleri birliği JAOS’a taziye ve geçmiş olsun dileklerimizi 
ilettik.

Fransa Vize
Başvuruları için
yeni adres...

İngiltere Vizelerinde
Olumlu Gelişme... 

UED üyeleri yeni İrlanda Öğrenci
Vizesi uygulamasına hazır...

Kanada’nın Manitoba 
eyaletinde eğitim ve 
çalışma fırsatı...

Japonya’da eğitime 
zorunlu ara...

ueducation haberler ueducation haberler
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In a time of increasing uncertainty, there has never 
been a better opportunity to invest in your future.

Leaders in Australian education
www.csu.edu.au/international

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 bene ts of studying with one of Australia’s leading universities.

11113A.10.10  Provider: Charles Sturt University  CRICOS Provider Codes: 00005F (NSW), 01947G (VIC)

Öğrencilerin, yurtdışındaki yaz okullarında geçirecekle-
ri süre, yabancı dillerini geliştirmenin yanı sıra, başka 
ülkelerden arkadaşlar edinerek hayata bakış açılarını 
zenginleştirmelerini sağlayacaktır.

Yaz okulu programlarının diğer faydaları:

• Yurtdışına seyahat etme deneyimi kazanırlar, 
• Evden uzak kalma ve kendi sorumluluğunu taşımanın 
nasıl birşey olduğunu anlarlar, 
• Arkadaşlığın ve dayanışmanın değerini öğrenirler, 
• Özgüvenleri gelişir, 
• Yabancı dil bilmenin önemini yaşayarak kavrarlar, 
• Türkiye’ye döndüklerinde yabancı dil derslerine ver-
dikleri önem ve ilgileri artar, 
• Vizyonları gelişir,
• Farklı ülkelerden arkadaşlar edinirler,
• Yıl boyunca öğrendikleri yabancı dillerini geliştirme 
imkanı bulurlar. Hatta yeni yabancı diller için başlangıç 
bile yapabilirler,
• Hayatları boyunca unutamayacakları mükemmel bir 
tatil yaşarlar.

Genellikle en çok tercih edilen ülkelerden; İngiltere, 
Amerika, Kanada, Fransa, Malta, Almanya, İsviçre, İtal-
ya ve İspanya’daki yaz okulları, öğrencilerin yabancı 
dil seviyelerini geliştiren kursların yanı sıra düzenli bir 
program takip eden sosyal aktiviteleri de içerir. Bu yaz 
okulları 8-18 yaş gruplarını içermektedir. Gençlerin bu 
okullarda, güvenli bir ortamda 2-12 hafta arası değişe-
bilen bir süre boyunca, farklı ülkelerden öğrencilerle bir 
arada geçirecekleri süre, kuşkusuz unutulmaz bir tecrü-
be olacaktır. 

Öğrenciler yaz okullarında, haftada ortalama 15-20 saat 
yabancı dil eğitimi alırlar. Ayrıca isteyen öğrenciler TO-
EFL veya IELTS gibi sınav kurslarına ya da ilgi alanlarına 
bağlı olarak film yapımı, tenis, basketbol gibi  özel  kurs-
lardan faydalanabilirler. Öğleden sonraları ise, edindik-
leri bu bilgileri sosyal, sportif ve kültürel aktiviteler ile 
pekiştirirler.  Hafta sonlarında ise, okul dışında tarihi 
ve turistik geziler düzenlenerek öğrencilerin yabancı dil 
pratikleri daha verimli hale getirilir. Tüm bu aktiviteler, 
grupların birbirleri arasında eğlenceli bir şekilde ileti-
şim kurup kaynaşmalarını sağlayacak niteliktedir. Hafta 
sonlarında ise, başka şehirlere tarihi veya turistik gezi-
ler düzenlenir.

Konaklama Seçenekleri:
Öğrenciler, ister özenle seçilmiş ailelerin yanında ister-
lerse öğrenci yurtlarında konaklarlar. Aile yanında tek 
ve çift kişilik odalarda konaklamak mümkündür. Yurtlar-
da ise tek kişilik veya paylaşımlı odalarda konaklarlar. 
Yurtlarda ayrıca özel banyolu odalar da mevcuttur. Aile 
yanı ve yurt konaklamada, öğrenciler farklı uluslardan 
öğrencilerle birlikte aynı ortamı paylaşarak arkadaşlık-
lar kurabilirler. Program dahilinde öğrencilere günlük 3 
öğün yemek sunulmaktadır.

Sosyal Aktivite ve Etkinlikler:
Yaz Okulu programlarında her öğleden sonra ve ak-
şamları öğren-
cilere güzel vakit 
geçirten ve İngi-
lizcelerini pratik 
yapmalarını sağ-
layan etkinlikler 
düzenlenir. Etkin-
likler bu konuda 
profesyonel bir 
ekip tarafından 
organize edilir. 
Pek çok spor et-
kinliğinin yanı sıra 
öğrencinin ilgisini 
çekecek oyunlar 
oynanır. 

Sonuçta uzun yaz 
tatilini boşa geçir-
meyen öğrenciler 
ömür boyu unu-
tamayacakları bir 
tatil yaparak ya-
bancı dil öğrenir-
ler. Kurs sonunda 
alacakları sertifi-
ka da ileriki eği-
tim ve iş yaşam-
larında avantaj 
sağlayacaktır.

17 yaş altı öğrenciler için
Yaz Okulu Programları
Yaz tatili döneminde, öğrenciler boş zamanlarını, hem dinlenip eğlenebilecekleri hem de 
gelecekleri için faydalı olabilecek bir şekilde değerlendirebilirler. Yaz okulu programları, 
kişisel gelişim açısından çok yönlü katkısıyla anne, babaların ve öğrencilerin ilk sıradaki 
tercihlerindendir.

• Sydney & Melbourne’de 
Kampüslerimiz

• İş aramada rehberlik servisimiz

• 41’in üzerinde farklı ülkeden 
gelen öğrencilerimizin 
mükemmel sınıf dağılımı

• Gündüz ve gece sınıfl arımız

Kurslarımız:
• Akademik Amaçlı İngilizce Kursu 

• İş İngilizcesi

• IELTS ve

• Genel İngilizce

Daha detaylı bilgi için 
s.blanchot@ability.edu.au

www.ability.edu.au

Ability Education size İngilizce 
eğitiminiz için gereken tüm Eğitim 
olanaklarını ve aktivitelerini 
sunmaktadır.
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Yetişkinler için sunulan dil eğitim programlarında en çok 
rağbet gören dil, her zamanki gibi İngilizce. İngilizce eği-
timi için özellikle İngiltere, ABD, Kanada, İrlanda, Mal-
ta ve Avustralya gibi anadili İngilizce olan ülkeler tercih 
ediliyor.

İngilizceyi, Fransızca ve Almanca takip ediyor. Fransızca 
için Fransa, Kanada ve İsviçre tercih edilirken, Almanca 
dil eğitimi programları için öğrenciler Almanya, Avus-
turya ve İsviçre’ye gidiyorlar. 

Yetişkinlere yönelik yaz okulları, farklı tipte eğitim prog-
ramları sunuyor. Artık her tercihe göre eğitim bulmak 
da mümkün. Özellikle İngilizce dil eğitimi için seçenekler  
oldukça fazla. Haftada 30-35 dersten oluşan yoğun eği-
tim programlarının yanı sıra, klasik yaz okulu diyebile-
ceğimiz 15-20 derslik programlar da mevcut.

Yetişkin öğrencilerin çoğu Genel Yabancı Dil 
Programları’nı tercih ediyor. Bununla beraber, belir-
li sektörlerde kariyer hedefleyen kişiler için, o alanla-

ra odaklanmış özel amaçlı kurslar da genel 
programlar ile kombine şekilde sunuluyor. Yine 
özellikle İngiltere ve Amerika’daki bazı okullar-
da İngilizce eğitiminin yanısıra, öğrencinin ilgi 
alanlarına ve ilerideki hedeflerine yönelik seç-
meli dersler de veriliyor. 

Okullar dil eğitiminin yanısıra, ders saatleri 
dışında çeşitli aktiviteler düzenliyor ve geziler 
organize ediyorlar. Her geçen sene daha da 
profesyonelleşen yaz okulları, ders ve aktivite 
dengesini kurmakta da son derece başarılılar. 

17 yaş altı okullarda olduğu gibi, konaklama için 
genellikle yurtta veya aile yanında konaklama 
opsiyonları sunulmakla beraber, stüdyo daire-
de ve otelde konaklama seçenekleri de yetişkin-
lerce tercih edilebilmekte.
Gerek çocuklar ve gençler gerekse yetişkinlerin 
yabancı dil okullarına ilgisi her geçen gün ar-
tıyor. Artan ilginin doğal sonucu olarak birçok 
okulun kontenjanları yaz gelmeden dolabiliyor. 
Bu nedenle yaz aylarını yurtdışında dil eğitimi 
alarak geçirmek isteyen kişilerin bir an önce iş-
lemlerine başlamasında yarar var. 

2011 yazını yurtdışında dil eğitimi alarak geçir-
meyi düşünen tüm öğrencilerimizin, kendileri 
için doğru seçimler yapmasını ve yurtdışı eğitim 
tecrübesinden maksimum düzeyde fayda sağ-
layarak, iyi bir yaz tatili geçirmelerini diliyoruz. 

Programın temel amacı, çeşitli ülkelerden üniversite öğ-
rencilerine ya da mezunlarına yaz aylarında Amerika’da 
kısa süreli (ortalama 9-12 hafta) çalışma ve yaşama fır-
satı sunmaktır. Bu programa katılarak öğrenciler, İn-
gilizce pratik yapabilir, çalışma deneyimi edinebilir ve 
farklı kültürlerden insanlarla tanışabilirler. 

Öğrencilere, yaz aylarında Amerika’nın çeşitli bölgele-
rindeki çocuk-genç kamplarında çalışma fırsatı sunan 
program, ‘Work and Travel’ programı ile paralellik gös-
termekle birlikte, çalışma şartları, ücretlendirme ve öğ-
rencilerin bulundukları ortam açısından ise büyük fark-
lar içermektedir.

Yılda yaklaşık on milyon Amerikalı katılımcının yarar-
landığı yaz dönemi kampları Amerika’nın neredeyse tüm 
bölgelerine yayılmıştır. Kimisi ormanlık alanda bulun-
duğu gibi kimisi de kırsal, kısmen yerleşimin bulunduğu 
alanlara kurulmuştur. Katılımcılara sunulan olanakla-
ra göre kimi kamp barakalardan kimisi ise çadırlardan 
oluşturulmuştur. 9-12 hafta sürecek kampların her biri-
nin kendine has bir karakteristik özelliği olup buna göre 
amacı, felsefesi ve katılımcı profili bulunmaktadır. Bu-
nunla birlikte Türk öğrencilerin kamplara katılım amacı; 
farklı kültürle olan etkileşimi arttırarak sosyalleşmeyi 
sağlamak, çeşitli aktiviteler ile kişinin gelişimine katkıda 
bulunmak ve eğlenceli bir yaz tatili geçirmektir!

Kamplarda çalışabilecek iki temel pozisyon bulunmak-
tadır. Bunlardan ilki destek ekibidir. Destek ekibi olarak 
CAMP USA programına başvuru yapmak isteyen kişile-
rin tam zamanlı üniversite öğrencisi olması gerekmek-
tedir. Öğrenciler, destek ekibi olarak, ofis elemanı, mut-
fak elemanı, çamaşırhane görevlisi, genel bakım işleri, 
gece bekçisi, sürücü ya da kat görevlisi gibi pozisyonlar-
da çalışabilirler.

Danışman (counsellor) olarak programa başvuru yap-
mak isteyen kişilerin ise öğrenci olma zorunlulukları 
yoktur. Mezun olan kişilerin de katılım şartlarını sağla-
mak koşuluyla, programa başvuru şansları vardır. Ancak 
danışman olan kişilerin belli alanlarda uzmanlaşmaları 
ve bu alandaki becerilerini kampa gelen belli yaş grup-
larındaki çocuklara öğretebilmeleri gerekmektedir. Bu 
açıdan danışman olarak programa başvuran kişilerin İn-
gilizce yeterlilik açısından destek ekibi olarak çalışacak 
öğrencilerden daha iyi olması ve bunu belgelemesi şart 
koşulmaktadır. Danışman olarak çalışacak olan kişilerin 
başvuru yapabileceği kategoriler aşağıdaki gibidir:

El sanatları; Tie-dye, Rocketry, NatureCraft, Seramik-
Çömlek, Kuyumculuk, Deri işçiliği, Boyama, Fotoğrafçı-

lık, Heykeltraşlık, Ağaç işçiliği, Cam Boyama

Su Kenarı; Kanoculuk, Dalış, Kayak, Cankurtaran, Kü-
rek Çekme, Kayak Botu Sürücülüğü, Yelkenli, Scuba Di-
ving, Yüzme, Su Kayağı, Rüzgâr Sörfü

Kara Sporları; Lacrosse, Okçuluk, Beysbol, Basketbol, 
Eskrim, Golf, Jimnastik, Dövüş Sanatları, Hokey, Paten, 
Futbol

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

Sertifikalı Alanlar; Öğretmenlik, Ekoloji, Spor/Bilim, İz-
cilik, Go-Carts, Özel Eğitim, Orienteering, Danışmanlık, 
Çocuk Bakımı, İpli aktiviteler, At biniciliği, Din Çalışma-
ları, Halkla ilişkiler, Beden Eğitimi, Deniz Biyolojisi, Kaya 
Tırmanışları, Piknik Hazırlıkları, Kamp işçilikleri, Çiftlik 
Hayvanları, Tüfek Atıcılığı, Sosyal Çalışmalar, Engelli-
ler adına çalışmalar, Dış Mekân Becerileri, Dış Mekân 
Eğlenceleri, Yemek-Izgara hazırlıkları, Dağ bisikletleri 
kullanma

Kamp programları için aranan temel şartlar destek ekibi 
için; öğrencilerin orta seviyede bir İngilizceye sahip ol-
maları, vize alabilmeleri için ortalamalarının ikinin üs-
tünde olması ve kamplara daha çabuk yerleşebilmeleri 
için, seçtikleri pozisyonlarda en az bir iş deneyimlerinin 
olmasıdır. Danışman olarak başvuran adayların ise İngi-
lizce seviyelerinin, sahip oldukları becerileri çocuklara 
öğretebilecek düzeyde olması yanında aşağıdaki şartlar-
dan birini sağlamaları da gerekmektedir:
• Seçtikleri alanlarda mutlaka liderlik ya da öğretmen-
lik sertifikalarının olması 
• İlgili alanlarda lisanslarının bulunması,

CAMP USA programını, ‘Work and Travel’ programın-
dan ayıran en büyük özellik, adayların çalışma sürele-
ri boyunca, kampların içinde bir yaşam sürmeleridir. 
Adayların bu süre boyunca, konaklama ve yeme içme 
masrafları kamplar tarafından karşılanır. Bu açıdan da 
hem programın katılım maliyetinin düşük olması, hem 
de kamp süresi boyunca herhangi bir masrafın olma-
ması ‘Work and Travel’a göre çok daha düşük bütçeler 
ile programı tamamlama olanağı sağlamaktadır. Bunun 
dışında, yine programa özellikle danışman olarak katı-
lan pek çok öğrenci İngiltere, Kanada ve Avustralya gibi 
ülkelerden gelmektedir. Bu da dil gelişimi açısından çok 
önemlidir.

Yetişkinler için yaz okulu
programları

CAMP USA programı

Sadece ülkemizde değil tüm dünyada yabancı dil eğitimine verilen önem gittikçe artıyor. 
Özellikle üniversite eğitimi almakta olan gençler, hem kariyerleri için olumlu bir adım at-
mak hem de yaz tatillerini yurtdışında değerlendirmek amacıyla yaz aylarını dil eğitimine 
ayırmayı tercih etmeye başladılar. Ancak yurtdışında dil eğitimi olanakları sadece üniver-
site öğrencisi veya yeni mezun olan kişilerle sınırlı değil. Aksine, her yaş grubundan yetiş-
kinlerin katılımına açık programlar sunuluyor. Öyle ki sadece yetişkin katılımcıları kabul 
eden okullar bile bulunuyor.

Amerikan Hükümeti tarafından onaylı uluslararası öğrencilere yönelik bir kültürel değişim 
programıdır. 

English Language Vocational Education Higher Education

•	General	English		
•		English	for	Academic	
Purposes

•		IELTS	Preparation	
•		English	for	Vocational	
Education	

•		First	Certificate	in	English	
•		English	for	Nursing

•	Accounting
•	Beauty	Therapy
•	Business
•	Children’s	Services
•	Community	Services	Work
•	Dental	Technology
•	Events	
•	Hairdressing
•	Hospitality
•		Hospitality	(Commercial	Cookery)
•	Hospitality	(Patisserie)	
•	Marketing
•	Management
•	Tourism

•		Bachelor	of	Business	
		(Hospitality	and	Tourism	
Management)

•		Bachelor	of	Accounting	
Accredited	by	CPA	Australia	
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Aile programları; İngiltere başta olmak üzere Amerika, 
Kanada, Avustralya ve Malta gibi birçok ülkede, pekçok 
farklı okul tarafından sunulmaktadır. Genellikle İngi-
lizce konuşulan ülkelerde sunulan programlar popüler 
olmakla beraber, diğer dillerin konuşulduğu ülkelerdeki 
programlar da her geçen gün daha fazla ilgi görmekte-
dir.

Öğrencilerin çeşitli yaş gruplarına ayrıldığı programlar, 
genellikle 2 – 10 hafta arası sürmektedir. Bu yaş grupla-
rının belirlenmesi okula ve programa göre farklılık gös-
termektedir. Öğrenciler genel olarak  3-9, 10-13 ve 14 -17  
gibi yaş gruplarına ayrılarak eğitim görmektedir.

Programlar, haftada 20 ders dil eğitimini içermekte ve 
dersler sabah ya da öğleden sonra olarak ayrılmakta-
dır. Programların temel amacı, öğrencilerin İngilizce 
becerilerini çeşitli eğlenceli aktiviteler ile geliştirmektir. 
Okulların birçoğunda, dersler sonrasında çeşitli geziler 
ile sosyal ve sportif aktiviteler düzenlenmektedir. Eği-
tim alacak yetişkinler ise haftalık 20, 25 ya da 30 derslik 
programlara da katılabilmektedir. 

Birçok okulda ebeveynler ve çocuklarının eğitim aldık-
ları okul binaları farklı olmakla beraber binalar genel-
likle birbirine yakındır. Çocukların programı çoğunlukla 
yetişkinlerin programından daha erken başlamakta ve 
ebeveynler çocuklarını okula bırakabilmektedir. Bazı 
okullar, öğrencilerin konakladığı yurt ya da ailelerden, 
eğitim verilen kampüslere servis sunmaktadır. Aynı şe-

kilde çocukların programı daha geç bitmekte ve yetişkin-
ler çocuklarını okuldan alabilmektedir. 

Aile programlarına katılan yetişkinler için sunulan ko-
naklama alternatifleri, katılımcıların çocukları ile bera-
ber kalabilecekleri şekilde düzenlenmektedir. 

Katılımcılar çocukları ile beraber aile yanında, otelde, 
stüdyo dairede veya yurtta konaklayabilmektedirler. Bu 
seçenekler içerisinde katılımcılar, tercihlerine göre ye-
mekli/yemeksiz  konaklayabilmektedir.

Yurtdışında üniversite eğitimi almak isteyen adaylar, 
özellikle Türkiye’de eğitimlerine devam eden öğrenciler, 
yaz aylarını bu sınavlara hazırlanarak geçirebilirler. Biz 
bu yazımızda, adayların akademik seviyelerini ölçmek 
için kullanılan sınavlardan bahsedeceğiz. Bahsedece-
ğimiz sınavlar Amerika’daki üniversitelerce istenmekle 
beraber günümüzde Amerika dışındaki ülkelerde bulu-
nan bazı üniversiteler tarafından da istenebilmektedir. 
Bunlardan en önemlileri  SAT, ACT,  GMAT ve GRE’dir.
SAT
Üniversite programlarına başvuruda kullanılan SAT iki 
çeşittir:  SAT I ve SAT II.  SAT I üniversite başvuruları 
için esas olan testtir.  Üç bölümden oluşur; kritik okuma, 
matematik ve yazma.  SAT sınavı yılda 7 kere yapılır.  Her 
bölümün 200 ile 800 arasında bir punalandırması vardır, 
yani tam puan 2400’dür. SAT II ise genellikle her okul ta-
rafından talep edilmez ve belli konu başlıklarında verilen 
bir testtir. Sınav ile ilgili detaylı bilgi için: http://sat.colle-
geboard.com/home
ACT
ACT sınavının beş bölümü vardır: İngilizce, Matematik, 
Okuma, Fen ve Yazma.  Skorlar 1 ile 36 arasındadır.  ACT 
de tam puan 36’dır ancak yazma bölümü ayrı puanlandı-
rılır.  Yazma 2-12 arası bir puanlamaya sahiptir.  ACT yıl-
da 6 kez verilir. Detaylı bilgi için: http://www.act.org/aap/
Üniversitelerin çoğu kabul için iki sınavı da geçerli kabul 
eder ancak emin olmak için başvuracağınız okulun web 
sitesinde başvuru için gerekli testler bölümünü mutlaka 
incelemenizi öneririz.
SAT ile ACT’nin bir diğer farkı da SAT nin daha çok bir 
mantık muhakeme testi olması, ACT nin ise akademik 
başarı testi olmasıdır.  Bu nedenle öğrenciler PSAT gi-
bi deneme sınavlarına girerek, ACT ve SAT için hazırlık 
kitapları edinerek bu sınavlardan hangisine daha yatkın 
olduklarını değerlendirmelidirler. 
GMAT 
GMAT yani “Graduate Management Test” sınavı adın-
dan da anlaşılacağı gibi işletme okullarındaki bölümle-
rin yüksek lisans ve doktora kabullerinde kullanılan bir 
testtir. MBA programları adaylardan çoğunlukla bu tes-
ti talep ederler. Bilgisayar ortamında yapılan İngilizce, 
Matematik ve Analitik Yazım bölümlerinden oluşan bir 
testtir. GMAT 94 ülkede çeşitli merkezlerde yıl boyunca 
verilir. Genellikle GMAT sınavına haftanın 6 günü girmek 
mümkündür ancak test merkezleri sınav zamanlarını 
bölgesel talep ve ihtiyaca göre belirleyebilirler.  Yazma 
bölümü 30’ar dakikadan oluşan iki bölümdür. Matematik 
yine iki bölümden oluşur, 37 soru ve 75 dakikadır. İngi-
lizce soruları ise yine iki bölüm, 41 soru ve 75 dakikadır.  
Adaylar arzu ederler ise her bölüm arasında 8 dakika 
mola alabilirler. 
GMAT sınavına adaylar ancak ayda bir kez girebilirler ve 
her girdikleri sınavın puanlaması bir sonraki sınav çi-

zelgelerinde görüneceği için bu tip sınavlara hazırlıksız 
ve öylesine girilmesi tavsiye edilmez. Bazı okullar en iyi 
puanı değerlendirmeye alacağı gibi bazıları da ortalama 
puanı deperlendirme için kullanabilirler. Sınav ile ilgi-
li daha detaylı bilgi almak isteyen adaylar www.gmac.
com’u ziyaret edebilirler.
GRE
Birçok lisansüstü mühendislik programı ve bazı işletme 
fakülteleri adayların master seviyesinde eğitime hazır 
olup olmadıklarını bu sınavı talep ederek ölçerler. GRE 
Genel Testi adayların ingilizce algılarını, matematiksel 
muhakemelerini, kritik düşünce ve analitik yazma ka-
biliyetlerini hiçbir ana dala veya eğitim konusuna bağlı 
kalmaksızın ölçer.
•Analytical Writing (Analitik Yazım): Adayların kritik dü-
şünebilme ve yazma kabiliyetlerini, karmaşık fikirleri 
ifade edebilme yeteneklerine bakarak ölçer ve 75 dakika 
sürer.
•Verbal Reasoning (Sözel Muhakeme): Adayın okudu-
ğu metinden çıkarımlarını değerlendirerek, okuduğunu 
algılama ve yorumlayabilme yeteneğini ölçer. 30 dakika 
sürer.
•Quantitative Reasoning (Matematiksel Muhakeme): 
Aritmetik, cebir, geometri ve data analizi gibi konular-
da adayların problem çözme kabiliyetini ölçer, 45 dakika 
sürer.
GRE testi 1 Agustos 2011’den itibaren değişecektir. Yeni 
tarz soruları, adaylara önceki sorulara geri dönebilme 
gibi yeni imkanları ve Ağustos - Eylül ayları arasında tes-
ti alanlara %50 indirim sunması, adayların bu testi dene-
mesi ve değerlendirmesi için bir fırsat olacaktır.
Teste yıl boyunca belirli merkezlerde girmek mümkün-
dür. Kayıt ve daha detaylı bilgi için adaylar www.ets.org/
gre’yi ziyaret edebilirler.
Yukarıda bahsettiğimiz sınavlara adaylar birçok yöntem 
ile hazırlanabilirler.  Öncelikle sınavların web sitelerini 
inceleyerek, buradaki örnek testleri çözerek hem han-
gi teste daha uygun olduklarını anlayabilirler hem de ne 
kadar sure ile hazırlık yapmaya ihtiyaçları olduğunu be-
lirleyebilirler.  Bu gibi testlerde pratik ve sürat adayların 
puanlarında ciddi yükselmelere sebep olacağı için her 
zaman bir hazırlık süreci tavsiye edilir.  
Adaylar yaz dönemlerinde İngiltere veya Amerika’da bu 
sınavlara hazırlanabilecekleri yoğun programalara ka-
tılabilirler. Amerika’da lise öğrencilerinin lise hayatları 
boyunca üniversiteye hazırlandıkları ve hatta son iki se-
ne içinde birçok SAT deneme sınavına girdikleri düşünü-
lürse, Türkiye’de de adayların bu gibi testlere zamanında 
hazırlanmalarının hedefledikleri üniversitelere giriş-
lerinde bir anahtar olacağı anlaşılır. Bu gibi çok sayıda 
programla ilgili detaylı bilgi almak için adayların UED 
üyesi danışmanlık acentalarına başvurmalarını tavsiye 
ederiz. www.ued.org.tr

Family programları Sınav hazırlık programları
Öğrenmenin yaşı olmadığını düşünen bir çok anne baba çocukları ile birlikte yabancı dil 
programlarına büyük ilgi göstermektedir. Çocuklar kendi yaşıtları ile birlikte yaz progra-
mına katılırken, aileler de isteğe bağlı olarak yetişkin kurslarında dil eğitimi alabilirler. 
Dil eğitimi programlarına katılmak istemeyen ebeveynler ise, bazı okullarda çocuklarıyla 
beraber gezilere katılabilmektedir. 

Yurtdışındaki üniversitelere kabul için gereken en önemli şartlardan biri de adaylardan 
istenilen sınav sonuçlarıdır. Bu sınavlar akademik düzeyi ya da İngilizce seviyesini ölçmek 
için uygulanır. 

 

With us, you definitely will…. 

Can You Speak Your Mind? 
LEARN PERFECT ENGLISH 

IN WASHINGTON, D.C, U.S.A.! 
  

 Student-friendly ‘smart’ methodology  
 Emphasis on speaking 
 Reduced learning-time  
 Small classes 
 Experienced and certified teachers 
 Accessible learning for ages 12 to 87  
 Tested and proven for over 20 years in 

Europe and Asia. 

 
 Complete program – effective and 

relevant from the beginning to the 
advanced levels 

 Practical English for day-to-day life  
 Effective for groups and 1-on-1 

courses   
 No homework required 
 Most effective, yet affordable 
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The award-winning 
Embassy experience

embassyces.com

Why Embassy? 
 ● Award-winning teaching
 ● 20 superb locations
 ● State-of-the-art teaching technology
 ● Quali� ed and experienced teachers
 ● Wide range of great accommodation options
 ● Huge variety of exciting activities

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   uency, to formal independent quali� cations 
or English for entry into university. A multiple agent-voted 
award-winner, Embassy is proud to provide consistently 
high levels of student satisfaction.

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. 

Angelica Maria Vivas 
from Colombia

amazing locations

Abc

Abc

Abc

Abc

teaching technology

Abc

learn English

Great 
Discounts! 

 15% off US/UK
20% off Aus/NZ
25% off Sydney

travel
experience the world

friends for life

Abc

11308 10.10

11308 ad for turkey.indd   1 14/10/2010   12:43

Staj programlarının temel hedefi; Amerika’da bulunan 
şirket ve kuruluşlarda uluslararası alanda iş teknikleri-
ni öğrenmek ve tecrübe kazanmaktır. Katılımcılar, staj 
programı ile, farklı iş kültürlerini yaşayarak deneyim ka-
zanabilirler. Staj yapılan kuruluştan alınacak referansın 
da, kariyer için büyük bir artı olacağı da unutulmamalı-
dır.
Amerika’da temel olarak iki farklı kategoride staj prog-
ramı 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 pekişti-
rebilir ve pratiğe dayalı deneyim kazanırlar. Internship 
programları en fazla 12 ay sürer ve üniversitelerdeki zo-
runlu staj yerine de saydırılabilir.
2- Trainee: Üniversiteden en az iki yıl önce mezun olup, 
Amerika dışında en az iki yıl iş tecrübesine sahip veya lise 
mezunu olup Amerika dışında ilgili alanda beş yıl iş tec-
rübesi olan tüm katılımcıların dahil olduğu kategoridir. 
Bu programa katılan stajyerler, mesleki bilgilerini Ame-
rikan şirketlerinde geliştirerek uluslararası iş deneyimi 
kazanırlar. 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;
• Otel ve konaklama işletmeciliği,
• İşletme ve yönetim,
• Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri,
• Satış Pazarlama,
• Mühendislik Dalları
Programa katılan stajyerler, aynı şirkette olmak koşu-
luyla staj sürelerini uzatabilirler. Ancak toplam süre, 

yukarıda belirtilen süreleri 
(internship için 12 ay trainee 
için 18 ay) aşamaz. Ayrıca 
uzatma işlemi en az altı haf-
ta kadar sürmektedir. Dola-
yısıyla uzatma işlemi için 
başvuru, programın bitişine 
6-7 hafta kala yapılmış ol-
malıdır.
Çalışma saatleri ve ücretler
Çalışma saatleri, iş anlaş-
masına bağlı olarak değiş-
mekle beraber genellikle 
09:00-18:00 arasında olmak 
üzere hafta içi beş gün ola-
rak düzenlenmiştir. Staj 
programlarının temel ama-
cı tecrübe kazanmak oldu-
ğu için verilen ücret, saatlik 10-15$ arasındadır. Alınacak 
ücret asgari yaşam masraflarınız için yeterli olacaktır. 

Maliyet ve Harcamalar
Staj programları hakkında daha geniş bilgi için UED Üye-
si Eğitim Danışmanlığı Firmalarına başvurmanızı öneri-
riz. 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 alın-
masında yardım gibi konular bu program içerisinde üye-
lerimiz tarafından sunulan hizmetlerdendir.

ABD‘de Staj
Amerika’daki staj programları, uluslararası öğrencilerin ve genç profesyonellerin akade-
mik bilgilerini pekiştirip, iş tecrübesi kazanabilecekleri programlardır. Staj programları, 
maaşlı veya maaşsız olarak düzenlenmektedir. 

Select High School Programs 
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WORK AND TRAVEL

Work and Travel, öğrencilere sadece kalifiye olmayan 
işlerde çalışma olanağı sunmaktadır. Örnek vermek ge-
rekirse: Otellerde kat görevlisi, oda temizlik görevlisi; 
alış veriş merkezlerinde kasa veya raf görevlisi; eğlence 

parklarında bilet satış 
ve/veya temizlik görev-
lisi; restoran ve kafe-
lerde servis elemanı, 
temizlik görevlisi, bu-
laşıkçı, aşçı gibi işlerde 
çalışma olanağı vardır. 
Öğrenciler çalıştıkları 
saat başına ücret ala-
rak, Amerika’da kal-
dıkları süre boyunca 

konaklama, yeme, içme gibi masraflarını karşılayabi-
lirler. Saat ücretleri 6–9$ arasında değişebilmektedir. 
Saat ücreti, genelde yapılan işin yoğunluğuna, iş yerinin 
bulunduğu bölgeye ve koşullarına göre değişmektedir. 
Genelde öğrenciler haftada 30–40 saat çalışabilmekte-
dirler.

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

Öğrenciler bu programı organize eden firmalara başvu-
ru yaptıktan sonra, firma tarafından programa uygun-
lukları test edilir ve uygun görülen adaylar kesin kayıtla-
rını yaptırabilirler. Danışman firma ve ABD’deki sponsor 
firmanın olanaklarına göre, iş seçimi/yerleştirmesi yapı-
lır ve sonrasında vize süreci başlar. Programa J–1 vizesi 
(kültürel değişim vizesi) alarak katılmak mümkündür. 
Vize randevusunun alınmasında ve gerekli evrakların 
hazırlanmasında danışman firma ve öğrenci birlikte ha-
reket eder.

Work and Travel programı sadece bir gezi programı ol-
madığı gibi, yalnız bir eğlence unsuru olarak da görül-
memelidir. Work and Travel, öğrencilerin hem iş haya-
tına atılmadan önce deneyim kazandıkları, hem de bunu 
yaparken Amerika’yı gezerek keşfetme fırsatı buldukları 
bir programdır. Ancak ayrı ayrı olarak, bunlardan sadece 
biri değildir.
Programın temel katılım amaçlarından biri olan İngilizce 

seviyesinin ilerlemesi için ise, öğrencilerin dikkat etmesi 
gereken en önemli nokta, çok sayıdaki arkadaş grupla-
rıyla, aynı yere gitmekten kaçınmalarıdır. Özellikle grup 
olarak giden öğrencilerin, aynı işyerinde çalışması ve 
aynı konaklamada kalmaları, öğrencilerin sürekli bir 
arada olmalarına ve bunun sonucunda sürekli Türkçe 
konuşmalarına neden olur. Öğrencilerin, bu şekilde İngi-
lizce seviyelerini çok fazla ilerletemeyeceklerini öngör-
meleri ve büyük gruplardaki öğrencilerin, en azından 2 
ayrı grup halinde programa katılmaları çok daha man-
tıklı olacaktır. Ayrıca yine bireysel olarak programa katı-
lan öğrencilerin, gittikleri bölgelerdeki Türk öğrenciler-
le birlikte olmak yerine, diğer uluslararası öğrencilerle 
vakit geçirmeleri, doğal olarak İngilizce dil seviyelerini 
geliştirmeleri ve farklı kültürler tanımaları için faydalı 
olacaktır.

Work and Travel programına katılan öğrenciler için ko-
naklamalar, işveren firmalar, sponsor firmalar ya da 
danışman firmalar tarafından ayarlanmaktadır. Work 
and Travel kapsamında ayarlanan konaklamalar, genel-
likle moteller, hosteller, ortak öğrenci evleri ya da çe-
şitli yurtlar olabilir. Öğrenciler çok daha uygun ücretler 
karşılığında konaklamak için, genellikle bir odada 2–4 
kişi kalacak şekilde konaklarlar. Yani Work and Travel 
programına katılan bir öğrencinin, tek başına bir odada 
kalma ihtimali oldukça düşüktür. Zira program açısın-
dan önemli olan, öğrencilerin çalışma süreleri boyunca, 
uygun bir ücrette konaklayabilecekleri, güvenli bir ko-
naklamanın 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.

Amerikan Hükümeti tarafından onaylı, uluslararası öğrencilere açık bir kültürel deği-
şim programı olarak düzenlenen Work and Travel, üniversite öğrencilerine yaz aylarında 
ABD’de kısa süreli yaşama ve çalışma şansını beraber sunar. Bu programa katılan öğren-
ciler İngilizce pratik yapabilir, çalışma deneyimi edinebilir ve farklı kültürlerden insanlarla 
tanışabilirler.
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100’den fazla üniversite ve dil okulu yetkilisi ile
yüz yüze görüşme imkanı!

Katılımcı Okullar, Burslar, Seminerler, 
Sürpriz Hediyeler ve Online Davetiye için; akare.com.tr

Üniversite
Sertifika
Master

Dil Eğitimi
MBA

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

Sponsorlar ve Destek Verenler

23 Ağustos ANKARA Sheraton Otel

25 Ağustos İSTANBUL The Marmara Otel

15-16 Ekim İSTANBUL Hilton Otel

18 Ekim ANKARA Sheraton Otel

20 Ekim İZMİR Hilton Otel

2011 Fuarlarımız

Şimdi olanaklar arttı, istemediğiniz kadar fırsat var. Ço-
ğunluğu gençler için geliştirilen bu fırsatlardan fayda-
lanmak için biraz araştırma yapmak yeterli olacaktır. 
Gönüllü Çalışma Kampları, Avrupa Gönüllü Hizmeti, Staj 
Programları, Interail vs. vs. 

Tüm bu programların 
temeli “yaşayarak öğ-
renme” felsefesidir. Bir 
dili, bir kültürü, yaşam 
pratiklerini, gelenekleri, 
fenomenleri, dünyanın 
o bölgesine ait ne var-
sa her şeyi kitaplardan, 
medyadan değil bizzat 
deneyimleyerek, yaşa-

yarak öğrenme. Bu yazımız, bildiğimiz öteki programla-
ra alternatif olarak gençlere sunulan bu programlardan 
“Gönüllü Çalışma Kampları” hakkındadır. 
1945 yılında, ikinci dünya savaşından harabe olarak çı-
kan Avrupa’da, gençler köylerini, kasabalarını yeniden 
inşa etmeye başladılar. Dayanışma diğer ülkelere de 
sıçradı ve Gönüllü Çalışma Kampları, UNESCO’nun des-
teklediği bir program halinde tüm dünyaya yayıldı. Esas 
olarak gençlerin dayanışmasını, bir arada olmasını, bir-
birlerini, kültürlerini yakından tanımalarını hedefleyen 
bu program bugün tam sekseniki ülkede yer almakta-
dır. Uzak doğudan Latin Amerika’ya, Afrika’ya, Avrupa’ya 
kadar uzanan Gönüllü Çalışma Kampları ağına Türkiye 
1959 yılında katıldı. 
Gençlik değişimi ağında olan ülkelerdeki kuruluşlar, her 
yıl kendi ülkelerinde yerel yönetimlerle onlarca, yüzlerce 
gönüllü çalışma kampı düzenler. Gönüllü çalışmanın ka-
mu yararına olması zorunludur. Bu bir çeşmenin tamiri, 
okulun boyanması, yerel festivalin desteklenmesi ya da 
arkeoloji kazısı olabilir. Program kültürler arası öğren-
meyi hedeflediği için 7-8 farklı ülkeden 15-20 genci bir 
araya getiriyor. Aynı ülkeden 1-2 kişi katılabiliyor. Kamp 
içerisindeki tüm sorumluluk grup içerisinde paylaşılıyor. 
Hergün farklı kişiler yemeklerden, temizlikten ve işten 
sorumlu oluyor. Çoğunlukla yemekler grup üyeleri ta-
rafından pişiriliyor. Bu sayede katılımcılar, hem kendi 
yemeklerini-kültürlerini tanıtma şansı buluyor hem de 
diğer kültürleri tanıma şansı yakalıyor. 
Kamp süresince günde 5-6 saat gönüllü olarak çalışı-
lıyor. Çalışma dışındaki saatler grup aktiviteleri, gezi-
ler, çeşitli atölyelerle geçiyor. Grup başında, daha önce 
kamp deneyimi edinmiş olan bir ya da iki lider bulunuyor. 
Yöneticilikten ziyade grubun kolaylaştırıcısı olan liderle-
rin yaşı da katılımcılarla aynı. Bir nevi akran dayanışma-

sı, akran eğitimi, akran paylaşımı. 
Şimdi düşünün; gittiğiniz yerde yemek içmek hazır, si-
zi bekleyen dünyanın dört bir yanından arkadaşlar var. 
Yapmanız gereken gruba bağlanmak ve orada kaldığınız 
sürenin tadını çıkarmak. 2-3 hafta süren bu arkadaşlık 
ortamında bulunduğunuz sürece, her gün kaldığınız kö-
yün, kasabanın günlük yaşamını etkileyecek bir projeye 
destek olmak, dünyanın dört bir yanından gelen kişileri, 
kültürleri yakından tanıma ve kullanmaya/geliştirmeye 
fırsat bulamadığınız yabancı dilinizi geliştirme şansınız 
var. 
Ortak dil genellikle İngilizce olmakla birlikte Fransa ve 
İspanya’da Fransızca ya da İspanyolca da konuşuluyor. 
Bazen dili Almanca ya da İtalyanca olan kamplar da olu-
yor. Bu da kampın en önemli fırsatlarından biri. Bildiğiniz 
gibi dil yaşayan bir organizmadır. Güncellenir, kavramlar 
yeni anlamlar kazanır. Bu dili yani yaşayan dili yerinde 
keşfetme şansınız var bu kamplarda.  
Yurtdışına çıkmadan İngilizce pratik yapmak isterseniz 
yurtiçi kamplara da katılabilirsiniz. Yurtdışından gelen 
ortalama 10-15 gencin katıldığı projelerde dil İngilizce ve 
yine konaklama ve yemek ücretsiz karşılanıyor. Üstelik 
Türkiye’deki kampta muhtemelen tek çevirmen de siz 
olacaksınız. Yani İngilizce konuşmak kaçınılmaz.
Yine kamp süresince haftada 1-2 gününüz boş olacak. 
Yakın yerlere grupla gezi yapabilir, eğlenebilirsiniz. Bu 
da kamptaki bir başka fırsat. 
1959 yılından bu yana Türkiye’de de bu program yürü-
tülüyor. Bu programa katılan binlerce gençten bir çoğu 
şimdi bu ülkenin önemli yerlerinde önemli işler yapıyor 
ve yaptıkları kampı büyük bir özlemle anlatıyorlar. Her-
kesin kampa katılma nedeni farklı, herkesin kamptan 
alacağı fayda farklı. 

Gönüllü Çalışma Kampları
Bir zamanlar yurtdışına çıkmayı, sadece ekonomik durumu iyi olanların sahip olduğu bir 
ayrıcalık sanıyorduk. Ve belki de zaman zaman kendimizi geliştirme yolunda önemli bir 
adım olan başka kültürlerle karşılaşma, yaşama, öğrenme, tanık olma hali sadece parası 
olanların hakkı diye düşünüyor ve gidememe nedenimizi meşrulaştırıyorduk. Nasılsa im-
kansız olan durum karşısında -huzurla boyun eğerek – oturuyorduk. 
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U
ED,kaliteli, güvenilir ve yüksek stan-
dartta hizmet anlayışını kendine pren-

sip edinmiş olan 15 yurtdışı eğitim danış-
manlık firması tarafından Mayıs 2001’de 
kurulmuştur. Bugün itibarı ile UED ‘nin 
üye sayısı 42’ye ulaşmıştır. 
UED; alanında uzman, güvenilir, yüksek 
tecrübe ve bilgiye sahip, gerek çalışanla-
rı gerekse temsilciğini yaptıkları yurtdışı 
eğitim kurumları açısından yüksek stan-
dartları yakalamış kuruluşlardan oluş-
maktadır.

Amaçlarımız; 
• Yurtdışında eğitim almayı düşünen öğrencileri ve veli-
lerini, güvenilir firmalara yönlendirerek tecrübe ve bilgi 
eksikliğinden dolayı yaşayabilecekleri zorlukları mini-
muma indirmek.
• Yurtdışında eğitim almak isteyen öğrencilerde bir gü-
ven duygusu oluşturarak, hayatlarındaki bu farklı tecrü-
beye karşı onları hazırlamak. Yurtdışı eğitim danışman-
lığı konusunda belirli bir standart oluşturmak 
• Ülkemizde, uluslararası eğitim sektörünün yasal çer-
çevesinin iyileştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak 
ve bu sayede hem danışmanlık şirketlerinin hem de yurt-
dışında eğitim almak isteyen öğrencilerin mağdur olma-
sını engellemek.

• Üyesi olan kuruluşların, sektördeki değişimlere daha 
hızlı adapte olmasını sağlayarak, üyelerinin hizmet kali-
tesini arttırmak ve bu yüksek kalite standartlarının de-
vamlılığını sağlamak.

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

Misyonumuz; 
Yurtdışında eğitim almak isteyen öğrencilerin ihtiyaçla-
rına en uygun olan programı belirlemek, onlarla yurtdı-
şındaki eğitim kurumları arasında köprü görevini üstle-
nerek 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 te-
minini sağlamaktır!

UED, Uluslararası Eğitim Danışmanları Derneği, yurtdışında eğitim ko-
nusunda danışmanlık hizmeti veren güvenilir firmaları bir araya geti-

ren bir kuruluştur. 

UED Derneği Hakkında
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Yurtdışında eğitim alabilmek, ülke ve okul tercihinden 
başvuru prosedürü ve seyahat organisazyonuna kadar 
oldukça kapsamlı bir işlemler bütünün sorunsuz ta-
mamlanmasını 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 tecrü-
be 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 öğ-
renci ve velilerinin hem de yurtdışı eğitim kurumları-
nın 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, yurt-
dışı eğitim danışmanlığı alanında faaliyette bulunan 
bütün firmalara açık olmakla beraber, sadece belirle-
diği yüksek üyelik kriterleri ile belirli bir uzmanlık ve 
kalite seviyesine ulaşmış olduğunu ispat edebilen fir-
maların üye olabildiği bir dernektir. 
UED, üyesi olan bu kuruluşların, danışmanlık faaliye-
tinde bir denetleme mekanizması görevini üstlendiği 
gibi, bir de şikayet mekanizması geliştirmiştir. UED 
üyesi danışmanlık firmalarından hizmet alan öğren-
cilerimiz bir olumsuzlukla karşılaşmaları durumunda 
UED ile iletişime geçebilir ve yardım talep edebilirler.

Neden 
U E D ?

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

0212 259 07 74     www.afegitim.com

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

0212 393 82 96     www.advis.com.tr

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

0212 249 94 89    www.academix.com.tr

Karanfil Sokak 36/11 Kızılay - Ankara

0312 419 21 21
www.armadagrandee.com

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

0216 550 12 13     www.atec.com.tr

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

0216 358 89 19     www.asba.com.tr

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

0212 249 53 10     www.atlasedu.com

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

0216 336 33 61     www.biltur.com

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

0212 244 88 77   www.bilimevi.com

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

0212 327 66 34   www.bogaziciedu.com

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

0212 237 24 20    www.camelot.com.tr

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

Bestekar Sok. No:82/3
Kavaklıdere-Ankara

0312 468 00 30   www.campusum.com

Valikonağı Cad. Saadet Apt. No.62 K.1 
D.3 Nişantaşı-İstanbul

0212 234 48 99    www.edcon.com.tr

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

0212 292 40 26     www.cds.com.tr

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

0212 292 61 83     www.edumar.net

İnönü Cad No:11/2 Gümüşsuyu
Taksim-İstanbul

0212 292 34 55     www.ef.com

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

0212 252 09 90     www.eduyork.com

Cumhuriyet Cad. No.141/1
Harbiye-İstanbul

0212 291 39 20     www.els.edu

Osmanağa Mah. Altıyol Çilek Sk. Akel İş 
Hanı No:70-71 K.4  Kadıköy-İstanbul

0216 330 42 31    www.elit-egitim.com

Barbaros Bulvarı No:29/10 Beşiktaş-
İstanbul

0212 236 04 44     www.elt.com.tr
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“Access, Bridging, Foundation” (Hazırlık) Programları 
Bir yıl süren bu hazırlık programları çeşitli konularda 
verilmektedir. Programın başarı ile tamamlanması ha-
linde doğrudan bir üniversitenin lisans programına geçiş 
sağlanmaktadır. Bu programlar bazı üniversitelerin ken-
di bünyelerinde yer almakla birlikte bağlantılı oldukları 
kolejlerde de sunulmaktadır. Ders içerikleri üniversitede 
okunacak bölüme göre belirlenmektedir. Örneğin işlet-
me eğitimi almak isteyen bir öğrenci o bölümün temel 
derslerini alırken mühendislik programı için hazırlık sı-
nıfını okuyan bir öğrenci ise mühendisliğin temel ders-
lerini almaktadır. Bununla beraber hazırlık programla-
rında ekstra İngilizce (akademik İngilizce) ve de “study 
skills” diye adlandırılan eğitim boyunca öğrencinin ih-
tiyacı olacak sunum yapma teknikleri, essay yazımı vb. 
konuları içermektedir. 
Hazırlık programları üniversitelerin kendi bünyelerinde, 
bağlantılı kolejlerinde ya da özel kolejlerde sunulmak-
tadır. 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 birlik-
te 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 genelle-
menin dışında olup eğitim süreleri 5-6 yıla kadar uzaya-
bilmektedir. 
Eğitim programları her sene Eylül ayı sonu-Ekim ayı 
başı gibi başlar. Bazı üniversitelerde Ocak - Şubat baş-
langıçlı programlar da sunulmaktadır. Lisans dereceleri 
konularına göre aşağıdaki gibi gruplandırılabilir:
• Bachelor of Arts (BA) Sosyal konularda lisans derece-
si 
• Bachelor of Science (BSc) Fen konularında lisans de-
recesi
• Bachelor of Law (LLB) Hukuk konusunda lisans dere-
cesi
• Bachelor of Medicine (MB) Tıp konusunda lisans dere-
cesi
• Bachelor of Education (BEd) Eğitim konusunda lisans 

derecesi
• Bachelor of Architecture (BArch) Mimarlık konusunda 
lisans derecesi
• Bachelor of Engineering (BEng) Mühendislik konu-
sunda lisans derecesi
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 karşı-
laması 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): Baş-
vurulan 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 pu-
ana 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 
kolejlere 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): Baş-
vurulan üniversiteye bağlı olarak IELTS (6,0 –  7,5 arası) 
veya TOEFL IBT (80-107 arası) 

İngiltere’de
Üniversite ve Master
İngiltere dünyanın tüm ülkelerinde diploması geçerli olan, repütasyonu ve akademik ba-
şarısı yüksek devlet üniversitelerine ev sahipliği yapmaktadır. İngiltere’de üniversite eğiti-
mi 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. 

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

0324 328 06 62     www.esse-edu.com

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

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

0212 244 62 30     www.genctur.com

Mustafa Kemal Bulvarı No:30/1 Amasya

0358 212 37 32
www.hamledanismanlik.com

Mete Cad. No:12/9 Beyoğlu-İstanbul

0212 292 39 04     www.idealsas.com

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

0216 345 66 99     www.idealist.com.tr

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

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

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

0212 571 82 84     www.ilm.com.tr

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

0212 270 64 19     www.meda.web.tr

Tunalı Hilmi Cad. Demirdöğen İşhanı 
No:98/7 Kavaklıdere-Ankara
0312 468 28 98
www.omegaegitim.com.tr

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

0232 369 92 72     www.monatedu.com

Abdülhak Hamid Cad. Pamuk Palas 
Apt. No:1 K:1 D:4 Taksim-İstanbul

0212 237 50 37     www.optimayed.com

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

0216 450 53 40    www.sempaedu.com

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

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

0216 580 99 60     www.sertur.com

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

0216 356 38 98    www.teoremedu.com

Bağlarbaşı Kısıklı Cad. No:26 
Altunizade-İstanbul
0216 554 38 90
www.seturegitimhizmetleri.com

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

Valikonağı Cad. Polat Apt. No.99-103 
K.8 D:16 Nişantaşı-İstanbul

0212 247 58 69    www.yakinbati.com.tr

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

0216 414 38 74     www.ye-ro.org
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3. Lise öğretmenlerinden bir akademik referans (müm-
künse başvuru yapacağı bölümle direk alakalı olan 
branş öğretmenlerinden alınması önerilir.)
4. Niyet mektubu (Öğrencinin akademik hedefini anlattı-
ğı, kendisinden, neden İngiltere’de eğitim görmek istedi-
ğinden, başarılarından varsa staj ve iş deneyimlerinden 
bahsettiği başvuru yazısı) 
İngiltere’de hazırlık sınıfını atlayarak direk 1. yıla yapıla-
cak olan başvurular UCAS adı verilen merkezi bir sistem 
ile yapılmaktadır. UCAS aracılığı ile öğrenciler maksi-
mum 5 adet başvuru yapabilmektedirler. Online bir sis-
tem olduğu ve içinde yer alan bilgiler 5 üniversiteye de 
gönderildiği için UCAS ile aynı yada benzer alanlara baş-
vuru yapılması gerekmektedir. 
Üniversite başvuruları UCAS aracılığıyla lise son sınıfın 
başında yapılır ve her öğrenci bireysel olarak değerlen-
dirilir. 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 üniver-
siteler ve bu belirtilen bölümler için en son başvuru ta-
rihi 15 Ekim’dir. 
Üniversite lisans programı öncesi, hazırlık programına 
katılacak öğrenciler için başvuru süreci üniversiteye 
bağlı olarak farklılık göstermektedir. Başvuruları sade-
ce UCAS merkezi sistemi üzerinden online olarak kabul 
eden üniversiteler olmakla beraber hazırlık programı 
başvuruları çoğunlukla üniversitelere direk olarak ya-
pılmaktadır. 
Hazırlık ve lisans eğitimi ders ücretleri üniversite ve bö-
lüme göre yıllık £9000 - £15.000 arasında değişmekte, 
İngiliz hükümeti tarafından ön görülen yaşam masrafı 
ise Londra dışı aylık £600, Londra içi ise aylık £800 ola-
rak belirtilmektedir. 
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 kapsamakta-
dır. Bu programlara başvuracak öğrencilerin kabul bel-
gesi alabilmeleri için aşağıdaki şartlar istenmektedir: 

• Her üniversite ayrı ayrı karar veriyor olsa da başvuru-
lar için lisans diploma ortalamasının genellikle 4 uzerin-
den 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 aras-
tırma önerisi ve yöntemlerini açıklayan yazılı çalışma. 

Başvurular direk olarak üniversitelere yapılır  ve her öğ-
renci bireysel olarak değerlendirilir. Öğrencilerin kendi 
sınıfları içindeki sıralamada ilk %10’un içinde olmaları 

da kabul olasılığını arttırır. 

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 per-
sonel yönetimi gibi birçok konu MBA programları içinde 
işlenmekteyse de yine aynı konularda iş tecrübesi gerek-
tirmeyen MA veya MSc programları da sunulmaktadır. 

Araştırmalı Yüksek Lisans Programları 

MPhil
Genellikle iki yıl süren ve Türkiye’de tam karşılığı olma-
yan bir Master programıdır. Belirledikleri konuda araş-
tırma yapmak isteyen öğrencilerin katılması için uygu-
lanan bir program olmakla birlikte, genellikle doktoraya 
geçiş olarak kullanılır. Doktora programına başvuran 
öğrencilerin bir kısmı ilk önce MPhil programına kay-
dedilir; birinci sene gösterdikleri başarı gözönünde bu-
lundurularak 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 al-
ternatif olarak 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 değişmek-
te, İngiliz hükümeti tarafından ön görülen yaşam masrafı 
ise Londra dışı aylık £600, Londra içi ise aylık £800’ dur. 
İngiltere için burs imkanları: İngiltere’de lisans ve yük-
sek lisans düzeyinde çok fazla tam burs imkanı bulun-
mamakla beraber %50’lere varan oranlarda kısmi burs-
lar bulunmaktadır. Doktora düzeyinde ise kısmi burslar 
dışında tam burs alma imkanı da  mevcuttur. Burs baş-
vuruları genellikle üniversiteye kabul aşamasından son-
ra gerçekleştirilmektedir.

Akademik Program öncesi dil takviye programları:
Üniversiteler kendi bünyelerinde dil programları da sun-
maktadır. 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 belgele-
yebilmek gerekmektedir. Bu programlar çoğunlukla öğ-
renciyi akademik çalışmaya hazırlayacak olan “Akade-
mik İngilizce” programlarıdır. Akademik Dil Programları 
çoğunlukla  “pre-sessional”, “academic pathway”, “Eng-
lish for undergraduate/postgraduate study” vb. isimler 
altında sunulmaktadır. 
Bazı üniversiteler ise yine minimum 18 yaş sınırı olmak-
la beraber Genel İngilizce programları da sunmaktadır. 
Üniversitelerin bünyesinde sunulan programlar, akade-
mik takvimlerine göre belirlenmekte, noel, paskalya ve 
dönem tatillerinde üniversite dil programları da tatile 
girmektedir; tatil bitiminde programlara devam edil-
mektedir.
Üniversite başvurularında yaygın olarak kullanılan İngi-
lizce ölçme sınavları hakkında bilgiyi aşağıda görebilir-
siniz. 

IELTS: British Council tarafından yapılmaktadır. Yazma, 
konuşma, dinleme ve okuma bilgisini ölçmektedir. IELTS  
klasik sistemde kağıt üzerinde yapılmaktadır. IELTS sı-
navı 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 olabilirsi-
niz. Kayıt tarihleri sınav tarihinden 4 hafta önce kapan-
maktadır.  

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 yapılmak-
ta ve TOEFL IBT (Internet Based Test) olarak adlandı-
rılmaktadır. Bazı TOEFL merkezleri (Türkiye’de sadece 
Ankara’da uygulanmaktadır)  hala klasik–kağıt üzerinde 
sistem (Paper Based Test) kapsamında sınav uygulama-
ları yapsa da genellikle üniversitelerce kabul gören sı-
nav türü IBT‘dir. TOEFL sınavı için www.ets.org/toefl/ibt/
register online kayıt olabilirsiniz. 

PASSWORD: Password sınavı öğrencilerin İngilizce bil-
gisini 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 ay-
rıca 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 aşa-
malar 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0 ve Password Plus ola-
rak 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. 

    
Magnifico

Summer Campus

LUDI
STUDIOCUM

Summer English programmes with full board accommodation in College 
The programme includes:
 - AIRPORT ASSISTANCE (Magnifico will help you with arrival and departure)
- 24 HR CONTACT WITH MAGNIFICO OFFICE IN LONDON
- FULL BOARD ACCOMMODATION IN SGL ENSUITE
- SPORT (volleyball, basketball, football, tennis, table tennis, rugby and badminton)
-  RECREATIONAL  ACTIVITIES chance to relax with an English language film and improve your language skills.
Groups may also arrange short excursions to nearby towns and local places of interest

  The programme is subject to variation depending on student numbers, staffing and facilities available
- ARTISTIC ACTIVITIES can take part in courses such as singing, dance and drama
- FULL-BOARD ACCOMMODATION
- DEDICATED ACTIVITY STAFF
- 15 HOURS OF LESSONS PER WEEK IN GROUPS WITH 16 STUDENTS PER CLASS
- ALL DIDACTIC MATERIAL INCLUDED
- TEFL QUALIFIED TEACHERS
- DOCTOR ON CAMPUS
- FIELD TRIPS
- CERTIFICATES OF ATTENDANCE

university of northampton “park campus”
maGnifiCo summer sChooL - JuLy anD auGust
DATES: 10/7 - 24/7;  25/7 - 08/08;  09/08 - 23/08
AGE: 10-17
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Peki nedir Malta’yı bu kadar cazip hale getiren? Bu eşsiz 
Akdeniz ülkesini diğer ülkelerden ayıran özellikler ne-
lerdir? Neden dil eğitimi için Malta tercih edilmektedir? 
Dilerseniz bu konulara girmeden öncelikle Malta’nın ya-
kın tarihine bir göz atalım ve Malta’daki İngilizce eğitimi-
nin nerelere dayandığını birlikte görelim. 

Malta Hakkında Ansiklopedik Ama Sıkıcı
Olmayan Bilgiler
Malta, Güney Avrupa’da Sicilya Adası’nın altında Malta, 
Gozo ve bu iki adanın arasında yer alan Comino Adası 
ile beraber 3 adadan meydana gelmektedir. Malta adası 
237 km2, Gozo adası adası 68 km2 ve Comino 2 km2 alan 
kaplamaktadır. Ülkenin başkenti Valetta’dır.

Tarihi açısından Akdeniz’de ticaretin başlaması ve 
Malta’nın da Akdeniz’in kalbinde yeralması sebebi ile 
sırasıyla Fenike, Kartaca, Roma, Bizans, Arap, İspan-
yol, Fransız ve  İngiliz gibi bir çok medeniyetin istilasına 
maruz kalmış ve farklı ülkelerin yönetimine girmiştir. 
Rodos’da bulunan şovalyeler 1522 yılında Kanuni Sultan 
Süleyman’ın Rodos’u fethetmesinin ardından Malta’ya 
yerleşmişlerdir. Bu sebeple Malta Şovalyeleri olarak bi-
linmeye başlamışlardır. Şovalyeler Sarayı’nda ve St.John 
Katedrali’nde dönemin ünlü ressamı Caravaggio’ya ait 
eserleri bolca görmek mümkündür. 1974’te Cumhuriyet 
ile yönetilmeye başlayan Malta’ya son hakim olanların 
İngilizler olması nedeniyle trafik, hukuk ve eğitim sis-
teminde İngiliz kültürünün izlerini görmek mümkündür. 
Malta 2004 yılında Avrupa Birliği’ne tam üye olmuştur. 
Ülkedeki hemen herkes kendi yerel dilleri olan Malte-
se (Maltaca) ve İngilizce konuşmaktadır. Bunun yanında 

halkın buyuk bölümü İtalyanca da bilmektedir. Ülkede 
2008 yılına kadar Malta Lirası kullanılırken 2008 yılı 
sonrasında ise Euro (€) kullanılmaya başlanmıştır.

Malta’da dağ ve akarsu olmamakla beraber, 137 km 
uzunluğunda eşsiz bir sahil bulunmaktadır. Dünya’nın 
en korunaklı doğal limanıdır. Sıcaklık kış aylarında en 
düşük 15 derece olmakla beraber yaz aylarında 30 dere-
ce ve üzerindedir.
Malta mutfağı, İngiliz, İtalyan, Arap, İspanyol ve Sicilya 
mutfaklarından fazlasıyla etkilenmiştir.
Nufüs yaklaşık 450.000’dir. Özellikle yaz aylarında nufüs 
büyük artış göstermektedir. Bunun sebebi gerek turistik 
geziler gerek eğitim almak için diğer ülkelerden gelen 
öğrenci topluluklarıdır.
Türkiye’den uçakla sadece 3 saat uzaklıktadır. Türkiye 
ile arasında -1 saatlik fark bulunmaktadır.
Maltalılar, İngilizlerin etkisi altında geçirdiği yıllar bo-
yunca sadece günlük yaşam tarzı, trafik, hukuk gibi 
konularla sınırlı kalmayıp aynı zamanda İngilizceyi de 
benimsemişlerdir. Halkın hemen hepsi çok iyi derece-
de İngilizce konuşmaktadır. Bu sebeple Malta’daki yerel 
okulların yanısıra, dünyada dil eğitimi konusunda söz 
sahibi olan onlarca zincir okul da burada şube açarak 
İngilizce eğitim vermeye başlamıştır.  

Malta’da İngilizce Eğitimi : Hem Tatil, Hem Eğitim! 
1996 yılından bu yana Malta dünyada İngilizce eğitim için 
öne çıkan ülkelerin başında gelmektedir. Özellikle yaz 
aylarında nüfusun büyük bir bölümünü dil eğitimi için 

gelen öğrenciler oluşturmaktadır. Bunun bir çok sebebi 
olmakla beraber başlıca nedenleri şunlardır: 
• Göz alabildiğince uzanan uzun sahilleri ile hem dil 
eğitimi hem de yaz tatili yapmak isteyen öğrenciler için 
ideal olması, 
• Malta’da eğitim alan öğrencilerin yüzyıllardır pek çok 
medeniyetin egemenliği altında bulunan bu ülkedeki 
kültürel zenginlikleri görebilme fırsatı elde etmesi, 
• Küçük bir ada olması nedeni ile  kolay ve uygun fiyatlı 
bir yaşam sunması, 
• Ulaşımın kolay ve ucuz olması, Schengen vize uygu-
laması ile Avrupa’daki Avrupa Birliğine üye ülkelere ko-
layca geçiş imkanı,
• Diğer ülkelere göre uygun okul ücretleri,
• Bir çok farklı ülkeden insanlarla ve kültürlerle kaynaş-
ma fırsatı.

Malta’da 30’un üzerinde dilokulu bulunmaktadır. Her yıl 
25.000’den fazla öğrenci dil eğitimi için Malta’yı tercih 
etmektedir. Tüm dil okulları Malta Eğitim Bakanlığı de-
netimindedir. Ayrıca 17 adet Malta okulu FELTOM (Fede-
ration of English Language Teaching in Malta and Gozo) 
tarafından akreditedir. 

Malta Dil Okullarındaki Programlar
Malta’da bahsetmiş olduğumuz 30’un üzerindeki dil 
okulunda hemen hemen aynı programlarda eğitim veril-
mektedir. Bunları sıralayacak olursak ;
• Genel İngilizce
• Yoğun İngilizce
• Sınavlara yönelik kurslar (TOEFL & IELTS)

• Bire bir (One to One) kursları
• İş İngilizcesi (Business English)
• Mesleklere yönelik kurslar
• Mesleki İngilizce programları
• Üniversite Hazırlık Programları (Foundation)
Yukarıda bahsi geçen programlara öğrenciler 2 hafta-
dan 52 haftaya kadar değişen sürelerde katılabilir ve İn-
gilizce eğitimlerini tamamlayabilirler. 

Malta’ya Gidiyorum! Peki ya vize? 
Türk Vatandaşları için Malta’ya vize zorunluluğu vardır. 
Yeşil Pasaport sahipleri dışındakiler, 90 güne kadar sü-
recek eğitimleri için Schengen vizesi, daha uzun sürecek 
eğitimleri için ise ‘Malta Öğrenci Vizesi’ almak zorunda-
dırlar. Malta vizesi işlemleri VFS Global firması tarafın-
dan yürütülmektedir.
Malta’da egitim ile ilgili UED üyelerinden detayli bilgi 
alabilirsiniz. 

Akdeniz’in Kalbindeki
Eğitim Adası, MALTA
Malta denilince akıllara hemen, meşhur “Maltaeriği”nin, dillere destan “Malta 
Şövalyeleri”nin ve eşsiz güzellikleri ile uzanan kumsalların geldiğini duyar gibiyiz. Her yıl 
yüzbinlerce turiste ev sahipliği yapan bu küçük Akdeniz ülkesi, yaklaşık 15 seneden bu 
yana “İngilizce” eğitimi için dünyanın değişik bölgelerinden gelen onbinlerce öğrenciyi de 
ağırlıyor. Yurtdışında eğitim alacak Türk öğrenciler de son yıllarda İngiltere, Amerika, Ka-
nada ve Avustralya gibi opsiyonların yanında Malta’daki okullara da ilgi gösteriyor.

 

88/90, Triq it-Tiben, Swieqi, 
SWQ 3034 Malta 

Tel: (+356) 2138 2634 
info@linkenglishschool.com 
www.linkenglishschool.com 

Skype : linkschoolmalta 

 High quality education 
 A vast choice of accommodation 
 Exciting leisure programmes 
 Outstanding service  

Celebrating 20 years of experience 
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Get Started in Canada.

Toronto • Canada

Humber C ollege K anada ‘nın en bu ̈yu ̈k ileri eğ itim ve teknoloji ens titu ̈lerinden biridir. 
K uzey A merika da yu ̈ks ek öğ renim ve lis ans u ̈s tu ̈ eğ itim programları ile lider ve önc u ̈ bir okuldur.

international.humber.ca

K ariyerinizde bir s onraki adım iç in, Humber a doğ ru harekete geç in.
205 Humber C ollege B lvd. Toronto, Ontario, C anada  M9W 5L7
Tel: 1.416.675.5067  F ax: 1.416.675.6386  international@ humber.ca

•  1967 yılında, K anada‘nın en bu ̈yu ̈k, kozmopolit 
ve çok ku ̈ltu ̈rlu ̈ şehri olan Toronto da kurulmuş tur.

•  Ontario E yaleti E ğitim B akanlığı tarafından yetkili
bir devlet okuludur.

•  Ünivers ite lisans  diploması, mesleki sertifika 
ve diploma  pr ogramları ve lisansu ̈stu ̈ eğitim 
programları sunar.

•  Tu ̈m bunlar geçen sene 1000 kadar yabancı
öğrencinin Humber ‘ı seçme sebeplerinden
bazılarıdır.

Ç ok ç eş itli eğ itim alanları:
•  Teknoloji
•  ş letme
•  K reatif S anatlar ve P erformans

S anatları
•  S ağlık B ilimleri
•  Turizm, Otelcilik ve E ğlence
•  F en ve E debiyat B ilimleri
•  Medya Ç alışmaları ve IT
•  S osyal ve Toplum Hizmetleri
•  Akademik Amaçlı ngilizce (E AP )
•  Yaz Okulu Dil E ğitimi (S LP )

‘

ALMANYA

Ülkemizde her yıl binlerce öğrenci lisans, yüksek lisans 
ve doktora eğitimleri için yurtdışını tercih etmektedir. 
Yabancı öğrencilere sunduğu avantajlar ve olanaklar ne-
deniyle son yıllarda Almanya yabancı öğrencilerin özel-
likle ilgisini çekmektedir.
 
Yüksek öğrenim yelpazesinin çok geniş olduğu 
Almanya’da dörtyüzü aşkın konuda öğrenim görmek 
mümkündür. Almanya’da eğitim görmeye giden öğren-
ciler, özellikle mühendislik, mimarlık, tıp gibi bölümleri 
tercih etmektedirler. Avrupa’nın merkezinde eğitim fır-
satı bulan öğrenciler, bir yandan da farklı kültürleri tanı-
ma şansı bulmaktadırlar. 

Almanya’daki ücretsiz üniversite eğitim programlarına, 
Üniversite Yerleştirme Sınavı sonucunda dört yıllık bir 
üniversitenin ilgili bölümüne yerleşme hakkı kazanan-
lar, Meslek Yüksek Okulu (MYO) ve Açık Öğretim Fakül-
tesi (AÖF) öğrencileri ile mezunları katılabilmektedirler. 
İki yıllık Meslek Yüksek Okulu öğrencileri veya mezun-
ları Almanya’daki bir üniversiteye “Dikey Geçiş” yapabil-
mektedirler. 

Almanya’da üniversite eğitimi görmenin bir diğer önemli 
şartı da üniversitelerin istediği yeterli Almanca bilgisi-
ne sahip olmak ve bunu Almanca yeterlilik sınavları ile 
ispatlamaktır. Bu şartı yerine getiremeyen ancak temel 
seviyede Almanca bilgisine sahip öğrenciler ise Alman-
ca hazırlık kurslarına katılabilmektedir.

Almanya’da lisans eğitimi üç ile beş yıl arasındadır. 
Bununla beraber dileyen öğrenciler üç yılda iki bölüm 
(çift ana dal) yapabilir ve çift diploma sahibi olabilirler. 
Yüksek lisans programları ise genellikle iki yıl sürmek-
tedir. Program sonrasında öğrenciler bir yıl süreyle 
Almanya’da çalışma imkanına da sahip olmaktadırlar.

Eğitimin ücretsiz olması dışında lisans ve yüksek lisans 
programları için Almanya’nın tercih edilmesinin diğer 
bir nedeni de yakın, tanıdık, güvenli ve dost bir ülke ol-
masıdır. Ülkemizde Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) ta-

rafından da denkliği olan üniversitelerden başarılı bir 
şekilde mezun olan tüm öğrencilerin diplomaları ulusla-
rarası nitelik taşımaktadır. Ayrıca öğrenciler eğitimleri 
boyunca toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalana-
bilmekte ve Schengen vizeleri ile Avrupa Birliği ülkele-
rinde serbest dolaşım hakkı kazanabilmektedirler.

Öğrenciler Almanya’daki eğitimleri süresince hem 
Almanya’nın, hem de diğer AB ülkelerinin üniversitele-
rini, şehirlerini gezip, kültürlerini, düşünce yapılarını, 
alışkanlıklarını, sahip oldukları sistemleri anlama ve 
tanıma fırsatı elde edebilmektedirler. AB’nin önemli bir 
üyesi olan Almanya’da yüksek öğrenim almış olanlar, 
Almanca diline hakim olmak, kültürünü, yaşayış tarzı-
nı, yaşam koşullarını yakından görmek, çalışma koşul-
larını, iş imkanlarını ve potansiyelini önceden tanımak, 
Türkiye’de yatırım yapmış olan firmalarla bağlantıları 
yerinde kurabilmek gibi sayısız avantajlara sahip olmak-
tadırlar. 

AVUSTURYA 

Avusturya üniversitelerindeki eğitim kalitesi diğer bir 
çok Avrupa üniversitesi ile karşılaştırıldığında üst se-
viyelerdedir. Üniversiteler, yüksek eğitim kalitesi, öğ-
rencilere sağladığı akademik çalışma ortamı, sınırsız 
araştırma geliştirme olanakları ve bir çok global firma 
ile yürüttükleri iş birliktelikleri ile dünyada kalitelerini 

AVRUPA’da
Üniversite Eğitimi
Her yıl ülkemizde üniversiteye girebilmek için yaklaşık 
bir buçuk milyon kişi sınava girmektedir. Her ne kadar ülkemizdeki devlet ve vakıf üni-
versitelerinin kontenjanları her yıl artış gösterse de öğrencilerin hedefledikleri bölümlere 
girmeleri için çok çaba göstermeleri gerekmektedir. Buna rağmen birçok öğrenci malesef 
amacına ulaşamamaktadır. Bu nedenle Türkiye ile karşılatırdığında, üniversiteye girmenin 
daha kolay olduğu farklı ülkeleri sizler için derledik.
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www.kiclondon.org.uk

Londra’da Sizin için Üniversite Hazırlık Programları
• Üniversite Hazırlık Sertifika ve Diploma Programları
•  İstenilen düzeyde başarıyla tamamlandığı takdirde, Londra City Üniversitesi, Cranfield Üniversitesi, 

Southampton Üniversitesi ve Westminster Üniversitesi’ne giriş garantisi
• Burs Fırsatları
• Lisans ve yüksek lisans alanlarında birçok seçenek
•  Eğitim yeteneklerinizi, seçmiş olduğunuz alanla ilgili bilgi birikiminizi ve İngilizce dil seviyenizi 

geliştirme imkanı
•  Hazırlık programının ilk gününden itibaren üniversitenin tüm olanaklarından faydalanma imkanı
• Londra’nın merkezinde ideal bir konumda öğrenim görme şansı

Daha fazla bilgi için, lütfen Edward Sinclair ile temasa geçin
Tel: +44 (0) 20 7045 4906   E-posta: Edward_Sinclair@kaplan.com

ispatlamışlardır. Avusturya; eğitim sisteminin kalitesi 
açısından, ABD, İngiltere, Japonya, Fransa ve Almanya 
gibi gelişmiş ülkeleri geride bırakarak en iyi dört ülke 
arasında kabul edilmektedir. Avusturya üniversitelerinin 
önemli bir kısmı dünya sıralamalarında ilk yüze girmek-
te ve branşlara bağlı genel sıralamada da ilk otuz üni-
versite içerisinde yer almaktadır.

Avusturya devlet üniversitelerinin YÖK denkliğinin ol-
ması, gerek askerlik gerekse Türkiye’de akademik ya 
da profesyonel kariyer yapmayı planlayan öğrenciler 
için büyük önem taşımaktadır. Avusturya üniversiteleri 
dünyada fiyat/kalite dengesi en üst seviyede olan üni-
versitelerdendir ve lisans eğitiminin ardından, herhangi 
bir sınava girmeden yüksek lisans ve doktora eğitimine 
doğrudan geçiş yapılabilmektedir.

Avusturya’da eğitim dili Almanca’dır. Ayrıca bir çok 
bölümde alınması zorunlu İngilizce dersler bulunmak-
tadır. Avusturya’da öğrenciler, Almanca’nın yanında 
İngilizce’lerini de kullanarak ya da öğrenerek ikinci bir 
yabancı dili de konuşabilme imkanına sahip olabilirler.

Avusturya Üniversitelerine kabul edilmek için yabancı 
dil bilme zorunluluğu bulunmamaktadır. Gerek üniver-
sitelere bağlı gerekse üniversiterle anlaşmalı Almanca 
kurslarına gidilerek dil yeterlilik sınavının verilmesi ye-
terlidir.

Öğrenciler, üniversitelerde dünyanın çeşitli ülkelerinden 

gelen öğrencilerle birlikte eğitim alarak çok kültürlü bir 
ortam deneyimine sahip olabilirler.

Avusturya Üniversiteleri; sunduğu bilgisayar/internet 
olanakları, zengin kütüphane imkanı, akademik çalış-
mayı teşvik eden rahat ve bilimsel ortamıyla öğrencile-
rin eğitimine büyük katkılar sağlamaktadır. 

BULGARİSTAN

Bulgaristan’ın 1 Ocak 2007 itibariyle Avrupa Birliği 
üyesi olmasıyla, bu ülkedeki devlet üniversitelerinin 
çoğu YÖK tarafından tanınmaya başlanmıştır. Ayrıca 
Bulgaristan’daki üniversiteler, Avrupa Birliği ülkelerince 
de denk olarak kabul edilmektedir. Bulgaristan üniver-
sitelerinden, diğer Avrupa üniversitelerine yatay geçiş 
yapmak mümkündür. 

Bulgaristan’da bir yıllık eğitim maliyeti ortalama 3.000 
Euro civarındadır. Aylık yurt konaklaması yaklaşık 45 
-50 € arası olup, bir öğrenci için aylık yaşam gideri top-
lamda 300 Euro’yu ancak bulmaktadır. 

Bulgaristan’ın 2007 yılında Avrupa Birliği’ne üye olma-
sından sonra yakın komşuları olan Yunanistan, Rusya, 
Romanya, Makedonya, Sırbistan ve özellikle Türkiye’den 
birçok öğrenci bu ülkeye gelmektedir. 

En çok talep gören bölümler, Türkiye’de kazanması zor 
olan Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık gibi alanlarla birlikte 
mühendislik fakülteleridir. Eğitim süreleri Türkiye’deki 
bölümler ile aynıdır. 

HOLLANDA

Eğitimde köklü bir geçmişe sahip olan Hollanda’nın res-
mi eğitim dili Flemenkçe’dir. Eğitim kalitesi oldukça yük-

sek olan Hollanda’da üniversitelerin  kuruluş tarihleri 
15. yüzyılın sonuna dayanmaktadır. 

Hollanda’da üniversiteler araştırma üniversiteleri ve 
uygulamalı bilimler üniversiteleri olmak  üzere iki ayrı 
gruba ayrılır.  Hollanda’da 14 adet araştırma üniversi-
tesi  ve  41 adet devlet uygulamalı bilimler üniversite-
si bulunmaktadır. Araştırma  üniversiteleri  araştırma 
ve akademik  çalışma yapmak üzere kurulmuştur.  Bu 
üniversitelerde yaklaşık 206.000 öğrenci bulunmaktadır. 
Uygulamalı bilimler üniversitelerine “Hogescholen “ de-
nilmekte olup bu üniversiteler öğrencilerin iş deneyimi 
kazanmalarına yöneliktir ve yaklaşık 370.000 öğrenciye 

ev sahipliği yapmaktadır. Bu üniversiteler öğrencilere 
çok zengin lisans ve lisansüstü program seçenekleri 

34   ueducation magazine ueducation magazine  35



sunarlar. Bunların dışında, yabancı öğrencilerin eğitim 
görebilecekleri uluslararası eğitim kurumları da bulun-
maktadır. Bu üniversitelerde eğitim dili İngilizcedir.

1376’sının eğitim dili tamamen İngilizce olan, 1390’dan 
fazla uluslararası eğitim programı vardır. Yüksek kali-
tede eğitim sunulan ülkede, öğrenciler eğitmenleri ile 
bire-bir iletişim kurma fırsatını edindikleri tam dona-
nımlı kampüslerde eğitim görürler. 

Hollanda’daki üniversiteler dünyanın birçok farklı ül-
kesindeki üniversiteler ile anlaşmalı olduğundan dola-
yı, öğrencilere zengin değişim programları ve burslar  
sunmaktadır. Ülkemizde de Erasmus programı sayesin-
de birçok öğrenci Hollanda’daki üniversitelerde eğitim 
görme şansını yakalar. Hollanda’daki üniversite eğitim 
ücretleri diğer ülkelere göre daha ekonomiktir; Avrupa 
Birliği’ne üye ülkelerden gelen öğrenciler  yaklaşık 1.600 
Euro öderken Avrupa Birliği’ne üye olmayan ülkelerden 
gelen öğrenciler ise daha fazla ücret ödemektedirler. 
Türkiye’den Hollanda’da okumak için başvuran öğrenci-
ler  lise diplomasına sahip olmalı ve IELTS sınavından en 
az 6,0 skoruna sahip olmalıdır. 

Ayrıca, Hollanda ve Türkiye’deki yüksek öğrenim ve 
mesleki eğitim kurumları arasındaki işbirliğini destek-
lemek ve öğrenci değişimlerini gerçekleştirmek ama-
cıyla Ankara’da  Hollanda Yüksek Öğrenim  Enstitüsü 
(Netherlands Institute of Higher Education –NIHA) ku-
rulmuştur. 

İSPANYA

İspanya, uluslararası geçerliliği olan diplomaları ve 
yüksek öğrenim standartlarının yanında, çok kültürlü 
sosyolojik yapısı nedeni ile de uluslararası öğrencilerin 
uyum sorunu yaşamadıkları güvenli bir Akdeniz ülkesi 
olma özelliği taşımaktadır. Bu sebeple, yabancı öğrenci-
ler tarafından üniversite eğitimi için tercih edilen ülkele-
rin başında gelir. İspanya’daki yüksek öğrenim kurum-
larının tamamına yakınının YÖK Denkliği bulunmaktadır.

İspanya’da üniversite eğitim dili çoğunlukla İspanyol-
ca, hatta bazı bölgelerde Katalanca’dır. Ancak kimi özel 
ve devlet üniversitelerinde eğitim dili İngilizce’dir ve bu 
üniversitelerin sayısı giderek artmaktadır. İspanya’da 
eğitim dili İngilizce olan bir programa katılan öğrenciler 

için İspanyolca seviyelerini geliştirme şansı da vardır. İs-
panyolca, dünyada beşyüz milyon kişinin konuştuğu bir 

dünya dilidir.
İspanya’da lisans eğitimi, tıp, mimarlık, mühendislik gibi 
bölümler hariç üç sene sürmektedir. Diğer bölümlerde 
eğitim süresi beş seneye kadar çıkabilmektedir. Okulla-
rın akademik takvimleri farklılık göstermekle beraber, 
İspanyol universitelerinin eğitim yılı ekim ayında başlar 
ve haziran başında sona erer. Bu tarihten altı ay önce 
başvuru işlemlerine başlanması tavsiye edilmektedir.  
İspanya’da üniversite eğitimi almak için gerekli koşulla-
rın başında “Selectividat” denilen seçme sınavı gelmek-
tedir. Ayrıca, lise diploması ve not dökümü de gerekli 
belgeler arasındadır. Bununla beraber başka bir ülkede-
ki bir üniversitede birinci senelerini tamamlayan öğren-
cilerin İspanya’daki herhangi bir üniversiteye transferi 
de sıklıkla başvurulan bir uygulamadır.

İSVİÇRE

Dört farklı dilde eğitim verilen İsviçre, dünyanın en iyi 
eğitim sistemine sahip ülkelerinden biri olarak kabul 
edilir. Üçüncü Seviye (Third Level) olarak geçen üniver-
site eğitimi doktoraya kadar devam eder. Yüksek Mesleki 
Program, Uygulamalı Bilimler Üniversiteleri  ve Yüksek 
Eğitim Enstitüleri bu gruba girerler. 

İsviçre’de  on kanton ve iki ulusal üniversite vardır. Lozan 
ve Zürih’ te kurulmuş olan Ulusal Üniversiteler, Federal 
Teknoloji Enstitüleri olarak isimlendirilirler. Üniversite-
lere göre değişmekle beraber bir ya da iki resmi dille 
eğitim verilir. Üniversitelerde; Turizm Otelcilik, Ekono-
mi, Hukuk, Tıp, Eczacılık, Felsefe, Sosyal Bilimler, Mate-
matik ve Doğal Bilimler bölümleri vardır. 

Federal Teknoloji Enstitülerinde ise Doğal Bilimler, Mü-
hendislik, Mimarlık, Matematik, Eczacılık ve Spor Bi-
limleri gibi fakülteler vardır. İsviçre’deki üniversitelerde 
yabancı öğrenci sayısı  21.000 civarındadır. İsviçre nü-
fusunun %25‘i üniversite eğitimi almıştır. Yaklaşık yılda 
25.000 öğrenci İsviçre’de üniversitelerde eğitim görür. 
İsviçre’nin en tanınan üniversitelerinden bazıları şun-
lardır: 
Universities of Basel, Berne, Zurich, Lucerne, St. Gal-
len
Universities of Geneva, Lausanne, Neuchâtel 

University of Lugano
University of Fribourg

Üniversitelerin giriş şartları, müfredat programları, 
günlük ve haftalık ders programları, tatilleri, okul yö-
netim şekilleri, denetim sistemleri kantondan kantona 
değişkenlik gösterir. Bazı üniversiteler Maturite diplo-
ması (Lise Diploması) ile öğrencileri kabul ederken, ba-
zı kantonların yüksekokulları, 12–13 yıl sonunda verilen 
ortaöğretim diplomaları ile öğrencileri hazırlık sınıfına 
kabul ederler. Bazı üniversitelerde ise  lisanstan sonra 
yüksek lisans kademesi yoktur. Lisans diploması ile bir 
sınavla direk doktoraya başlanabilmektedir. Diğer üni-
versitelerde ise Lisans + Yüksek Lisans + Doktora  ka-
demeleri vardır. 

Üniversitelerin Akademik yılı iki dönemdir. Kış dönemi, 
Ekim–Şubat arasında, yaz dönemi ise Mart–Temmuz  ay-
ları arasındadır. Eğitim süresi, seçilen alana göre dört 
ile altı yıl arasında değişmektedir. Birinci derece olan 
lisanstır ve bunu diploma  takip eder. Sonraki aşama ise 
en az sekiz dönemlik araştırmayı gerektirir ve tez so-
nunda doktora derecesi verilir.
Almanca konuşulan kantonlarda eğitim dili Almanca’dır. 
Bunun için, Almanca yeterlilik sınavlarından birinin ve-
rilmesi gerekmektedir. Almanca yeterliliği olmayan 
öğrenciler zorunlu hazırlık  sınıflarına yerleştirilirler. 
Hazırlık eğitiminden önce İsviçre’de 320 saatlik bir Al-
manca kursuna dahil olmaları gerekmektedir. 
Devlet üniversiteleri ücretsizdir ve bazılarında  İngilizce 
Yüksek Lisans programları da vardır.  Giriş şartı olarak 
İngilizce yeterlilik seviyenizi gösteren IELTS veya TOEFL 
belgesi istenir. 

İTALYA

İtalyan üniversiteleri özellikle; moda, sanat, mimarlık, 
tasarım gibi alanlarda dünyanın önde gelen eğitim ku-
rumları olarak kabul edilmektedir. Uluslararası öğren-
ciler, devlet üniversitelerinde veya özel enstitülerde eği-
tim alabilmektedirler. Bununla beraber özel enstitülerin 
daha basit bir kayıt&kabul prosedürleri olduğu söylene-
bilir.

İtalya’daki üniversitelerin en belirgin farklılığı, ilgili sek-
törler ile yakın ilişkide bulunmaları ve eğitmenlerinin 
önemli bir kısmının profesyonel anlamda sektörel dene-
yimlerinin olmasıdır. Bu olgu yüksek lisans programla-
rında daha derinden hissedilmektedir.

İtalya’da temel eğitim dili İtalyanca olmakla beraber İn-
gilizce üniversite eğitimi almak da mümkündür.  Ancak 
İngilizce eğitim programları İtalyanca olanlara göre da-
ha pahalıdır. 

İtalya’da lisans eğitimi üç senedir. Yüksek lisans prog-
ramlarının süresi ise programa göre değişmekle bera-
ber, bir veya iki sene sürmektedir. Üniversitelerin kayıt-
ları nisan ve mayıs aylarında başlamaktadır.

İtalyan üniversitelerinde eğitim alabilmek için gerekli 

şart ve belgeler, yabancı dil seviyesini gösteren sınav 
sonuçları, lise mezuniyet belgesi ile not dökümü olarak 
özetlenebilir. Bunun yanında bazı üniversiteler, kendi 
özel giriş sınavlarını da uygulayabilmektedir. Devlet üni-
versiteleri, Türkiye’deki liselerden mezun olanlara ken-
di sınavlarını uygulamakta, Türkiye’de bir üniversitede 
okuyan öğrencilere ise transfer olma imkanı sunmak-
tadır.

Burada dikkat edilmesi gereken önemli husus, İtalya’da 
lisans programına başlamadan önce Türkiye’de on iki 
senelik egitim alınmış olması gereğidir. Yani sekiz se-
nelik temel ve dört senelik lise eğitimi tamamlanmış 
olmalıdır. 

MACARİSTAN

Macaristan 2004 yılında Avrupa Birliği’ne üye olan mo-
dern bir ülkedir. Resmi dil Macarca olmakla beraber 
yabancı öğrencilere sunulan lisans ve yüksek lisans 
programları İngilizcedir. Bazı mühendislik programları 
Almanca, Fransızca veya Rusça olarak da verilmektedir. 

Üniversiteler, uluslararası öğrencilere yüksek stan-
dartlardaki eğitimi oldukça ekonomik şartlarda sun-
maktadır. Binlerce yabancı öğrenci Macaristan’da eği-
tim almaktadır. Genel Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Halk 
Sağlığı, Fizyoterapi, Mühendislik, Bilişim ve Bilgisayar 
Programları, İşletme ve ilgili programlar, Müzikoloji, 
Beşeri Bilimler, Turizm ve Çevre Bilimleri, Psikoloji ve 
Sosyoloji Bilimleri, Yabancı Diller ve Edebiyat vb. alan-
larda eğitim verilmektedir.

Macar yüksek eğitim kurumlarının çoğu YÖK tarafından 
tanınmakta olup bu kurumlardan alınan diplomalar Av-
rupa Birliği’nde geçerlidir. Ülkemize uçakla bir saat kırk 
beş dakika mesafede olan Macaristan’ın yakınlık avan-
tajı da bulunmaktadır. 

Macaristan, gerek eğitim, gerekse konaklama ve yaşam 
masrafları açısından oldukça uygun bir ülkedir. Stan-
dart yaşam ve konaklama masrafları ortalama aylık 
500€’dur. Öğrencilerin haftalık 16 saat çalışma izinleri 
vardır. 
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Macar üniversitelerine başvuru için gerekli olan belge-
ler genel olarak diploma, not dökümü,  sağlık raporu, ve 
başvuru formudur. Bazı programlar için yeterlilik sınavı 
da yapılmaktadır. Macar Üniversitelerine kabul için, üni-
versite sınavına giriş şartı aranmamaktadır. 
POLONYA

Polonya, özellikle 2004 yılında Avrupa Birliği üyesi ol-
masından sonra eğitime yaptığı yatırımları arttırmış, 
eğitim kalitesini yükseltmeyi başarmış bir ülkedir. Ül-
kedeki üniversite ve meslek yüksek okullarının toplam 
sayısı 500 civarındadır. Polonya üniversiteleri sadece 
Avrupa Birliği ülkelerinde değil dünya genelinde geçer-
liliği olan prestijli üniversitelerdir. Aynı şekilde Polonya 
Üniversiteleri’nin çoğunun  YÖK tarafından tanınırlığı 
bulunmaktadır. 

Uluslararası öğrencileri Polonya’ya çeken bir başka ne-
den de bazı Polonya üniversitelerinin  yabancı üniver-
siteler ile yaptıkları anlaşmalar sonucu öğrencilerine 
sunduğu çift diploma olanağıdır. Bu sayede öğrenciler, 
eğitim aldıkları Polonya üniversitesinin anlaşmalı oldu-
ğu yabancı üniversitenin de diplomasına sahip olurlar. 
Polonya üniversitelerinin özellikle İngiliz üniversiteleri 
ile çift diploma anlaşmaları olduğu bilinmektedir.

Ülkede lisans programları üç veya dört sene, yüksek 
lisans programları ise iki sene sürmektedir. Eğitim dili 
Lehçe veya İngilizce olarak seçilebilmektedir. Genel ola-
rak Lehçe eğitim programları daha ekonomiktir. 

Gerek İngilizce eğitim dilinde, gerekse Lehçe eğitim di-
lindeki programlarda, üniversitelerin çoğu, uluslararası 
öğrencilere yabancı dil hazırlık eğitimi vermektedir. Ge-
ne birçok üniversite, degişik dönemlerde yabancılar için 
Lehçe eğitim kursları düzenlemektedir. 
Türkiye’ye uzaklığı sadece iki saat olan Polonya’da 
üniversite eğitimi almak isteyen Türk öğrencilerden, 
Türkiye’de üniversiteye yerleşme hakkı kazanmış olma 
şartı aranmamaktadır. Kayıt için temel koşul lise diplo-
masıdır ve öğrenciler diledikleri bölüme başvuru yapa-
bilirler. Halihazırda  Türkiye’de üniversite eğitimi alan 
öğrenciler, Polonya üniversitelerine transfer olabilmek-
tedir. 

Eğitim ve yaşam giderlerinin diğer ülkelere göre da-

ha uygun olduğu Polonya’daki birçok üniversite, lisans 
programlarını başarı ile tamamlayan öğrencilere sınav-
sız yüksek lisans programlarına geçiş hakkı da sunmak-
tadır. 

ROMANYA

Özellikle Avrupa Birliği üyeliğinin ardından, Romanya’da 
üniversite eğitimi almak isteyen uluslararası öğrenci-
lerin sayısı artmıştır. Yaklaşık yirmi üç milyon nüfusa 
sahip olan Romanya’da,  yabancı öğrenci sayısı beş bin 
civarındadır. 

Romanya Üniversiteleri’nin bu kadar cazip olmasının 
temel nedenleri arasında eğitim kalitesi, iki dilde (Ro-
mence ve İngilizce) eğitim imkanı, eğitim maliyetlerinin 
diğer birçok ülkeye göre oldukça uygun olması ve alına-
cak diplomaların tüm AB üyesi ülkelerde geçerli olması 
gösterilebilir. Bu nedenle Romen üniversitelerinin bir 
çoğunun YÖK Denkliği de bulunmaktadır.

Romanya’daki üniversitelere başvuran Türk öğrenciler-
den, üniversite giriş sınavına girme şartı aranmamakta-
dır. Bunun yerine öğrencilerin, lise mezuniyet ortalama-
larına bakılmaktadır. Bölüm seçimlerinde ise yine lise 
eğitimi sırasında alınan dersler önem arz etmektedir.

Romanya’da lisans eğitiminin süresi bölümlere göre de-
ğişiklik göstermektedir. Birçok fakültede üç sene süren  
lisans eğitimi, kimi Mühendislik fakültelerinde üç buçuk 
sene, Eczacılık fakültelerinde beş sene ve Tıp fakültele-
rinde ise altı senede tamamlanabilmektedir.

Üniversite başvuruları Mayıs ayında başlamaktadır. Son 
kayıt tarihleri, temmuz-ağustos aylarına kadar sürmek-
tedir. Bu noktada öğrencinin direk lisans eğitimine baş-
layacak olması veya öncesinde bir veya iki senelik ha-
zırlık eğitimi alacak olması göz önünde bulundurularak 
başvuru yapılması gerekmektedir. 

Üniversitelerin yıllık harç miktarları, seçilen bölüme 
göre 2000 ile 5000 Euro arasındadır. Bir öğrencinin ya-
şam masrafları için ise; konaklama dahil aylık 700-750 
Euro’nun yeterli olacağı söylenebilir.
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Turkiye Dinleme okuma yazma konuşma genel
Akademik
Erkek 5.88 5.94 5.33 5.90 5.82
Bayan 6.06 6.02 5.53 6.09 5.98
Genel 5.97 5.98 5.43 5.99 5.90

Bununla beraber, bayan adayların erkek adaylara göre daha yüksek puanlar elde etmesi, sadece Türkiye'ye 
özgü bir durum değil. Tüm dünyada da benzeri bir durum söz konusu:*

Global dinleme okuma yazma konuşma genel
Akademik
Erkek 5.84 5.71 5.34 5.65 5.70
Bayan 6.03 5.92 5.51 5.82 5.88
Genel 5.94 5.82 5.43 5.74 5.79

*Bu tablolar British Council Sınavlar Departmanı'ndan alınmıştır.

dinleme okuma yazma konuşma genel
İSTANBUL Erkek 5,76 5,75 5,31 5,83 5,72

Bayan 6,04 5,87 5,55 6,12 5,94
Toplam 5,9 5,81 5,43 5,98 5,83

ANKARA Erkek 5,66 5,77 4,96 5,64 5,59
Bayan 6,11 5,94 5,21 5,85 5,85
Toplam 5,87 5,85 5,08 5,74 5,71

İZMİR Erkek 5,91 5,79 5,35 5,99 5,81
Bayan 6 5,93 5,76 6,2 6,02
Toplam 5,95 5,86 5,55 6,09 5,92

dinleme okuma yazma konuşma genel

Dünya Geneli 5,92 5,81 5,45 5,78 5,8

Türkiye 6 5,85 5,46 5,96 5,88

Almanya 7,46 7,22 6,6 7,23 7,19

Polonya 7,01 6,76 6,15 6,92 6,77

Yunanistan 7,05 6,74 5,99 6,43 6,61

Fransa 6,7 7 6,02 6,43 6,6

Rusya 6,64 6,61 5,95 6,61 6,51

İtalya 6,25 6,77 5,78 6,19 6,31

Japonya 6,02 5,98 5,4 5,76 5,85

Hindistan 6,01 5,54 5,46 5,72 5,75

Çin 5,59 5,74 5,11 5,18 5,47

Sudi Arabistan 4,97 4,79 4,69 5,67 5,1

British Council, University of Cambridge English For 
Speakers of Other Languages  ve International Develop-
ment Programme of Australian Universities tarafından 
ortaklaşa geliştirilen IELTS, Türkiye’de İstanbul, Ankara 
ve İzmir’de uygulanmaktadır. 
Bu sınav, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Avustral-
ya, Kanada ve Yeni Zelanda başta olmak üzere birçok ül-
kede olduğu gibi ülkemizde de üniversiteler ve şirketler 

tarafından yabancı dil seviyesinin tespiti için kabul edil-
mektedir. Bu nedenle her sene birçok Türk aday IELTS 
Sınavı’na girmektedir.
Biz de bu yazımızda, IELTS’e giren Türk öğrencileri ile 
ilgili istatistiki bilgileri sizlerle paylaşmak istedik.
IELTS sınavlarında Türk öğrencilerinin ortalama puanı 
5,8 olarak görülmektedir.

Yukarıdaki tabloda da görüleceği gibi öğrencilerimizin 
IELTS sınavından aldıkları sonuçlar, dünya ortalaması-
nın az da olsa üstündedir. 

Bununla beraber, son derece yüksek standartlı İngilizce 
eğitiminin verildiğini bildiğimiz Avrupa ülkeleri ile karşı-
laştırıldığında, öğrencilerimizin ortalama puanının daha 
düşük olduğu görülüyor. 

Buna rağmen Türk öğrencilerinin aldığı ortalama puanın 
dünya genelinin üzerinde çıkmasının nedeni ise, sınava 
katılan adayların önemli bir kısmının, Asya ülkelerinden 
olması ve bu kişilerin aldıkları notların Türk öğrencilere 
göre oldukça düşük seviyede kalması gösterilebilir.

Burada değinilmesi gereken başka bir nokta ise, bu pu-
anların IELTS sınavını alış amacı ne olursa olsun, tüm 
öğrencilerin ortalaması olduğudur. British Council Tür-
kiye ofisinden aldığımız bilgiye göre, sınava yurtdışında 

eğitim amacı ile giren öğrencilerimizin aldıkları puanlar, 
genel ortalamaya göre daha yüksekte seyretmektedir. 
Buna göre bu adayların %58’i 6,0 ve üzeri, %35’i 6,5 ve 
üzeri, %18’i ise 7,0 ve üzeri puanlar almaktadır.

IETLS Sınavı’na giren Türk adayların, %70’ini, yurtdışın-
da eğitim almak isteyen kişiler oluşturmaktadır.  Bu-
nunla beraber IELTS’in gerek Türkiye’de yabancı dilde 
eğitim veren üniversiteler tarafından zorunlu hazırlık 
eğitiminden muafiyet için gerekse iş çevrelerince ya-
bancı dil bilgisinin tespiti için kabulünün her geçen gün 
artması nedeni ile, IELTS alan Türk adaylar arasında 
yurtdışına eğitim amacı gütmeyenlerin oranı da giderek 
artmaktadır. 

Türk adayların Türkiye’deki üç büyük şehire ve cinsiyet-
lerine göre dağılımı ise şöyle:*

Görüldüğü gibi en yüksek puan ortalaması, İzmir’de sı-
nava giren adaylara ait. Bununla beraber şu da unutul-
mamalı ki; bu üç şehirde sınava giren adayların önemli 
bir kısmı, çevre illerden bu üç şehre gelerek sınavı alı-
yorlar. Bu durum özellikle Ankara’yı etkiliyor zira çevre 
illerden katılımın en yüksek olduğu şehir olarak Ankara 
gözüküyor. Ankara’da sınava katılan adayların not orta-
lamalarının diğer üç şehre göre düşük olmasının bir ne-
deninin de bu olduğu düşünülüyor.

Ayrıca her üç merkez için de ortak olan gösterge, bayan 
adayların erkek adaylardan daha yüksek puan ortalama-
larına sahip olmalarıdır. 

Akademik amaçlar doğrultusunda sınava giren adaylar 
incelendiğinde de, bayan adayların üstünlüğü göze çar-
pıyor. Üstelik bu üstünlük, sınavın yapıldığı 4 temel bö-
lümde de görülüyor:*

IELTS (International English Language Testing System) eğitim dilinin İngilizce olduğu yük-
sek öğrenim kurumlarında eğitim almak veya çalışma hayatı öncesinde İngilizce yeterlilik-
lerini ispat etmek isteyen kişilerin İngilizce seviyelerini ölçmek için hazırlanmış bir sınavdır. 
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Bununla beraber, Türk öğ-
rencilerinin İngilizce eğitimi 
için terih ettikleri ülkeler 
arasında, İrlanda’nın ilk sıra-
larda olmadığını görmekte-
yiz. Bunun en önemli nedeni 
ise öğrenci vizesi prosedürü-

nün oldukça karmaşık ve zorlu olmasıdır.

İrlanda hükümeti, İrlanda’da dil eğitimi almak isteyen 
Türk öğrencilere kolaylık sağlayan, yeni bir uygulama-
yı hayata geçiriyor. Bu uygulama tüm dünyada, sadece 
Türk öğrencilerine yönelik özel bir uygulama olarak ha-
yata geçiriliyor. Bu nedenle bu yaz, birçok öğrencimizin 
dil eğitimi için İrlanda’yı tercih edeceklerini düşünüyo-
ruz.

Biz de, Ankara’daki İrlanda Elçiliği’nden Vize Sorumlusu 
Bayan Fiona Nic Dhonnacha ile İrlanda’da eğitim ve yeni 
vize uygulamaları üzerine görüştük.

Uluslararası öğrenciler için İrlanda’da ne çeşit eğitim 
fırsatları bulunmaktadır?

İrlanda’nın yüksek kalite eğitim sağlama konusun-
da uzun bir tarihi vardır. Hatta orta çağda bile İrlanda, 
“Azizlerin ve Eğitimcilerin ülkesi” olarak anılmaktaydı. 
Günümüzde eğitim sistemimiz, hem ekonomik büyüme 
ve kalkınmamıza en çok katkı sağlayan faktörlerden biri, 
hem de Intel, Microsoft, Google ve Facebook gibi ulus-
lararası şirketlerin İrlanda’da yatırım yapmalarının en 

önemli sebeplerinden biri olarak kabul görmektedir. IMD 
World Competitiveness Yearbook’un 2009 baskısına gö-
re İrlanda, dünyanın en iyi eğitim sistemleri arasında, 8. 
sırada yer almaktadır.

Uluslararası öğrenciler bu kaliteli eğitim sisteminden, 
Sanat ve Beşeri Bilimlerden Bilim ve Mühendisliğe, İş-
letmeden Ingilizce’ye kadar bir çok farklı alanda, küresel 
anlamda tanınan ve yüksek kaliteli bir eğitim aldıklarını 
bilerek faydalanabilirler. İrlanda’da eğitim için daha faz-
la bilgi Education Ireland’ın websitesinden (www.educa-
tionireland.com) temin edilebilir.

İrlanda’nın İngilizce eğitimi konusunda birinci derece 
bir imajı olduğunu söyleyebilir miyiz?

Uzun yıllardan beri öğrenciler ingilizce öğrenmek için 
İrlanda’ya gelmektedir. İrlanda uluslararası öğrencilere, 
en üst kalitedeki okullarda, İngilizce konuşulan bir ülke-
ye bütünüyle dahil olma şansı sunmaktadır. 

İrlanda okulları her yaştan öğrenci için, kısa dönem 
kurslardan uzun dönem kurslara, genel programlardan 
özel hazırlanmış programlara kadar geniş bir yelpaze-
de dil eğitimi olanakları sunmaktadır. Öğrenciler TOEFL, 
Cambridge ESOL ve IELTS gibi bir çok İngilizce testine de 
hazırlanabilirler. İngilizce Dil Okulları Danışma Konseyi 
(ACELS), İrlanda’daki ingilizce dil okullarının Eğitim ve 
Bilim Bakanlığı tarafından tanınmasının ve denetlenme-
sinin yolunu açan programı yürütmektedir.

Peki İrlanda’daki genel çevre ve sosyal ha-
yat hakkında ne söyleyebilirsiniz?

Yeşil bir çevre ve canayakın bir halk, İrlanda 
deyince yabancıların ilk aklına gelen şeyler-
dir. Ilıman bir iklimimiz ve modern şehirlerle 
tamamlanmış muhteşem kırsal bölgeleri-
miz vardır.
The Lonely Planet sitesi 2010 yılında İrlan-
dalıları dünyanın en sıcakkanlı ulusu olarak 
seçmiştir. İrlandalıların %40’ını oluşturan 
25 yaş ve altı nüfusumuzla, biz de aynı Tur-
kiye gibi genç ve dinamik bir halka sahibiz. 
İrlanda aynı zamanda güvenli bir ülkedir. 
2009 Dünya Barış Indeksinde 10. sırada yer 
almıştır. 

İrlanda’nın zengin bir kültür mirası vardır. Yazar ve şa-
irlerimiz uzun süredir yüksek başarılarıyla tanınmak-
tadırlar. W.B. Yeats, Samuel Beckett ve James Joyce 
dünyaca tanınan edebiyatçılarımızdan bazılarıdır. Gele-
neksel müziğimiz dünyaca ünlüdür. Bunun yanında tüm 
dünyada tanınan birçok İrlandalı müzüsyen de bulun-
maktadır. Geçtiğimiz sene Türkiye’de konser veren U2 
ve The Cranberries de İrlandalı gruplardır. Yaz aylarında 
ülkemizin bir çok yerinde müzik ve sanat festivalleri dü-
zenlenmektedir.

Bize İrlanda’ya eğitim için gelen uluslararası öğrenci-
lerin sayısıyla ilgili kısaca bilgi verebilir misiniz?

Şu an itibariyle dünyanın her yerinden 94,000 civarı öğ-
renci her yıl ingilizce öğrenmek için İrlanda’ya gelmek-
tedir. Buna ek olarak, bir çok farklı kültürden 26,000’in 
üzerinde uluslararası öğrenci İrlanda’nın üniversite ve 
kolejlerinde eğitim görmektedir. 

İrlanda’da ingilizce eğitimi almak isteyen Türkiye’deki 
üniversite öğrencileri için yeni bir vize düzenlemesi ya-
pıldı. Bize bu yeni sistem hakkında bilgi verebilir misi-
niz?

Bu sene, sadece Türk öğrencilerine yönelik bir pilot vize 
uygulamasının hayata geçirildiğini açıklamaktan mutlu-
luk duymaktayız. Buna göre Türkiye’de üniversite eğiti-
mi görmekte olan öğrencilerinin MEI üyesi bir okulda, 
her hangi bir İngilizce dil programına başvurmaları du-
rumunda, vize başvuruları pilot uygulama kapsamında 
değerlendirilecek. Bu yeni tip vize için gereken başvuru 
süreci normal öğrenci vizesi surecine kıyasla daha basit 
olacaktır. İrlanda Elçiliği, tüm başvuru şartlarının yerine 
getirilmesi durumunda vize işlemini 3 günde sonlandı-
racaktır.

Öğrencinin İrlanda’da geçireceği süre 90 günden kısa ol-
malıdır, öğrenci bu 90 gün içinde katıldığı program son-
rasında istediği gibi gezebilir. Aynı zamanda Türkiye’de 
aralarında UED üyelerinin de olduğu saygın uluslararası 
eğitim danışmanlarıyla da irtibata geçerek İrlanda’da 
ingilizce öğrenmek amacıyla programlara başvurmak 
konusunda daha çok bilgi edinebilirler.

Öğrenciler genelde vizeler konusunda endişelenirler. 

Vize konusunda eklemek istediğiniz şeyler var mı? Öğ-
renciler tarafından dikkat edilmesi gereken noktalar 
nelerdir? 

Öğrencilerin hatırlaması gereken en önemli şey vi-
ze için başvururken gerekli tüm evrakların, gerekirse 
ingilizce’ye çevirtilerek eksiksiz olarak sunulması ge-
rektiğidir. Eğer bu yapılmazsa başvurunun gecikmesi, 
hatta reddedilmesi söz konusu olabilir. Öğrencilerin ay-
rıca vizelerinin işleme tabi tutulması için belli bir süre 
bekleyebileceklerini bilmeleri gerekmektedir.

İrlanda’ya eğitim almak için gitmek isteyen öğrencilere 
hangi tavsiyeleri verirdiniz?

Onları İrlanda’ya gitmek ve orada eğitim almak konu-
sunda cesaretlendirirdim. En yüksek seviyede eğitim 
alacak olmalarının yanısıra arkadaş canlısı bir atmos-
ferde yeni bir kültürü tecrübe etme fırsatına da sahip 
olacaklardır. Ama benim onlara vereceğim en önemli 
tavsiye orada geçirecekleri her anın tadına varmaları ve 
İrlanda’nın sunacağı her sosyal ve kültürel aktivitede yer 
almalarıdır. Bu sayede, sadece ingilizcelerinin gelişme-
sini garantilemekle kalmayıp aynı zamanda İrlanda’daki 
maceralarının da yıllarca hatırlanacak tarzda olmasını 
sağlayacaklardır.

Bize zaman ayırdığınız ve sorularımızı içtenlikle cevap-
ladığınız için teşekkür ederiz. 

Gerek doğal güzellikleri, gerek anadilinin İngilizce olması gerekse 
pekçok dil okuluna ev sahipliği yapması nedeniyle İrlanda, uluslara-
rası öğrencilerin İngilizce eğitimi almak için en çok tercih ettiği Avru-
pa ülkelerinden biridir.

ued ucat i on
r ö p o r t a jFiona Nic Dhonaccha
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