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6 ayda bir yayınlanan UEDUCATION dergisindeki yazı ve fotoğrafların tüm hakları, dergi 
logosu ve isim hakkı UED Uluslararası Eğitim Danışmanları Derneği'ne aittir. Kaynak 
gösterilerek de olsa yazılı izin alınmadan alıntı yapılamaz.
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UED FELCA ve GAELA 
TOPLANTILARINDAYDI...
UED, üyesi olduğu ve kendisi gibi ulusal eğitim danışmalığı 
derneklerini bir araya getiren bir uluslararası federasyon 
olan FELCA’ nın (Federation of Education and Language 
Consultant Associations) yıllık genel kurul toplantısına 
katıldı. 
Uluslararası eğitim sektörü ile ilgili gelişmelerin 
değerlendirildiği toplantının en önemli gündem maddesi, 
FELCA üyesi dernekler ve bu derneklerin üyesi olan eğitim 
danışmanlığı firmalarının uyması gereken Etik Kod*’un 
belirlenmesi oldu. FELCA üyeleri daha sonra uluslararası 
eğitim kurumlarını bir araya getiren global bir organizasyon 
olan GAELA (the Global Alliance of Education and Language 
Associations) üyesi okulların temsilcileri ile bir
araya geldi ve ortak çalışmalar masaya yatırıldı.
*Bu kod, UED web sayfasında yayınlanmaktadır.

UED ÜYELERİ
MALTA’DAYDI...
Üyesi olan kuruluşlar bünyesinde eğitim danışmanı olarak 
çalışan kişilerin, öğrenci yönlendirdikleri okulların tesisleri 
ve sundukları imkanlar konusunda doğru bilgi sahibi 
olmasının, öğrencilerimizin ve  velilerinin memnuniyeti 
açısından taşıdığı önemin farkında olan UED, yurtdışındaki 
eğitim kurumlarına ziyaretler düzenleyerek, eğitim 
danışmanlarının bu okulları yerinde görmesini sağlıyor. 

Bu amaçla, Malta’daki dil okullarını bir araya getiren 
FELTOM-Federation of English Language Teaching 
Organizations Malta- ile ortaklaşa hayata geçirilen iş birliği 
projesi çerçevesinde 15 UED üyesi eğitim danışmanlığı 
firmasının temsilcileri, 21-24 Kasım arasında Malta’ya 
giderek FELTOM üyesi 17 okulu ziyaret etti.

NAVITAS’dan
BURS FIRSATI...
ABD, Avustralya, Kanada ve İngiltere’de üniversite geçiş 
programları sunan Navitas eğitim kurumları, bir üniversite 
geçiş programına kayıt yaptıran öğrencilere çeşitli burs 
olanakları sunuyor. Akademik başarı persformansına bağlı 
olarak tüm öğrencilere açık olan bu bursların detayları 
için UED üyesi eğitim danışmanlığı firmaları ile temasa 
geçebilirsiniz.
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UED “TERCİH BAŞARI” 
PROGRAMINA KONUK OLDU...
Uluslararası Eğitim Danışmanları Derneği UED’yi temsilen 
Yönetim Kurulu üyelerinden Gülçin Taşkın, 27 Eylül Salı 
günü TGRT Haber kanalında canlı olarak yayınlanan “Tercih 
Başarı” programının konuğu olarak Gülden Kalecik’in 
sorularını yanıtladı. Yurtdışında dil eğitiminden üniversite 
eğitimine, eğitim danışmalarının rolünden UED’ye kadar çok 
farklı konuların konuşulduğu programın ilerleyen günlerdeki 
konukları arasında kimi UED üyesi firma temsilcileri de 
olacak. 

LINK SCHOOL OF ENGLISH’in 
YENİ OKUL BİNASI...
Uzman kadrosuyla yüksek kaliteli İngilizce eğitimini, çeşitli 
konaklama olanakları ve sosyal aktivitelerle birlikte sunan 
FELTOM üyesi LINK SCHOOL OF ENGLISH, seçkin bir eğitim 
ve kaliteli konaklama arayan öğrenciler için Swieqi’deki 
yerleşkesine yeni bir bina ekledi. 

2012’de sektördeki yirminci yılını kutlayacak olan okulun 
2012 planları arasında ana binayı engelli öğrencilere kolaylık 
sağlayacak şekilde yenilemek ve tüm öğrenciler için yenilikçi 
teknolojik ekipmanlarla zenginleştirmek de bulunuyor. 
Öğrenciler konaklama için yurtta kalma, okula yakın 
öğrenci evleri, otel veya aile yanında kalma alternatiflerini 
değerlendirebiliyorlar.

BRITISH COLUMBIA’dan 
ULUSLARARASI ÖĞRENCİ ATAĞI...
Kanada’nın British Columbia Eyaleti’nin Başkanı Christy 
Clark, eyaletteki uluslararası öğrenci sayısını %50 artırmayı 
planladıklarını açıkladı. Kanada’ya gelen uluslararası 
öğrencilerin, burada bir çok iş olanağı yaratarak yerel ekonomiye 
önemli katkılar yaptığını belirten Başkan Clark, bu öğrencilerin 
hem British Columbia’yı hem de Kanada’yı dünyanın geri kalanına 
bağladıklarını dile getirdi.

Thompson Rivers University kampusünde yapılan açıklamaya 
göre; British Columbia Eyaleti, bir Uluslararası Eğitim Konseyi 
kurarak Kanada’ya öğrenci gönderen ülkeler ile ilişkilerini 
iyileştirecek, British Columbia Ticaret ofisleri aracılığı ile 
uluslararası öğrencilerin BC’deki eğitim fırsatlarına erişimi 
için çeşitli faaliyetlerde bulunulacak. Eyaletin sunduğu Eğitim 
Kalite Güvencesi daha da güçlendirilecek ve yerel halk ile 
çeşitli çalışmalar yapılarak, uluslararası öğrencilerin daha iyi 
karşılanmaları sağlanacaktır. Bu çerçevede, daha çok British 
Columbia’lı öğrencinin yurtdışında eğitim alması teşvik edilecektir.
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AVUSTRALYA HÜKÜMETİ 
VİZELERLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLERİ 
TARTIŞIYOR...
Uluslararası eğitimin, en önemli sektörlerden biri olduğu 
Avsutralya’da, bu sektörü daha da iyileştirmek isteyen 
hükümet, öğrenci vizesi ile ilgili uygulamaların etkinliğini 
artırmak için, 2010 yılında sektörel organizasyonlardan 
görüş istemişti. Gelen tavsiye ve önerileri değerlendiren 
Avustralya Hükümeti, bu çerçevede uzun dönemde hayata 
geçirmeyi planladığı değişiklikleri açıkladı.

Buna göre hayata geçirilmesi planlanan değişikler arasında, 
özellikle dil eğitimi alacak öğrencileri ilgilendiren; AL3 ve 
AL4 vizelerinde finansal yeterlilik barajının düşürülmesi, 
dil eğitimlerini bir üniversite eğitimi programı ile birleştiren 
adaylar için vize prosedürünün daha elverişli hale getirilmesi, 
maksimum dil eğitimi süresinin 50 haftaya çıkarılması, 
vize kabulu için şart konulmuş İngilizce yeterlilikleri ile 
ilgili sınırlamaların gözden geçirilmesi, yabancı dil eğitimi 
alan öğrenci, veli veya vasilerine sınırsız part-time çalışma 
olanağı verilmesi gibi değişikliklerin bulunduğu açıklandı.

“LTM STAR AWARDS”
KAZANANLARI AÇIKLANDI...
Uluslararası Eğitim Sektörünün en önemli süreli yayınlarından biri olan Language 
Travel Magazine, geleneksel olarak her sene verilen Language Travel Star 
Awards’ın 2011 yılı kazananlarını, İngiltere’de düzenlediği bir gala ile açıkladı. 
Kazanan okulların, tüm dünyadaki eğitim danışmanlarının oyları ile belirlendiği 
LTM Star Awards’ın bu seneki kazananları :

En iyi İngilizce Okulu-Kuzey Amerika; ILAC-Canada, En iyi İngilizce Okulu-
Güney Yarım Küre; English Language Company-Avustralya, En iyi İngilizce 
Okulu-Avrupa;United International College-İngiltere,  En iyi İspanyolca Okulu; 
Babylon Idiomas, En iyi Fransızca Okulu; French in Normandy, En iyi Almanca 
Okulu; DID En iyi Zincir Okul; EC, En iyi İtalyanca Okulu; LinguaViva, Diğer diller 
arasında en iyi okul; Liden&Denz-Rusya En iyi Lise; ACG Schools-Yeni Zelanda, 
En iyi Mesleki Okul; Martin College Avustralya En iyi Junior/18 yaş altı Okul; EAC 
Language Centers-İngiltere

EDUSA’DAN 
ÖĞRETMEN EĞİTİM GÜNÜ...
Güney Afrika Dil Okulları Birliği Education South Africa 
(EduSa) üyesi dil okulları güçlerini birleştirerek, EduSa 
bünyesindeki okullarda çalışan öğretmenler için ilk resmi 
eğitim gününü gerçekleştirdi. 

EC Cape Town’da gerçekleştirilen eğitim günü Edusa’nın üye 
okullarından 84 öğretmenin yanı sıra 16 yönetici ve yönetici 
asistanının katılımlarıyla gerçekleşti. Burada öğretmenlere 
seçmeli eğitimler sunulup; bu şekilde yeni insanlar ve bakış 
açıları ile tanışıp kariyer ağlarını genişletme fırsatı verildi. 
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NSTS MALTA’DAN 
YENİ STAJ PROGRAMLARI...
NSTS Malta, Malta vatandaşlarının ve uluslararası öğrencilerin kişisel ve kariyer 
gelişimlerine destek olması amacıyla yeni oluşturulan İşe Yerleştirme, Staj ve Au-
Pair programlarını hayata geçirdi.

NSTS İşe Yerleştirme Programı, yabancı dil deneyimi  sunmasının yanı sıra, 
katılımcılara aralarında pazarlama, emlak  ve IT’nin  bulunduğu birçok alanda 
yetenek ve iletişim ağı da kazandırmaktadır. Öte yandan Staj Programı, seçilen 
meslek dalında farklı bir ülkenin şirket kültürünü yaşayarak iş deneyimi kazanma 
fırsatı vermektedir. Au-Pair Programı ise konaklama, yemek ve cep harçlığının 
sağlandığı bir aile ortamında öğrenme şansı sunmaktadır. Başarılı bulunan 
katılımcılar Yılın Au-Pair’i ödülüne aday gösterileceklerdir.

NSTS Malta’nın İşe Yerleştirme ve Staj Programları koordinatörü Tiffany Bonavia: 
“Beni dünyanın birçok ülkesine götüren kendi iş ve öğrenim deneyimlerimden 
sonra geri döndüğümde bu deneyimleri arkamda bırakmaya hazır değildim; bu 
yüzden benim katıldıklarıma benzer olan bu programlar benim için hem kişisel 
hem profesyonel olarak ayrı bir öneme sahiptir. Kendi yaşadıklarıma dayanarak 
söyleyebilirim ki, bu programlara katılımı herkese öneririm.”

TIMES HIGHER EDUCATION 
2011-2012 ÜNİVERSİTE 
SIRALAMASI AÇIKLANDI...
Her yıl onlarca farklı kuruluş tarafından yayınlanan, 
Dünyanın En İyi Üniversiteleri Sıralamaları’nın en önemli 
ve güvenilirlerinden biri olarak kabul edilen Times Higher 
Education’ın bu yılki sıralamasında, ilk 400 üniversite 
arasında Türkiye’den sadece 4 üniversite yer alabildi. 

Buna göre California Institute of Technology’nin birinci, 
Harvard University’ nin ikinci, Stanford University’nin ise 
üçüncü olduğu bu seneki listede, ilk 200 üniversite arasında 
Türkiye’den hiçbir üniversitenin yer almadığı görüldü. 

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki üniversitelerin ezici 
bir üstünlüğünün göze çarptığı bu yılki listede, Bilkent 
Üniversitesi 204, İTÜ 285, ODTÜ 289 ve Boğaziçi Üniversitesi 
307. sıradan kendilerine yer bulabildiler.

UED ÜYELERİ  
MALTA BAŞKONSOLOSU İLE...
UED Heyeti, Malta’nın İstanbul Başkonsolosluğu görevine yeni 
atanan Bay Reuben Gauci ile bir araya geldi. 5 Ekim 2011’de 
gerçekleşen buluşmada, UED ve üyelerinin yeni görevinde 
başarı dilekleri Sayın Başkonsolos’a iletildi. Malta’nın 
Türk öğrencileri için cazibesinin nasıl  artırılabileceğinin 
görüşüldüğü buluşmada Sayın Başkonsolos’a Kasım ayında 
yapılan okul ziyaretleri ile ilgili bilgi de verildi.
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Ocak 30 Jean Monnet Bursları son başvuru tarihi (2012-2013 eğitim yılı için)

Mart  1 Fulbright Bursları (Master ve Doktora programları için) son başvuru tarihi

Nisan 15 Work and Travel 2012 için başvuruların bitiş tarihi
  (Bununla beraber birçok acente kendisine ait iş kotasını doldurduğu için bu tarihten
  önce kayıt almayı bırakmaktadır.)

Ocak 2012 - Haziran 2012 Önemli Tarihler

Ocak 28 SAT sınavı

Mart 27 SAT sınavı (Mayıs 5  2012) erken başvuru tarihi

Nisan 6 SAT sınavı (Mayıs 5  2012) son başvuru tarihi

Nisan 24 SAT sınavı (Haziran 2  2012) erken başvuru tarihi

Mayıs 5 SAT sınavı

Mayıs 8 SAT sınavı  (Haziran 2  2012) son başvuru tarihi

SAT Sınav ve Başvuru Tarihleri

GRE sınavına (computer-based ve paper-based) 60 gün arayla ve 12 ay içerisinde 5 defadan fazla ol-
mayacak şekilde girebilirsiniz. Bu durum önceki sınavınızın sonuçlarını iptal ettirmeniz durumunda da 
geçerlidir. Sadece “paper-based” GRE sınavına girmek istiyorsanız, bu sınavın sunulduğu her defasında 
bu fırsatı değerlendirebilirsiniz.

GMAT sınavı yılın her anı, talebe göre yapılmaktadır. Bu da GMAT sınavına girmek isteyenlere büyük ko-
laylık sağlamaktadır. Randevu için uygun zamanlar kapasiteye ve başvuru yoğunluğuna göre değişiklik 
göstermektedir. Sınav için uygun zamanları size en yakın sınav merkezinden öğrenebilirsiniz.

GRE ve GMAT Sınavları ve Başvuru Tarihleri

Ocak 7  (9 Aralık son başvuru)  14 (16 Aralık son başvuru) 21 (23 Aralık son başvuru)

Şubat 4  (13 Ocak son başvuru) 18 (27 Ocak son başvuru) 25 (3 Şubat son başvuru)

Mart 10  (17 Şubat son başvuru) 17 (24 Şubat son başvuru) 31 (9 Mart son başvuru)

Nisan 14  (23 Mart son başvuru) 21 (30 Mart son başvuru) 28 (6 Nisan son başvuru)

Mayıs 19  (27 Nisan son başvuru) 26 (4 Mayıs son başvuru)

IELTS Sınav ve Son Başvuru Tarihleri 
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Ocak 21 (Computer-Based)Konuşma Bölümü için zaman aralığı: Ocak 19-22

Şubat 21 (Paper-Based)Konuşma Bölümü için zaman aralığı: Şubat 10-19

Şubat 25 (Computer-Based)Konuşma Bölümü için zaman aralığı: Şubat 18-26

Mart 10 (Paper-Based)Konuşma Bölümü için zaman aralığı: Şubat 24 – Mart 11

Mart 24 (Computer-Based)Konuşma Bölümü için zaman aralığı: Mart 17 – Mart 25

Nisan 12 (Computer-Based)Konuşma Bölümü için zaman aralığı: Nisan 7 – Nisan 15

Nisan 14 (Paper-Based)Konuşma Bölümü için zaman aralığı: Nisan 6 – Nisan 15

Mayıs 19 (Paper-Based)Konuşma Bölümü için zaman aralığı:  Mayıs 4 – Mayıs 20

Mayıs 26 (Computer-Based)Konuşma Bölümü için zaman aralığı:  Mayıs 19 – Mayıs 27

Cambridge English First Sınavı (FCE)

Ocak 28 (Computer-Based)Konuşma Bölümü için zaman aralığı: Ocak 21 – Ocak 29

Şubat 24 (Computer-Based)Konuşma Bölümü için zaman aralığı: Şubat 18 – Şubat 26

Mart 15 (Paper-Based)Konuşma Bölümü için zaman aralığı: Mart 9 – Mart 19

Mart 23 (Computer-Based)Konuşma Bölümü için zaman aralığı: Mart 17 – Mart 25

Nisan 3 (Paper-Based)Konuşma Bölümü için zaman aralığı:  Mart 30 – Nisan 10

Nisan 14 (Computer-Based)Konuşma Bölümü için zaman aralığı:   Nisan 7 – Nisan 15

Mayıs 3 (Computer-Based)Konuşma Bölümü için zaman aralığı:  Nisan 28 – Mayıs 6

Mayıs 19 (Paper-Based)Konuşma Bölümü için zaman aralığı: Mayıs 11 – Mayıs 21

Campridge English: Business Preliminary sınavı (BEC)

Ocak 14 (Paper-Based) 21 (Computer-Based)

Şubat 11 (Paper-Based) 6  (Computer-Based)

Mart 17 (Paper-Based) 23 (Computer-Based) 31 (Paper-Based)

Nisan 7 (Paper-Based) 14  (Computer-Based) 21 (Paper-Based)

Mayıs 5 (Computer-Based) 12 (Paper-Based) 13 (Paper-Based) 26 (Paper-Based) 31 (Computer-Based)

Cambridge English Advanced sınavı   (CAE)

Mart 10 (Paper-Based)Konuşma Bölümü için zaman aralığı: Şubat 24 – Mart 11

Mayıs 12 (Paper-Based)Konuşma Bölümü için zaman aralığı: Mayıs 4 – Mayıs 13

Cambridge English Proficiency sınavı (CPE)

*Bu sayfalarda açıklanan sınav tarihlerinin tümü her sınav merkezi için geçerli olmayabilir. Ayrıntılı bilgi için lütfen size en 
yakın sınav merkezi ile iletişime geçiniz. Bu tarihlerin değişmesi durumunda UED Derneği sorumluluk kabul etmemekte-
dir.
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Bu durumun başlıca nedenleri şöyle sıralanabilir: 

• Pasaport edinmek, vize almak, uygun maliyetli uçak bilet-
leri bularak yurtdışına çıkmak geçmiş yıllara göre artık çok 
daha kolay. 
• Türkiye’deki dil kurslarının maliyetleri oldukça yüksek ve 
burada dil eğitimi alan kişiler, Türkiye’ de verimli bir dil eği-
timi aldıklarını düşünmüyorlar.
• Pratik yapabilmek için yabancı dili anavatanında öğren-
mek şart.

Her ne kadar günümüzde Fransızca, Almanca, İspanyolca, 
İtalyanca gibi kimi Avrupa dillerine karşı artan bir rağbet 
olsa da, İngilizce uluslararası geçerliliğe sahip bir dünya 
dili olarak her zaman popülerliğini koruyacak gibi gözükü-
yor. İngilizce öğrenmek için tercih edilen ülkelerin başında 
ise İngiltere, Amerika, Kanada, Malta ve Avustralya geliyor.

Bu sayımızda, ismi tüm bu ülkeler arasında yer alması ge-
rekirken, anadili İngilizce olan bir ülke olmasına rağmen 
çeşitli nedenlerden dolayı bu zamana kadar göz ardı edilen 
diğer bazı seçeneklerden; İrlanda ve Güney Afrika’dan bah-
setmek istiyoruz. İlk olarak İrlanda...

İRLANDA 

İrlanda, ya da daha doğru ismi ile İrlanda Cumhuriyeti, Bir-
leşik Krallık’ a bağlı olan Kuzey İrlanda ile sıklıkla karış-
tırılmakla beraber, aslında ne coğrafi olarak ne de siyasi 

olarak, Büyük Britanya’ nın bir parçası değildir.

İrlanda Cumhuriyeti, Büyük Britanya Adası olarak adlan-
dırılan ve İngiltere ile beraber Galler ve İskoçya’ ya da ev 
sahipliği yapan adanın batısında bulunan ve nispeten daha 
küçük olan İrlanda adasındadır. Bu ada topraklarının güney-
de kalan yaklaşık yüzde seksenlik kısmı yazımıza konu olan 
İrlanda Cumhuriyeti’ ni, kuzeyde kalan yaklaşık yüzde yirmi-
lik kısmı ise konumuzla pek de alakası olmayan ve Birleşik 
Krallık’ a bağlı Kuzey İrlanda’yı meydana getirmektedir.

1949’ dan beri bağımsız bir ülke olan İrlanda Cumhuriyeti’ 
nin nüfusu sadece dört milyon kadardır ve nüfusun çoğun-
luğu ülkenin batı kesimlerinde bulunmaktadır. En yüksek 
noktası 1000 metre civarında olan İrlanda, boydan boya yeşil 
alanlarla doludur ve beş-altı saatlik bir araba yolculuğu ile 
ülkenin en doğusundan en batısına ulaşmak mümkündür. 

Gerek Türk Havayolları gerekse İrlanda’ nın ulusal havayolu 
olan AerLungus’ un Türkiye’ den İrlada Cumhuriyeti’ ne di-
rekt uçuşları bulunmaktadır. Ayrıca ülkenin pekçok şehrinin 
yanısıra, özellikle başkent Dublin’ den İngiltere’ ye ulaşım 
çok kolaydır ve gerek uçak gerekse feribot yolu ile ulaşım 
mümkündür. 

Neden İrlanda’ da dil eğitimi?

İrlanda’ nın resmi dili İngilizce ve İrlandaca’ dır. İstinasız 
tüm İrlanda vatandaşları İngilizce konuşmaktadır. Sanıla-

İRLANDA’ DA

DİL EĞİTİMİ
Uluslararası eğitim ile ilgilenen herkesin bildiği gibi, yurtdışında dil eğitimi almak 
gün geçtikçe daha da fazla rağbet görmektedir.
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nın aksine aksansız ve mükemmele yakın İngilizce konu-
şan İrlanda halkı, özellikle aile kurumuna verdiği önem ile 
dünyanın her yanından genç öğrencilere huzurlu bir ortam 
sunmaktadır.

İngilizce öğrenmek için en iyi seçeneklerden bir tanesi ola-
rak ön plana çıkan İrlanda’ nın şu an en büyük avantajı, çok 
az sayıda Türk öğrenci olması sebebi ile bir Türk öğrenci-
ye rastlama şansınızın çok düşük olmasıdır. Şu an özellikle 
İngiltere ve Amerika’ nın belli şehirlerinde ve özellikle yaz 
döneminde dil okuluna gitmiş olan öğrencilerin en büyük 
sıkıntısı, çok fazla Türk öğrenciyle karşılaşabilmek ve is-
ter istemez yeterince pratik yapamadan Türkiye’ye dönmek 
olabilmektedir. Özellikle İngiltere’ nin kimi şehirlerinde 
bulunan bazı dil okullarının sınıf mevcutlarının neredeyse 
yarısını, özellikle yaz döneminde, Türk öğrenciler oluştura-
bilmektedir. 

Eğer yabancı dil öğrenmek ve pratik yapabilmek amacıyla 
yurtdışında bulunuyorsanız bu durum gerçekten can sıkı-

cı olabilmektedir. Çünkü yurtdışında bulunarak yabancısı 
olduğunuz bir kültür ile başka bir dili tanıma ve öğrenme 
çabası verirken bu durum dikkatinizi dağıtan ve yabancı dil 
pratiği anlamında kendinizi geliştirmenizi engelleyen bir 
faktör olabilir. Dolayısıyla tercihinizi daha az bilinen ülkeler-
den ve şehirlerden yana kullanmak her zaman daha mantık-
lı bir seçim olacaktır. Üstelik bu ülke ve şehirlerin daha az 
bilinmesi hem maliyetlerin düşmesi hem de öğrenciye daha 
çok bireysel ilgi gösterilmesi gibi farklı pozitif sonuçlar da 
doğurabilmektedir.
Şu an herhangi bir üniversitenin, herhangi bir bölümünde 
eğitiminize devam ediyorsanız, İrlanda’ nın Türk üniversite 
öğrencilerine, 90 güne kadar olan dil eğitimleri için sundu-
ğu özel vize uygulamasından yararlanabilirsiniz. Bu konuda 
daha geniş bilgi için UED üyesi eğitim danışmanlığı firmala-
rı ile irtibata geçebilirsiniz. 

Dil okulları ve Eğitim Programları

İrlanda’ nın herhangi bir bölgesinde kaliteli bir dil okulu 
bulmak mümkündür. Bununla beraber ülkedeki dil okulları 
daha çok ülkenin başkenti olan Dublin ile diğer önemli mer-
kezler olan Cork, Galway ve Limerick’ te bulunmaktadır. Bu 
okulların önemli bir kısmı, MEI-Marketing English in Ireland 
isimli İrlanda Dil Okulları birliğinin üyesidir. 

Sizlere yukarıda bahsettiğimiz vize uygulamasından yarar-
lanabilmek için, öğrencinin MEI üyesi bir okuldan kabul al-

mış olması gerekmektedir. MEI üyesi tüm okullar, ülkenin 
milli eğitim bakanlığı olarak kabul edebileceğimiz, Irish 
Department of Education tarafından akredite edilmiş okul-
lardır. 

Bu okullarda katılabileceğiniz programlardan bazıları şöyle 
sıralanabilir:

• Genel İngilizce programları
• Yoğun İngilizce programları 
• Akademik Yıl programları
• Foundation programları
• English Plus programları
• İş İngilizcesi programları
• Home Tuition programları
• Yöneticilere Yönelik programlar
• Lise Hazırlık&Lise Yerleştirme programları
• Sınav hazırlık kursları
• Kombine kurslar
• Öğretmenlere özel sertifika programları 

İrlanda Vizesi

Resmi para biriminin Euro olması ve Birleşik Krallık ile 
komşu olması sebebi ile birçok insan, İrlanda’ ya Schengen 
ya da İngiltere Vizesi ile gidilebilindiğini sanmaktadır. Ancak 
sanılanın aksine İrlanda ne Schengen Vizesini ne de Birleşik 
Krallık vizesini kabul etmemektedir.  Bağımsız bir ülke olan 
İrlanda Cumhuriyeti, kendi vize rejimini uygulamaktadır. Bu 
nedenle vize başvurularının doğrudan Ankara’ daki İrlanda 
Büyükelçiliği’ ne ya da İstanbul’ da bulunan İrlanda Fahri 
Konsolosluğu’ na yapılması gerektiği unutulmamalıdır.

İrlanda, özellikle Türk üniversite öğrencilerine özel olacak 
şekilde 2011 yılı içerisinde başlatılan pilot proje ile vize iş-
lemlerinde eskiye oranla çok büyük kolaylık sağlayarak 
Türk öğrencileri için cazibesini arttırmıştır. Geçtiğimiz se-
neye kadar özellikle uzun ve detaylı vize işlemleri sebebiyle 
pek tercih edilmeyen İrlanda, 2011 yaz döneminde ilk Türk 
öğrencilerini almaya başlamıştır. 
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Diğer taraftan iş dünyasının veya akademik hayatta başarı-
nın koşullarının değişmesi, insanların yabancı dil eğitimine 
ayırabilecekleri zamanın azalması öğrencileri farklı ara-
yışlara itebiliyor. Neyse ki artık tüm dünyadan uluslarara-
sı öğrenciler, genel yabancı dil kurslarının yanında, farklı 
alternatifleri de değerlendirme şansına sahipler. Bu farklı 
ve alternatif programlardan biri de Home Tuition Dil Eğitimi 
programlarıdır.

Çok genel anlamı ile Home Tuition programı, bir yabancı dil 
öğretmeninin kendi evinde konaklama ve o öğretmenden 
ders alma şeklinde ifade edilebilir. Bu nedenle Evde -veya 
Öğretmenin Evinde- Yabancı Eğitim Programı olarak tanım-
lanabilir.

Öğrenciler sadece öğretmen -ve haliyle öğretmenin ailesi- 
ile aynı evi paylaşmaz, aynı zamanda gün içerisinde bu öğ-
retmenden özel ders de alırlar. Gene dersler dışında yapılan 
haftalık aktivitelere çoğu zaman öğretmen de katılmaktadır. 
Bu aktivitelerin çoğu gezilerden oluşmaktadır. Ayrıca öğ-
renciler, öğretmenlerinden bağımsız olarak okulun sundu-
ğu aktivite programlarına da katılabilmekte ve okulun sun-
duğu tüm olanaklardan, kütüphane, çalışma materyalleri 

ve bilgisayar odası gibi tesislerden yararlanabilmektedirler. 
Ayrıca talep edilen durumlarda havaalanından eve ve/veya 
evden havaalanına transferler öğretmeniniz tarafından ye-
rine getirilebilir.

Bu programların en önemli avantajı; sadece dersler veya 
aktiviteler sırasında değil, bunların dışında kalan zaman-

da da doğrudan İngilizce 
öğretmeni ile iletişim kur-
manın mümkün olmasıdır. 
Bu nedenle, eğitim kalitesi 
oldukça yüksek program-
lardır. 

Öğretmen, sadece tek bir 
öğrenciye odaklandığı için, 
bu öğrencinin yabancı dil 
seviyesini, gereksinimleri-
ni ve gelişimini daha rahat 
ve hızlı analiz edebilmekte 
ve program içeriğini buna 
göre daha rahat değiştire-
bilmektedir.

Home tution kurslar, genel-
de 18 yaş ve üzeri öğrenci-
lere sunulmakla beraber 
kimi okullarda 11-17 yaş 
arası öğrenciler için özel 
Home Tuition programla-
rı da sunulmaktadır. Çoğu 

HOME TUITION 

PROGRAMLARI
Son yıllarda,  gerek yabancı dil öğrenimine olan ilginin gerekse öğrencilerin 
yabancı dil eğitimi programlarından beklentilerinin artması, kimi yeni yabancı dil 
eğitimi programlarının sunulmasına yol açtı. 
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zaman dersler birebir olmakla beraber, kimi durumlarda 
ikinci bir öğrenci de derse katılabilir. Bu ikinci öğrenci, si-
zin bir arkadaşınız da olabilmektedir. Gene kimi durumlarda 
ebeveynlerin çocukları ile beraber Home Tuition programı-
na katılmaları mümkün olabilmektedir.

Programa göre değişmekle beraber bu programda eğitimin 
günde 3 ya da 5 saat arası olacağı söylenebilir. Zira Home 
Tuition programları genel olarak haftada minimum 15 saat 
maksimum 25 saat şeklinde verilir. Nadiren kimi okullar 
haftada 30 saatlik Home Tuition programları sunarlar. An-
cak her koşulda, programın ne zaman başlayıp ne zaman 
biteceği konusunda geniş esneklik sunulur ve bu konudaki 
kararı katılımcı öğrencinin kendisi verir. Öyle ki sadece dört 
günlük home tuition programları da sunulmaktadır. Genel 
yabancı dil programlarında da olduğu gibi yıl boyunca her 
hangi bir pazar günü başlayan bir program bulunabilmek-
tedir.

Bu tarz programlar çoğunlukla İngilizce eğitimi için sunulsa 
da kimi uluslararası eğitim kurumları Almanca, Fransızca, 
İspanyolca veya İtalyanca gibi dünya dilleri için de home tu-
ition programlar sunmaktadır.

Home Tuition programları da, yabancı dil programları gibi 
farklılık gösterebilir ve farklı dallara ayrılabilir. Bu çerçeve-
de, genel yabancı dil programları, sınav hazırlık programla-
rı, akademik yıl veya yöneticilere yönelik kurslar home tuti-
on programları şeklinde öğrencilere sunulmaktadır. Gene 
bazı okullar, English Plus olarak adlandırılan kursları da 
Home Tuition programları dahilinde sunabilmekte, program 
dahilinde öğrencinin ilgilendiği -aşçılık, sanat ve tasarım, 
fotoğrafçılık, bahçecilik ve çiçek düzenleme gibi- belirli bir 
alandaki sosyal ve eğitsel faaliyetleri öğretmeni ile beraber 
gerçekleştirmesine olanak tanımaktadır.

Bu programlar yabancı dil eğitim ihtiyaçları birbirinden çok 
farklı öğrenciler tarafından da tercih edilebilmektedir. Ya-
bancı dilini kısa sürede geliştirmek isteyen veya bir yabancı 
dil yeterlilik sınavına hazırlanacak bir öğrenci veya iş haya-
tında başarıyı yakalamak isteyen profesyoneller, Home Tui-
tion programından yüksek verim alabilmektedirler. Bunun-
la beraber bu programların, dersler birebir uygulandığı için, 
özellikle sınıf ortamındakinden daha yoğun ilgi bekleyen ve 
kısa zamanda yabancı dil seviyelerini ilerletmek isteyen ki-
şiler için uygun olduğunu söyleyebiliriz.

Programın detayları öğrenci  ve öğretmenin 
iletişimi ile belirlenir. Şöyle ki; programa kayıt 
aşamasında öğrencilerin nasıl bir program iste-
dikleri ve yabancı dil ihtiyaçları öğretmene ileti-
lir. Öğrenciler, okul  binasında sunulan herhangi 
bir program gibi, kurs başlangıcından önce, daha 
ülkelerinden ayrılmadan, kendilerine gönderilen 
bir seviye belirleme sınavını tamamlarlar. Öğ-
rencinin hangi zamanlar arasında yurtdışında 
kalacağı ve haftada kaç saatlik program alaca-
ğı konusunda da bilgi sahibi olan öğretmen, bu 
bilgiler çerçevesinde öğrenciye yönelik özel bir 
programı bizzat kendisi hazırlar. Bu nedenle öğ-
renci, öğretmenine kendisi, hedefleri ve kişisel 
özellikleri hakkında ne kadar çok bilgi verirse, 
programdan alacağı fayda o derece artacaktır. 
Aynen öğretmenin öğrenci hakkında bilgilendi-
rilmesi gibi öğrenciler de ülkeden ayrılışlarından 
önce gerek öğretmenleri gerekse konaklama 

detayları hakkında bilgilendirilirler. 

Bu tarz programların en önemli avantajlarından biri aile ya-
nında konaklama ile gün boyu eğitimi bir arada aynı mekan-
da sunabilmesidir. Bu sayede öğrenciler, okulları ile konak-
ladıkları ev arasındaki gidiş geliş için harcadıkları zamanı 
kurtarmakta, bu zamanı bireysel çalışmalara harcayarak 
daha da hızlı ilerleme sağlayabilmektedirler. Tüm aile yanı 

konaklamalarda olduğu gibi, home tuition programlarında 
da gerek öğretmenlerin, gerekse öğretmenlerin evlerinin 
belli standartlara uygun olması garanti altına alınmıştır. 

Öğrencilerin konaklama detayları ve bu çerçevede kendile-
rine sunulan olanaklar farklılık gösterebilir. Öğrenciler he-
men her zaman kendilerine ait oda ve genellikle ortak banyo 
şeklinde konaklarken kimi durumlarda özel banyo da talep 
etmek mümkün olabilmektedir. Gene sabah, öğle ve akşam 
yemeklerinin de konaklamaya dahil olup olmadığı farklılık 
gösterebilmektedir. Kimi durumda tüm öğünler konaklama-
ya dahil iken kimi durumlarda sadece sabah ve aksam ye-
meği program dahilinde sunulmaktadır. Ülkeden ayrılma-
dan önce hem konaklamanız ile ilgili tüm detayları hem de 
programa dahil olan veya olmayan hizmetleri acentenizden 
öğrenmeniz ve konfirme etmeniz yararınıza olacaktır.
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Bu, seçenekler arasında en çok başvurulanı olmakla be-
raber, Amerika’da üniversite eğitimi almak için yegane 
seçenek de değildir. Her yıl 10 milyondan fazla öğrencinin 
üniversite eğitimi için tercihleri Amerika’daki “Community 
College”lar olmaktadır.

Peki “Community College” diye adlandırılan eğitim ku-
rumları tam olarak nedir?

Community College’ler hem genel hem teknik eğitim sunan 
iki yıllık yüksek öğrenim kurumlarıdır. Hemen hepsi finan-
sal olarak bulundukları eyalet tarafından desteklenmekle 
birlikte özel olanları da vardır. Amerika’da üniversite eği-
timi alan öğrencilerin %50’ye yakını bu kurumlarda eğitim 
almaktadır. Sayısal olarak bu oran 2,5 milyonu tam zamanlı, 
4 milyonu ise yarı zamanlı olmak üzere toplamda 6,5 milyon 
öğrenciye denk gelmektedir. 

Dört senelik klasik üniversite eğitiminde öğrenci bir lisans 
derecesi (Bachelor’s Degree) ile mezun olurken Commu-
nity College’lardan önlisans derecesi (Associate Degree) 
ile mezun olunur. Fakat bir çok kişinin yapmayı seçtiği gibi, 
bir Community College’da geçirilen iki senenin sonunda 
dört senelik bir üniversiteye geçiş yapıp yüksek öğrenimi 
bu şekilde tamamlamak ve bir lisans derecesi almak müm-
kündür. Community College seçeneğini, özellikle başka ül-
kelerden gelen öğrenciler için avantajlı kılan sebeplerden 
belki de en önemlisi budur.

Peki uluslararası bir öğrencinin en başta Community Col-
lege seçeneği üzerinde durmasını sağlayacak diğer ana 
sebepler nelerdir?

Community College’lere kabul edilmek dört senelik eğitim 
veren devlet üniversitelerine ve özel üniversitelere kıyasla 
çok daha kolaydır. Bu, eğitim kalitesinin düşük olduğu anla-
mına gelmemektedir. Sınıflar üniversitelere göre daha kü-
çüktür ve birey odaklı bir eğitim verilmektedir. Eğitimenler 
ile birebir iletişim kurmak dört senelik bir üniversiteye göre 
çok daha kolaydır. Akademik kadro üyeleri, öğrencilerle 
çok daha yakından çalışabilmekte,  kariyerleri konusunda 
atacakları adımlarda onlara daha doğru ve etkili yol göster-
mektedirler.

Community College’ler kendi bölgesinde bulunan bir çok 
firma ile iletişim ve işbirliği halindedir. Pratik ve teknik eği-
timin ön plana çıktığı bu tarz okullarda okuyanlar için bu 
firmalarda staj, eğitim ve mezuniyet sonrası iş fırsatları ol-
dukça fazladır.

Bir Community College’de okumanın en büyük avantajların-
dan bir diğeri de eğitim ücretidir. Community College eğitim 
ücretleri dört senelik bir üniversiteye kıyasla ciddi ölçüde  
ekonomiktir. Dört senelik bir devlet üniversitesinde yurt-
dışından gelen öğrenciler için yıllık eğitim ücreti 15.000 – 
22.000 dolar arasında değişirken bir Community College’de 
bu rakam 3000 – 7000 dolar arasındadır. Bu sayede büyük 
bir yatırıma kalkışmadan Amerika’da üniversite deneyimini 

yaşamak ve bu deneyim sonrasın-
da daha kalıcı kararlar alabilmek 
mümkündür.

Community College sisteminin 
belki de en avantajlı tarafı iki sene-
yi bitirdikten sonra dört senelik bir 
üniversiteye geçiş imkanının bu-
lunmasıdır. Amerika’da her geçen 
sene artan sayıda öğrenci sadece 
bu amaçla Community College’la-
ra başvurmaktadır. Henüz okumak 
istediği bölüme, kariyer olarak 
neyi seçmek istediğine karar vere-
memiş bir çok öğrenci kendilerine 
zaman tanımak için de Community 
College seçeneğini değerlendir-
mektedir. İki sene sonunda dört 
yıllık bir üniversiteye geçiş yap-

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NDE 

“COMMUNITY COLLEGE” EĞİTİMİ
Amerika’da üniversite eğitimi almak isteyen yabancı öğrencilerin aklına gelen ilk 
fikir çoğu zaman doğrudan dört senelik bir üniversiteye başvurmaktır.
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mayı düşünen öğrenciler, ileride seçecekleri bölüm için ge-
rekli olan bir çok temel dersi burada alabilmektedirler. Bu 
açıdan Community College ideal bir başlangıç noktasıdır. 
Ancak bunu yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli 
nokta, Community College’de alınan kredilerin dört senelik 
üniversiteye transferidir. Aşağıda buna daha ayrıntılı olarak 
değineceğiz.

Bununla birlikte, geçtiğimiz senelerde Amerika’da 14 eya-
let, sınırları içinde bulunan Community College’lere dört 
yıllık program sunma izni de vermiştir.

Community College sistemi bütün bu avantajlara sahip ol-
makla beraber, başvurmadan önce öğrencilerin üzerinde 
düşünmesi gereken bazı dezavantajlara da sahiptir. Bunlar-
dan bazıları şunlardır:

Community College’lerde yurt imkanı çoğunlukla yoktur. 
Bir üniversite deneyiminin sadece derslerden ibaret olma-
dığını, sosyalleşmenin ve beraber eğitim görülen kişilerle 

ders dışında da vakit geçirmenin önemini düşünürsek, bu 
tarz okulların üniversite deneyimini öğrenciye %100 olarak 
sunamayacağını söyleyebiliriz. Öğrenci yakın çevrede bir 
daire kiralamak, gerekirse ev arkadaşı bulmak durumunda 
kalabilir. Community College seçeneğini düşünen öğrenci 
ve aileler maddi olarak bunu da hesaba katmalıdırlar. Oku-
lun bulunduğu şehre ve şehrin içindeki konuma bağlı ola-
rak, daire kiralamak için harcanacak miktar, mevcut olması 
halinde yurtta kalmak için verilecek miktardan çok daha 
düşük olabilir. Seyrek olmakla birlikte kısıtlı yurt imkanı su-
nan okullar da vardır. Şehir merkezine yakın okullar konum 
gereği bu imkanı sunmazken kırsal kesime daha yakın olan 
okullar çevredeki konut azlığından dolayı öğrencilerine bu 
opsiyonu sunabilirler.

Community College kampüsleri bir çok klasik üniversi-
te kampüsüne kıyasla daha küçüktür. Fakat genelde şehir 
merkezlerinde ya da merkeze yakın bölgelere kuruldukları 
için öğrenci sosyal hayat konusunda büyük bir eksiklik his-
setmeyecektir.

Community College sistemine dahil olan okulların 
Türkiye’de denkliği yoktur. Bunun nedeni, Community Colle-
ge’lerin ülkemizdeki iki senelik okullardan olan farklılıkları 
ve bu okulların benzerinin, ülkemiz eğitim sistemi içinde bu-
lunmamasıdır. Öğrenci, iki sene sonunda Türkiye için denk-
liği olan dört senelik bir üniversiteye geçmeyip, öğrenimini 

Community College’den alacağı önlisans diploması ile bi-
tirmesi halinde, denklik avantajından yararlanamayacaktır.

Okula verilecek eğitim ücreti dört yıllık üniversitelere kı-
yasla düşük olsa da ders kitaplarına verilecek ücret diğer 
üniversitelerle aynıdır. Okunacak bölüme ve müfredata göre 
bir yarıyılda ders kitapları için harcanacak ücret 300 – 1000 
dolar arasında değişmektedir. Fakat bir çok üniversitede ol-
duğu gibi kullanılmış kitaplar bulmak da mümkündür.

Genelde Community College’lerde çalışan fakülte üyele-
rinin bir kısmı yarı zamanlı olarak ders veren, lisansüstü 
(master) mezunu kişilerdir. Profesör, doçent, doktor olan 
öğretim üyeleri bulunmakla birlikte öğrenci eğitim kadro-
sundaki bu çeşitliliğe hazırlıklı olmalıdır.

Advance your career. 
Achieve your goals.

UNVA o�ers an 
a�ordable variety 
of programs.

7535 Li�le River Turnpike • Annandale, VA 22003 703-941-0949
info.admissions @unva.edu  • www.unva.edu

Bachelor of Business or Science
MBA- Pharmaceutical Management
Master of Business Intelligence
Master of Science- 
     Information Systems Technology
Master of Accountancy
English as Second Language (ESL)
AND MANY MORE!....

�e University of Northern Virginia is an American 
university. Our mission is to provide accessible and exemplary 
education to international students and create an environment that 
enhances knowledge, skills, abilities, and critical thinking skills. 



MAZGAZINE
UEDUCATION

16

Bir Community College’da yüksek öğrenim hayatına başla-
yıp iki sene sonunda dört senelik bir ünivertiye geçiş yapmak 
isteyen bir öğrencinin dikkat etmesi gereken en önemli konu 
tartışmasız derslerin transfer durumudur. Öğrenci, iki sene 
boyunca aldığı derslerin hepsinin lisans derecesi almak için 
geçiş yapacağı okul tarafından kabul edileceğine emin ol-
malıdır. Bunun için hazırlıklı olmayan bir öğrenci iki sene 
sonunda yeni okuluna transfer olma aşamasında transferi 
mümkün olmayan bir ya da birden çok ders aldığını, bun-

dan dolayı bir yarıyıl, hatta bir sene fazladan okuyacağını 
öğrendiğinde ciddi bir hayal kırıklığı yaşayabilir. Bu durum 
da ister istemez akademik başarıyı etkiler. Bu durumun ya-
şanmasını önlemek için Community College’in her yarıyılın-
da ders seçerken, transfer olmak istenen okulun transfer 
kredisi olarak kabul edeceği derslerden almak gerekir. 

Birçok Community College, kendi eyaleti içindeki birden 
çok okulla transfer anlaşması yapmıştır (articulation ag-
reement veya tranfer guarantee agreement). Bu transfer 
anlaşması iki okul arası transferin kolay ve nispeten kayıp-
sız olacağı anlamına gelir. Bu anlaşmalar her dönem deği-
şebilir, bu yüzden bu konuda sürekli takipçi olmak gerekir. 
Eğer öğrencinin transfer olmak istediği okul, devam ettiği 
Community College ile anlaşmalı değilse öğrencinin ders 
seçerken çok daha dikkatli olması gerekir. Her iki durum-
da da ders seçimi döneminde hem kendi okulundaki danış-
manlardan yardım alması, hem de geçiş yapmak istediği 
okulla temasa geçip aldığı derslerin onlar tarafından kabul 

edileceği yönünde onay istemesi gerekir. Yüksek öğrenimin 
bir sene ya da daha fazla uzamaması; öğrenci ve ailesinin 

hem maddi olarak hem de moral ve motivasyon açısından 
zarar görmemesi için derslerin transferi konusuna önem 
verilmesi gerekir.

Sonuç olarak, yüksek öğrenime Community College siste-
minde başlamak, öğrencinin hayatı boyunca karşılaşacağı 
bütün diğer tercihler gibi, avantaj ve dezavantajlarıyla de-
ğerlendirilmesi gereken bir seçimdir. Bu tarz okulları, son-
rasını düşünmeden, özellikle transfer koşullarına önem 
vermeden ve genel olarak yukarıda bahsedilen olumlu ve 
olumsuz yönleri hesaba katmadan seçmek hayal kırıklığı 
getirebileceği gibi, bu sistemi iyi tanıyarak geleceği planla-
mak ve bu doğrultuda hazırlıklı bir şekilde ilerlemek başarı-
lı bir üniversite hayatının temellerini atmak olacaktır. 
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Yurtdışında üniversite eğitimi alacak öğrenciler için en 
önemli konulardan biri ise, yurtdışında aldıkları üniversite 
diplomasının Türkiye’de geçerliliğinin olup olmadığı, yani 
YÖK Denkliği konusudur.

“Yök Denkliği”, yurtdışındaki bir üniversitenin Türkiye’de, 
geçerli bir yükseköğretim kurumu olarak kabul edilme-
si, Yükseköğretim Kurumu’nun (YÖK) bu okulu kanunen 
Türkiye’de eğitim veren bir üniversite ile denk görmesi ola-
rak açıklanabilir.

YÖK Denkliği, yurtdışında üniversite eğitimine dair planlar 
yapılırken, akılda tutulması gereken en önemli konulardan 
biridir. Yurtdışında bir üniversiteye başvurmadan önce o 
okulun Türkiye’deki denklik statüsünü bilmek öğrenciyi ile-
ride yaşanabilecek sıkıntılardan kurtaracaktır. Zira yurtdı-
şında üniversite eğitimi alan bir öğrenci için öğrenim aldığı 
okulun YÖK denkliğinin bulunmamasının çeşitli olumsuz 
sonuçları olacaktır:

• Okuldan mezun olduktan sonra Türkiye’ye dönen öğrenci, 
YÖK denkliğinin olmaması durumunda bir devlet kuruluşu-
na iş başvurusunda bulunduğunda ‘üniversite mezunu’ ola-
rak kabul görmez. 
• YÖK denkliği bulunmayan bir okulda lisans eğitimi alan 

bir öğrenci, YÖK’ün bu okulu ve öğrencinin okuduğu progra-
mı geçerli saymamasından dolayı, Türkiye’de yüksek lisans 
(master) yapamaz.
• Denkliği bulunmayan bir okuldan mezun olan erkek öğren-
ci, Türkiye’deki yükseköğretim sistemi tarafından üniversite 
mezunu olarak kabul edilmediği için Türk Silahlı Kuvvetleri 
tarafından da üniversite mezunu sayılmaz. Bu öğrenci lise 
mezunu statüsü ile uzun dönem er olarak askerlik yapmak 
durumunda kalır.
• Hukuk ya da mühendislik gibi, mesleki odalara kayıt olun-
ması zorunlu olan mesleklerde, bu odalara kayıt için YÖK 
Denkliği olan bir diploma sahibi olmak şartı arandığından, 
aday bu odalara kayıt olamayacaktır.

Öte yandan, herhangi bir devlet kuruluşuna ya da bir kamu 
kurumuna iş başvurusu yapmayı düşünmeyip özel sektörde 
çalışmak isteyen bir öğrenci için yurtdışındaki üniversitenin 
denkliğinin bulunmamasının Türkiye’de iş bulmak açısın-
dan bir dezavantajı olmayabilir. Özel şirketler çoğu zaman 
işe alım yaparken yurtdışında okunan üniversitenin denklik 
durumunu değil, hangi ülkede üniversite eğitimi alındığını, 
eğitim alınan bu üniversitenin prestijli bir okul olup olma-
masını, iş başvurusunda bulunan kişinin yabancı dil yeterli-
liğini ve yeteneklerini değerlendirmeye alırlar. Özel sektörü 
düşünen bu öğrenci aynı zamanda yurtdışında lisans eğitimi 
aldıktan sonra Türkiye’de yüksek lisans yapmayı da düşün-
müyorsa bu açılardan endişelenmesini gerektirecek bir du-
rum olmayabilir. 

YÖK ve 

DENKLİK
Yurtdışında üniversite eğitimi almış olmak, gerek iş gerekse akademik hayatta 
kişilerin önünü açan çok önemli bir artı olması sebebi ile, birçok öğrenciye çekici ge-
len bir alternatiftir. Giderek artan sayıda Türk öğrenci, yurtdışında farklı ülkelerde 
üniversite eğitimi almakta, ardından Türkiye’ye geri dönmektedir. Bu öğrencilerin 
kimi iş hayatına atılmakta kimi ise bir lisansüstü programa katılmaktadır. 
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Öğrenci başvurmayı düşündüğü okulun YÖK denkliğine sa-
hip olup olmadığını nasıl öğrenebilir? Bu, kafa karışıklığı 
yaratmaya müsait bir konudur. Başvurulacak okulun denk-
lik durumu en doğru ve kesin olarak sadece YÖK ile irtibata 
geçilerek öğrenilebilir. Birçok yurtdışı eğitim danışmanlığı 
firması öğrencilerine, beraber çalıştıkları okulların YÖK 
denkliğinin bulunup bulunmadığını da söylemektedir. Öğ-
rencinin yine de şahsen YÖK ile irtibata geçmesi ve kesin 
bilgi alması yararına olacaktır.

Buna benzer olarak, geçmişte bir yakını denkliği bulunan 

bir üniversiteye gitmiş olan öğrenci, “bu okulun nasıl olsa 
denkliği var.” diye düşünerek rahatlamamalıdır. YÖK’ün 
denk olarak kabul ettiği okullar arasında her yıl değişiklik-
ler olabilmektedir. Bu nedenle öğrenci bir okula başvurma-
dan önce mutlaka Yükseköğretim Kurumu Denklik Birimi ile 
yazılı iletişim kurarak okulun denklik durumunu kesin ola-
rak öğrenmelidir. Bu konuda YÖK web sayfalarında bulunan 
“Denklik Bilgi Edinme Formu”nun online olarak doldurul-
ması yeterli olacaktır.Bu form şu linkte görüntülenebilir;
http://www.yok.gov.tr/content/view/74/103/
  
Son olarak, denlik ile ilgili dikkat edilmesi gereken bazı 
noktaları da kısaca özetleyelim;

• Öncelikle, sıklıkla kullanılan “Tanınılırlık” ile “Denklik” 
farklı kavramlardır. Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları 
Denklik Yönetmeliği’ne göre Denklik, “Yurtdışında tanınan 
bir yükseköğretim kurumundan alınan ön lisans, lisans ve 
yüksek lisans diplomalarının Türkiye’deki yükseköğretim 
kurumlarınca verilen ön lisans, lisans ve yüksek lisans dip-
lomalarına eşdeğer olduğunun tespit edilmesini”, Tanıma 
ise “Diplomayı veren yükseköğretim kurumunun, faaliyet 
gösterdiği ülke yetkili makamları ve Kurul tarafından aka-
demik derece vermeye yetkili bir kurum olarak kabul edil-
mesini”* ifade etmektedir. Yani tek başına tanınılırlık, denk-
lik demek değildir.

• Denklik konusunun askerlik ile olan ilişkisi, çoğu zaman 
yanlış anlaşılmakta ve denkliği olan bir üniversitede oku-
yacak bir öğrencinin tecil işlemlerinden muaf olduğu sanıl-
maktadır. Halbuki, yurtdışında eğitim alınan okulun denkliği 
bulunsa bile, öğrenci Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğrenim 
Müdürlüğü’ne başvurarak ‘özel öğrenci dosyası’ açtırmalı, 
öğrenim göreceği ülkeye gittikten sonra da oradaki Türk 
konsolosluğu aracılığı ile kayıt işlemlerini Milli Savunma 
Bakanlığı’na bildirmelidir. 

• Uzaktan öğretim programlarından ya da devam zorunlu-
luğu olmayan okullardan alınan diplomalar YÖK tarafından 
genelde denk kabul edilmezler. Zira uzaktan eğitim diplo-
malarının denkliği ile ilgili bazı ekstra hükümler vardır. Bu 
konu Denlik Yönetmeliği’nde şöyle açıklanmıştır: “Uzaktan 
eğitim programlarından alınan diplomalar; diplomayı ve-
ren yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı prog-
ramın öncelikle faaliyet gösterdiği ülke yetkili makamla-
rınca diploma vermeye yetkili bir kurum olarak tanınması, 
akreditasyon ya da kalite güvencesi kuruluşları tarafından 
akredite edilmiş olması ve Yükseköğretim Kurulu tarafın-
dan tanınmış bir kurum olması, bir üst eğitime girişte kabul 
edilmesi, program kredi toplamının o ülkedeki eşdeğer ör-
gün öğretim programı kredi toplamına uygun olması, örgün 
öğretimde belirlenen program kazanımları ile aynı prog-
ramın uzaktan öğretiminin program kazanımlarının uyarlı 
olması ve uzaktan eğitim programının ölçme ve değerlen-
dirme sisteminin denetlenebilir nitelikte olması, yurtdışında 
yapılan uzaktan eğitimin Türkçe olmaması, eğitimin yapıldı-
ğı programın benzeri Türk yükseköğretim programına denk 
olması, eğitim düzeyi ve öğrenim alanının açıkça tespit edil-
mesi şartları aranarak, bu yönetmelik hükümlerine göre 
değerlendirildikten sonra kabul edilir veya reddedilir. “

*Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği 
şu linkten temin edilebilir.
http://www.yok.gov.tr/content/view/478/lang,tr/
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UED, kaliteli, güvenilir ve yüksek stan-
dartta hizmet anlayışını kendine prensip 
edinmiş olan 15 yurtdışı eğitim danış-
manlık firması tarafından Mayıs 2001’de 
kurulmuştur. Bugün itibarı ile UED ‘nin 
üye sayısı 41’e ulaşmıştır. 

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

Amaçlarımız; 
• Yurtdışında eğitim almayı düşünen öğrencileri ve velile-
rini, güvenilir firmalara yönlendirerek tecrübe ve bilgi ek-
sikliğinden dolayı yaşayabilecekleri zorlukları minimuma 
indirmek.

• Yurtdışında eğitim almak isteyen öğrencilerde bir güven 
duygusu oluşturarak, hayatlarındaki bu farklı tecrübeye 
karşı onları hazırlamak. Yurtdışı eğitim danışmanlığı konu-
sunda belirli bir standart oluşturmak 

• Ülkemizde, uluslararası eğitim sektörünün yasal çerçe-
vesinin iyileştirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak ve bu 

sayede hem danışmanlık şirketlerinin hem de yurtdışında 
eğitim almak isteyen öğrencilerin mağdur olmasını engel-
lemek.
• Üyesi olan kuruluşların, sektördeki değişimlere daha hız-
lı adapte olmasını sağlayarak, üyelerinin hizmet kalitesini 
arttırmak ve bu yüksek kalite standartlarının devamlılığını 
sağlamak.

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

Misyonumuz; 
Yurtdışında eğitim almak isteyen öğrencilerin ihtiyaçları-
na en uygun olan programı belirlemek, onlarla yurtdışın-
daki eğitim kurumları arasında köprü görevini üstlenerek 
sorunsuz bir yurtdışı eğitim süreci yaşamaları için gerekli 
çalışmaları yapmaktır.

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

UED

DERNEĞİ HAKKINDA
UED, Uluslararası Eğitim Danışmanları Derneği, yurtdışında eğitim konusunda 
danışmanlık hizmeti veren güvenilir firmaları bir araya getiren bir kuruluştur. 
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Bu noktada, yurtdışı eğitim danışmanlığı şirketlerinin 
önemli rolü vardır. Birçok öğrenci sadece vize prosedürünü 
aşamadığı için yurtdışına gidememektedir. Bu sebeplerle 
kalite ve tecrübesinden emin olduğunuz firmalardan hizmet 
almanız geleceğiniz açısından önem taşımaktadır.

Ülkemizde, yurtdışı eğitim konusunda danışmanlık hizmeti 
veren birçok firma bulunmakla beraber, bu firmaların ancak 
bir kısmı, gerekli uzmanlık ve tecrübe seviyesine ulaşmış 
firmalardır. Son yıllarda eğitim danışmanlığı firmalarının 
sayısındaki artış neticesinde yeterli deneyime sahip olma-
yan firmaların insanları yanlış yönlendirmeleri önemli bir 
sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Bu nedenledir ki zaman 
zaman hem öğrenci ve velilerinin hem de yurtdışı eğitim ku-
rumlarının sıkıntı yaşadıkları görülmektedir. 

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

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

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

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

NEDEN

UED?
Yurtdışında eğitim alabilmek, ülke ve okul tercihinden başvuru prosedürü ve se-
yahat organisazyonuna kadar oldukça kapsamlı bir işlemler bütünün sorunsuz ta-
mamlanmasını gerektirmektedir.
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Barbaros Bulvarı Eski Yıldız Cd. 36/2 
Beşiktaş – İstanbul

0212 259 07 74     www.afegitim.com

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

0212 249 94 89    www.academix.com.tr

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

0216 358 89 19     www.asba.com.tr

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

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

0212 249 53 10     www.atlasedu.com

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

0212 244 88 77   www.bilimevi.com

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

0216 336 33 61     www.biltur.com

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

0212 327 66 34   www.bogaziciedu.com

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

Bestekar Sok. No:82/3
Kavaklıdere-Ankara

0312 468 00 30   www.campusum.com

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

0212 292 40 26     www.cds.com.tr

Valikonağı Cad. Saadet Apt. No.64 K.1 
D.3 Nişantaşı-İstanbul

0212 234 48 99    www.edcon.com.tr

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

0212 292 61 83     www.edumar.net

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

0212 252 09 90     www.eduyork.com

İnönü Cad No:11/2 Gümüşsuyu
Taksim-İstanbul

0212 292 34 55     www.ef.com

Cumhuriyet Cad. No.141/1
Harbiye-İstanbul

0212 291 39 20     www.els.edu

Osmanağa 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

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

0324 328 06 62     www.esse-edu.com

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

0212 244 62 30     www.genctur.com
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Dörtyüzlü Çeşme Sok. Güneş Apt. No:2/2 
Barbaros Bulvarı Beşiktaş-İstanbul
0212 227 02 27
www.global-yurtdisiegitim.com

Mustafa Kemal Bulvarı No:30/1 Amasya

0358 212 37 32
www.hamledanismanlik.com

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

0216 345 66 99     www.idealist.com.tr

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

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

Mete Cad. No:12/9 Beyoğlu-İstanbul

0212 292 39 04     www.idealsas.com

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

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

0212 571 82 84     www.ilm.com.tr

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

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

0212 270 64 19     www.meda.web.tr

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

0232 369 92 72     www.monatedu.com

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

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

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

0216 450 53 40    www.sempaedu.com

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

0216 580 99 60     www.sertur.com

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

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

0216 356 38 98    www.teoremedu.com

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

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

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

0212 393 82 96     www.studyzone.com.tr 
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İngiltere’nin en önemli alternatifleri, Amerika Birleşik Dev-
letleri, Kanada ve Avustralya olmakla beraber, yurtdışında 
İngilizce eğitimi için bir başka önemli alternatif de Güney 
Afrika Cumhuriyeti’dir.

Güney Afrika Cumhuriyeti

Uzun kumsalları, yüksek dağları ve uçsuz bucaksız savan-
ları ile Güney Afrika Cumhuriyeti, eşsiz doğal güzellikler ile 
modern şehirleri bir arada sunmaktadır ve bu nedenle de 
pekçok turist tarafından  önemli bir ziyaret noktası olarak 
tercih edilmektedir. Güney Afrika Kıtası’nın en güney ucun-
da bulunan Güney Afrika Cumhuriyeti’nin batısında Atlantik 
Okyanusu ve doğusunda ise Hint Okyanusu bulunmaktadır. 
Bu durum, hem ülkede ılıman bir iklimin yaşanmasının hem 
de ülkenin biyolojik çeşitliğinin fazla olmasının önemli ne-
denlerinden biridir.

70 kadar farklı uluslararası havayolunun direkt uçuş yaptıgı 
Güney Afrika Cumhuriyeti’ne Türk Hava Yolları da uçmakta-
dır. THY’nin iki önemli merkez Cape Town ve Johannesburg’a 

direkt uçuşları mevcuttur. Özellikle Johannesburg’ta bulu-
nan havaalanı oldukça büyüktür ve tüm Afrika’daki en mo-
dern havaalanı olduğu söylenebilir.

Neden Güney Afrika Cumhuriyeti’nde dil eğitimi?

Farklı pek çok kültüre ev sahipliği yapan Güney Afrika 
Cumhuriyeti’nde onlarca da farklı yerel dil konuşulmakta-
dır. Bu dillerin 11 tanesi resmi olarak tanınmakla beraber, 
resmi dil İngilizcedir ve her yerde İngilizce konuşan birinin 

GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ’NDE 

DİL EĞİTİMİ
Eğitim amacı ile yurtdışına çıkan kişilerin, en çok rağbet gösterdiği programlar, 
İngilizce eğitim programlarıdır. Bu nedenle sadece İngilizce’nin anavatanı olan 
İngiltere değil, bu dilin resmi veya anadil olarak konuşulduğu birçok farklı ülke de, 
İngilizce öğrenmek isteyen öğrencilerin bu ilgilisinden nasibini almaktadır.
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bulunması gayet doğaldır. Bu sebeple Güney Afrika Cumhu-
riyeti, son yıllarda pekçok uluslararası öğrencinin İngilizce 
eğitimi için tercih ettiği ülkelerdendir.

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin bir diğer artısı ise mükem-
mel iklimidir. Sanılanın aksine çok sıcak bir ülke değildir. 
Örneğin Cape Town’da yaz ayı ortama sıcaklığı 20, kışın ise 
13,6 derecedir. Ülke Güney yarım kürede yer aldığı için mev-
simler ülkemize göre ters şekillenmekte, Kasım ve Şubat 

ayları arasında yaz yaşanmaktadır. Özellikle kış aylarında 
güneşi görmek isteyen öğrenciler için mükemmel bir seçim 
olacaktır. Zira Güney Afrika Cumhuriyeti’nde ortalama gün-
lük güneş alma süresi 8,5 saattir ki bu Londra’da sadece 
3,8 saattir.

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin öne çıkan artılarından biri 
oldukça ekonomik olmasıdır. Gerek dil okullarının ücretle-
ri gerekse konaklama ve yaşam giderleri, anadili İngilizce 
olan ve İngilizce eğitimi konusunda dünyada söz sahibi olan 
diğer ülkelere göre daha düşüktür. 

Güney Afrika Cumhuriyeti, uluslararası öğrenciler tara-
fından İngilizce eğitimi için en çok tercih edilen ülkelerden 
biri olmakla beraber, Türk öğrencileri henüz bu ülkeye çok 
fazla ilgi göstermemektedir. Bunun temel nedeni bu ülke 
hakkındaki bilgi eksikliği ve önyargılı düşünceler olsa bile 
bu durum bu ülkede daha az Türk öğrenci olması sonucunu 
doğurmaktadır ki bu da yurtdışı tecrübesini tam anlamı ile 

yaşamak ve mümkün olduğunca çok İngilizce konuşmak is-
teyen öğrenciler için önemli bir avantaj sağlamaktadır.

Dil Okulları ve Eğitim Programları

Dil okulları daha çok başkent Cape Town ve ülkenin ikinci 
önemli kenti olan Johannesburg’ta bulunmaktadır. Bu iki 
şehir sadece Güney Afrika Cumhuriyeti’nin değil, tüm Afrika 
Kıtası’nın en büyük nüfusa sahip iki şehridir. Her iki şehir de 
dünyanın en büyük 40 metropolü arasında kabul edilmek-
tedir.

Özellikle Cape Town, birçok uluslararası dil okulunun şube-
lerine ev sahipliği yapmaktadır. Bunun yanında her iki şehir-
de de daha küçük ve yerel dil okulları da bulmak mümkün-
dür. Bu iki şehrin ortak özelliklerinden diğerleri ise ülkenin 
en modern şehirleri olmaları ve yoğunlukla beyaz nüfusa ev 
sahipliği yapmalarıdır
Güney Afrika Cumhuriyeti’nde 30 kadar dil okulu bulunmak-
tadır. Bununla beraber, bu ülkede dil eğitimi alacak öğrenci-
lerin EduSA-Education South Africa üyesi okulları seçmesi 
yararlı olacaktır. Zira daha önceden ELTASA olarak bilinen 
bu kurum, Güney Afrika Cumhuriyeti’nde bulunan dil okul-
larını bir araya getiren ulusal dernektir ve bu okulları denet-
leyerek akredite etmektedir.

Güney Afrika Cumhuriyeti’nde bulunan dil okullarında ka-
tılabileceğiniz İngilizce dil eğitimi programlarından bazıları 
ise şu şekilde sıralanabilir: 
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• Genel İngilizce programları
• Yarı Yoğun & Yoğun İngilizce programları 
• Bire Bir İngilizce programları
• Akademik Yıl programları
• Üniversite Hazırlık (Foundation) programları
• İngilizce + (English Plus) programları
• İş İngilizcesi programları
• Gruplar için özel programlar
• Yöneticilere Yönelik programlar
• Staj (Work Experience/Internship) programları
• Sınav hazırlık kursları
• İngilizce Öğretmenlerine yönelik programlar 

Güney Afrika Cumhuriyeti’ndeki okulların hemen hepsi tara-
fından hem yurtta hem de aile yanında konaklama seçeneği 
sunulmaktadır. Birçok okul farklı konaklama alternatifleri 
de sunar. Ülkedeki okullar zengin olarak kabul edilebile-

cek aktivite programlarına da sahiptir. İngilizce eğitimi için 
tercih edebileceğiniz  diğer ülkelerden farklı olarak ülkenin 
eşsiz coğrafi yapısı nedeni ile Safari  tarzı kısa doğa gezileri, 
ülkede bulunan pek çok dil okulunun sunduğu sosyal akti-
vitelerden biridir.

Güney Afrika Cumhuriyeti Vizesi

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Türk öğrencilere sunduğu 
en büyük artı ise hiç şüpsesiz vize uygulamalarından kay-
naklanıyor. Zira Güney Afrika Cumhuriyeti’nde 1 aya kadar 
kalacak olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından vize is-
tenmiyor. 
Bir aydan üç aya kadar eğitim alacak öğrenciler, turist vize-
si ile Güney Afrika Cumhuriyeti’ne gidebilirken, daha uzun 
süreli programlara başvuracak öğrencilerin öğrenci vizesi 
almaları gerekiyor. 
Tüm vize başvuruları, Ankara’da bulunan Güney Afrika 
Cumhuriyeti Büyükelçiliği’ne yapılmaktadır. Bu konuda UED 
üyesi eğitim danışmanlığı firmaları, öğrencilerine yardımcı 
olabilmekte ve vize başvurularını takip edebilmektedirler. 
Bununla beraber vize prosedürü oldukça basittir ve diğer 
birçok ülke ile karşılaştırıldığında vize almak oldukça kolay-
dır. Sadece bu nedenden ötürü bile, gerek ülkemizden ge-
rekse birçok farklı ülkeden uluslararası öğrenciler, İngilizce 
eğitimi için Güney Afrika Cumhuriyeti’ni tercih etmektedir.

Siz de, yurtdışı eğitim tecrübesinden mutlu ayrılmış olan bu 
öğrencilerden biri olmak isterseniz, UED üyesi eğitim da-
nışmanlığı firmalarına başvurabilirsiniz.
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Son yıllarda bu konumunu 
daha pekiştiren ve ulusla-
rarası öğrenci mobilitesinin 
en önemli duraklarından 
biri haline gelen Kanada, 
Türk öğrencileri için de en 
önemli lokasyonlardan bi-
ridir. Birçok Türk öğrencisi 

uzun dönem dil eğitim programları veya yüksek öğrenim 
programları için Kanada’da Toronto, Vancouver ve Montreal 
gibi şehirleri tercih etmektedir.

Biz de bu sayımızda, Ankara’daki Kanada Büyükelçiliği İkin-
ci Ticari Konsül’ü Bay Loc Pham ile Kanada’da eğitim ve 
Türk öğrencileri hakkında görüştük.

Ueducation-İlk olarak bizi kırmayarak röportaj teklifimizi 
kabul ettiğiniz ve bize zaman ayırdığınız için teşekkür ede-
riz. Öncelikle bize kısaca kendinizi tanıtıp, Kanada Büyü-
kelçiliği’ndeki görevinizden bahsedebilir misiniz?

Loc Pham-Temmuz 2010’dan beri, Ankara’daki Kanada 
Büyükelçiliği’nde Second Secretary (Commercial) İkinci 
Ticari Konsül görevini yürütüyorum. Buradaki görevim ve 
sorumluluklarım arasında ekonomi ile ilgili raporlamalar, 
ticaret politikaları, petrol ve gaz ile ilgili çalışmalar ve en 
önemlisi eğitim sektörü ile ilgili konular yer alıyor.
Hem Kanada’da hem de yurtdışında eğitim almış biri olarak 
Kanada’da eğitim almanın değerine ve birinci sınıf eğitim 
kalitesine kesinlikle inanıyorum. Aslında kendimi Kanada 
eğitim sisteminin gururlu bir ürünü olarak gördüğümü söy-
leyebilirim. Zira hem lise eğitimimi hem de yüksek öğreni-
mimi Kanada’da tamamladım. University of Ottawa’da mü-
hendislik eğitimi aldım ve McGill University’de MBA yaptım. 
Yine yabancı dil eğitimi için Kanada’da bulunan okullarda 
eğitim almayı tercih ettim.

Ueducation-Kanada’nın uluslararası öğrencilere sunduğu 
eğitim olanakları nelerdir? 

Loc Pham-Gerek dil eğitimi gerekse lise ya da yüksek öğ-
renim olsun, Kanada’nın dünya seviyesindeki eğitim sistemi 
uluslararası öğrencilere sonuna kadar açıktır. Örneğin, ko-
lej sistemi 150 kamu kurumunda, 8000 den fazla program 
alternatifi sunmaktadır. 

Ayrıca 95 üniversite ve üniversite seviyesindeki kolejler-
de, lisans ve lisansüstü programları olarak 10.000 degree 
programı sunulmaktadır. Eğitimin kalitesi tüm ülkede ol-

dukça yüksektir. Ek 
olarak, Kanada’nın 
resmi olarak çift dilli 
bir ülke olması sebe-
bi ile öğrenciler İngi-
lizce veya Fransızca 
eğitim alma şansına 
da sahiptirler.

U e d u c a t i o n - B i -
ze eğitim amacı ile 
Kanada’ya giden uluslararası ve mümkünse Türk öğreci-
lerinin sayısı hakkında da bilgi verebilir misiniz?

2010 yılında 200.000 den fazla uluslararası öğrenci eğitim 
için Kanada’yı tercih etti. Aslında, Kanada’nın etnik çeşitli-
liği, yaşam kalitesi ve sunulan eğitimin mükemmelliği dü-
şünüldüğünde bu rakam hiç de şaşırtıcı değil.  Aynı şekilde 
1600’den fazla Türk öğrenci de bu rakamın içinde ancak biz 
kesinlikle bu Türk öğrenci sayının daha da artmasını diliyo-
ruz.

Ueducation-Bu öğrenciler daha çok bir dil eğitimi prog-
ramını mı yoksa bir yüksek öğrenim programını mı tercih 
ediyorlar?

Loc Pham-Türk öğrencileri de dahil, çoğu öğrenci yüksek 
öğrenim programlarını tercih ediyor. Kanada’daki tüm ulus-
lararası öğrencilerin üçte ikisi ya bir önlisans düzeyinde bir 
programa kayıtlıdır ya da mesleki eğitim almaktadır.

Ueducation-Görülüyor ki Kanada, Türk öğrencileri için en 
çok tercih edilen ülkelerden biri konumunda. Sizin tecrü-
belerinize göre, bunun nedenleri ne olabilir?

Loc Pham-Bana göre Türk öğrencileri, aslında Kanada 
hakkında çok fazla bilgi sahibi değiller, ama hep iyi şeyler 
duyuyorlar; çok kültürlülüğümüz, yaşam kalitemiz ve okul-
larımızın yüksek eğitim kalitesi gibi. Diğer taraftan Türk 
ebeveynler de görüyor ki, gerek yaşam giderleri gerekse 
okul ücretleri, diğer birçok ülkeye oranla Kanada’da daha 
düşük. Birçok kişi Kanada’yı güvenli, farklı ve uluslararası 
öğrencilere açık bir ülke olarak görüyor.
 
Tabii ki Kanada’da eğitim almış ve eğitimleri sonunda ulus-
lararası düzeyde kabul gören, güçlü akademik donanımlar-
la Türkiye’ye geri gelmiş Türk öğrencilerinin olumlu yorum-
larının da faydasını görüyoruz. Ayrıca Toronto ve İstanbul 
arasında direkt uçuşların başlamasının da iki ülke arasın-

Kanada, İngilizce ve Fransızca’nın resmi dil olduğu çift dilli 
bir ülke olması, yüksek standartlarda eğitim sunması hem de 
yaşam kalitesi ve sunduğu güvenli ortamı nedeni ile yurtdışında 
eğitim hedefi olan öğrenciler tarafından en çok tercih edilen 
ülkelerden biridir. 

röportaj

Mr Loc Pham
Second Secretary
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daki mesafeyi kısaltmaya yardım ettiğini de düşünüyorum.

Ueducation-Kanada’daki sosyal hayat ve genel ortam hak-
kında başka ne söyleyebilirsiniz? 

Loc Pham-Daha önce hiç Kanada’da bulunmadıysanız, ilk 
düşünceleriniz soğuk, kar ve buz hokeyinden ibaret olabilir. 
Oysa ki bulacaklarınız, bundan çok farklı olacaktır. Doğru-
dur, Kanada kışın oldukça soğuk olur ama Kanada’da dört 
mevsimin güzelliklerini de bir arada bulabilirsiniz. Kanada 
halkı oldukça sıcak ve arkadaş canlısıdır. Bu nedenle her-
hangi bir uluslararası öğrenci, oldukça renkli, enerjik ve 
yeni bireyleri hoş karşılayan Kanada toplumuna rahatlıkla 
karışabilmektedir. İster heyecan verici şehir yaşamını is-
terseniz doğayı ve vahşi hayatı tercih edin, Kanada size her 
ikisini de verebilir, hem de güvenli ve güzel bir çevrede. Bu 
nedenle Birleşmiş Milletlerin, Kanada’yı dünyanın yaşanıla-
cak en iyi yerleri arasında sürekli göstermesine, şaşırma-
mak gerekir.

Ueducation-Eğitim almak için Kanada’ya gidecek Türk öğ-
rencilerine ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz? 
 
Loc Pham-Öncelikle, eğitim danışmanlarına, okul temsil-
cilerine ve hatta eğer mümkünse ilgilendikleri okulun eski 
mezunlarına sorular sormalarını tavsiye ederim. Ayrıca 
bazı noktalarda dikkatli karar vermelerini öneririm. Örne-
ğin şehir merkezinde mi yaşamak isterler? Yoksa daha kır-
sal bir bölgede mi? Ya da büyük bir üniversitede mi eğitim 

almayı tercih ederler? Veya daha küçük bir kolejde bir prog-
rama katılmayı mı? 
“Geleceğiniz sizin ellerinizde. Kanada size tüm fırsatları su-
nacak bir ülke. Bu nedenle sizin ilgi alanlarınıza en uygun 
okulu seçmek çok önemli.”

Ueducation-Öğrenciler her zaman vize konusunda endi-
şelenirler. Kanada vizeleri hakkında eklemek istediğiniz 
birşeyler var mı? Öğrenci Vizesine başvuracak adayların 
dikkat etmesi gereken noktalar neler olabilir?

Loc Pham-Öğrencilerin endişelerini azaltmak için onlara 
verebileceğimiz en iyi tavsiye, Kanada Büyükelçiliği’nin web 
sayfasındaki Vize ve Göçmenlik Hakkında Tavsiyeler bölü-
münde yer alan talimatları ve gerekli koşulları dikkatlice 
incelemeleridir.*

Ayrıca ilgilendikleri programın başlangıç tarihinden müm-
kün olduğunca erken başvurmalarını öneririm. Bu sayede, 
doğabilecek her hangi bir soruna karşı kendilerine zaman 
kazandırmış ve son dakika başvurusu yapmanın stresinden 
kendilerini korumuş olurlar.

Ueducation-Son olarak, eklemek istediğiniz herhangi bir 
şey var mı acaba?

Loc Pham-Eğer iyi bir eğitim, eşsiz bir kültürel deneyim ve 
tüm dünyada geçerli olacak akademik yeterlilik istiyorsanız, 
Kanada sizin için doğru seçim. Gelin ve bunu kendiniz görün. 

Ueducation-Bize zaman ayırdığınız için tekrar teşekkür 
ederiz.

*Bu bilgiler şu linkte temin edilebilir;
www.canadainternational.gc.ca/turkey-turquie/visas/in-
dex.aspx?lang=tur&menu_id=39&view=



MAZGAZINE
UEDUCATION

31

Farklı şehirleri ve ülkeleri gerek iş, gerek eğlence amaçlı 
ziyaret eden insanların sayısının artması, turizm ve otelcilik 
sektörünü, bugün daha önce hiç olmadığı kadar önemli ve 
vazgeçilmez bir hale getirmiştir. Bu durum ise, gelecekleri-
ni bu sektörde gören ve Turizm & Otelcilik alanında kariyer 
hedefleyen kişilerin sayısının ciddi şekilde artmasına yol 
açmıştır.

Yine sektörün artan önemi ve popülaritesi nedeni ile,  aka-
demik eğitim almış, deneyim sahibi elemanlara duyulan 
ihtiyaç da aynı şekilde artmıştır. Dünyada birçok ülkede Tu-
rizm & Otelcilik alanında eğitim veren yeni kurumlar açıl-
mış, yeni eğitim programları sunulmaya başlanmıştır. 

Bununla beraber, Turizm sektörüne özel eğitilmiş ele-
man ihtiyacını karşılama konusunda lider olan ülke ise; 
İsviçre’dir. Köklü okullarında verdiği üst düzey otelcilik eği-
timi ile, öğrencilerine okurken sunduğu deneyim kazanma 
fırsatları ile ve tabi ki mezunlarının dünyanın en iyi otelle-
rinde işe alınması nedeniyle de İsviçre, bu konuda en başa-
rılı ülkedir.

İSVİÇRE

İsviçre, Avrupa’nın göbeği diye tanımlayabileceğimiz bir böl-
gede, 26 kanton’dan oluşan bir konfederasyondur. Başkenti 

Bern olan İsviçre, kişi başına düşen yıllık 67.000 dolarlık ge-
lirle dünyanın en zengin ülkelerinden biridir. Politik olarak 
tarafsız kalmayı seçmiş olan İsviçre 1815’ten bu yana hiçbir 
savaşa girmemiştir. Birleşmiş Milletlere henüz 2002’de ka-
tılmış olmasına karşın tüm dünyada yaşanan çatışmalarda 
ara buluculuk yapma ve barışı diplomatik yollarla koruma 
geleneği vardır. 

İsviçre, ekonomisini ayakta tutabilmek için gerekli olan 
hammaddelere sahip değildir. Tüketim maddelerinin he-
men hepsini ithal eder. İsviçre, ihracatın yerine sırtını hiz-
met sektörüne dayamıştır. En önemlileri bankacılık, turizm 
ve sigorta sektörleridir. Bu sektörler İsviçre ekonomisinin 
vazgeçilmez unsurlarıdır. Bu durumda, bu sektörler için iş 
gücü yetiştirmek konusunda da İsviçre’nin dünyanın önde 
gelen iki ya da üç ülkesinden birisi olmasına şaşırmamak 
gerekir.

İsviçre hem doğası, hem de modern yapısı ile, gezmek ve 
yerleşmek isteyen bir çok insanı kendine çekmektedir. Bu-
nunla birlikte yurtdışında öğrenim görmek isteyen birçok 
öğrenci de bu ülkeyi seçmektedir. Her geçen sene ulusla-
rarası öğrenciler tarafından daha çok tercih edilmekte olan 
İsviçre üniversitelerindeki toplam öğrenci nüfusunun yüzde 
40’tan fazlasını yabancı öğrenciler oluşturmaktadır.

İSVİÇRE’DE

TURİZM & OTELCİLİK EĞİTİMİ
Her geçen gün hayatın daha da hızlandığı dünyamızda, ülkelerin sınırları da giderek 
silikleşmektedir. Globalleşme sonucu iş ve gezi olanakları artarken, buna bağlı 
olarak insanların hareketliliği de artmıştır. 
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İSVİÇRE YÜKSEK ÖĞRENİM SİSTEMİ

İsviçre Yüksek Öğrenim sistemi 10 adet kanton üniversitesi, 
2 adet Federal Teknoloji Enstitüsü ile özel üniversitelerden 
oluşmaktadır.  İlk bahsedilen 12 okul devlet tarafından des-
teklenirken, özel üniversiteler finansal olarak bağımsızdır. 
Bu 12 okul dünyanın sayılı araştırma merkezlerine de ev 
sahipliği yapmakta olup tüm dünyada hazırlanan bilimsel 
yayınlarda en çok referans gösterilen kurumlardır.

Çoğu İsviçre üniversitesinde bir eğitim yılı 3 döneme ayrıl-
mıştır. Birincisi, Eylül başından Aralık’a kadar,  ikincisi Ocak 
ayından Mayıs başına kadar, üçüncüsü ise Mayıs’ın sonla-
rından Temmuz’a kadardır. Sınıf geçme sistemine göre de-
ğil, belli bir kredi yükünü tamamlamaya bağlı olarak me-
zun olunur. Okul ücretleri diğer birçok ülkede olduğu gibi 
okuldan okula değişiklik gösterirken, aynı şekilde devlet 
üniversiteleri (10 kanton üniversitesi ve iki enstitü) özel ku-
rumlara göre daha hesaplıdır. Bu 12 üniversiteden 11’inin 
yıllık eğitim ücreti, 1000-2700 İsviçre Frankı arasında de-
ğişmektedir. İsviçre’deki devlet üniversitelerinin ücretleri 
birçok ülkeye kıyasla oldukça ekonomiktir. İsviçre Hükümeti 
her yıl, “Yabancı Öğrenciler İçin Burs Federal Komisyonu” 
aracılığıyla İsviçre’de okumak isteyen belli sayıda yabancı 
öğrenciye burs imkanı sağlamaktadır.  

Turzim & Otelcilik Eğitimi

Türkiye’de klasik olarak “Turizm ve Otelcilik” adıyla bilinen 
bölüm İsviçre’de sadece “Hotel Management” veya “Tou-
rism Hospitality” adlarıyla anılmaktadır. İsviçre’de otelcilik 

eğitimi veren okulların sayısı fazla değildir ve bu eğitimi ve-
ren okulların hemen hepsi özel kurumlardır. Buna rağmen 
İsviçre, otelcilik eğitiminde en köklü ve lider ülkelerden bi-
risidir. Hatta İsviçre için , “Hotel Management” eğitiminin 
doğduğu ülke demek yanlış olmayacaktır. Bu alanda ilk 
kurulan eğitim kurumlarının geçmişi 100 yıl kadar önceye 
uzanmaktadır. 

İsviçre’de otelcilik eğitimi veren okulların, dünyadaki en 
prestijli otel zincirleri üzerinde sarsılmaz bir imajı vardır ve 
bu otel zincirlerinde çalışan kişilerin önemli bir bölümü de 
bu okullarda eğitim almışlardır. Bunun en önemli nedeni de, 
bu okulların profesyonel iş anlayışını özümsemiş ve ulusla-
rarası iş ortamı için donanımlı kişiler yetiştirmesidir. 
İsviçre’deki otelcilik okulları çeşitli şehirlere yayılmıştır. 
Bu okullardan en bilinenleri:

• Belvoirpark Hotelfachschule Zürich
• Hotelfachschule Thun
• César Ritz Colleges Switzerland
• Schweizerische Hotelfachschule Luzern
• SSTH Swiss School of Tourism and Hospitality

• DCT University Center Hospitality Leadership & Europe-
an Culinary Arts
• École Hôtelière de Genève “ES”
• HIM Hotel Institute Montreux
• IHTTI International School of Hotel Management
• SHMS Swiss Hotel Management School
• SSAT  Scuola Superiore Alberghiera  e del Turismo
• International Hotel, Tourism and Events Management 
School
• Ecole Hoteliere de Lausanne – EHL – Lausanne Hotel 
School
• Les Roches International School of Hotel Management 
(Bluche)

Bu okullarda, Turizm & Otelcilik eğitimi altında, birçok li-
sans ve lisansüstü program ile çeşitli sertifika ve diploma 
programı sunulmaktadır. Bu programlardan bazıları;

• Swiss Higher Diploma in Hotel & Tourism Management
• Swiss Higher Diploma in Hospitality Management
• Swiss Higher Diploma in Hospitality & Event Management
• Swiss Diploma in Hotel Operations Management
• Swiss Certificate in Hotel & Restaurant Operations
• Bachelor of International Business in Hotel & Tourism 
Management
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• Postgraduate Diploma in International Business in Hotel 
& Tourism Management
• Master in International Hospitality Management 
• Postgraduate Diploma in Hotel Operations Management
• PGD in Hospitality Management
• Master of International Business in Hotel, Resort and Spa 
Management 
• Master of Arts in International Business in 
Hotel & Tourism Management
• Master of Science in International Hospita-
lity Management
Bu programlara giriş koşulları, okullar ve 
programlar arasında değişiklik gösterebil-
mekle beraber, genel kabul koşulları şun-
lardır:
• Lise mezuniyeti belgesi
• Transcript
• İngilizce dil seviyesini gösterir sınav sonu-
cu; Toefl 500, IELTS 5.0 (Bazı okullar kendi 
özel seviye belirleme testlerini de uygula-
maktadır)
• Minimum 17 yaşında olmak

(Bu okullar, sundukları programlar ve kabul 
koşulları hakkında daha geniş bilgi için, UED 
Üyesi eğitim danışmanlığı firmaları ile ta-
masa geçebilirsiniz. Üyelerimizin listesi ve 
iletişim bilgileri, dergimizin orta sayfaların-
da bulunmaktadır.)
İsviçre’de ve dünyadaki prestijli oteller, işe 
alacakları mezunlarda sadece başarılı bir 
akademik geçmiş değil, aynı zamanda otel-
cilik alanında kullanmaya hazır temel yete-
nekleri de görmek isterler. Bu gereksinim de 
dünyanın her yerinde olduğu gibi öğrencinin 
staj olanaklarını kullanmasıyla karşılanır. Tu-
rizm sektöründe okurken pratik yapmak ve işi 
yaparak öğrenmek, sektörün vazgeçilmez bir 
unsurudur. Bu nedenle İsviçre’deki tüm okul-
larda inanılmaz staj imkanları bulunmakta-
dır.

İsviçre yasalarına göre tüm staj ve eğitim-
lerde öğrenciye maaş ödenmesi zorunludur. 
Çoğu okulda her sömestr sonrası öğrenciye 
bir seferlik olarak ülke içindeki bir otelde 6 
aylık, ya da ikinci seçenek olarak, yurt dışın-
daki bir otelde 12 aylık staj fırsatı sunulmak-

tadır. İsviçre içinde staj yapmak isteyen öğrenci için fırsat-
lar çoğunlukla ülkenin Fransızca ya da Almanca konuşulan 
bölgelerindeki otellerde bulunur. Öğrenciler bu otellerde 
genelde servis, resepsiyon, mutfak ve temizlik departman-
larında çalışırlar. Öğrencinin staja kabul edilip edilmeme-
si, kabul edilirse hangi departmanda çalışacağı, kişinin o 
bölgede konuşulan dile olan  hakimliğine ve yeteneklerine 
göre belirlenmektedir. Yurtdışında 12 aylık staj için ise baş-
ta Amerika, Birleşik Krallık ve Dubai olmak üzere turizm 
sektörünün gelişmiş olduğu birçok ülke tercih edilmektedir. 
 
Staj olanağının yanı sıra işverenlerle yüz yüze iletişim için 
bir diğer fırsat da, otel temsilcilerinin yaptığı kampüs ziya-
retleridir. İsviçre’deki seçkin otellerin yöneticileri otelcilik 
eğitimi veren okulları sık sık ziyaret etmekte, hem seminer 
formatında bilgilendirme yapmakta, hem de arzu eden öğ-
rencilerle birebir iletişimde bulunmaktadır. Bu şekilde iş-
verenler, gelecekteki potansiyel çalışanlarını değerlendir-
meye almaktadır. Öğrenci ise, hem istediği staj fırsatını elde 
etmekte, hem de mezuniyet sonrası iş bulmak için iletişim 
ağını genişletmektedir. 
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Gerek anadilinin İn-
gilizce olması gerek 
yüksek standartlarda 
üniversite eğitimi sun-
ması, Avustralya’yı 
uluslararası öğren-
ciler için önemli bir 
merkez yapıyor. 

Avustralya, yurtdışında eğitim almak is-
teyen Türk öğrencilerinin de en çok ter-
cih ettiği ülkelerden biri. Üstelik Avust-
ralya Jükümeti tarafından önümüzdeki 
yıllarda hayata geçirileceği açıklanan 
düzenlemeler, bu ülkenin cazibesini 
daha da arttıracağa benziyor. Biz de bu 
sayımızda, Avustralya Büyükelçiliği’nde 
Göçmen İşleri İkinci Sekreteri Bay Way-
ne Tranulis ile görüştük.

1-İlk olarak bize biraz kendinizi tanıtır mısınız ve Büyükel-
çilikteki göreviniz konusunda kısaca bilgi verir misiniz?

Wayne Tranulis, Avustralya Büyükelçiliği’nde “Göçmen İşle-
ri İkinci Sekreteri” yim.Türkiye’den yapılan vize başvurula-
rının idaresinden sorumluyum. 

Ben, Türk öğrencilerinin Avustralya’daki farklı eğitim im-
kanlarını değerlendirilmelerini öneririm. Avustralya’da eği-
timim esnasında, dünyanın heryerinden gelen öğrencilerle 

okuma imkanım oldu. O zamanlara sevgi ile bakıyorum ve 
hiç şüphem yok ki bu deneyimler benim kariyerimi ve dü-
şüncemi şekillendirmemde büyük ölçüde  etkili oldu.

Avustralya’da kaliteli bir eğitim kurumundan kazanılan ni-
telikler, gerek iş gerek sosyal hayatta öğrenciler icin son 
derece değerlidir. Bu nedenle, Büyükelçilik vize değerlen-
dirmesinin kolay ve mümkün olduğunca hızlı yapılmasını 
istemektedir.

Geçmiş yıllarda Büyükelçilik eğitim danışmanları ve öğren-
cileri Avustralya vize kanunlarının öngördüğü koşullar ko-
nusunda eğitime tabi tutmuştur. Bunlar, Büyükelçilik görev-
lilerinin fuarlara katılımları ve sunumlarını kapsadığı gibi 
danışmanlık firmalarının Peer Testleri de buna dahildir.

2-Avustralya’da uluslararası öğrencilere sunulan eğitim 
olanakları nelerdir?

Avustralya üniversiteleri verdikleri eğitim ve öğretimin 
kalitesi açısından dünyaca tanınmakta olup, her yıl Times 
Higher Education, Academic Ranking of World Universities 
ve QS Rankings gibi uluslararası kabul gören akademik sı-
ralamalarda en ön sıralarda yer almaktadırlar. Avustralyalı 
üniversitelerin %18’i, yani neredeyse beşte biri dünyada ilk 
100  üniversite sıralamasında yer almaktadırlar. Üçte ikisi 
de dünyada en iyi 500 üniversite arasında yer almaktadır.

Avustralya’da 37 devlet ve 2’si özel üniversite olmak üze-
re 39 üniversite bulunmaktadır. Avustralya aynı zamanda 

uluslararası öğrencilerin 
haklarını korumaya yönelik 
kurum ve kuruluşlar açı-
sından ve yapılan hukuksal 
düzenlemeler bakımından 
dünyada uluslararası eğiti-
min en iyi düzenlendiği ülke 
konumundadır.

Avustralyalı bilim adamları, 
akademisyen ve araştırma-
cılar dünyada iyi bilinen ve 
günlük hayatta sık kullanı-
lan buluşlar dahil birçok ba-
şarıya imza atmış, bugüne 
kadar 8 Avustralyalı bilim 
adamı ve araştırmacı Nobel 
ödülü almışlardır. Bu nobel 

röportaj

Senior Migration Officer Mr Way-
ne Tranulis ve elçilik görevlilerin-
den  Ms  Sema Ohri, Ankara’daki 
elçilik binasının balkonunda
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ödüllerinin biri fizik, biri kimya, biri edebiyat ve beş tanesi 
de tıp alanında verilmiştir.

3-Bize eğitim amacıyla Avustralya’ya giden Türk ve ulus-
lararası öğrencilerin sayıları hakkında bilgi verebilir misi-
niz? Kimler Avustralya’da eğitim almaya gitmektedir?
Avustralya güney yarımkürede yer alan bir ülke olduğu için 
birinci yarıyıl öğrenim Şubat ve Haziran arası, ikinci yarıyıl 
da Temmuz ve Aralık arasıdır. 2010 yılı sonu itibariyle Avust-
ralya’daki toplam Türk öğrenci sayısı 3000’e ulaştı. 

Türk öğrenciler en çok İşletme, Ekonomi, MBA, Bilgisayar 
Mühendisligi, diğer mühendislik programları, Bilgi Tekno-
lojileri gibi programlara ilgi göstermektedir. Ayrıca labora-
tuvar bazlı bilim programları (Biyoteknoloji, Genetik, Kimya 
gibi) Türk öğrencilerinin okumak için yoğunlukla başvuruda 
bulundugu programlar arasındadır.

4-Çoğunlukla bir yüksek öğrenim programı mı yoksa dil 
eğitimi mi tercih ediliyor?

Avustralya, en çok İngilizce dil eğitimi ve lisans/lisansüs-
tü eğitim görmek isteyen Türk öğrenciler tarafından tercih 
edilmektedir. Bununla beraber, diploma veya sertifika prog-
ramları olarak adlandırılan önlisans eğitimi sunan okullar 

da tercih edilmektedir. Bu okullarda sunulan programlar, 
“Vocational Education and Training (VET)” adı ile adlandırı-
lan mesleki eğitimlerdir. 

5-Görünen o ki Avustralya Türk öğrencileri için en çok ter-
cih edilen ülkelerden biri. Tecrübelerinize dayanarak, siz-
ce bunun nedeni ne olabilir?

Bunun arkasında birkaç farklı neden olduğunu söyleyebili-
riz. Öncelikle Avustralya yaşam kalitesi açısından dünyada 
en önde gelen ülkelerden biridir. Her yıl, Avustralya’nın belli 
başlı şehirlerinden birkaçı, yapılan oylamalar ve değerlen-
dirmeler sonucu, dünyada en yaşanılabilir on şehir sırala-
masına girmektedir. 
 
En önemlisi, Avustralya’ya öğrenci vizesi alan her öğrenci 
öğrenim dönemleri boyunca haftada 20 saat, dönem ara-
ları ve tatillerde ise tam zamanlı, kampüs içi veya kampüs 
dışı sınırlaması olmadan calışma hakkına sahiptir. Bu im-
kan Avustralya’yı üniversite ve dil öğrenimi için farklı, diğer 
ülkelere kıyasla avantajlı kılan önemli faktörlerden biridir.  
Avustralya’da öğrencilere tanınan çalışma imkanı, yaşam 

masraflarının önemli bir kısmını çalışarak çıkartabilmele-
rine olanak tanımakta ve kendilerine maddi anlamda katkı 
sağlamaktadır. Dahası öğrenci vizelerine yakın zamanda 
getirilmesi planlanan degişikliklerle çalışma süresi 15 gün-
de 40 saate çıkarılacaktır. Böylece, bazı haftalarda dersler-
deki yoğunluktan çalışma fırsatı bulamayan öğrenciler, bir 
sonraki hafta 20 saatten daha fazla çalışma fırsatına sahip 
olabileceklerdir.

Şunu da söylemeliyiz ki Avustralyalılar neşeli, canayakın ve 
arkadaş canlısı insanlardır; öğrenciler Avustralya’ya var-
dıktan çok kısa süre sonra ortama alışmakta ve yabancılık 
çekmemektedirler.

6-Avustralya’daki sosyal yaşam ve genel ortam hakkında 
başka neler ekleyebilirsiniz?

Avustralya’daki eğitim ve öğretimin temel felsefesi öğrenci-
lerin analitik düşünebilme yeteneklerini geliştirmek üzerine 
kuruludur.

Avustralyalılar ülkelerinde var olan kozmopolit yapı-
yı geliştirmek adına çalışmalarını sürdürmektedirler. 
Avustralya’da 200’den fazla milletten insan yaşamını sür-
dürmekte ve 140’tan fazla dil konuşulmaktadır. Avustralya 
güvenli bir ülkedir, politik sistemi ve devlet kurumları istik-
rarlı, suç oranı düşüktür. 

Eğitim ve öğretim kurumlarında sağlanan olanaklar ve 
kampüs ortamı çok kültürlülük esasına dayalıdır. Eğitmen-
lerle rahatlıkla iletişim kurulabilmektedir, kapıları öğren-
cilere her zaman açıktır. Öğrenciler arasında proje bazlı 
bilimsel çalışmalar teşvik edilmekte, bu da yabancı öğren-
cilerin kendilerine olan güvenlerini ve öğrenim hızlarını art-
tırmakta ve arkadaşlık ortamını güçlendirmektedir.
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7-Avustralya’ya eğitim amacıyla giden öğrencilerimize ne 
gibi tavsiyeleriniz olur?

Öğrenci arkadaşlarımıza okudukları üniversitede mutlaka 
bir veya birden çok sosyal kulüp aktivitelerine dahil olma-
larını, değişik milletlerden insanlarla tanışıp arkadaş olma-
larını ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmalarını tavsiye 
ediyorum. Avustralya büyük bir ülke olduğu için dönem ara-
larında seyahate çıkıp okudukları şehirden başka yerleri de 
keşfetmeleri kendileri için cok iyi olur. Sörf gibi, kriket gibi 
veya rugby gibi Avustralya’ya özgü bir sporu denemelerini 
de öneririm.

8-Öğrencilerin en büyük endişelerinden biri de vize konu-
su. Vizeye başvuracak öğrenciler nelere dikkat etmelidir? 

Temel olarak, bizim savunduğumuz görüş, “Avustralya’da 
gerçekten eğitim almak isteyen öğrencinin işlemleri diğer-
lerine göre daha kolay”.

Kısacası, Avustralya’ya öğrenci vizesi ile seyahat edebilme-
si için öğrencinin aşağıda yazılı olan kriterleri karşılaması 
gerekir;
1-Sağlık ve Adli sicil koşulları,
2-Avustralya’da okumalarını destekleyecek mali yeterlilik,
3-İngilizce dil yeterliliği,
4-Avustralya eğitim kurumundan ön kabul belgesi,
5-Öğrencinin amacının “gerçek ve samimi” olduğu 
konusunda Büyükelciliği tatmin etmelidir. 
Büyükelçilik öğrencinin vize başvurusunu değerlendirirken, 
öğrencinin Avustralya’da okuma konusundaki kararlılığı-

nı ve içinde bulunduğu durumları da dikkate almaktadır. 
Dikkate alınan birkaç basit nokta; başvuru sahibinin Avust-
ralya’daki yaşam ve eğitim konusunda bilgi sahibi olması, 
Avustralya’da okumayı seçme nedenleri ve seçtiği kursun 
eğitimiyle ilgili olup olmamasıdır.

Büyükelçilik öğrencinin seçtiği kursun, eğitim geçmişiyle, 
gelecekte kendi veya üçüncü bir ülkede yapacağı işle ilgisi-
ne de bakmaktadır.

9-Eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı?

Aralık 2010’da, Avustralya Hükümeti öğrenci programındaki 
kaliteyi artırmak, bütünlüğü ve rekabetçi ortamı sağlamak 
için Hon Micheal Knight AO’yu görevlendirdi.

Sayın Knight, Avustralya’daki uluslararası öğrenci sayısı-
nı arttırmak için birçok öneri getirdi. Sayın Knight’in tav-
siyelerini destekleyen Avustralya Hükümeti, vize güvenlik 
sistemininin bütünlüğünü sağlamak ve Avustralya eğitim 
sistemindeki performası artırmak için bu önerileri değer-
lendirmektedir. Bu önerilerin bir kısmı Ekim 2011 ve 2012 
ortalarında ve diğer değişiklikler ise 2013 başlarında hayata 
geçirilecektir.

Öğrencilere avantaj sağlayacak bu değişikliklerden biri de, 
öğrenimlerini tamamlayan ve yüksek öğrenim gören ulus-
lararası öğrencilerin birkaç yıl çalışmalarına izin verecek 
öğrenci çalışma vizesidir. Bu konu ile ilgili geniş bilgi için 
lütfen asagidaki web sitesini ziyaret ediniz:
www.immi.gov.au/students/knight/ 
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Kısaca ‘’İsteğe Bağlı Uygulamalı Eğitim’’ olarak geçen 
program,  F1 vizesi ile en az 9 ay eğitim almış olan lisans ve 
lisansüstü öğrencilerine, Amerika Birleşik Devletleri Vatan-
daşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS) tarafından verilen 
izindir. Bu izin ile eğitim sonrasında, pratik eksiklerini H-1B 
vizesi gerekmeden 12 aylık full time çalışma olanağı ile ta-
mamlarlar.

Bu noktada şunu da belirtmekte yarar var. 4 Nisan 2008 de 
US Department of Homeland Security (DHS) 12 aylık ça-
lışma izni almış adayların çalışma izinlerinin 29 aya kadar 
uzatılabileceğine dair bir düzenleme yayınlamıştır. Bununla 
beraber  adayın 12+17 aylık çalışma iznine sahip olabilmesi 
için  STEM Programları dahilinde (Science, Technology, En-
gineering, Mathematic)  Bilim, Teknoloji, Mühendislik veya 
Matematik derecelerinden birine sahip olması gerektiğini 
şart koşmuştur. 

Öğrenciler açısından bu yeni düzenlemenin en büyük artısı, 
yaklaşık 2,5 senelik bu profesyonel çalışma sürecinin ar-
dından H-1B ye geçiş yapabilmek için gerekli olan ve H-1B 
verecek şirketi bulabilmek, daha da önemlisi H-1B kotasını 
kaçırmamak adına çok büyük bir avantaj sağlamasıdır.

Bu süreci deyimleri ile net olarak açıklamak gerekirse;

Pre-Completion OPT: Öğrencinin 12 aylık OPT’ sini üniver-
site eğitimi esnasında kullanıyor olduğu durumdur. Öğren-
ci ancak part-time çalışabildiğinden pek tavsiye edilmez. 
Sadece eğitim sezonları haricinde full-time çalışma hakkı 
bulunmaktadır.

Post-Completion OPT: Öğrencinin 17 aya geçiş sürecini yani 
STEM Programlarına bağlı olarak çalışma sürecini kapsar. 
OPT’ nin bitiş sürecinden 180 gün öncesi başvuru yapılabilir.
Program başvurusu, öğrencinin mezuniyetine 3 ay kala, 
üniversitesinin ‘’International Student Office’’ yetkilileri 
aracılığı ile  I-765 formunu doldurarak ve 380 USD ödeyerek 
Designated School Official (DSO)‘a başvurmaları ile yapılır. 
Bu sayede EAD Kartının (Employment Authorization Docu-
ment) öğrenciye zamanında ulaşması da sağlanacaktır. Eği-
tim bitiş tarihinden 60 gün sonra yapılan başvurular dikkate 
alınmayacağı gibi, adayın 90 gün işsiz kalması durumunda 
OPT başvurusu komple iptal edilmektedir. Öğrenci 12 aylık 
OPT yapıyorsa ve bu OPT süresini uzatmak istiyorsa, firma-
sının muhakkak ‘’E-VERIFY’’ ile çalışan bir şirket olması ge-
rekmektedir. Öğrenci ise işe girdiğinin ilk 3 ayında zaten bir 
deneme sürecindedir ve bu süreçte öğrenci şirket içerisinde 
H-1B için kulislere başlarsa bir ihtimal beşinci veya altıncı 
aylarında H-1B ye geçişini gerçekleştirebilir.

OPT

(OPTIONAL PRACTICAL TRAINING)
Günümüzde birçok uluslararası öğrenci, gerek eğitimleri sırasında gerekse 
eğitimlerinin ardından, eğitim aldıkları ülkede çalışma ve pratik yapma olanaklarını 
aramaktadır. Bununla beraber sadece birkaç ülkede, buna uygun yasal düzenle-
meler yapılmış ve öğrencilerin yasal olarak çalışmasının yolu açılmıştır. Bunların 
en önemlisi hiç şüphesiz Amerika Birleşik Devletleri’nde sunulan  OPT (OPTIONAL 
PRACTICAL TRAINING) uygulamasıdır.
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Yukarıda değindiklerimiz, program ile ilgili kesin kurallar-
dır. Bunun yanında OPT yapmak isteyen öğrencilere kimi 
tavsiyelerimiz de olacaktır.

Bir öğrencinin OPT yapacağı işini bulabilmesi için muhak-
kak eğitim esnasında kendisine hak olarak tanınmış olan 
CPT ( Curriculum Practical Training) ‘i kullanmasını öne-
ririz. Öğrencilerin müfredatları gereği ders listelerinde 
kredilendirilmiş olan staj dersleri mevcuttur. Bu sebepten 
kendi eyaletinde etkin birçok kolej ve üniversite yılda en az 2 
kez “career day” düzenler ve bu süreçte kendi öğrencileri ve 
işveren veya şirketlerin birebir çalıştığı “recruitment com-
pany” ler (iş bulma kurumları) ile buluşmalarını sağlarlar. 
Uluslararası öğrenci olarak bu süreçte eğitimi ile alakalı 
olarak staj yapabileceği şirketlerle tanışır, anlaşmaya bağlı 
olarak ücretli veya ücretsiz çalışmaya başlayabilir. 

Şirketin E-verify sistemine bağlı olarak çalışması gerek-
mektedir şartını ise maalesef ancak büyük ölçekli firmalar 
yerine getirebildiğinden, bu tür firmaları öğrencilerin kendi-
lerinin bulabilme olasılıkları çok düşüktür. 

H-1B vizesi Green Cart/Yeşil Kart’ın ilk aşamasıdır. Aslında 
herkes yeşil kart için başvuru yapabilmektedir ama eğitim 
sonrası bu kartı alana kadar geçen süre genelde 5-7 yıl ara-
sında değişmektedir. 

Yeri gelmişken, yukarıda genel hatları ile değinilen bu sü-

reçlerde her şeyin güllük gülistanlık ve kolay olacağını söy-
lemek yanlış olacaktır. Ucu ucuna eklenen vizelerle ülkede 
kalmaya çalışmak, aslında sadece bu süreçler için firmanın 
birine bağlı kalmak, çoğu zaman büyük bir özveri gerektir-
mektedir.

Bu konuda derneğimiz üyesi eğitim danışmanlarından Aylin 
Karataş’ın tecrübeleri bu sürecin ne kadar özveri gerektir-
diğini ifade edecektir.

“ Amerika’daki 2 yıllık ön-lisans muhasebe eğitimim süre-
cinde, aracı bir firma ile de çalışıyordum. Bu sayede yerleş-
tirildiğim üçüncü firmamda staj sonrası ücretli olarak çalış-
maya başlamıştım. 2 senelik muhasebe ön lisans diploma 
eğitimi süresince, Türkiye’ye tatil için gelmeyip, sürekli ders 
almış biri olarak eğitimimi 18 ayda bitirdim. Ön lisansımı iş-
letme alanında 4 yıllık lisans diploma programına tamam-
larken (toplamda 38 ay) aynı anda OPT sürecinde bulduğum 
firmanın sponsorluğu ile çalışmaya devam ettim. OPT prog-
ramının 4üncü ayında, firmamın destek ve yardımları ile 
H-1B sürecine geçiş yapmış, bu süreçte firmamın Kanada 
içerisinde şube açması ile kısa süreliğine Toronto’ya taşın-
mış; ama kazancımın %35’ ini kapsayan vergilerimi, yasal 
haklarımı kaybetmemek için yine Amerika Birleşik Devlet-
leri sınırları içerisinde ödemiştim.”
Herkese bol şans,
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Bu nedenledir ki sadece ülkemizde değil tüm dünyada bir-
çok öğrenci tıp eğitimine yönelmektedir. Bu öğrencilerin 
önemli bir kısmı kendi ülkelerinde bu eğitimi tercih etmek-
tedir. Ancak hem tıp eğitiminin kişilere uluslararası bir kari-
yer imkani da sunuyor olması hem de tıp alanında başarının 
en son ve modern eğitim tekniklerine -diğer pekçok branşa 
oranla daha fazla- ihtiyaç duyuyor olması, birçok uluslara-
rası öğrencinin yurtdışında tıp eğitimine ilgi göstermesine 
yol açmıştır. Bu alanda en çok rağbet gören ülkelerden biri 
de hiç şüphesiz İngiltere’dir.

Tıp eğitimi için İngiltere’nin bu kadar ilgi görmesinin en 
önemli nedeni, her şeyden önce İngiliz tıp sisteminin başa-
rısıdır. Dünyanın en geniş, yaygın ve en çok çalışanı bulunan 
tıp sistemlerinden birine sahip olan İngiltere’nin tıp alanın-
da yaptığı düzenlemeler, tüm dünyada izlenmekte ve takdir 
edilmekte, ayrıca birçok ülke tarafından da model olarak 
kabul edilmektedir. 

Bunun en önemli nedenlerinden biri, ülkedeki tıp eğitimi 
standartlarının oldukça yüksek olmasıdır. Kaldı ki bu stan-
dartlar çeşitli ulusal örgütlerin kontrol ve standardizasyon 
uygulamaları ile güven altına alınır. Bu nedenledir ki bir 
İngiliz üniversitesinden alınan tıp diploması, tüm dünyada 
tanınır.

İngiltere, tıp eğitimi yanında tıp alanında yapılan araştırma-
lar açısından da öncü ülkelerden biri konumundadır. Yine 

ülkede verilen tıp eğitimi de araştırmaya önem verecek şe-
kilde düzenlenmiştir. Ülkedeki üniversitelerin modern ve 
prestijli imajına, akademik araştırmaya verilen bu önem de 
eklenince İngiltere’de tıp eğitiminin uluslararası öğrencile-
rin artan ilgisi ile karşılaşması gayet doğaldır.

İngiltere’de yüksek öğrenim sistemini ve üniversitelerin uy-
ması gereken esasları belirleyen, bizdeki Yüksek Öğrenim 
Kurumu YÖK benzeri bir kuruluş yoktur. Bununla beraber, 
sahip olduğu kritik önem nedeni ile tıp eğitimine özel bir 
düzenleme bulunmaktadır. Buna göre, İngiltere’de tıp eğiti-
minin esaslarını General Medical Council isimli kurum be-
lirler. Bu nedenle ülkede tıp eğitimi veren yüksek öğrenim 

kurumlarının tamamının eğitim metodları, 
müfredatları ve sınav sistemleri hemen he-
men birbirinin aynısıdır. Bununla beraber 
İngiltere’de tıp eğitiminin süresi üniversite-
ye göre değişebilmektedir.

İngiltere’de temel tıp eğitimi normal olarak 
5 yıl sürmektedir. Programı sunan üniver-
sitenin sistemine göre biraz farklılık gös-
terme durumu olsa da genel olarak ilk 2 yıl 
akademik program alınmakta, sonraki 3 yıl 
ise klinik çalışma yapılmaktadır . Bundan 
farklı durumlar temel olarak iki şekilde or-
taya çıkabilir ve tıp eğitimi 6 ila 7 yıla uza-
yabilir. Bu sürece intercaleated degree adı 
verilmektedir.

Öğrencilerin aldıkları tıp eğitimini, belirli 
alanlarda daha da derinleştirmelerine ola-

İNGİLTERE’DE

TIP EĞİTİMİ
Doktorluk, oldukça zor ve meşakatli bir meslek olmakla beraber, vaat ettiği kariyer 
ve yüksek standartlı yaşam olanakları yanında, ifade ettiği insani değerler nedeni 
ile her zaman için en gözde mesleklerden biri olmuştur.
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nak sağlayan ve araştırma odaklı olan, bir veya 2 senelik 
programlar olarak sunulan “Intercaleted Degree” isimli 
programlar ogrencilere genel bir ders programı sunabile-
cegi gibi bazı üniversitelerde de belli uzmanlık alanlarına 
(bağışıklık sistemi, pataloji, tıp tarihi, vb) yoğunlaşma imka-
nı sağlanmaktadır. 

İngiltere’de bulunan okullardan sadece pek azı, temel tıp 
eğitimi dahilinde öğrencilerine bu degree programlarını 
vermektedir. Bu okullarda öğrencinin bu programı almak ya 
da almamak yönünde bir seçeneği yoktur. Bu programların 
zorunlu olarak alındığı bir okulda tıp eğitimi alan bir öğren-
ci, tıp egitimini ancak 6 yılda tamamlayabilmektedir. 

Tıp eğitimi veren okulların çoğunda ise, bu bir senelik eği-
tim opsiyonel olarak sunulmaktadır, yani seçim öğrencinin 
kendisine bırakılmıştır. Dolayısıyla Intercaleted Degree 
yapmayan bir öğrencinin tıp eğitimini 5 senede tamamla-
ması mümkün olmaktadır. İşte temel tıp eğitimi dediğimiz 5 
senelik eğitim budur.

Bununla beraber genellikle pekçok öğrenci oldukça geniş 
bir yelpazede sunulan bu 1 senelik opsiyonel eğitime katıl-
maktadır. Intercaleted Degree, ikinci, üçüncü veya dördüncü 
senenin sonunda alınabilmektedir. Birçok öğrenci ikinci yı-
lın sonunda bu eğitimi almayı tercih eder. Bu şekilde Inter-
caleted Degree, 5 senelik temel eğitimin ilk iki senesi olan 
“preclinical” ile son üç senesi olan “clinical” eğitimin tam 
ortasına denk gelmektedir. 

Diğer bir durum ise tıp eğitiminin 4 sene sürdüğü durumdur. 
Bunun temel nedeni ise kimi eğitim kurumlarının, standart 
5 senelik tıp eğitimini yoğunlaştırarak öğrencilere 4 senede 
sunmasıdır. 4 senelik bu programlar, yazımızda daha önce 
değindiğimiz General Medical Council isimli kurumun dü-
zenlemeleri sebebi ile, müfredat ve içerik olarak 5 senelik 
tıp eğitiminden farklı olamamaktadır. Bu nedenledir ki 4 
senelik bir diploma ile 5 senelik bir diplomanın birbirinden 
farkı yoktur.

İngiltere’de doktor olarak çalışmak isteyebilecek öğrenciler 
için şunu hatırlatmamız gerekli. Bu eğitimlerden herhangi 
birini tamamlayan öğrenci, stajyer doktor olacaktır. Bunun-
la beraber, 4, 5 veya 6 senelik, hangi programdan mezun 
olunursa olunsun, İngiltere’de doktor olmak isteyen bir 
kişinin, bu temel eğitimden sonra ek olarak iki senelik bir 
eğitim daha alması gerekmektedir. Bu eğitim de Foundation 
olarak adlandırılır ve bu eğitim sonrası doktorlar, istedikleri 
bir tıp dalında ya da belirli bir alanda uzmanlaşma yolunu 
tercih edebilirler. Ardından General Medical Council tara-
fından register/kayıt edilirler.

 Daha önce de değindiğimiz gibi, İngiltere’de tıp eğitimi, hem 
İngiliz hem de uluslararası öğrenciler tarafından yoğun ilgi 
görmektedir. Ancak tam aksi şekilde tıp eğitimi veren üni-
versitelerin sayısı ise oldukça kısıtlıdır. (Biz bu yazıyı kale-
me aldığımız sıradada, tüm Birleşik Krallık sınırları içinde 
General Medical Council tarafından tanınan sadece 32 okul 
tıp eğitimi sunmaktaydı. Bu okulların 24’ü İngiltere’de, 5’i 
İskoçya’da, 2’si Galler’de ve 1’i Kuzey İrlanda’da bulunuyor-
du.) Bu yoğun talep ve kontenjan azlığı nedeni İngiliz hükü-
metleri tıp fakültelerine yabancı öğrenci alımına, okulların 
bölüm kontenjanları oranında, çeşitli sınırlamalar getirmiş-
tir. Öyle ki kimi okullar tıp fakültelerine sadece 5 uluslara-
rası öğrenci kabul edebilmektedir. Gene yabancı öğrencile-
rin tıp fakültelerine başvurularına da sınırlama getirilmiştir. 
Bir uluslararası öğrenci, normalde beş farklı İngiliz üniver-
sitesine başvuru yapabilirken, konu tıp eğitimi olunca en 
fazla dört tıp fakültesine başvuru yapabilmektedir. 

İngiltere’de tıp eğitimi için giriş koşulları oldukça ciddi tu-
tulmakta, kabul alabilmek birçok Avrupa ülkesi ile karşı-
laştırıldığında çok daha zor olabilmektedir. Adayların, hem 
temel bilimler hem de İngilizce yeterliliği açısından yüksek 
standartta öğrenciler olması istenmektedir.

Tıp fakültelerinin istediği koşullar ise genel olarak orta öğ-
retim not ortalaması, yabancı dil seviyesi, maddi yeterlilik 
ve okulun talep ettiği üç alanda ön hazırlık eğitimi (A Level) 
şeklinde özetlenebilir. Bu üç A Level okullara göre değişe-
bilmekle beraber kimya ve biyoloji çoğu zaman tüm okullar 
tarafından istenmektedir. Türk lise diplomasi tıp program-
larına katılım için yeterli olmayıp öğrencilerin, eğer A level 
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yapmamis iseler, IB, Abitur, AP vb. uluslararası kalifikas-
yonlardan birisini almış olmaları gerekmektedir. 

Ayrıca birçok okul diğer koşullara ek olarak UKCAT (UK 
Clinical Aptitude Test), BMAT (BioMedical Admissions Test) 
veya GAMSAT (Graduate Medical School Admissions Test) 
testlerinden birinin alınmasını şart koşabilmektedir. Bu ne-
denle İngiltere’de tıp eğitimi almak isteyen adayların, baş-
vuruları öncesinde bu testler hakkında bilgi sahibi olmaları 
yararlarına olacaktır. Bu testler hakkında daha geniş bilgiyi 
dergimizin ilerleyen sayfalarında, “Merak Ettikleriniz” bölü-
münde bulabilirsiniz.

Sadece akademik yeterlilik ve/veya İngilizce seviyesi çoğu 
zaman tek başına yeterli olamamakta, adayların kişisel 
özellikleri de önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle kişilerin 
insan ilişkilerinde başarılı, kendini bu işe adayabilecek ve 
oldukça zor bir eğitim olan tıp eğitiminin üstesinden gele-
bilecek kişiler olduklarını bir şekilde ifade edebilmeleri ge-

rekmektedir. Bu nedenle geçmişinde bir şekilde tıp ile içiçe 
olabilmiş, bu alanda gönüllü ya da ücretli çalışmalar yapa-
bilmiş olmak tercih sebebi olabilmektedir. Gene aynı neden-
den ötürü üniversiteler, özellikle 4 senelik tıp eğitimi veren 
üniversiteler, daha çok sağlık meslek lisesi mezunu veya tıp 
eğitimine özel 1 yıllık hazırlık eğitimi almış öğrencileri ter-
cih etmektedirler. 

Tıp programına basvuru yapan öğrenciler basvurularını ta-
kiben -akademik olarak uygun bulundukları durumlarda- 
ayrıca bir mülakata tabii tutulurlar. 

Bu nedenle başvuru belgeleri genel olarak şu şekilde sı-
ralanabilir;
• IELTS sınav sonucu
• Diploma
• Transcript
• 2 fotoğraf
• Hazırlık eğitimine dair belge (A Level eğitimi)
• Referans mektupları
• Finansal yeterliliğe dair belgeler
• UCAS Formu (İngiltere’de Tıp eğitimi için yapılan tüm 
başvurular UCAS (Universities and Colleges Admissions 
Service) isimli kuruluş tarafından ele alınır.)
• Niyet Mektubu
Tıp , veterinerlik ve diş hekimliği fakülteleri için son baş-
vuru tarihi, 15 Ekim’dir. 

Bu belgelerin ve başvuru koşullarının detaylarının üniver-
siteler arasında farklılık gösterebileceğini unutmayınız. Bu 
nedenle kesin ve doğru bilgi için lütfen eğitim danışmanınız 
ile temasa geçiniz. 
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Almanya’da Üniversite Eğitimi

Almanya’daki ücretsiz üniversite eğitim programlarına, 
üniversite yerleştirme sınavı sonucunda dört yıllık bir üni-
versitenin ilgili bölümüne yerleşme hakkı kazananlar, Mes-
lek Yüksek Okulu (MYO) ve Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) öğ-
rencileri ile mezunları katılabilmektedirler. İki yıllık Meslek 
Yüksek Okulu öğrencileri veya mezunları Almanya’daki bir 
üniversiteye “Dikey Geçiş” yapabilmektedirler. Almanya’da 
üniversite eğitimi görmenin bir diğer önemli şartı da üni-
versitelerin istediği yeterli Almanca bilgisine sahip olmak ve 
bunu Almanca yeterlilik sınavları ile ispatlamaktır. Bu şartı 
yerine getiremeyen ancak temel seviyede Almanca bilgisine 

sahip öğrenciler ise Almanca hazırlık kurslarına katılabil-
mektedir.

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 sürmektedir. Program 
sonrasında öğrenciler bir yıl süreyle Almanya’da çalışma 
imkânına da sahip olmaktadırlar.

Üniversitelerin son başvuru tarihleri ise Bahar Dönemi için 
15 Ocak, Güz Dönemi için ise 15 Temmuz olarak belirlen-
miştir. Bununla beraber mümkün olduğunca erken başvur-
manızı tavsiye deriz.

Almanya’da Almanca Dil Eğitimi

100 milyonu aşkın insanın konuştuğu Almanca, günümüzde 
halen İngilizce’den sonra iş dünyasında en çok kullanılan 
dildir. Bu nedenle her yıl, her yaştan pek çok kişi Almanca 
öğrenmek için Almanya, İsviçre ve Avusturya’ya gitmektedir. 

Ancak Almanca eğitimi için en çok tercih edilen ülke 
Almanya’dır. Türkiye’de de özellikle öğrenciler ile mühen-
dislik ve hukuk alanlarında çalışan profesyonellerin Alman-
ca eğitimi için Frankfurt, Düsseldorf, Berlin ve Münih gibi 
şehirlerde yoğunlaşan dil okullarına gittiği görülmektedir. 
En çok tercih edilen dil eğitimi programları ise şunlardır:

Genel Almanca Programları: Almanca okuma, yazma, din-

ÜLKELER REHBERİ

ALMANYA
Yüksek öğrenim yelpazesinin çok geniş olduğu Almanya’da dört yüzü aşkın konuda 
öğrenim görmek mümkündür. Almanya’da eğitim görmeye giden öğrenciler, özel-
likle mühendislik, mimarlık ve tıp gibi bölümleri tercih etmektedirler. 
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leme ve konuşma becerinizi arttırmayı amaçlar. 
İş Almancası-Mesleki Almanca Programları: Genel Al-
manca eğitiminin yanında, iş ile ilgili Almanca terimlerinin 
öğretilmesi, ticari yazışmalar, raporlaşma, telefon görüş-
meleri, toplantı ve sunum teknikleri gibi konular, bu prog-
ramların içeriğini oluşturur. 

Akademik Yıl Almanca Programları: Bu programlar dil 
eğitiminin yanında üniversite eğitimine de hazırlayıcı prog-
ramlardır. 

Zertifikat Deutsch Sınavı Hazırlık Kursları: Almanca sevi-
yesini kısa sürede yükseltmek ve kurs sonunda Almanca dil 
yeterliliğini uluslararası bir sertifika ile belgelemek isteyen 
öğrencilere yönelik bir programdır.

Yaz Okulları: Yaz aylarında, 9-17 yaş arası gençlere yönelik 
olarak düzenlenen, Almanca dil eğitimi ve aktivitelerin iç içe 
olduğu programlardır.

En Çok Tercih Edilen Şehirler
 
Berlin: Almanya’nın başkenti ve en büyük şehridir. Müzeler 
Adası, Kültür Forumu ve Dahlem´deki müze ve koleksiyon-
lar dünya çapında önem taşımaktadır. Berlin, sanat alanın-
da da dünyanın en önemli şehirleri arasındadır. Üç opera, 
bir filarmoni, birçok tiyatro, konser salonu ve kütüphanenin 
yanı sıra, Berlin Film Festivali, festival haftaları ve tiyatro 
günleri, tüm sanatseverleri Berlin é çekmektedir. Türkler, 
Berlin´deki en kalabalık yabancı nüfusunu oluştururlar. 

Kreuzberg İlçesi Türklerin en yoğun olarak yerleşik olduğu 
bölgelerdendir.
Bremen: İşlek bir liman ve sanayi kentidir. Kuzey Denizí nden 
77 km içeride, Weser Irmağı kıyısındaki kent Bremen eya-
letinin başkentidir. Kentin, Weser Irmağı́ nın sağ kıyısında-
ki bölümü iş merkezidir. Bremen, Rönesans döneminden 
kalma belediye binası, 800 yıllık St. Peter Katedrali ve eski 
Schütting - Tüccarlar Evi – ile ünlüdür. Kentin banliyölerin-
de, örneğin Weser Irmağı́ nın sol kıyısındaki yeni kentte, şi-
rin ve güzel evler vardır. Üç şeritli bulvarları ve çiçek tarla-
rıyla bu kesim “Avrupa´nın bahçe kenti” olarak anılır. 

Frankfurt: Her şeyden önce Almanya´da Frankfurt ismi ile 
anılan iki kent bulunduğunu belirtelim. Bu kentler birbir-
lerinden ayrılması için kıyılarında bulundukları nehirlerle 
birlikte anılırlar. Eski batı Almanya kısmında olanın tam adı 
Frankfurt Am Main olup, sadece Frankfurt denilince anla-
şılması gereken yer burasıdır. Frankfurt t́a devasa binalara 
boynunuz geriye eğilebildiğince bakıp hayran olabilir, bol 
miktarda İtalyan, Kore ve Çin restoranına, meraklısı iseniz, 
hemen her yerde müzeye rastlayabilirsiniz. Dünyanın en 
büyük kitap fuarı olarak kabul edilen Frankfurt Kitap Fu-
arı, yayın ve elektronik yayıncılık alanında faaliyet gösteren 
kuruluşların katılımıyla 1949 yılından bu yana bu kentte ger-
çekleştirilmektedir. Fuarlar kenti Frankfurt t́an bahseder-
ken, otomobil dünyasının kalbinin attığı Frankfurt Otomobil 
Fuarı da unutulmamalıdır.

Hamburg:  Almanya´nın ikinci büyük şehridir ve kendi başına 
ayrı bir eyaleti oluşturur. Aynı zamanda Avrupa Birliğí ndeki 
en büyük 6. metropoldür. Almanya´nın dünyaya açılan kapısı 
da denilen kent, ülkenin en büyük limanına da sahiptir. 

Münih: Almanya´nın 3. büyük şehri olan Münih, Bavyera 
Eyaletí nin en büyük şehri ve başkentidir. Münih, Avrupa’nın 
önde gelen finans ve toptan ticaret merkezlerinden biri 
durumundadır. Üniversitesi, akademileri, tarihsel anıtları, 
ünlü müzeleri ve her yıl ekim ayında düzenlenen festivaliyle 
farklı kesimlerden insanları barındıran kentin kendine özgü 
bir dinamizmi vardır ve ekonomik koşullardan dolayı yaşam 
standardı oldukça yüksektir. Avrupa´nın en önemli kültür 
şehirlerinden biri olarak nitelendirilen Münih t́e sizlere 
farklı seçenekler sunan birçok müzeyi görebilirsiniz. 

GENEL BİLGİLER

Yüzölçümü : 357.031km²
Nüfus : 82.398.326 
Başkenti : Berlin
Dil : Almanca
Para Birimi : Euro
Uçuş Süresi : 2 saat
Saat Farkı : 1 saat geri
Telefon Kodu : +49
İklim : Genel olarak ılıman bir iklime sahiptir. Ku-
zey ve Kuzeybatı bölgeleri okyanusun ve Gulf Stream akın-
tısının ılıman etkisine açıktır. Doğu bölgelerde ise daha 
karasal bir iklim görülür. Ülke genelinde soğuk, bulutlu, 
rutubetli kışlar görüldüğü söylenebilir. Yazlar ise sıcaktır ve 
zaman zaman 30 derecenin üzerine çıkabilmektedir.



MAZGAZINE
UEDUCATION

45

Bu nedenle, sadece ülkemizden yurtdışına çıkan öğrenciler 
değil, tüm dünyadan uluslararası öğrenciler eğitimlerini fi-
nanse etmenin farklı yollarını arıyorlar. Bunların en başında 
da burslar geliyor. Biz de bu sayımızda sizler için burslar 
konusunu inceledik.

Burs! İyi Ama Kime; İhtiyaç Sahibine Mi Başarılı Öğrenciye 
Mi?

Burslar konusunda kabul etmemiz gereken ilk olgu, yurtdı-
şındaki öğretim kurumlarının çoğu zaman öğrencinin maddi 
ihtiyacı ile değil başarı seviyesi ile ilgilendikleridir. Zira bu 
okullar, kendilerini gerek akademik çevrede gerekse sosyal 
alanda en iyi şekilde temsil edecek öğrencilere burs vermek 
amacındadırlar. Kaldı ki adayların mali ihtiyaçları göz önün-
de bulundurularak burs verilecek olsa bile, adaylar arasın-
daki sıralamada geçmiş akademik başarının en önemli ikin-
ci kriter olacağı da açıktır. 

Dil Okulu&Yüksek Öğrenim?

Maalesef dil eğitimi almak için yurtdışındaki okullardan burs 
bulmak mümkün olamamaktadır. Yurtdışındaki dil okulları, 
temsiliklerini yapan eğitim danışmanlığı firmalarına çeşitli 
- özellikle dönemsel ve promosyonel- indirimler sunarlar ve 
bu acenteler de bu indirimleri öğrencilerine yansıtırlar. An-
cak bunlar burs olarak tanımlanmamalıdır. Zira bunlarda 
bir liyakat kriteri yoktur.

Diğer yandan yurtdışında birçok yüksek öğrenim kurumu, 
uluslararası öğrencilere kendi bütçelerine göre değişen 
oranlarda burs vermektedir. Özellikle alınan eğitimin aka-
demik seviyesi yükseldikçe, okullardan burs bulma şansı 
artmaktadır. Bununla beraber bu burslara gösterilen talep 
çok fazla olduğu için çok ciddi kriterler konulmuştur. Ayrıca 
bursların koşulları, burs veren kuruma bağlı olarak değiş-
mektedir. Biz gene de sizler için genel olarak talep edilebi-
lecek şartları derledik.

Burs Kazanabilmenin Koşulları

Yukarıda da kendi kendine ortaya çıktığı gibi, en önemli kri-
ter hiç şüphesiz öğrencinin akademik geçmişi ve başarıla-
rıdır. Bununla birlikte, hemen hemen hiçbir burs, yegane bu 
kritere göre verilmez. Hemen her durumda başka etkenler 
de önem arzeder. Bu etkenlerin başlıcaları bilimsel, sportif 
ve sanatsal beceriler, bu alanlarda kazanılan ödül ve sergi-
lenen beceriler, toplum yararına faaliyetlerde bulunmak ve 
sosyal etkinliklere katılım gibi etkenlerdir. Bu nedenle burs 
başvurusu yapan adayların sadece akademik başarılarına 
güvenmeleri de hata olacaktır.

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

Bu noktada spor burslarına da değinmek yararlı olacaktır. 
Yurtdışında, özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde birçok 
üniversite belli bir sportif branşta başarılı olan öğrencilere 
spor bursları da sunmaktadır. Burada en önemli kriter ilgili 
branşta yetenek -ve kimi zaman kulüp bazında amatör veya 
profesyonel olarak spor yapmak- olsa bile spor burslarına 
başvuran adaylar da durumlarının başvurdukları akademik 
programların gerektirdiği şartlara uygun olduğunu kanıtla-
mak zorundadırlar. 

Her durumda adayın eğitim göreceği yabancı dili iyi biliyor 
ve etkin olarak kullanabiliyor olması çok önemlidir. Gene 
birden fazla dilde iletişim kurabilme becerisi, adayın burs 
bulma şansını arttıran bir diğer faktör olacaktır.

BURSLAR
Yurtdışında eğitim almanın en önemli koşullarından birisinin, bu eğitimin mali 
boyutunu karşılayabilmek olduğu tartışmasız bir gerçektir. Zira yurtdışında eğitim 
alabilmek, sadece okul ücretleri değil, konaklama, yemek ve yaşam, uçak bileti 
ve ulaşım, vize ve pasaport gibi farklı masraf kalemlerinin üstüste yığılmasına yol 
açabilir.
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Ayrıca bursa aday olan kişinin kendini çok iyi ifade edebil-
mesi ve okul yetkililerini, niçin bursu hak ettiğine ne niçin 
kendisine burs vermeleri gerektiğine ikna edebilmesi de 
çok önemlidir. Bu nedenle aday, iyi bir kişisel tanıtım ve 
amaç yazısı yazmalıdır, bir bütün olarak kendisi ile ilgili iyi 
bir sunum yapabilmelidir.

Burs Veren Kimi Kurumlar

Burslar ile ilgili adayların da dikkat etmesi gereken önem-
li noktalar vardır. Bunların başında bursun güvenilirliği 
gelmektedir. Özellikle internet ortamında rastlanılan burs 
ilanları iyi araştırılmalı ve değerlendirilmelidir.

Bunun yanında ülkemizde pekçok köklü kuruluş da burs 
vermektedir. Bu kuruluşlardan yurtdışında eğitim için 
burs verenlerden bazıları:

FULBRIGHT Komisyonu, British Council, Rotary Internati-
onal, TÜBİTAK, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği,  Türk 
Eğitim Vakfı, İstanbul Ticaret Borsası Vakfı, İstanbul Ticaret 
Odası Vakfı, Koç Vakfı, Sağlık ve Eğitim Vakfı, Nejat Eczacı-
başı Vakfı, Finans Vakfı, Galatasaray Egitim Vakfı...

Gene WHO-Dünya sağlık Örgütü, Avrupa Birliği Komisyonu, 
Avrupa Perlamentosu Eğitim Komisyonu, Birleşmiş Millet-
ler (ve Birleşmiş Milletlere bağlı, UNESCO, UNICEF, UNF-
PA, UNHCR gibi alt kurumlar) ILO-Uluslararası Çalışma 
Örgütü, IMF, Atom Enerjisi Kurumu, NATO, OECD gibi on-
larca uluslararası kurum da uluslararası öğrencilere burs 
vermektedirler.

Bu bursların haricinde birçok ülke MEB ve Dışişleri Ba-
kanlığı ile koordinasyonlu olarak çeşitli alanlarda burs-
lar vermektedir. Bu burslar ile ilgili bilgileri Milli Eğitim 
Bakanlığı́ nın web sitesinden takip edebilirsiniz. Gene YÖK, 
yurtdışında doktora eğitimi alacak adaylara burs sunmak-
tadır.
Ayrıca her aday, başvurduğu bursun koşullarını ve kapsa-
mını, hangi durumlarda bursun kesilebileceğini iyice öğ-
renmelidir. Bilgi eksikliği ya da yanlış bilgilendirme sonu-
cu bursun kesilmesi, eğitimini buna bağlamış öğrencilerin 
eğitim planlarının yarıda kesilmesine yol açabilir. Yine ge-
rek burs bulabilmenin gerekse burslar ile ilgili işlemlerin 

oldukça zaman aldığı unutulmamalı, üniversite başvurula-
rından en az 1 sene önce burs araştırması için çalışmaya 
başlanmalıdır.

Yurtdışında burslar konusunda UED Üyesi eğitim danışman-
lığı firmaları ile de temasa geçebilirsiniz. Üyelerimiz size 
kendileri burs sunamaz ya da burs bulmayı garanti edemez. 
Bununla beraber temsilciliklerini yaptıkları yurtdışı eğitim 
kurumlarının sundukları burslar, bu bursların koşulları, 
adayın başarılı olma şansı gibi konularda adayı bilgilendi-
rerek, burs konusunda da danışmalık yoluyla adaylara yar-
dımcı olacaklardır.

Chelsea Court, Triq l-Imghazel, Swieqi, St. Julians SWQ 3150, Malta
tel. (+356) 2137 0694    fax. (+356) 2137 0607 

email. info@clubclass.com.mt    web. www.clubclass.com.mt

OKUL   KONAKLAMA   TESISLER

‘Hepsi tek çatı altında’

Uzun dönem programlar için özel fırsatlar

.
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Merhaba.

Ben Zeynep Çengel. 

Ben Eylül ayında Dublin’ deki International House’un iki haftalık bir kurs programına 
katıldım.

Aynı zamanda ilk yurtdışı seyahatim olduğu için tedirgindim fakat daha Dublin’e adım 
attığım an bu korkuların yersiz olduğunu anladım. Çünkü herkes yabancı insanlara karşı 
çok nazikti. Gece 11:30 da indiğim için taksi tutmak zorunda kaldım. Önceden danış-
manlık firmamızın elimize verdiği adresi, taksi şöförüne verdim ve hiç sorun yaşamadan 
kalacağım eve ulaştım. 

Aile çok sıcakkanlıydı. Sürekli konuştular. Genç bir çift ve ikibuçuk yaşında bir oğulları 
vardı. Gittiğiniz okuldan tembihli olarak sizinle süreki konuşuyorlar. Soru soruyorlar. İlk 
gün “okey” ve “ it’s okey” dışında pek bir şey konuşmadım. Çünkü “aptal bi şey söyleyip 
rezil olucam” korkusu oluyor illa. 

Pazartesi günü okula gittim. Okuldaki hocalar ve personel gerçekten çok ilgili ve sıcak-
kanlıydı. Küçük bi sınav yapıldı ve birer hoca her öğrenciyle beşer dakika konuştu sevi-
yesini anlayabilmek için. Okulumda hiç Türk yoktu ve daha önce de hiç gelmemiş. Fakat 
asla bunun sıkıntısını hissetmiyorsunuz. Hatta çevrenizde Türkçe konuşacak birilerinin 
olmaması çok daha iyi. O gün evdekinden çok daha rahattım konuşma konusunda. Çünkü 
herkes benim kadar konuşuyor ve kimse kimsenin hatalarına dikkat etmeden bir şekilde 
anlaşmanın yoluna bakıyordu sadece. 

Sınıfım 13 kişilikti. İki tane hocamız vardı. Hocalarım çok iyiydi. Eğer Türkiye’ de bir 
üniversitede hazırlık eğitimi gördüyseniz, farkı daha ilk dersten anlarsınız. Öğretim tek-
nikleri çok eğlenceli ve verimliydi. Derslerde hiç sıkılmadım. 

Şehir merkezi küçük bir yer. Yürüyerek her yere ulaşabiliyorsunuz. Şehrin bir metro hattı 
var fakat çok uzun değil, tercih edilmiyor. Otobüsle her yere ulaşım çok rahat ve sanı-
rım şehirdeki en yardımsever insanlar otobüs şöförleriydi. Ulaşım konusunda hiç sıkıntı 
yaşamıyorsunuz. Yemek yemek için bir çok alternatif var. Her yerde harika sandviççiler 
var. Hem doyurucu hem ekonomik. Zaten aile yanında konaklama aldığınızda sabah ve 
akşam yemeğini evde yeme şansınız var. Irish yemekleri güzel fakat bize göre biraz kuru. 
Türkiye’ye dönerken aklımda bi tek çorba vardı.

Tek kötü yanı elbette ki hava. Biz eylül ayında İstanbul’ dan uçağa bindiğimizde hava 
30 dereceydi, Dublin’e indiğimizde 14 derece. Bu konuda biraz sıkıntı yaşadık. Sürekli 
yağmur yağdı. Her gün. Ama bikaç gün içinde alışıyor insan. Ben eğitim danışmanlığı 
aldığım firmanın danışmanlığından da, Dublin’ deki okulumdan da çok memnun kaldım. 
Eğer Dublin’ i tercih edecekseniz en önemli tavsiyem gideceğiniz tarihin hava durumuna 
göre hazırlık yapın ve havalanından taksiye binmeyin. Çok pahalı.

sevgiler. 

Zeynep

öğrenci izlenimleri
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Marmara Üniversitesi Hazırlık Sınıfları arasında, İngilizce konuşulan bir ülkeye 
özgü geleneği tanıtmak amacıyla düzenlenen proje yarışmasına, kazanmayı çok da 
düşünmeden katıldık arkadaşım Zeynep’ le. Projemizin konusu “ halloween” di. İyi bir 
hazırlık sonucu yarışmada 3. olduk ve eğitim danışmanlığı firmamızın sponsorluğun-
da İrlanda’ da dil eğitimi kazandık. 

Tarif edilemez bir mutluluktu sanırım. Yaşadığımız heyecan Atatürk Havalimanı’nda 
başladı ve 2 hafta sonunda tekrar Atatürk Havalimanı’nda son buldu. Bir an olsun 
bu heyecan azalmadı. Sürekli yeni insanlarla iletişim içinde olmak kimsenin Türkçe 
bilmemesi kendini bi şekilde ifade etmeye çalışmak hepsi apayrı heyecanlardı. 2 hafta 
hep gözümüze hep az görünmüştü ama bize olan katkısı çok büyük oldu. 

Dublin’ de okulun seçtiği gönüllü ailelerin yanında kalmayı tercih ettik. İyi de oldu sa-
nırım bizim için. Okuldan eve geldiğimizde de sürekli İngilizce konuştuğun bi ortam 
olması güzel ve faydalıydı. İtalyan bir oda arkadaşım vardı evde. Kısa süre de olsa 
güzel şeyler paylaştık. Sınıfımda hiç Türk öğrenci olmaması iyi bir avantajdı. Burdan 
giderken kimseyle anlaşamayacağımı düşünürken geri döndüğümde bu kadar çok ar-
kadaşımın olması inanılmaz mutluluk verici.

Okul çıkışları Zeynep ile birlikte elimizde bir haritayla belki de kaybola kaybola gez-
dik her yeri. Hem tek başına hiç bilmediğin bi ülkede olmanın verdiği heyecan ve merak 
hem de yeni yerler keşfetmenin kazandırdığı özgüven tarif edilemez.

Bu dil kursuna giderken bize her konuda destek olan eğitim danışmanlığı firmama ve 
özellikler danışmanıme teşekkür etmek en önemlisi sanırım.

Son olarak böyle bir heyecan yaşamak için beklenmemeli herkese tavsiye edebilirim

Sevgiler…

Saliha Damar

öğrenci izlenimleri
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UKCAT(UK Clinical Aptitude Test) nedir?

İngiltere’de tıp veya dişçilik eğitimi almak isteyen aday öğ-
rencilerden istenilen bir testtir. Klinik Yetenek Testi olarak 
adlandırılabilir. Bu test müfredat ile ilgili değildir ve herhan-
gi bir şekilde bilimsel akademik seviyeyi ölçmeye odaklan-
mamıştır. Şu an İngiltere’de tıp eğitimi veren 26 üniversi-
te bu sınavı isteyebilmektedir. Bu test daha çok adayların 
kavramsal yeteneklerini ve tıp alanında başarılı olabilmek 
için gerekli olacak diğer kişisel niteliklere dair güvenilir bilgi 
edinmeyi amaçlamaktadır. Bu sınav, sadece sınava girilen 
yıl yapılan başvuruları kapsar ve sonraki sene  yeniden baş-
vuru yapılacaksa sınava yeniden girmek gerekecektir. Bu-
nunla beraber, Türk öğrencilerinin bu sınava girmeleri çoğu 
zaman bir kabul şartı olarak belirtilmemektedir. Bu konu-
daki kesin bilgiyi, başvuru yapacağınız okuldan veya eğitim 
danışmanınızdan almanız tavsiye edilmektedir.

Bu test hakkında daha geniş bilgi ve örnek sorular için;
www.ukcat.ac.uk

BMAT (BioMedical Admissions Test) nedir?

İngiltere’de tıp ya da veterinerlik alanında eğitim almak 
isteyen öğrencilerden istenebilen bir testtir. Kağıt&kalem 
şeklinde klasik bir test olan BMAT, çoktan seçmeli -veya 
kısa cevaplı- 62 soru ve öğrenciye verilen 4 konu başlığı 
içerisinden birini seçtiği ve bir makale yazdığı bir “essay” 
bölümden oluşmaktadır. 62 sorunun ilk kısmı kişisel yete-

nekleri, ikinci kısmı bilimsel bilgiyi, son makale kısmı ise 
yazım yeteneklerini ölçmektedir. Şu an İngiltere’de tıp eğiti-
mi veren 6 üniversite bu sınavı istemektedir. 

Bu test hakkında daha geniş bilgi ve örnek sorular için;
http://www.admissionstests.cambridgeassessment.org.
uk/adt/bmat

GAMSAT (Graduate Medical School Admissions Test) ne-
dir?

Bu test aslında Australian Council for Educational Research 
(ACER) tarafından geliştirilmiş bir test olmakla beraber, 
şu an İngiltere’de 6 üniversite tıp eğitimi için adaylardan 
bu sınavı almalarını istemeketedir. Sınav gerek doğal ola-
rak sahip olunan gerekse geçmiş tecrübele veya eğitim ile 
daha sonra kazanılan yetenek ve becerileri ölçmektedir. Bu 
ölçümün kapsamı, hem temel bilimler ile ilgili hem de anali-
tik düşünme, problem çözme veya yazılı anlatım gibi kişisel 
özellikler ile ilgilidir.

Bu test hakkında daha geniş bilgi ve örnek sorular için;
www.gamsatuk.org

MERAK 

ETTİKLERİNİZ
Dergimizin bu son sayfasında merak edebileceğinizi düşündüğümüz ve öğrencilerimiz 
tarafından bize çok sık sorulan soruların cevaplarını derledik. Siz de merak ettiğiniz 
konulardaki sorularınızı info@ued.org.tr adresine iletin, hem anında cevaplansın 
hem de bir sonraki sayımızın “merak ettikleriniz” bölümünde yayınlansın. Soruları 
bu sayfalarda yayınlanan öğrencilerimiz, yurtdışı eğitimleri süresince kendilerine 
birçok avantaj sağlayacak olan “Uluslararası Öğrenci Kimlik Kartı” kazanacaklardır.
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Hedefimiz; 

Yurtdışı eğitim sektöründe, çağımızın 
gerektirdiği kalite standartlarını 
oluşturmaktır.

Misyonumuz; 

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

Vizyonumuz;

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

YURTDIŞINA GİTMEDEN 
ÖNCE BİR BİLENE SORUN!

www.ued.org.tr
info@ued.org.tr




