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Merhaba Sevgili Okuyucularımız,

Sonbahar, belki de pek çoğumuzun kış 
dönemine girildiği için pek sevmediği bir 
mevsim olsa da, aslında başlangıçların 
dönemidir, yeni başlangıçlar ise her zaman 
insana umut verir. Gerçekten de bu sonbahar, 
UED açısından umut verici, çok güzel bir 
başlangıca sahne oldu.

UED, tüm dünyadan eğitim kurumlarının oyları ile, uluslararası 
eğitim sektörünün önde gelen yayını olan Study Travel Magazine’in 
düzenlediği Star Awards’da büyük bir başarı kazandı ve ikinci kez 
STAR AGENCY ASSOCIATION unvanını kazandı.

Ayrıca, üyemiz olan eğitim danışmanlık firmalarının oyları ile 
bizce dünyanın en başarılı dil okullarını belirlediğimiz UED 
Agency Awards of Turkey ödüllerini üçüncü kez organize ettik ve 
kazananlarını belirledik. Dergimizin ilerleyen sayfalarında her iki 
konuda da detaylı bilgi bulabileceksiniz.

Bunun yanında bu sayımızda, İngilizce dil eğitimi almak isteyen 
kişiler için, günden güne daha popüler birer alternatif haline gelen 
Avustralya, İrlanda’da ve Malta’da İngilizce dil eğitimi konularını 
ele aldık. İrlanda’nın önde gelen dil okullarından Atlas Language 
School’un uluslararası pazarlama müdürü Bayan Kathi Gerth ile 
yaptığımız röportajı, sadece İrlanda değil farklı ülkeleri de düşünen 
tüm öğrencilerimizin okumasını tavsiye ediyoruz.

Diğer diller arasında ise, bu sayımızda İtalyanca, Almanca ve Rusça 
dil eğitimine yer vermeye, dolayısıyla bu dillerin anavatanı olan 
İtalya, Almanya ve Rusya’yı incelemeye karar verdik.

Yükseköğretim konusunda genellikle pek çok kişi tarafından tercih 
edilen ülke olarak İngiltere’de yükseköğretim konusuna farklı bir 
bakış açısı getirerek, bu sayımızda Yüksek Öğrenimde College 
Alternatifi ve İngiltere konusuna değinmek istedik.

Yüksek öğrenim konusunda dergimizde yer verdiğimiz diğer ülke 
ise, özellikle eğitim dili İngilizce olan eğitim programlarındaki 
zenginliği nedeni ile çok tercih edilen İspanya oldu. Bu sayıda bir de 
İngilizce öğretmenleri için önemli olan bir konuya, Teacher Training 
kurslarına değindik ve bu alanda öne çıkan sertifikaları inceledik.

9. sayımızda da yer verdiğimiz haberler, önemli tarihler, ülke 
rehberi ve merak ettikleriniz bölümlerini de ilgi ile okuyacağınızı 
düşünüyoruz.

Bu sayımızı da beğenerek okuyacağınızı umuyor, sonbaharın 
gelmesi ve yeni yılın yaklaşmasıyla sizin de hayal ettiğiniz yeni 
başlangıçları yapabilmenizi diliyoruz.

Gökçe Bayram

ULUSLARARASI EĞİTİM DANIŞMANLARI DERNEĞİ UED’NİN ÜCRETSİZ YAYINIDIR.

Avustralya’da
İngilizce Dil Eğitimi
Günümüzde küresel dil olarak kabul edilen İngilizce eğitimi 
alan ve sayılarının bir milyarı geçtiği tahmin edilen dünya 
vatandaşlarının bu eğitimleri için tercih ettiği ülkelerin ba-
şında İngiltere ve Birleşik Krallık gelse de, anadili İngilizce 
olan ülkelerin tamamında İngilizce eğitimi bir endüstri hali-
ni almıştır. Sayfa 32

Ülke Rehberi
Fransa
Fransa, Avrupa’nın en gelişmiş, bunun yanında en kök-
lü tarihe ve yerleşmiş kültüre sahip ülkelerinden biridir. 
Fransa’nın Avrupa ve dünya tarihindeki önemini ve bir kültür 
olarak etkisini her kilometre taşı ile anlatmak sanırız olduk-
ça uzun ve zahmetli bir işe kalkışmak olurdu. Ortaçağdan 
Rönesans’a, İmparatorluk döneminden dünyanın uzak kö-
şelerindeki sayısız koloniye, Fransız Devrimi’nden İnsan ve 
Yurttaş Hakları Bildiri’sine, Fransız-Kızılderili Savaşı’ndan 
2. Dünya Savaşı’ndaki rolüne kadar Fransa dünya tarihinde 
yadsınamaz bir öneme sahiptir. Sayfa 44  

Proud winners of the UED Agency 
Award for Best English Language 
School Ireland 2014 and 2015

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

Facilities include:
• 25 bright classrooms
• Library
• Large computer room
• Student cafe
• Student lounge

We look forward to welcoming you to our school!

150914b - Turkish Ad - A4 Page.indd   2 14/09/2015   11:31



9iç
in
de

ki
le
r 4-7

Haberler

UED’ye Büyük Onur
8-9

10-12
UED Ödülleri

UED Üniversite Seminerleri
13

14-17
Önemli Tarihler

18-20
İrlanda’da Dil Eğitimi

Almanya’da
Almanca Dil Eğitimi

38-39

Kathi GERTH
Röportaj

21

22-27
UED Hakkında

Malta’da Dil Eğitimi
28-29

Rusya’da Dil Eğitimi
31

Teacher Training Programları
30

Avustralya’da
İngilizce Dil Eğitimi

32-34

İtalya’da İtalyanca Dil Eğitimi
35-37

Yurtdışında Yüksek Öğrenim için
“College” Alternatifi ve İngiltere

40-41

İspanya’da Yüksek Lisans Eğitimi
42-43

Ülke Rehberi Fransa
44-47

Merak Ettikleriniz
48-49

S
AY

I 9

14

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

Sorumlu Müdür
Esra Gümüşlü

Yayın Kurulu
Eren Göker, Murat Yılmaz, Armağan Özkılıç, Esra Gümüşlü,
Gökçe Bayram, Gökhan İslamoğlu

Grafik Tasarım
UV DESIGN STUDIO
Büyükdere Cd. No.185
Kanyon Ofis Binası Kat:6
Levent, Beşiktas / İstanbul
T. 0212 270 88 28

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

Yönetim Yeri
UED Uluslararası Eğitim Danışmanları Derneği
İstiklal Caddesi No:108 Aznavur Pasajı Kat:8
Beyoğlu/İstanbul
Tel: 0212 251 44 41
Fax: 0212 244 62 33
e-mail: info@ued.org.tr

6 ayda bir yayınlanan UEDUCATION dergisindeki yazı ve fotoğrafların tüm hakları, dergi 
logosu ve isim hakkı UED Uluslararası Eğitim Danışmanları Derneği'ne aittir. Kaynak 
gösterilerek de olsa yazılı izin alınmadan alıntı yapılamaz. Dergide yer alan reklamlar 
bedelsiz olarak yayınlanmaktadır.

A space to learn.  
A space to grow.
A space to prepare for the future.

Recommend Emerald with confidence.

  To learn more,  call us today on +353 1 4973361

Dublin (Headquarters)
Emerald Cultural Institute
10 Palmerston Park 
Rathgar, Dublin 6,  
Ireland 
e  emerald@eci.ie 
www.eci.ie

Emerald Cultural Institute’s Dublin campuses are all 
located close to the heart of the city.
 
Come and see our two year-round schools Palmerston 
Park and Milltown Park.

Our Emerald/3U Pathway University Foundation 
Programme and NEW Postgraduate University 
Foundation Programme are ideal for students who 
wish to pursue undergraduate or postgraduate 
study at Dublin City University, the Royal College 
of Surgeons or Maynooth University. Successful 
completion of these programmes guarantees direct 
access to these universities.

Whatever the needs of the individual student, Emerald 
can be recommended with confidence.
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YURTDIŞINDA DİL EĞİTİMİNE OLAN 
TALEP TÜM DÜNYADA ARTIYOR...
İlerleyen teknoloji sayesinde sınırların etkisini yitirmesi, 
küreselleşme ile beraber kültürel bariyerlerin yıkılması, 
insanların birey olarak kendilerini daha çok geliştirmek is-
temeleri ve küresel eğitimin ile iş ortamlarının entegrasyo-
nu gibi nedenler ile yurtdışında eğitime olan talebin sürekli 
arttığını biliyoruz. Gerçekten de birçok farklı ülkede yapılan 
uluslararası araştırmalar, sadece ülkemizde değil tüm dün-
ya genelinde yurtdışında eğitim almaya olan ilginin ve tale-
bin arttığını gösteriyor.

Bu araştırmalardan en önemlilerden biri dünyanın en 
çok uluslararası öğrenci çeken ülkelerinden biri olan 
Avustralya’dan geldi. Ülkedeki dil okullarını bir araya getiren 
resmi kurum olan English Australia’nın üyesi olan okullar 
arasında yaptığı araştırmaya göre ülkeye dil eğitimi için dı-
şarıdan gelen öğrenci sayısı rekor düzeye ulaştı. Gene Sa-
dece Türk öğrencilerinin değil, tüm dünyadan öğrencilerin 
İngilizce eğitimi için en çok tercih ettiği ülkelerden biri olan 
Malta’da da, bu ülkedeki dil okullarını bir araya getiren fe-
derasyon olan FELTOM tarafından geçen seneye göre % 4,4 
daha çok öğrencinin ülkeye geldiği rapor edildi. İspanyolca 
eğitiminin merkezi olan İspanya’daki dil okullarını biraraya 
getiren FEDELE’nin yayınladığı yıllık rapora göre ise, İs-
panyolca eğitimi için ülkeye gelen uluslararası öğrencilerin 
sayısı geçen yıla göre % 8,9, bu öğrencilerin katıldıkları dil 
eğitimi programlarının toplam hafta bazında süresi ise % 8,5 
arttı. (1) 

Yurtdışı eğitim konusunda ülkemiz öğrencilerinin pek tercih 
etmediği, bununla beraber her yıl dünyanın birçok farklı ül-
kesinden binlerce öğrenciye ev sahipliği yapan Yeni Zelanda 
ve Güney Afrika Cumhuriyeti’nden de benzeri açıklamalar 
geldi. Resmi bir devlet kurumu olan Education New Zeland’ın 
verilerine göre geçen sene ülkeye giriş yapan uluslararası 
öğrenci sayısı bir önceki yıla göre % 13 arttı. (2) Güney Afrika 
Cumhuriyeti’ndeki dil okullarını bir araya getiren EduSA ise 
%11 lik rekor bir atrış rapor ett.(3)

(1)Kaynak: Study Travel Magazine S:249 s:6, s:10
(2)Kaynak: Study Travel Magazine S:250 s:10
(3)Kaynak: Study Travel Magazine S:228 s:4

İNGİLTERE DİL EĞİTİMİ 
TERCİHLERİNDE 1 NUMARA...
 
Pazar araştırma firması Studentmarketing’in dünya gene-
linde yaptığı araştırmaya göre, dünya genelinde yabancı dil 
eğitimi için en çok tercih edilen ülke İngiltere. Bununla be-
raber İngiltere, bu alanda daha yoğun bir rekabet ile karşı 
karşıya ve özelikle Asya ve Latin Amerika ülkelerindeki öğ-
renciler, özellikle maliyetler açısından avantajları sebebi ile, 
Kanada ve Avustralya’yı daha çok tercih etmeye başladılar.

Ayrıca dünya genelinde İngilizce eğitimi için yurtdışına çı-
kan öğrencilerin toplam sayısı incelendiğinde İngiltere önde 
olsa da bu öğrencilerin katıldıkları dil eğitimi programları-
nın toplam hafta bazındaki süresi açısından değerlendirme 
apıldığında, Amerika Birleşik Devletleri ilk sırada görülüyor.

Kaynak:http: //thepienews.com/news/uk-elt-losing-
market-share-but-signs-of-hope-in-junior-market/ 

SHANGAI 
RANKINGS 2015...

Özellikle YÖK’ün 12.02.2015 tarihli toplantısında aldığı karar 
sonrası*, yurtdışında üniversite eğitimi almak isteyen Türk 
öğrencileri için önemi daha da artan SHANGAI RANKINGS 
-Academic Ranking of World Universities-’in 2015 yılı değer-
lendirmesi açıklandı.

Buna göre dünyanın en iyi 10 üniversitesi şöyle sıralandı:

1-Harvard University 2-Stanford University 3-MIT 4-UC 
Berkeley 5-University of Cambridge 6-Princeton University 
7-Caltech 8-Colombia University 9-University of Chicago 
10-University of Oxford

Harward Üniversitesi’nin üstüste 13 yıldır birinci sırayı al-
dığı araştırmada, üst sıralarda Amerikan Üniversiteleri’nin 
yoğunluğu dikkat çekerken, ilk 500 üniversite içinde Avru-
pa’daki üniversitelerin sayısının 2014 ve 2013 yılına göre art-
tığı gözlemlendi. Bu ay Shanghai Jiao Tong University Center 
for World-Class Universities tarafından yapılan açıklamaya 
göre listedeki tek Türk üniversitesi olan İstanbul Ünivesitesi 
ise kendisine ancak ilk 401-500 lük dilimde yer bulabildi.

Çeşitli branşlara göre ilk 5 e giren üniversiteler ise şöyle sı-
ralandı:
-Fen Bilimleri:
UC Berkeley, Harvard University, Princeton University, Stan-
ford University, Caltech
-TIP:
Harvard University, UCSF, University of Washington, JHU, 
Stanford University
-Sosyal Bilimler:
Harvard University, University of Chicago, MIT, Colombia 
University, UC Berkeley
-Matematik:
Princeton University, Stanford University, Harvard Univer-
sity, UC Berkeley, University of Paris
-Bilgisayar Bilimleri:
Stanford University, MIT, UC Berkeley, Harvard University, 
Princeton University
-Ekonomi:
Harvard University, University of Chicago, MIT, UC Berkeley, 
Columbia University

*Bahsedilen kararı takiben YÖK tarafından kamuoyuna ya-
pılan açıklamada “...Ortaöğrenimini Türkiye’de tamamlayan 
ve eğitime başladığı yıl CWTS Leiden Ranking, Academic 
Ranking of World Universities (Shanghai) ve University Ran-
king by Academic Performance (URAP) tarafından yapılan 
dünya üniversite sıralamalarında ilk 500 üniversite içerisine 
giren üniversiteler dışında kalan yurtdışındaki yükseköğre-
tim kurumlarında eğitim almak isteyen ilgililerin, mezuniyet 
sonrası denklik işlemlerinde ön koşul olarak; 
-2015-2016 eğitim-öğretim yılından itibaren, eğitime başla-
yacakları yıl, ÖSYM tarafından yapılan YGS ve LYS’ye girmiş 
olmalarına, 
-Tıp doktorluğu alanındaki sıralamada ilk 40 bin, hukuk ala-
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nında ise ilk 150 bin içinde yer almalarına, 
-ÖSYS Kılavuzunda yer alan tıp ve hukuk dışındaki diğer 
alanlarda en az, Türkiye’deki yükseköğretim kurumları bün-
yesindeki programlara yerleşen en son öğrencinin almış ol-
duğu puanı almalarına, 
-ÖSYS Kılavuzunda yer almayan alanlarda eğitim alacakla-
rın ise ön lisans programları için herhangi bir puan türünde 
en az 140, lisans programları için herhangi bir puan türünde 
en az180 puan almaları gerektiğine, 
karar verilmiştir...” denilmişti.

Kaynak: http://www.shanghairanking.com/index.html

CHEVENING BURS PROGRAMI 
BAŞVURULARINDA SON TARİH 3 
KASIM...
İngiltere’deki herhangi bir üniversitede 1 yıllık yüksek lisans 
eğitimi almak isteyen uluslararası öğrencilere önemli bir 
destek sunan Chevening Burs Programı 2016-2017 eğitim 
dönemi burs başvuruları için 1 Ağustos 2015 ‘de başlayan 
başvuru süresi, 5 Kasım 2015 günü sona erecek.

Bugüne kadar ülkemizden 1600’ün üzerinde kişinin fayda-
landığı Chevening bursları, “yetenekli genç profesyonelle-
re, geleceğin liderlerine, karar vericilerine, fikir üreticile-
rine” yönelik bir burs programı olarak tanımlanmakatdır. 
Türkiye’den yapılacak başvurularda burslar herhangi bir 
alanda eğitim alacak öğrencilere verilmekle beraber; kontra 
terörizm, demokrasi, enerji, çevre, Avrupa Birliği reformla-
rı, insan hakları, uluslararası politika, enformasyon toplu-
mu, hukuk, medya, göç, refah ve ticaret konularında başvu-
ruların tercih edileceği belirtilmiştir.

Burs hakkında detaylı bilgi ve başvutu koşulları için şu web 
sayfasını ziyaret edebilirsiniz:
www.chevening.org/turkey

İNGİLTERE VİZELERİNDE 
DEĞİŞİKLİK...
UK Visas and Immigration, daha önce açıklanan ve 6 
Nisan’dan itibaren yürürlüğe giren değişikliklerin (1) ar-
dından, 12 Kasım 2015 tarihinden itibaren geçerli olacak ve 
temel olarak TIER 4 statusünde alınan vizeleri etklileyecek 
yeni vize kurallarını açıkladı. Bu kategoride vize başvurusu 
yapacak adayların göstermeleri gereken finansal yeterlilik 
düzeyi yükseltildi. Buna göre:

Tier 4 vizesi ile Londra içinde eğitim alacaklar
- 9 ay ve daha kısa süren eğitimlerde her ay için 1265 GBP,
- 9 aydan uzun eğitimler için toplam 11385 GBP,

Tier 4 vizesi ile Londra dışında eğitim alacaklar ise
- 9 ay ve daha kısa süren eğitimlerde her ay için 1015 GBP

- 9 aydan uzun eğitimler için toplam 9135 GBP 
gösterilmelidir. Bu miktarların banka hesabında 28 gün bo-
yunca azalmadan durduğu da belgelenmelidir.

Yapılan ikinci bir değişiklik ise, 12 Kasım 2015 tarihinden iti-
baren Tier 4 vizelerinin İngiltere’den uzatılamayacak olması, 
bu vizelerinin uzatma işlemlerinin ancak Türkiye’den yapıla-
bilecek olması konusundadır.

(1) Bahsedilen değişiklikler temel olarak şu konular üzerin-
deydi:
-Tier 4 vizesi için IELTS sınavına girecek öğrenciler bundan 
sonra IELTS for UKVI (SELT) sınavına başvurmalıdırlar. İçe-
rik ve yöntem olarak bu sınavın IELTS sınavından bir farkı 
bulunmamaktadır.
-İngilere’de 6 ay üzerinde eğitim alacak öğrenciler, vize baş-
vuruları sırasında 150 GBP sağlık sigortası ücreti ödeye-
ceklerdir. 1 yıldan daha uzun eğitim alacaklar 225, 1 buçuk 
yıldan uzun eğitim alacaklar ise 300 GBP ödemek durumun-
dadırlar.
-6 aydan uzun eğitim alacak olan öğrenciler için, doğrudan 
eğitim alacakları süre kadar vize basılma uygulaması son-
landırılacaktır. Bunun yerine 30 günlük bir vize verilecek ve 
öğrenci İngiltere’ye girdikten sonraki ilk 10 gün içerisinde, 
belirttiği ikamet adresine yakın bir posta ofisine gönderile-
cek olan Residence Permit’i buradan alacaktır. Eğer öğrenci 
30 gün içerisinde İngiltere’ye girmezse ve bu işlemi yapmaz 
ise, tekrar kısa donem vizeye başvurması gerekecektir.

BULATS SINAVLARI İLE İLGİLİ 
YENİ DÜZENLEME...
İngiliz hükümeti tarafından hayata geçirilen ve yukarıda 
bahsedilen değişikliklerin yanında, vize ve göçmenlik amacı 
ile girilmesi gereken sınavların güvenilirliğinin arttırılması 
amacıyla da bazı düzenlemeler yapıldı. Cambridge English 
Language Assessment web sayfalarından verilen bilgiye 
göre, Home Office’in isteği üzerine, BULATS sınavları 2017 
Ocak ayından itibaren sadece online olarak yapılacak ve Pa-
per – Based Bulats sınavları iptal edilecektir. Ayrıca halen 
Fransızca, Almanca ve İspanyolca dillerinde de düzenlenen 
sınav, 2017 yılından itibaren sadece İngilizce dilinde yapıla-
caktır.

Kaynak: http://www.cambridgeenglish.org

AVUSTRALYA VE YENİ ZELANDA 
VİZELERİNDE YENİ UYGULAMALAR 
YOLDA...
Avustralya hükümeti, uluslararası öğrencilerin vize  başvu-
rularında uygulanan göç etme risk analizlerine dair düzen-
lemelerin basitleştirilecek ve öğrenci vizelerinde uygulanan 
8 alt kategorinin sayısını 2 ye indirecek yeni bir sistem üze-
rine çalışıldığını duyurdu. Temmuz 2016 dan itibaren hayata 
geçirilmesi öngörülen düzenlemelerin, Avsutralya eğitim 
sektörünün büyümesine yardım etmek yanında tüm öğren-
cilere uygulanmak sureti ile öğrencilere kolaylık sağlaya-
cağı da düşünülüyor. Zira Avustralya Göç ve Sınır Koruma 



6

haberler

Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada bu yeni düzenlemelerin, 
Avustralya öğrenci vizesine yapılan başvuruları % 15 e kadar 
arttırabileceği tahmin edildiği belirtildi.

(1) Kaynak: Study Travel Magazine S:250 s:4

UED’DEN HABERLER

TÜRKHAVAYOLLARI VE ENGLISH 
UK CENTRAL İŞBİRLİĞİ İLE 
İNGİLTERE OKUL ZİYARETLERİ...
UED, Türkhavayolları ve English UK’in Orta İngiltere’deki 
okulları bir araya getiren departmanı English UK Central ile 
işbirliği ile bir fam trip düzenledi. 1-5 Şubat tarihleri ara-
sında gerçekleştirilen ziyaret sırasında, Birmingham ve ci-
varında bulunan, tamamı English UK üyesi olan 11 dil okulu 
ziyaret edilerek, okulların tesisleri yerinde görüldü ve eğitim 
olanakları incelendi. Ziyaret edilen okullar şunlardı:
-ILS English, Nottingham 
-Central College, Nottingham
-Brasshouse Language Centre, Birmingham 
-The Language Gallery, Birmingham 
-Oxford House College, Stratford 
-Kingsway English Centre, Worcester 
-Inlingua Cheltenham 
-Gloucestershire College 
-St Michaels College 
-Severnvale Academy 
-Concord College

UED ONLINE 
YURTDIŞI EĞİTİM REHBERİ...
UED, yurtdışı eğitim hakkındaki öğrenmek isteyeceğiniz 
tüm bilgileri, yeni web sitesinde biraraya getirdi. Lisanstan 
yabancı dile, doktoradan lise eğitimine kadar ülkelere göre 
yurtdışı eğitim programları hakkında tüm detaylar, okul ta-
nıtım yazıları, ülke rehberleri, staj, work and travel ve aupair 
gibi diğer programlar hakkında en güncel ve doğru bilgiler, 
süreli yayınımız UEDucation Magazine’in online versiyonları, 
canlı destek, yurtdışı eğitim ile ilgili son haberler, kısaca-
sı yurtdışı eğitime dair aradığınız herşey, UED’nin yeni web 
sayfalarında. http://ueducation.ued.org.tr.

UED FELCA 
BAŞKAN YARDIMCILIĞINA GETİRİLDİ..
Ülkemiz yurtdışı eğitim danışmanlığı sektöründe kurulan 
ilk dernek olup, ayrıca kendisi gibi ulusal yurtdışı eğitim 
danışmanlık derneklerini biraraya getiren uluslararası bir 
federasyon olan FELCA – Federation of Education and Lan-
guage Consultancy Associations- nın da bir üyesi olan UED, 
fedarsyonun 4 Eylül cuma günü Londra’da yapılan yıllık ge-
nel kurulunda Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Tüm 
üyelerin oy birliği ile bu göreve getirilen UED’nin Yönetim 
Kurulu Başkanı, bundan sonra FELCA Başkan Yardımcılığı 
görevini de yürütecek.

UED’NİN YURTDIŞI TEMASLARI...
2015 yılında daha önce Antalya’da yapılan English UK Fair, 
Malaga / İspanya’da ve ülkemizde İstanbul’da yapılan yapı-
lan Alphe Malaga WS ve Alphe Istanbul WS ları ile son olarak 
Londra / İngiltere’de yapılan Alphe Londra Conference’a ka-
tılan UED, 2015-2016 dönemi yurtdışı temas programını da 
belirledi. Buna göre UED önümüzdeki faaliyet döneminde şu 
uluslararası WS lara katılacak:
Icef Berlin / 1-4 Kasım
Alphe Malaga WS / 15-17 Ocak
Alphe İstanbul / 1-3 Nisan

UED OFİSİNDE OKUL SUNUMLARI...
Üyesi olan eğitim danışmanlık firmalarına yeni iş olanakları 
yaratmak, öğrencilerimize sunulan okul yelpazesini geniş-
letmek ve yurtdışı eğitim danışmanlarının çalıştıkları okul-
lar hakkında gerekli en doğru bilgiyi birinci elden almalarını 
temin etmek amacıyla çeşitli sunumlar ve danışman eğitim 
programları organize eden UED, bu çalışmalarına devam 
ediyor. 2015 yılında yapılan okul sunumlarına George Brown 
College, King George International College, Hult Internatio-
nal Business School, Niagara College ve Fanshawe College 
gibi dünyanın önde gelen okulları katıldı.

UED İÇ EĞİTİMLERİ...
Üyesi olan eğitim danışmanlığı firmalarında çalışan yurtdışı 
eğitim danışmanlarının gelişimine büyük önem veren UED, 
bu danışmanlar için iç eğitim çalışmaları düzenlemeye de-
vam ediyor. Bu kapsamda 2015 yılı ilk yarısında Telemarke-
ting ve Müsteri Memnuniyeti konulu eğtimler iki farklı modül 
olarak yapıldı. UED’nin ilgi gören bu çalışması, sektörümüz 
için yoğun zamanlar olan yaz aylarının ardından kaldığı yer-
den devam edecek.

ELS HAYATBOYU BAŞARI ÖDÜLÜ...
Her sene ABD’de düzenlenen ve uluslararası eğitim alanın-
da dünyanın en büyük organizasyonlarından biri olan NAF-
SA konferansında, dünyanın önde gelen İngilizce dil eğitimi 
kurumlarından biri olarak kabul edilen ELS’in geleneksel 
hayatboyu başarı ödülleri de sahiplerini buldu. 

Bu sene ödüllerden biri, UED’nin kurucu üyelerinden 
olan BİLTUR firmasının kurucusu ve direktörü Sn. Necdet 
Bilgen’in oldu. UED ailesi olarak kendisini tebrik ediyoruz.

UED’NİN DEĞERLENDİRMELERİ 
DIŞ BASINDA...
Ülkemiz yurtdışı eğitim danışmanlığı sektöründe faaliyette 
bulunan kuruluşları biraraya getiren ilk dernek olan Ulus-
lararası Eğitim Danışmanları Derneği UED, sektörün yurt-
dışındaki sesi olmaya devam ediyor. Ülkemizdeki gelişmeler 
ve sektörel yenilikler ile ilgili UED’nin yaptığı değerlendir-
meler yabancı basında, özellikle uluslararası sektörel ya-
yınlarda kendine yer buluyor.  Yüksek Öğretim Kurumu’nun 

yaptığı düzenlemeler üzerine UED’nin yaptığı değerlendir-
meler, yıllık UED Üyeler anketinin sonuçları ve UED Basın 
Bültenleri, geçtiğimiz aylarda Study Travel Magazine ve PIE 
NEWS gibi mecralarda kendine sıklıkla yer buldu.

UED AGENCY AWARDS OF TURKEY 
2014 ÖDÜL TÖRENİ...
UED’nin her sene düzenlediği UED Agency Awards of 
Turkey’nin 2014 yılı kazananlarına ödülleri, Elite World Pres-
tige Hotel’de düzenlenen ödül töreni ile sunuldu. Ödül kaza-
nan kurumların temsilceleri ve UED üyesi eğitim danışman-
lık firması yetkililerinin yanı sıra ülkemizdeki kimi yabancı 
temsilcilik yetkililerinin de katıldığı gece takip eden yemek 
ile son buldu.

haberler
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Uluslararası Eğitim Sektörü’nün başat aktörleri olan okul-
lar ve eğitim danışmanlığı firmalarının karşılıklı oylarıyla 
sahiplerini bulması sebebi ile de oldukça özel bir yere sahip 
olan STM Star Awards ödüllerinde, ilk olarak aday göster-
me sürecinde tüm dünyadan eğitim danışmanlık firmaları 
dernekleri ile yarışan, ikinci aşamada ise tüm dünyadan 
uluslararası eğitim kurumlarının oyları ile aday gösterilme-
yi başaran diger dört derneği -Aseproce / İspanya, Salta / 
İsviçre, IALCA / İtalya ve FDSV / Almanya - geride bırakan 
UED, tüm dünyadan bine yakın katılımcının huzurunda ödü-
lünü aldı.

Yurtdışı eğitim sektöründe fark yaratmak adına yola çıkan 
derneğimizin bu başarısında Yönetim Kurulu üyeleri ve der-
nek çalışanlarının çabalarının etkisi büyük olsa da, UED’yi 
var eden üyelerinin, uzun yıllar boyunca yurtdışı eğitim da-
nışmanlığı etiğinden ve yurtdışındaki okullar ile ilişkilerin-
de profesyonellikten taviz vermemiş olmalarının asıl neden 
olduğunun farkındayız. Diğer bir kategori olan Star Agency 
Eastern Europe kategorisinde aday olma başarısını göste-
ren beş kuruluşun üçünün UED üyesi, yine bu kategorinin 
kazananının da bir UED üyesi olması, bu düşüncemizi daha 
da güçlendirdi.

Bu nedenle bu başarıda emeği geçen tüm değerli UED üye-
lerine teşekkür ediyor, bu ödülün sadece derneğimiz ve 
üyelerine değil, tüm yurtdışı eğitim danışmanlığı sektörüne 
hayırlı olmasını diliyoruz.

Uluslararası eğitim kurumlarına ödül verilen kategoriler ve 
bunları kazanan kurumlar ise şöyleydi:
  
-Star Work Experience Provider (İş Tecrübesi Olanağı): Tel-
lus Group
-Star English Language School Southern Hemispere (İngi-
lizce Dil Okulu, Güney Yarımküre): NZLC New Zeland 
-Star Vocational College (Mesleki Eğitim Koleji) : AIPE / 
Australian Institute of Professional Education 
-Star World Language School (Dünya Dilleri) : CIAL Portugal 
-Star Highschool (Lise): Bodwell Canada 
-Star Italian Language School (İtalyanca Dil Okulu) : Dilit In-
ternational House Rome ve Studio Italia Rome paylaştı 

-Star Spanish Language School (İspanyolca Dil Okulu): His-
pania, Escuela de Espanol 
-Star English Language School North America (İngiizce Dil 
Okulu Kuzey Amerika) : Tamwood International College 
-Star French Language School (Fransızca Dil Okulu): Accent 
Francais 
-Star Insurance Provider (Sigorta Kuruluşu): Dr. Walter 
-Star School Association (Okul Derneği): IALC / Internatio-
nal Association of Language Centers
-English Language Europe (İngilizce Dil Okulu Avrupa): Lin-
guaviva Ireland 
-Junior Course under 18 (18 Yaş Altı Dil Okulu): Embassy 
Summer 
-German Language School (Almanca Dil Okulu): GLS Berlin 
Chain School (Zincir Okul): Embassy English

UED’ye BÜYÜK ONUR

UED ALANINDA, 
DÜNYADA YILIN DERNEĞİ SEÇİLDİ
Uluslararası eğitim sektörünün en önemli yayını olan Study Travel Magazine’in her 
sene verdiği ve  sektörün “Oscar”ları olarak kabul edilen STM Star Awards ödülleri-
nin kazananları, yine sektörün en önemli organizasyonlarından biri olarak görülen 
Alphe WS bünyesinde Londra’da yapılan bir galada açıklandı ve kendi kategorisinde 
birinci olan UED, STM Star Agency Association ödülünü kazandı! 
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Ülkemiz yurtdışı eğitim danışmanlığı sektörünün en köklü sivil toplum organizasyonu olan ve kendisi de -alanında- dünyada 
yılın derneği seçilmiş olup Uluslararası Eğitim Danışmanları Derneği UED tarafından, ilk olarak 2013 yılında organize edilen, 
Türk öğrencileri ve ülkemiz yurtdışı eğitim danışmanlık firmalarına en kaliteli eğitim ve hizmeti sunduğuna inanılan, okulları 
belirlemek ve ödüllendirmek amacıyla ortaya çıkmış bir çalışma olan UED Agency Awards of Turkey ödüllerinin 2015 yılı 
kazananları belli oldu.

Kazananları, sektörde uzun yılların tecrübesine sahip, UED üyesi eğitim danışmanlığı firmalarının yöneticilerinin oyları ile 
belirlenen ve bu yönü ile ülkemizde benzeri olmayan bu ödüllerin sunulduğu kategoriler ve bu kategorilerdeki kazananlar 
ise şöyle:

Kazanan kuruluşlara ödülleri, 9 Ekim cuma günü, Elit World Prestige Hotel’de, A2 Yurtdışı Eğitim Fuarları’nın sponsorlu-
ğunda gerçekleştirilecek düzenlenen ödül töreni ile verilecek.

Ödül kazanan bazı okul temsilcilerinin görüşleri şöyleydi:UED AGENCY AWARDS of TURKEY 2015

YILIN EN İYİ İNGİLİZCE DİL OKULU

YILIN EN İYİ YAZ OKULUYILIN EN İYİ ZİNCİR DİL OKULU

YILIN EN İYİ DİL OKULU

Amerika Birleşik Devletleri 
ELS LANGUAGE CENTERS

İngilizce
EMBASSY ENGLISH

Fransızca
ECOLE DES ROCHES

Tüm Dünya
EC ENGLISH

Almanca
DID-DEUTSCH in DEUTSCHLAND

İtalyanca
DILIT INTERNATIONAL HOUSE ROME

İspanyolca
ENFOREX

Fransızca
FRENCH in NORMANDYY

Avustralya
EMBASSY ENGLISH

Malta
EC ENGLISH

İrlanda
ATLAS LANGUAGE SCHOOL

Kanada
ILAC INTERNATIONAL LANGUAGE
ACADEMY OF CANADA

İngiltere
LONDON SCHOOL OF ENGLISH

Almanca
HUMBOLDT INSTITUTYILIN EN İYİ HAVA YOLU

Tüm Dünya
TURKISH AIRLINES

YILIN EN İYİ SEYAHAT SİGORTASI KURULUŞU

Tüm Dünya

GUARD ME

“UED Ödüllerinin 3. yılında da Amerika’nın en iyi Dil Okulu ödülünü kazanmanın mutlu-
luğunu yaşıyoruz. ELS Dil Okulları olarak Turkiye’nin en prestijli danışmanlık firmaları 
tarafindan bu ödüle layık görülmek bizler için hem onur verici hem de gurulandırıcı bir 
başarıdır. Dil Egitiminde 55.yılımızı kutlamaya hazırlandığımız bu yıl da böyle önemli 
başarı ile ödüllendirilmek bizleri daha da motive etmekte ve her geçen yıl daha da güç-
lenen egitmen kadrosu ve müfredatımız ile Amerika’nın en büyük üniversite bazlı Dil 
Eğitim kurumu olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.”

Osman Akyüz / Türkiye ve Orta Asya Bölge Müdürü

“London School of English olarak, UED Agency Awards of Turkey 2015 ödüllerinde bizim 
için oy veren ve okulumuzu Best English Language School UK kategorisinin kazananı 
yapan tüm arkadaş ve parnerlarımıza teşekkür ederiz.”

Neil Futerill / Pazarlama Müdürü

“UED’deki değerli dostlarımız,

En İyi Yaz Okulu – Almanya kategorisinde bu ödüle layık görülmek bizim için büyük bir 
onur. Çalışmalarımızın sizler tarafından takdir edildiğini bilmekten son derece mutlu-
yuz. Öğrencilerinizin önümüzdeki yıllarda da Humboldt Institute’daki dil eğitimi mace-
ralarından sonsuz zevk alacaklarından emin olabilirsiniz. Bu kadar iyi birer iş arkadaşı 
olduğunuz ve bize oy verdiğiniz için teşekkür ederiz”

Brigitta Alkofer / Uluslararası Pazarlama Direktörü

“Bu ödülü üstüste 3.yıl kazanmak bizim için çok özel. Hayatımın en kötü anlarını yaşa-
dığım bu yıl, UED üyeleri destekleri ile hep yanımızdaydı ve hayatın devam ettiğini bana 
gösterdiler. UED ile ilişkimiz işten öte, daha ziyade sadakat ve güven. Bu ödül bize sade-
ce beraber daha güçlü olduğumuzu değil, arkadaşlık, sevgi ve kültürler arası anlayışın 
dünyayı daha güzel bir yer yapacağını da hatırlattı.”

Eleri Maitland / Direktör

EN İYİ İNGİLİZCE DİL OKULU -ABD KATEGORİSİNİN KAZANANI

YILIN EN İYİ İNGİLİZCE DİL OKULU – İngiltere Kategorisinin Kazananı

EN İYİ ALMANCA YAZ OKULU KATEGORİSİNİN KAZANANI

EN İYİ FRANSIZCA DİL OKULU KATEGORİSİNİN KAZANANI

www.els.edu

www.londonschool.com

www.humboldt-institut.org

www.frenchinnormandy.com
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Ülkemiz yurtdışı eğitim danışmanlığı sektörünün en köklü 
sivil toplum organizasyonu olan Uluslararası Eğitim Danış-
manları Derneği UED’nin en önemli amaçlarından biri yurt-
dışı eğitim konusunda kamuoyu oluşturmak, yurtdışında 
eğitim almak isteyen öğrenci ve velileri bilgilendirmek ve bu 
sayede kariyerleri ve yurtdışı eğitim tecrübelerinin başarısı 
açısından en doğru seçimi yapmalarına yardımcı olmaktır.
Bu amaç çerçevesinde UED, ülkemizdeki üniversitelerin 
kampüslerinde, üyesi olan uzman ve tecrübeli eğitim danış-
manlarının katılımı ile -hiçbir maddi karşılık beklemeden- 
bilgilendirme seminerleri organize etmektedir.
İçeriği tamamen öğrencilerimizin ve seminerin verileceği 
okul yetkililerinin tercihine göre belirlenen bu çalışmalarda, 
şu konu başlıklarında sunumlar yapılabilmektedir:

Yurtdışında Dil eğitimi,
-Nereden başlamalı?
-Doğru ülke seçimi, 
-Yurtdışında dil öğrenirken çalışmak, 
-Hangi okulu seçmeliyim?, Büyük bir şehir mi Küçük bir ka-
saba mı?
-Hangi programı seçmeliyim?
-Dil yeterlilik sınavları: IELTS, TOEFL, PEARSON, TOEIC...

Yurtdışında Lisans tamamlama
-Hangi ülkede eğitim alabilirim?
-Batı Avrupa’da lisans tamamlama, 
-Doğu Avrupa’da lisans tamamlama, 
-ABD ve Kanada’da lisans tamamlama, 
-Giriş şartları, not ortalaması, referans mektubu, 
-CV’nizde neler olmalı neler olmamalı, 
-Ücretler, yaşam maliyetleri, 
-Okurken çalışmak, 
-Yurtdışında Üniversite Eğitimi almak için girilmesi gereken 
akademik sınavlar, 
-Denklik, Denkliği olma ve Tanınma kavramları arasındaki fark...

Yurtdışında Master Eğitimi
-İngiltere’de Yüksek Lisans Eğitimi
-Amerika’da Yüksek Lisans Eğitimi
-Avustralya’da Yüksek Lisans Eğitimi
-Yeni Zelanda’da Yüksek Lisans Eğitimi
-Almanya’da Yüksek Lisans Eğitimi 
-Avusturya’da Yüksek Lisans Eğitimi
-Kanada’da Yüksek Lisans Eğitimi
-İspanya’da Yüksek Lisans Eğitimi
-İtalya’da Yüksek Lisans Eğitimi
-Macaristan’da Yüksek Lisans Eğitimi
-Giriş şartları, not ortalaması, referans mektubu, 
-CV’nizde neler olmalı, neler olmamalı, 
-Ne zaman başvurmalı?
-Başvuru için neler gerekli? 
-Yurtdışında Üniversite Eğitimi almak için girilmesi gereken 
akademik sınavlar (GRE, GMAT...)...

UED

Üniversite Seminerleri
Yurtdışında MBA
-MBA nedir?
-MBA Programlarına kabul koşulları, 
-Düşük Not ortalaması?
-GMAT nedir ne işe yarar?
-Ne zaman başvurmalıyım? 
-MBA Programları için öne çıkan ülkeler…

Sertifika & Diploma Programları
-Sertifika & Diploma programı nedir? 
-Giriş koşulları, ücretler, süreleri 
-Neden Sertifika & Diploma Programları
-İngiltere’de Sertifika & Diploma Programları
-Amerika’da Sertifika & Diploma Programları
-Avustralya’da Sertifika & Diploma Programları
-Kanada’da Sertifika & Diploma Programları...

Work and Travel
-Work and Travel nedir, ne değildir? 
-Work and Travel Programına kimler katılabilir? 
-Program prosedürü ve sponsor firma/ acente ilişkileri...

Work and Holiday Programı
-Work and Holiday nedir? 
-Work and Holiday Programına kimler katılabilir? 
-Program prosedürü ve başvuru...

Yurtdışında Staj
-Maaşlı & maaşsız staj farkı, 
-Staj programları genel kabul koşulları, 
-Staj olanağı olan alanlar... 

Au-Pair & Demi-Pair
-Au-Pair & Demi-Pair nedir? 
-Kimler Au-Pair & Demi-Pair olabilir? 
-Hangi ülkelerde Au-Pair & Demi-Pair olunabilir?

Gönüllü Çalışma Kampları

Vize
-Öğrenci Vizesi nedir? 
-Hangi durumlarda vize gereklidir? 
-Ülkelere göre kısaca vize prosedürleri, 
-Öğrenci Vize’sinin kapsamı; haklarınız & sorumlulukları-
nız...

Seyahat & Sağlık sigortasının önemi
Yurtdışı Eğitimde Tercih Edilen Konaklama Alternatifleri
Yurtdışında Eğitim Almaya Karar Verildikten Sonra Dikkat 
Edilmesi Gerekenler
Siz de UED’nin ücretsiz sunduğu bu seminer olanağından 
yararlanmak isterseniz, info@ued.org.tr adresinden UED ile 
iletişime geçebilirsiniz.

UED Agency Awards ödülleri 2016 yılında da organize edilecek ve kazananlar ilk olarak Ueducation Magazine’in sonbahar 
sayısında ilan edilecek.

“ILAC ailesi olarak üçüncü kez bizi Kanada’nın en iyi dil okulu seçerek; içten ve yoğun 
gayretlerimizin hedefine ulaştığını göstererek bizi gururlandıran Türkiye ‘nin değerli 
acentalarına yönetici ve tüm çalışanlarına teşekkürlerimizi sunarız. ILAC ‘in servis ve 
eğitim kalitesini, konforunu ve farklılığını uzun yıllar sizlerle paylaşmaktan mutluluk 
duyacağız.”

Elif Sillaste / Türkiye Pazarlama Müdürü 

“Atlas’a oy veren tüm UED üyelerine kocaman teşekkürler.
Üstüste ikinci yıl bu ödülü kazanmak büyük bir onur. Bu, Atlas ekibinin ve UED üyeleri-
nin beraber yürüttüğü çalışmaların başarısıdır. 2016 da Türk öğrencilerini okulumuzda 
ağırlamak için sabırsızlanıyoruz.”

Kathi Gerth / Uluslararası Satış ve Pazarlama Müdürü

“2015 yılında UED ödüllerini kazanmaktan onur duyuyoruz. 
Herkese teşekkür ederiz.

Kuruluşumuzdan beri önceliğimiz eğitim ve diğer hizmetlerimizin kalite-
si olmuştur. Bize eğitim hayatımıızn 41. yılını büyük bir tutku ve coşku ile 

kutlama imkanı veren budur. Okulumuzdaki en parlak ve en motive öğ-
renciler arasında olan Türk öğrencilerini okulumuzda ağırlamak ve sektördeki eşsiz 
partnerlarımız olan UED üyeleri ile çalışmak bizi her zaman mutlu etmiştir. Bize güven-
diğiniz ve bizi seçtiğiniz için tekrar teşekkürler.”

Tüm Dilit IH Rome ekibi

EN İYİ İNGİLİZCE DİL OKULU-KANADA KATEGORİSİNİ KAZANANI

EN İYİ İNGİLİZCE DİL OKULU -İRLANDA KATEGORİSİNİN KAZANANI

EN İYİ İTALYANCA DİL OKULU KATEGORİSİNİN KAZANANI

www.ilac.com

www.atlaslanguageschool.com

www.dilit.it
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önemli tarihler

TOEFL IBT SINAV TARİHLERİ

Şehir Sınav Tarihi
Adana 3, 16, 31 Ekim
 6, 7, 13, 14 Kasım
Ankara 3, 16, 31 Ekim
 6, 7, 13, 14 Kasım
Antalya 3, 16, 31 Ekim
 6, 7, 13, 14 Kasım
Bursa 16, 31 Ekim
 13 Kasım
Denizli 31 Ekim
 14 Kasım
Eskişehir 3, 16, 31 Ekim
 6, 7, 13, 14 Kasım
Gaziantep 3, 16, 31 Ekim
 6, 7, 13, 14 Kasım

Şehir Sınav Tarihi
İstanbul 3, 16, 31 Ekim
 6, 7, 13, 14 Kasım
(İstanbul’da birden fazla merkez bulunmakta ve sınav 
tarihleri merkezlere göre farklılık gösterebilmektedir.)
İzmir 3, 16, 31 Ekim
 6, 7, 13, 14 Kasım
Kayseri 3, 16, 31 Ekim
 6, 13, 14 Kasım
Kocaeli 3, 16, 31 Ekim
 6, 7, 13, 14 Kasım
Konya 3, 16, 31 Ekim
 6, 7, 13, 14 Kasım
Mersin 3, 16, 31 Ekim
 6, 7, 13, 14 Kasım
Niğde 3, 31 Ekim
 7, 14 Kasım

SAT SINAVI TARİHLERİ

3 Ekim 2015 -SBT* 3 Eylül 2015
7 Kasım 2015 -SBT 9 Ekim 2015
5 Aralık 2015 -SBT 5 Kasım 2015

23 Ocak 2016 -SBT 28 Aralık 2015
7 Mayıs 2016 -SBT 8 Nisan 2016
4 Haziran 2016 -SBT 5 Mayıs 2016

*SBT: Son Başvuru Tarihi

GRE SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ

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

GMAT SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ

GMAT Türkiye’de, İstanbul ve Ankara’daki merkezlerde, yılın her döneminde talebe göre yapılmaktadır. Randevu için uygun zamanlar 
sınav merkezinin kapasitesine ve başvuru yoğunluğuna göre değişiklik göstermektedir. Sınav için uygun zamanları size en yakın sınav 
merkezinden öğrenebilirsiniz.

Paper-Based 2015
17 Ekim / 7 Kasım / 28 Kasım / 2 Aralık / 5 Aralık / 12 Aralık

Paper-Based 2016
9 Ocak / 6 Şubat / 2 Mart / 12 Mart / 16 Nisan / 23 Nisan / 7 Mayıs 
14 Mayıs / 21 Mayıs / 4 Haziran / 8 Haziran / 25 Haziran / 9 Temmuz 
21 Temmuz / 19 Ağustos / 10 Eylül / 15 Ekim / 5 Kasım / 26 Kasım 
30 Kasım / 3 Aralık / 10 Aralık

Computer-Based 2015
14 Ekim / 14 Kasım / 4 Aralık

Computer-Based 2016
16 Ocak / 13 Şubat / 18 Mart / 9 Nisan / 19 Mayıs / 28 Mayıs 
14 Haziran / 18 Haziran / 2 Temmuz / 16 Temmuz / 6 Ağustos / 13 Ağustos 
10 Eylül / 17 Ekim / 22 Kasım / 12 Kasım / 2 Aralık

Cambridge English Advanced sınavı   (CAE)

Paper-Based 2015
7 Kasım / 28 Kasım / 3 Aralık

Paper-Based 2016
5 Mart / 7 Mayıs / 15 Mayıs / 9 Haziran / 26 Kasım / 1 Aralık

Computer-Based 2015
2 Ekim / 21 Kasım

Computer-Based 2016
12 Mart / 27 Mayıs / 16 Temmuz / 19 Kasım

Cambridge English Proficiency sınavı (CPE)

önemli tarihler

Önemli Bilgi

Dergimiz yayına hazırlandığı sırada, 2015 yılı Kasım ayı sonrasındaki sınav tarihleri henüz açıklanmamıştı. 
Bu tarihten sonraki tüm TOEFL IBT sınav tarihlerini öğrenebilmek için aşağıdaki siteyi ziyaret edebilirsiniz:
http://www.ets.org/bin/getprogram.cgi?urlSource=toefl&newRegURL=&test=TOEFL&greClosed=new& 
greClosedCountry=China&browserType=&toeflType=&redirect=&t_country1=group_Turkey

Önemli Bilgi

Önemli Bilgi

Sınav  ve son başvuru tarihleri ile yapıldukları şehirler IELTS sınavını düzenleyen kurumlar arasında farklılık 
gösterebilir. Ayrıntılı bilgi için lütfen bu kurumlarla iletişime geçiniz.

Önemli Bilgi

IELTS Sınavı ülkemizde British Council ve IDP tarafından düzenlenmektedir. British Council’in sınav tarihleri ve merkezleri şöyledir:
Sınav Tarihi Son Kayıt Tarihi Modüller Şehirler Sonuç Tarihi
10 Ekim 2015 25 Eylül 2015 Akademik İstanbul, Ankara, İzmir 23 Ekim 2015
24 Ekim 2015 09 Ekim 2015 Akademik ve Genel Eğitim İstanbul, Ankara, İzmir, Adana 06 Kasım 2015
31 Ekim 2015 16 Ekim 2015 Akademik İstanbul, Ankara, Erzurum 13 Kasım 2015

Dergimiz yayına hazırlandığı sırada henüz British Council, 2015 yılı Ekim ayı sonrası sınav tarhini açıklamamıştı. 
Bu tarihten sonraki sınav tarihleri için şu web sayfasını ziyaret edebilirsiniz. britishcouncil.org.tr/exam/ielts/dates-fees-locations

IDP’nin sınav tarihleri ve merkezleri şöyledir:
Sınav Tarihi Son Kayıt Tarihi Modüller Şehirler Sonuç Tarihi
10 Ekim 2015 04 Ekim 2015 AC Ankara, İstanbul 23 Ekim 2015
24 Ekim 2015 18 Ekim 2015 AC-GT Ankara, İstanbul 06 Kasım 2015
31 Ekim 2015 23 Ekim 2015 AC Ankara, İstanbul 13 Kasım 2015
07 Kasım 2015 01 Kasım 2015 AC-GT Ankara, İstanbul 20 Kasım 2015
14 Kasım 2015 08 Kasım 2015 AC Ankara, İstanbul 27 Kasım 2015
19 Kasım 2015 14 Kasım 2015 AC İstanbul 02 Aralık 2015
21 Kasım 2015 15 Kasım 2015 AC-GT Ankara, İstanbul 04 Aralık 2015
03 Aralık 2015 28 Kasım 2015 AC Ankara, İstanbul 16 Aralık 2015
05 Aralık 2015 29 Kasım 2015 AC-GT Ankara, İstanbul 18 Aralık 2015
12 Aralık 2015 06 Aralık 2015 AC-GT Ankara, İstanbul 25 Aralık 2015
19 Aralık 2015 13 Aralık 2015 AC Ankara, İstanbul 01 Ocak 2016
AC: Akademik   GT: Genel

IELTS Sınavı



16 17

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

Merkezlere göre tüm sınav tarihlerini ve müsaitlik durumu http://pearsonpte.com/test-takers/test-centres/ web sitesinden 
öğrenebilirsiniz.

Pearson Test of English – Academic (PTE-A)

2016 yazında gerçekleşecek Work & Travel programı için başvurular 2015’in son aylarında başlayacaktır. Başvurular 2016 yılı Nisan 
- Mayıs aylarına kadar devam edebilmektedir. Bununla beraber, birçok kuruluş kontenjanını daha önce doldurduğu için kayıtlarını bu 
tarihten önce kapatmaktadır.

Work & Travel 2016 Programı Başvuruları

2015 Sonbahar

6 Ekim - A2 Yurtdışı Eğitim Fuarları Ankara
8 Ekim - A2 Yurtdışı Eğitim Fuarları İzmir 
8 Ekim - İsviçre Eğitim Fuarı Ankara
10 Ekim - İsviçre Eğitim Fuarı İstanbul
10-11 Ekim - A2 Yurtdışı Eğitim Fuarları İstanbul (Avrupa Yakası) 
11 Ekim - Edufairs Ankara
13 Ekim - Edufairs Izmir
13 Ekim - IEFT Ankara 
13 Ekim - A2 Yurtdışı Eğitim Fuarları İstanbul (Asya Yakası)
15 Ekim - Edufairs İstanbul (Asya Yakası)
15 Ekim - American Education Fair Ankara
15 Ekim - IEFT İzmir Hilton Hotel
17 Ekim - American Education Fair İstanbul
17-18 Ekim - IEFT İstanbul (Avrupa Yakası)
17-18 Ekim - Edufairs İstanbul (Avrupa Yakası)
19 Ekim - IEFT İstanbul (Asya Yakası)
15-16 Aralık - Educaturk İstanbul

2016 İlkbahar

31 Mart - A2 Yurtdışı Eğitim Fuarları İstanbul (Asya Yakası)
2-3 Nisan - A2 Yurtdışı Eğitim Fuarları İstanbul (Avrupa Yakası)
4 Nisan - Edufairs Ankara
5 Nisan - A2 Yurtdışı Eğitim Fuarları Ankara
6 Ekim - Edufairs İzmir
7 Nisan - A2 Yurtdışı Eğitim Fuarları İzmir
8 Nisan - Edufairs İstanbul (Asya Yakası)
10-11 Nisan - Edufairs İstanbul (Asya Yakası)

Dergimiz yayına hazırlandığı sırada IEFT, henüz 2016 yılı ilkbahar fuar tarihlerini açıklamamıştı.

Yurtdışı Eğitim Fuarları

önemli tarihler

Önemli Bilgi

Cambridge sınavlarının bazılarının “Speaking” bölümü tarihleri, sınava gireceğiniz test merkezi tarafından belirlene-
cektir. Sınavın bu bölümünü alma tarihiniz, “Reading,” “Writing,” ve “Listening” bölümlerinin hepsini beraber alacağı-
nız tarihten önce ya da sonra olabilir. Daha fazla bilgi için test merkezinizle iletişime geçiniz.

Önemli Bilgi

Cambridge sınavlarının bazılarının “Speaking” bölümü tarihleri, sınava gireceğiniz test merkezi tarafından belirlene-
cektir. Sınavın bu bölümünü alma tarihiniz, “Reading,” “Writing,” ve “Listening” bölümlerinin hepsini beraber alacağı-
nız tarihten önce ya da sonra olabilir. Daha fazla bilgi için test merkezinizle iletişime geçiniz.

Cambridge English First sınavı (FCE)

Paper-Based 2015
10 Ekim / 7 Kasım / 1 Aralık / 12 Aralık

Paper-Based 2016
5 Mart / 11 Mart / 9 Nisan / 14 Mayıs / 4 Haziran / 7 Haziran 
25 Haziran / 28 Temmuz / 18 Ağustos / 8 Ekim / 5 Kasım 
29 Kasım / 10 Aralık

Computer-Based 2015
17 Ekim / 27 Kasım / 5 Aralık

Computer-Based 2016
16 Ocak / 20 Şubat / 19 Mart / 14 Nisan / 21 Mayıs / 9 Haziran 
11 Haziran / 9 Temmuz / 5 Ağustos / 23 Eylül / 15 Ekim / 25 Kasım  
3 Aralık

Paper Based 2015
30 Ekim / 21 Kasım

Paper Based 2016
10 Mart / 5 Nisan / 14 Mayıs / 4 Haziran / 24 Eylül / 4 Ekim 
26 Ekim

Computer-Based 2015
10 Ekim / 7 Kasım / 25 Kasım / 11 Aralık

Computer-Based 2016
13 Ocak / 19 Şubat / 18 Mart / 7 Mayıs / 1 Haziran / 17 Haziran 
2 Temmuz / 29 Temmuz / 3 Eylül / 8 Ekim / 5 Kasım / 23 Kasım 
9 Aralık

Cambridge English: Business Preliminary sınavı (BEC)

Paper Based 2015
31 Ekim / 28 Kasım

Paper Based 2016
11 Mart / 19 Mart / 28 Mayıs / 9 Haziran / 23 Eylül / 5 Kasım 
3 Aralık

Computer-Based 2015
10 Ekim / 7 Kasım / 25 Kasım / 11 Aralık

Computer-Based 2016
23 Ocak / 19 Şubat / 18 Mart / 9 Nisan / 7 Mayıs / 1 Haziran 
17 Haziran / 2 Temmuz / 29 Temmuz / 3 Eylül / 5 Kasım / 23 Kasım 
9 Aralık

Cambridge English Business  (BEC) Vantage

Paper Based 2015
29 Ekim / 14 Kasım

Paper Based 2016
9 Mart / 21 Mayıs / 7 Haziran / 22 Eylül / 19 Kasım

Computer-Based 2015
10 Ekim / 7 Kasım / 25 Kasım / 11 Aralık 

Computer-Based 2016
19 Şubat / 18 Mart / 7 Mayıs / 17 Haziran / 2 Temmuz / 3 Eylül 
5 Kasım / 9 Aralık

Cambridge English: Business  (BEC) Higher

Paper Based 2015
21 Ekim / 21 Kasım / 11 Aralık

Paper Based 2016
19 Mart / 14 Mayıs / 10 Haziran / 9 Temmuz / 19 Kasım / 9 Aralık

Cambridge English: Legal (ILEC)

Paper Based 2015
21 Ekim / 21 Kasım / 11 Aralık

Paper Based 2016
19 Mart / 14 Mayıs / 10 Haziran / 9 Temmuz / 19 Kasım / 9 Aralık

Cambridge English: Financial (ICFE)
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1949 yılında tam bağımsızlığına kavuşan İrlanda’nın ekono-
misinin kayda değer bir kısmını ülkede doğal olarak bulu-
nan madenlerin başka ülkelere ihracı oluşturmakta, diğer 
önemli sektörlerin arasında ise gıda maddeleri ihracatı ve 
bilişim sektörü sayılabilir. Tarih boyunca edebiyat başta 
olmak üzere kültürün birçok alanında öncü olmuş kişileri 
yetiştirmiş olan İrlanda günümüzde de bu özelliğini sürdür-
mektedir.

İrlanda özellikle son yıllarda gerek yüksek öğrenim, gerek-
se dil eğitimi için bu ülkeye gelmek isteyen birçok uluslara-
rası öğrenciye kucak açmaktadır. Özellikle dil eğitimi konu-
sunda bu ülkeye gelmeyi düşünen kişilerin aklındaki endişe 
bu ülkede konuşulan İngilizcenin aksanlı ve anlaması zor 
olduğuna dair haksız varsayımdır. İskoçya ve Galler’in aksi-
ne İrlanda Cumhuriyeti’nde konuşulan İngilizce net ve kolay 
anlaşılır. Bu ülkeye dil eğitimi için gelen bir genç, sosyal ha-
yatında konuşulanları anlama açısından ciddi bir problem 
yaşamayacaktır. Buna ek olarak bu ülkenin halkı sıcakkanlı 
olup yabancılara karşı oldukça konuksever davranmakta-

dırlar. Aile ve birliktelik kavramlarına büyük önem veren 
İrlandalılar bu özelliklerini hem özel hem de sosyal hayatla-
rındaki dayanışma ile göstermektedirler. 

İrlanda Cumhuriyeti’nin birçok şehrinde dil okulu bulmak 
mümkün olmakla beraber bu okullar çoğunlukla başkent 
Dublin, Limerick, Cork ve Galway şehirlerinde bulunmak-
tadır. Öğrenci, İrlanda’daki dil okullarında, birçok farklı dil 
programı arasından kendi ihtiyaçlarına en uygun olanını se-
çebilmektedir. Bu programlardan bazıları:
-Genel İngilizce Programları
-Yoğun İngilizce Programları
-İş İngilizcesi Programları
-Foundation Programları
-English Plus Programları
-Akademik Yıl Programları
-Sınav Hazırlık Kursları
-Yöneticilere Yönelik Programlar
-Lise Hazırlık & Lise Yerleştirme Programları
-Öğretmenlere Özel Sertifika Programları
-Kombine Kurslar
-Home Tuition Programları
olarak sayılabilir.

İrlanda Cumhuriyeti’nde dil eğitimi almak için farklı dokuya 
ve kültüre sahip birbirinden güzel şehirler arasından tercih 
yapmak mümkündür. Bunlardan bazıları:

Dublin: İrlanda’nın başkenti ve en kalabalık şehri olan Dub-
lin; ekonomisi, endüstrisi, sanat ve kültür birikimiyle, dün-
yada “alpha” şehir kabul edilen 30 küresel şehirden birisidir. 
Satın alma gücü olarak dünyanın dördüncü, zenginlik olarak 
da onuncu şehri olan Dublin 1,11 milyonluk nüfusa sahip-
tir ve çevresindeki yerleşim alanları ile birlikte bu rakam 2 
milyona yaklaşır. Dublin özellikle 19. ve 20. yüzyıl edebiya-
tına damga vurmuş James Joyce, Oscar Wilde, Bram Sto-
ker, William Butler Yates, Jonathan Swift, Samuel Beckett 
ve George Bernard  Shaw gibi isimlerin yetişip en önemli 
eserlerini verdikleri şehirdir ve günümüzde de hem edebiyat 
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Ünlü Gaiety, Olympia, Abbey ve Grand Canal tiyatroları, The 
City Arts Centre, The Douglas Hyde Gallery, Irish Museum 
of Modern Art, The Project Arts Centre, National Museum 
of Ireland galeri ve müzeleri görülmesi gereken yerler ara-
sındadır. Nüfusunun yaklaşık %50’sinin 25 yaş ve altında 
olduğu şehirde aynı zamanda çok hareketli bir gece hayatı 
bulunmakta, bunun yanı sıra farklı ülkelerin mutfaklarının 
müşterilerle buluştuğu restoranlar şehir hayatına renk kat-
maktadır. 

Limerick: İrlanda’nın 4. büyük şehri olan Limerick, ülkenin 
orta kesiminde bulunmaktadır. Ilıman bir iklime sahip olan 

şehirde yazın hava sıcaklığı 20 derecenin üstüne çıkma-
makta, kışları ise 3 derecenin altına inmemektedir. Resmi 
sınırları 2008 yılında genişletilen şehir çevresiyle beraber 
91.000 kişilik bir nüfusa ev sahipliği yapmaktadır. 2014 yı-
lında İrlanda’nın ilk “Kültür Şehri” olacak olan Limerick’te 
King John’s Castle, Hunt Museum, The Limerick City Muse-
um, St. Mary’s Cathedral, Limerick City gallry of Art ve Bell-
table Arts Centre görülmesi gereken yerler arasındadırlar. 
Kültürel açıdan da canlı bir atmosfer sunan Limerick’de 
gençler tarafından çekilen filmlerin yarıştığı Fresh Film 
Festival, Impact Theatre Company, The Limerick Youth The-
atre ve Limerick Printmakers Studio and Gallery ziyaret 
edilmesi gereken yerler arasındadır. 

İrlanda’da

Dil Eğitimi
İrlanda Cumhuriyeti, Birleşik Krallığın batısında bulunan, tamamıyla bağımsız 
bir ada devletidir. İrlanda Cumhuriyeti bu adanın güneydeki aşağı yukarı %80’lik 
bölümünü kaplamakta olup, kuzeydoğudaki %20’lik bölümü ise Britanya’ya bağlı 
bulunan Kuzey İrlanda’ya aittir. Tek kara sınırını bu ülke ile paylaşan İrlanda 
Cumhuriyeti’nde yaklaşık 4,5 milyon kişi yaşamaktadır. Yüzölçümü olarak küçük 
kabul edilebilecek olan ülkenin doğu ve batı kıyıları arasını kara yolu ile 5-6 saatte 
kat etmek mümkündür. Doğal güzellikler bakımından oldukça zengin olan İrlanda 
neredeyse boydan boya yeşilliklerle kaplı olmasının yanı sıra nehirleri, gölleri, tepe 
bölgeleri ve kıyı bölgelerindeki yüksek kayalıklarıyla görenleri büyülemektedir.
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Cork: İrlanda’nın güneyinde bulunan Cork şehri, Munster 
bölgesine bağlı olup 120.000 üzerinde nüfusuyla İrlanda 
Cumhuriyeti’nin Dublin’den sonraki en kalabalık şehridir. 
Başkent Dublin ile sürekli bir çekişme halinde olan Cork 
şehrinin halkı kendilerini “gerçek başkentli” olarak gör-
mektedirler. Cork şehrinin üzerinde bulunduğu Lee Nehri 
dünyanın en büyük doğal limanı olan Cork Harbour’a dökül-
mektedir. İrlanda’nın bir çok yeri gibi Cork’ta da sıcaklıklar 
çok yüksek ve çok düşük olmamakta, sık sık yağış görül-
mektedir. 

Özellikle Fransa ve İspanya’dan 1990’ların başında çok göç 
almış olan Cork şehri bu farklılıkları da kültürünün zengin-
leşmesinde kullanabilmiştir. Günümüzde ise en çok göçü 
Polonya, Hırvatistan, Litvanya ve Letonya gibi Doğu Avrupa 
ülkelerinden almaktadır. Bunlara ek olarak, az da olsa Af-
rika ve Asya ülkelerinden de göç alan şehirde bu çeşitlilik 
kültüre olduğu kadar yemeklere de yansımış ve şehir çok 
farklı mutfaklara ev sahipliği yapmaya başlamıştır. Cork 
Opera House, Crawford Municipal Art Gallery ve Lewis 
Glucksman Gallery uğranması gereken kültürel mekanlar-
dır. İrlanda’nın bu gururlu “diğer” başkenti İngilizce eğitimi 
almak isteyenleri beklemektedir.

Galway: İrlanda’nın batı kıyısında yer alan Galway, ülkenin 4. 
büyük şehridir. İkliminde büyük sıcaklık farkları yaşanma-
yan şehrin havasında nem sürekli hissedilmektedir. Nüfu-
su 76.000 civarında olan şehrin bir diğer adı da “İrlanda’nın 
Kültürel Kalbi”dir. Genç nüfusun oldukça fazla olduğu şehir 
hareketli bir hayata sahiptir ve birçok yıllık festivale ev sa-
hipliği yapar. Galway Arts Festival, The Cuirt International 
Festival of Literature, Galway Races, Galway Early Music 
Festival, Galway Comedy Festival, Galway Garden Festi-
val, Little Havana Festival, Galway Science and Technology 
Festival ve Baffle Poetry Festival şehirde düzenlenen sayı-
sız festivalden sadece bazılarıdır. Oldukça zengin ve renkli 
bir müzik kültürüne de sahip olan şehirde hem geleneksel 
İrlanda müziği, hem de diğer tarzlardan her türlü müzik 
barlarda, festivallerde, konserlerde ve sokaklarda halkla 
buluşmaktadır. Yaşam tarzı ve kültürüyle gerçek bir dünya 
şehri olan Galway’de dil öğrenmek de şüphesiz eşsiz bir de-
neyim olacaktır. 

İrlanda’da dil eğitimi almanın geti-
receği avantajlardan biri bu ülkede 
fazla Türk öğrencinin bulunmayışı-
dır. Zira yurtdışına eğitim için çıkan 
bir öğrenci gittiği ülkenin kültürü ve 
insanıyla ne kadar etkileşimde bu-
lunur, ne kadar bu yeni kültür içinde 
kendi ayakları üzerinde durabilirse 
şüphesiz ki aldığı eğitim de o kadar 
verimli olacaktır. 

İrlanda Cumhuriyeti çoğu zaman, 
Britanya ile olan geçmişi ve coğrafi 
yakınlığı nedeniyle, Birleşik Krallı-
ğa bağlı olan bir ülke olarak kabul 
edilir ve bu nedenle bu ülkeye an-
cak İngiltere vizesi ya da Schengen 

vizesi ile girilebileceği varsayılır; ancak bu doğru değildir. 
Britanya’dan bağımsız bir ülke olan İrlanda Cumhuriyeti, 
Avrupa Birliği üyesi olması ve Euro para birimini kullanma-
sına karşın, sadece kendine özgü olan İrlanda vizesi ile ziya-
retçi kabul eder. Türkiye’deki İrlanda vizesi başvuruları VFS 
firması üzerinden yapılmaktadır.
 
İrlanda 2011 yılında, Türk üniversite öğrencilerine yönelik 
bir pilot proje olarak, yeni bir vize uygulamasına başlamış-
tır. Bu uygulama çerçevesinde, Türk üniversite öğrencile-
rine büyük vize kolaylığı sağlanarak yaz mevsimi boyunca 
geçerli olacak 3 aylık vize verilmektedir. Öğrenci, bu 3 aylık 
süre dâhilinde minimum 2 haftalık bir dil eğitimi programı 
almak durumunda olup, eğer arzu ederse kalan süreyi di-
lediği şekilde geçirebilir, ancak çalışamaz. Bu vize progra-
mında unutulmaması gereken bir diğer nokta da 3 ay sonun-
da vizeyi uzatmanın mümkün olmadığıdır.

Muhteşem doğası, zengin sanat ve kültür birikimi ve konuk-
sever insanlarıyla İrlanda, hem ziyaret etmek hem de eği-
tim almak için ideal bir ülkedir. Yakın dönemde başlayan vize 
kolaylığı da bu ülkeyi özellikle dil eğitimi için oldukça çekici 
bir seçenek haline getirmektedir. Siz de bu küçük ama güzel 
ülkede dil eğitimi almak istiyorsanız UED üyesi yurtdışı eği-
tim danışmanlığı firmaları ile iletişime geçebilirsiniz.

Dergimizin 9. sayısındaki röpörtaj 
bölümünü, UED Ödüllerinin Best English 
Language School – Ireland kategorisini 
hem 2014 hem de 2015 yılında kazan-
ma başarısını gösteren Atlas Language 
School’un Pazarlama Müdürü Bayan 
Kathi Gerth ile İrlanda’da dil eğitimi 
ve Atlas Language School hakkında 
yaptığımız söyleşiye ayırdık.
UEDucation Magazine: Lütfen bize kendinizi tanıtabilir ve 
Atlas Language School’daki göreviniz hakkında kısaca bilgi 
verebilir misiniz?

Kathi Gerth: Merhaba, ben Kathi Gerth, Atlas’ın Uluslarara-
sı Pazarlama ve Satış Müdürüyüm. Çalışma alanıma giren 
ülkeler içinde en önemlilerinden biri Türkiye ve bu nedenle 
güzel ülkenizde bol bol zaman geçirme fırsatım oldu. İşimin 
önemli bir kısmı da, Türk öğrenci ve eğitim danışmanlık fir-
malarına, İngilizce dil eğitimi açısından İrlanda’nın sunduğu 
olanakları ve tabii ki Astlas Language School’un mükemmel 
programları ve eşsiz tesisleri hakkında bir vermek.

UEDucation Magazine: Bir “İngilizce Dil Eğitimi Ülkesi” ola-
rak İrlanda’nin uluslararası öğrenci hareketliliğindeki yeri 
nedir, İrlanda öğrencilere ne gibi eğitim olanakları sunmak-
tadır?

Kathi Gerth: Aslında yakın zamana kadar Türk öğrencileri 
tarafından pek bilinmese de İrlanda, her zaman İngilizce dil 
eğitimi için önde gelen ülkelerden biri olmuştur. 2010 yılında 
yeni hızlandırılmış vize sisteminin yürürlüğe girmesi ile Türk 
öğrenci ve eğitim danışmanlık firmalarının İrlanda’ya olan 
ilgisi arttı ve rlanda’ya gelen Türk öğrenci sayısı bu yıldan 
itibaren her yıl sürekli arttı. Bu noktada, Türk öğrencilerinin 
İrlanda’nın yarattığı bu yeni fırsata çok iyi cevap verdiklerini, 
ülkelerine geri döndüklerinde İrlanda ve eğitim tecrübeleri 
hakkında yaptıkları olumlu yorumların ise İrlanda’daki Türk 
öğrenci sayısının sürekli artmasının temel nedeni olduğunu 
düşünüyorum.İrlanda’nın çok güvenli, huzurlu ve eğlenceli 
bir ğlke olması, burayı yabancı dil eğitimi için mükemmel 
bir ülke yapıyor.

UEDucation Magazine: Bildiğimiz kadarı ile Atlas Language 
School’da çok geniş bir program yelpazesi sunuyorsunuz. 
Türk öğrencilerin en çok tercih ettiği programlar nelerdir.

Kathi Gerth: General English Fluency (Akıcı Genel İngilizce) 
ve Fluency Plus programlarımız en çok tercih edilen prog-
ramlar. Bu programlar öğrencilerin yabancı dillerini daha 
akıcı ve kesin olması, kendilerine güvenlerini arttırmaya 
odaklanmış programlardır. Dersler hem günlük gramer, 
kelime bilgisi ve telaffuzu geliştirmek hem de tüm dünya-
dan insanlar ile başarılı iletişim kurmayı sağlayacak şekilde 
tasarlanmıştır.

UEDucation Magazine: UED ödüllerinde üstüste iki sene 
İrlanda’daki en iyi dil okulu ödülünü kazandınız. Tebrikler. 
Sizce Atlas’ı, İrlanda’daki diğer dil okullarından farklı kılan 
özellikler nelerdir?

Kathi Gerth: Bizim amacımız, her öğrencilerimiz herbir 
gününü, hayatlarının ve eğitimlerinin en unutulmaz günü 
yapmak. Bunun anlamı, öğrencilerimizin kurslarından ko-
naklamalarına, ulaşımlarından aktivite programlarına ve 
boş zamanlarına kadar öğrencilerimizin tüm beklentilerine, 
mümkün olan en iyi hizmeti sunmaya kendini adamak ve 
öğrencilerimizin İrlanda ve Atlas’daki kalışlarını unutulmaz 
yapmak için çalışmaktır. 

Bunun yanında Dublin’deki okulumuzun mükemmel oldu-
ğunu ve tüm İrlanda’daki en iyi tesislerden  biri olarak kabul 
edildiğini de eklemeliyim. Eğitim kadromuzun mükemmelli-
ği ve öğrenci kitlemizin çok ulusluluğu da okulumuzun sun-
duğu eğitim ortamını güzelleştiren diğer etkenlerdir.

UEDucation Magazine: İrlanda’da İngilizce eğitimi almak is-
teyen öğrencilerimize ne tavsiye edersiniz?
Kathi Gerth: En önemli tavsiyem girişken olmaları. Atlas’da, 
katılabilecekleri birçok extra ders ve öğleden sonraları yo-
ğun sosyal aktiviteler ile, öğrencilerimiz yoğun günler ge-
çirebilirler. Başlangıçta İngilizce seviyeleri düşük olsa da, 
diğer öğrenciler ile iletişim kurmaktan çekinmemeliler. 
İkinci tavsiyem ise, eğer bir sorunları varsa, ne olursa ol-
sun bizimle paylaşmaları olacak. Bazı durumlarda, özellikle 
ilk günlerinde, öğrenciler çekingen olabiliyorlar, ama lütfen 
bir sorununuz olursa bizimle paylaşın, yardımcı olmaktan 
mutlu oluruz.

UEDucation Magazine: Eklemek istediğiniz başka bir şey 
var mı?

Kathi Gerth: Tüm öğrencilerimizi Atlas’da görmeyi umuyo-
ruz, hayat böyle eşsiz bir tecrübeyi kaçırmak için çok kısa 
ve değerli.

UEDucation Magazine: Çok teşekkür ederiz.

Kathi Gerth
Atlas Language School

Uluslararası Pazarlama ve Satış Müdürü 
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UED DERNEĞİ

HAKKINDA
UED, Uluslararası Eğitim Danışmanları Derneği, yurtdışında eğitim konusunda 
danışmanlık hizmeti veren, güvenilir firmaları bir araya getiren bir kuruluştur. Ka-
liteli, güvenilir ve yüksek standartta hizmet anlayışını kendine prensip edinmiş, 15 
yurtdışı eğitim danışmanlık firması tarafından, Mayıs 2001’de hayata geçirilmiştir. 
Bugün itibarı ile UED’nin üye sayısı 44’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 velileri-
ni, güvenilir firmalara yönlendirerek, tecrübe ve bilgi eksik-
liğinden dolayı yaşayabilecekleri zorlukları en aza indirmek.

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

• Yurtdışı eğitim danışmanlığı konusunda belirli bir stan-
dart 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 hızlı adapte olmasını sağlayarak, üyelerinin 
hizmet kalitesini arttırmak ve bu yüksek kalite 
standartlarının devamlılığını sağlamak.

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

Hedefimiz;
• Yurtdışı eğitim sektöründe, çağımızın gerektir-
diği kalite standartlarını oluşturmaktır!

Misyonumuz;

Yurtdışında eğitim almak isteyen kişilerin ihtiyaç-
larına en uygun olan programı belirlemek, bu ki-
şiler ile yurtdışındaki eğitim kurumları arasında 
köprü görevini üstlenerek öğrencilerimizin so-
runsuz 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!

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

0212 259 07 74     www.afegitim.com

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

0212 249 94 89    www.academix.com.tr

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

0216 358 89 19     www.asba.com.tr

İstiklal Cad. No. 53/1 Beyoğlu / İstanbul

0212 244 72 82
www.armadagrandee.com

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

0216 550 12 13     www.atec.com.tr

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

0212 249 53 10     www.atlasedu.com

İstiklal Caddesi Mim Han No:55 K:2
Beyoğlu/ İstanbul

0212 244 88 77   www.bilimevi.com

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

0216 336 33 61     www.biltur.com

Barbaros Bulvarı No. 91
Beşiktaş / İstanbul

0212 327 51 51
www.britishside-edu.com

Bestekar Sok. No. 82/3
Kavaklıdere / Ankara

0312 468 00 30   www.campusum.com

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

0212 292 40 26     www.cds.com.tr

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

0212 234 48 99    www.edcon.com.tr

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-aec.com

Barbaros Bulvarı 31/5
Beşiktaş-İst

0212 236 04 44     www.elt.com.tr

Güvenevler Mah. 1917 Sok. Doğan Yıldız 
İşmerkezi No. 16 E Blok K. 2  D. 10
Yenişehir / Mersin

0324 328 06 62  www.esseegitim.com.tr

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

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

0212 560 60 64       www.alesedu.com

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

0212 2754822       www.edumar.com.tr

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

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

0212 291 50 05       www.gkredu.com

Akbilek Mahallesi,Ekin Sokak No:1 D:1
05100 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

Mete Cad. No.12/9 Taksim / İstanbul

0212 292 39 04     www.idealsas.com
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Yurtdışında eğitim alabilmek, ülke ve okul tercihinden baş-
vuru prosedürüne, vize işlemlerinden uçuşa kadar oldukça 
kapsamlı bir işlemler bütünün, sorunsuz tamamlanmasını 
gerektirmektedir. İşte bu nedenle her yıl binlerce öğrencinin 
eğitim amacıyla yurtdışına çıktığı ülkemizde, bu öğrencile-
rin önemli bir kısmı bir yurtdışı eğitim danışmanlığı firma-
sının rehberliğinden yararlanmaktadır. 

Bu noktada, öğrencinin memnuniyetinde ve yurtdışı eğitim 
tecrübesinden beklentilerinin karşılanmasında, yurtdışı eği-
tim danışmanlığı şirketlerinin güvenilirliğinin, gerekli tecrü-
be ve bilgi seviyesine ulaşmış olmasının önemi büyüktür. 

Ülkemizde, yurtdışı eğitim konusunda eğitim danışmanlığı 
hizmeti veren birçok firma bulunmakla beraber, bu firmala-
rın ancak bir kısmı, gerekli uzmanlık ve tecrübe seviyesine 
ulaşmış firmalardır. Son yıllarda eğitim danışmanlığı firma-
larının sayısındaki artış neticesinde, yeterli deneyime sahip 
olmayan firmaların, insanları yanlış yönlendirmeleri önemli 
bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Bu nedenledir ki, za-
man zaman hem öğrenci ve velilerinin hem de yurtdışı eği-
tim kurumlarının güç durumlara düştükleri görülmektedir. 
UED’nin hayata geçirilişi ise, işte tam bu noktada ortaya çık-
makta ve yurtdışı eğitim sürecini, böylesi ciddi sorunlar ile 
karşılaşılmadan 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. 

Ayrıca derneğimiz, üyelerinin sektördeki değişimleri ra-
hatlıkla takip edebilmesi amacıyla hem kendi bünyesinde 
hem de ülkemizdeki yabancı temsilciliklerin eğitim ve vize 
departmanları ile beraber eğitim çalışmaları yürütmekte, 
konsolosluklar ve yurtdışı okulların yetkilileri nezdinde ya-
pılan toplantılarla, üyelerinin hizmet kalitesinin gelişimine 
katkıda bulunmaktadır. 

UED, üyesi olan bu kuruluşların, her türlü faaliyetinde bir 

denetleme mekanizması görevini üstlendiği gibi, bir de şi-
kayet mekanizması geliştirmiştir. Öğrencilerimiz, eğer bir 
UED üyesinin temin ettiği danışmanlık hizmeti sonrasında 
herhangi bir problem ile karşılaşırlarsa, bunu UED’ye ilete-
bilir ve yardım talep edebilirler. 

Peki ama UED üyesi bu yurtdışı eğitim danışmanlığı firma-
ları öğrencilerin kendi başlarına üstesinden gelemeyecek-
leri hangi konularda çözümler sunuyor? 

-Akademik Danışmanlık; Öğrenci için en doğru okul ve en 
doğru programın seçilmesi, 
-Bütçe; Okula göre bütçe değil, bütçenize göre okul araş-
tırması, 
-Burslar; Okulların sundukları burslar, bunlara başvurul-
ması için gerekli işlemlerin tamamlanması, 
-Vize; Vize danışmanlığı 
-İndirim ve Promosyonlar; Sadece eğitim danışmanlığı fir-
malarına sunulan indirimlerden yararlanma imkanı, 
-Ücretsiz Danışmanlık; Mükemmel bir ön hazırlık devresi, 
ücretsiz danışmanlık ve oryantasyon, 
-Her an erişim; Dünyanın nereseinde olursanız olun, danış-
manınıza 24 saat erişim imkanı; 
-Follow Up: Sadece Türkiye’den ayrılana kadar değil, gittiği-
niz ülkede eğitiniz boyunca acente desteği, 

Siz de, başarılı ve sorunsuz bir yurtdışı eğitim süreci için 
UED üyesi eğitim danışmanlığı firmalarını seçin. 

Size sunulan bu olanaklardan yararlanın,
pişman olmayın... 

NEDEN

UED?
Günümüz dünyasında yaşanan teknolojik gelişme, ülkelerin ve kültürlerin birbirine 
yakınlaşması, iş dünyasının çalışanlarından talep ettiği farklı donanım ihtiyaçları 
ve Türk eğitim kurumlarının öğrencilerimiz için bunları karşılamakta yetersiz kal-
ması, öğrencilerimizi ve ailelerini yurtdışında arayışlara itmektedir. Bu nedenledir 
ki, yurtdışında eğitim alan Türk öğrenci sayısı her sene artmakta, yurtdışı eğitim 
danışmanlığı sektörü ise sürekli büyümekte ve sektöre hergeçen gün yeni firmalar 
eklenmektedir.

Harbiye Mah. Cumhuriyet Cad. Kahan Apt. 
No:40 Kat: 4 & 6 Şişli – İstanbul

0212 245 15 85     www.turkey.idp.com

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

Zeytinlik Mah. Yakut Sok. No.10 
Bakırköy / İstanbul

0212 571 82 84     www.ilm.com.tr

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

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

0212 270 64 19     www.meda.web.tr

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

0232 369 92 72     www.monatedu.com

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

0216 450 53 40    www.sempaedu.com

Bağlarbaşı Kısıklı Cad. No:24 
Altunizade / İstanbul
0216 554 38 91
www.seturegitimhizmetleri.com

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

0216 580 99 60     www.sertur.com

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

0216 356 38 98    www.teoremedu.com

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

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

0224 247 45 25     www.ye-ro.org

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

0212 393 82 96     www.studyzone.com.tr 

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

0212 238 38 18    www.troyint.com

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

0850 333 01 07     www.linesedu.ru

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

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

0216 548 22 30
www.nav.com.tr

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

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

0212 293 61 05     www.soeducation.com
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Gene aynı verilere göre -Malta’daki dil okullarının ücretle-
rinin diğer birçok ülkeye göre daha ucuz olmasının da etkisi 
ile- Türk öğrencilerin katıldıkları İngilizce programlarının 
ortalama süresinin, diğer ülke öğrencilerinin ortalama kurs 
süresinden uzun olduğu, yani Malta’da dil eğitimi alan Türk 
öğrencilerinin uzun dönemli programlar tercih ettiği görül-
mektedir.

Maltalılar, İngilizlerin etkisi altında geçirdiği yıllar boyunca 
sadece günlük yaşam tarzı, trafik, ceya hukuk gibi konular-
daki İngiliz uygulamalarını değil aynı zamanda dil olarak da 
İngilizceyi benimsemişlerdir. Halkın hemen hepsi çok iyi de-
recede İngilizce konuşmaktadır. Bu sebeple Malta’daki yerel 
okulların yanısıra, dünyada dil eğitimi konusunda söz sahibi 

olan onlarca zincir okul da burada şube açarak İngilizce eği-
tim vermeye başlamıştır.   

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

Tarihi açısından Akdeniz’de ticaretin başlaması ve Malta’nın 
da Akdeniz’in kalbinde yeralması sebebi ile sırasıyla Fenike, 
Kartaca, Roma, Bizans, Arap, İspanyol, Fransız ve  İngiliz 
gibi bir çok medeniyetin istilasına maruz kalmış ve farklı 

Malta’da 

Dil Eğitimi
Her yıl yüzbinlerce turiste ev sahipliği yapan küçük Akdeniz ülkesi Malta, yaklaşık 
15 seneden bu yana İngilizce dil eğitimi için dünyanın değişik bölgelerinden gelen 
onbinlerce öğrenciyi de ağırlamaktadır. Yurtdışında eğitim alacak Türk öğrenciler 
de son yıllarda İngiltere, Amerika, Kanada ve Avustralya gibi seçeneklerin yanında 
Malta’daki okullara da ilgi göstermektedir. Öyle ki Malta Dil Okulları Federasyon’u 
Feltom’un verilerine göre Türkiye 2013 yılında Malta’ya en çok dil okulu öğrencisi 
gönderen 8 ülke konumundadır.

ülkelerin yönetimine girmiştir. Rodos’da bulunan şovalyeler 
1522 yılında Kanuni Sultan Süleyman’ın Rodos’u fethetme-
sinin ardından Malta’ya yerleşmişlerdir. Bu sebeple Malta 
Şovalyeleri olarak bilinmeye başlamışlardır. Şovalyeler 
Sarayı’nda ve St.John Katedrali’nde dönemin ünlü ressa-
mı Caravaggio’ya ait eserleri bolca görmek mümkündür. 
1974’te Cumhuriyet ile yönetilmeye başlayan Malta’ya son 
hakim olanların İngilizler olması nedeniyle trafik, hukuk ve 
eğitim sisteminde İngiliz kültürünün izlerini görmek müm-
kündür. Malta 2004 yılında Avrupa Birliği’ne tam üye olmuş-
tur. Ülkedeki hemen herkes kendi yerel dilleri olan Maltese 
(Maltaca) ve İngilizce konuşmaktadır. Bunun yanında halkın 
büyük bölümü İtalyanca da bilmektedir. Ülkede 2008 yılına 
kadar Malta Lirası kullanılırken 2008 yılı sonrasında ise 
Euro (€) kullanılmaya başlanmıştır.

Malta’da dağ ve akarsu olmamakla beraber, 137 km uzunlu-
ğunda eşsiz bir sahil bulunmaktadır. Dünya’nın en korunaklı 
doğal limanıdır. Sıcaklık kış aylarında en düşük 15 derece 
olmakla beraber yaz aylarında 30 derece ve üzerindedir.

Malta mutfağı, İngiliz, İtalyan, Arap, İspanyol ve Sicilya mut-
faklarından fazlasıyla etkilenmiştir. Dolayısıyla yeni tatlar 
arayanlar yanında daha geleneksel yiyecekler arayan ve 
damak tadından vazgeçmek istemeyen Türk öğrencilere uy-
gun yemek çeşitliliği sunmaktadır.

Nufüs yaklaşık 450.000’dir. Özellikle yaz aylarında nufüs 
büyük artış göstermektedir. Bunun sebebi gerek turistik ge-
ziler gerek eğitim almak için diğer ülkelerden gelen öğrenci 
topluluklarıdır.

Türkiye’den uçakla sadece 3 saat uzaklıktadır. Türk 
Havayolları’nın Malta’ya direk uçuşları bulunmaktadır ve bu 
uçuşların sayısı yaz aylarında arttırılmaktadır. Türkiye ile 
arasında -1 saatlik fark bulunmaktadır.

Neden Malta’da İngilizce Eğitimi
Malta, Özellikle 1990 ların ikinci yarısından bu yana dünya-
da İngilizce eğitim için öne çıkan ülkelerin arasına girmiştir. 
Özellikle yaz aylarında nüfusun büyük bir bölümünü dil eği-
timi için ülkeye gelen öğrenciler oluşturmaktadır. Bu yoğun 
ilginin başlıca nedenleri şunlardır: 
-Göz alabildiğince uzanan uzun sahilleri ile hem dil eğitimi 
hem de yaz tatili yapmak isteyen öğrenciler için ideal olması, 
-Malta’da eğitim alan öğrencilerin yüzyıllardır pek çok me-
deniyetin egemenliği altında bulunan bu ülkedeki kültürel 
zenginlikleri görebilme fırsatı elde etmesi, 
-Küçük bir ada olması nedeni ile  kolay ve uygun fiyatlı bir 
yaşam sunması, 
-Ulaşımın kolay ve ucuz olması,
-Schengen vize uygulaması ile Avrupa’daki Avrupa Birliğine 
üye ülkelere kolayca geçiş imkanı,
-Diğer ülkelere göre uygun okul ücretleri,
-Bir çok farklı ülkeden insanlarla ve kültürlerle kaynaşma 
fırsatı.

Malta’da 30’un üzerinde dilokulu bulunmaktadır. Her yıl 
25.000’den fazla öğrenci dil eğitimi için Malta’yı tercih et-
mektedir. Tüm dil okulları Malta Eğitim Bakanlığı deneti-

mindedir. Ayrıca 17 adet Malta okulu FELTOM (Federation 
of English Language Teaching in Malta and Gozo) tarafından 
akreditedir. 

Malta Dil Okullarındaki İngilizce Programları
Malta’da bahsetmiş olduğumuz 30’un üzerindeki dil okulun-
da hemen hemen aynı programlarda eğitim verilmektedir. 
Bu okullarda Genel İngilizce eğitimi alıp dil yetilerinizi geliş-
tirebileceğiniz gibi, farklı amaçlar doğrultusunda tasarlan-
mış çeşitli programlara da dahil olabilirsiniz. Dil okulların-
da sunulan programlar genel olarak şunlardır:
-Genel İngilizce Programları
-Yoğun İngilizce Programları
-Akademik Yıl Programları/Uzun dönemli programlar
-Sınav Hazırlık Kursları (TOEFL & IELTS)
-Birebir (One to One) Programlar
-İş İngilizcesi (Business English) Programları
-Meslekleri İngilizce Programları
-Üniversite Hazırlık Programları (Foundation)
-Yaz Okulu Programları

Yukarıda bahsi geçen programlara öğrenciler 2 haftadan 52 
haftaya kadar değişen sürelerde katılabilir ve İngilizce eği-
timlerini tamamlayabilirler. 

Malta Vizesi
Türk Vatandaşlarının, bir Schengen Bölgesi ülkesi olan 
Malta’ya girişi için vizeye ihtiyaçları vardır. Yeşil Pasaport 
sahipleri dışındakiler T.C. vatandaşları, 90 güne kadar süre-
cek eğitimleri için Schengen vizesi, daha uzun sürecek eği-
timleri için ise ‘Malta Öğrenci Vizesi’ almak zorundadırlar. 
Malta vizesi başvuruları VFS Global firması tarafından ka-
bul edilmektedir. Danışmanlık hizmeti alacağınız UED üyesi 
yurtdışı eğitim danışmanlık firması, vize dosyanızın hazır-
lanması ve başvurunuzun organize edilmesi konusunda size 
yardımcı olacaklardır.

Siz de yaz tatilinizi Akdeniz göbeğindeki cennet ada Malta’da 
dil eğitimi alarak değerlendirmek istiyorsanız, gerek Mal-
ta’daki dil okulları ve bu okullarda sunulan programlar 
hakkında daha detaylı bilgi gerekse okul seçimi ve başvuru 
prosedürü konusunda danışmanlık için UED üyesi eğitim 
danışmanlık firmaları ile iletişime geçiniz.
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Rusya dışında Ukrayna ve Türkiye Cumhuriyetlerinde de ko-
nuşulan Rusça her geçen gün dünyada daha çok konuşulan 
bir dil haline gelmektedir. Son 20 yılda global ekonomiye ka-
tılan ve yıllar içinde bu alandaki en etkili oyunculardan olan 
Rusya’nın dünyanın bir çok yerinde orta ve büyük ölçekli ya-
tırımlar yapan iş adamlarına sahip olması bu durumda et-
kin rol oynamıştır. Ülkemizdeki firmaların da bir kısmı artık 
Rusça bilen çalışan aramaktadır. Rusya ile Türkiye arasında 
imzalanan anlaşma sonucunda, 16 Nisan 2011 tarihinde yü-
rürlüğe giren düzenleme gereği Rusya’ya Türk vatandaşları 
tarafından yapılan ve 90 günü geçmeyen ziyaretler için vize 
istenmemektedir.

Rusya’da dil eğitimi almak için en çok tercih edilen şehirler 
Moskova, St.Petersburg’dur:

Moskova: Rusya’nın başkenti olan Moskova aynı zamanda 
ülkenin en kalabalık şehridir. Büyük ve hareketli bir met-
ropol olan Moskova dil eğitimi almak isteyenler için kaliteli 
eğitim seçenekleri sunmaktadır. Avrupa’nın birçok başken-
tini kıskandıracak kadar zengin bir tarihe sahip olan şehir 
aynı zamanda çok uzun zamandır Avrupa’da kültür ve sa-
natın beşiklerinden biri haline gelmiştir. Sadece Kremlin 
Sarayı’na değil, muhteşem mimarisi ile görülmesi gereken 
birçok katedral, devlet binası ve tarihi yapıya da ev sahipliği 
yapan Moskova kaliteli dil okulları ve çok kültürlü yapısıyla 
Rusça öğrenmek için idealdir. 

St. Petersburg: Neva Nehri üzerindeki St. Petersburg 5 mil-
yona yaklaşan nüfusu ile Rusya’nın en kalabalık 2. şehridir. 
20. yüzyılın başında ismi Petrograd, komünist rejim altında 
ise Leningrad olarak değiştirilen şehir eski adına 1991 yılın-
da eski ismi olan St. Petersburg adını tekrar almıştır. Şehir 
özellikle tarihi dokusunu korumuş olması nedeniyle ziyaret-
çilerin ve turistlerin ilgisini çekmektedir. Barok ve Neokla-
sik mimari akımların ürünü olan, 18. ve 19. yüzyıldan kalma 
binalar büyük ölçüde korunmuştur. Dünyada zengin kültürel 
hayatıyla da bilinen St. Petersburg tarih boyunca Dostoyevs-

CELTA (Certificate in Teaching English to Speakers of Ot-
her Languages)
CELTA, İngilizce öğretmen adaylarına ya da kısa süreli de-
neyime sahip İngilizce öğretmenlerine yönelik olup, çok 
tercih edilen mesleki sertifika programlarından biridir. Her 
sene 10.000’den fazla kişi İngilizce öğretimi alanında dünya-
ya açılmak için CELTA’yı tercih etmektedir. 

CELTA, Cambridge Üniversitesi’ne bağlı ve Avrupa’nın en 
geniş eğitim değerlendirme organizasyonu olan Cambrid-
ge ESOL onaylı bir sertifika olması itibariyle uluslararası 
tanınırlığı yüksek olan bir programdır. CELTA programları 
Cambridge ESOL tarafından belirlenmiş esaslar temelinde, 
yetkili özel kurumlar tarafından tasarlanır ve 54 ülkede top-
lam 280’den fazla onaylı kurum bulunmaktadır.

Katılımcılar, etkili öğretme esaslarını öğrenirken, uygula-
malı eğitim alma fırsatı bularak yetişkinlere yönelik İngi-
lizce öğretme becerilerini geliştirirler. Program süresince 
performanslarına göre değerlendirilen katılımcılar kurs 
sonunda herhangi bir sınava tabi değillerdir. Katılımcı, kurs 
sonunda 2 ayrı dil seviyesinde toplam 6 saat ders verir ve 
performansı değerlendirilir. Ayrıca yetişkin eğitimi, İngilizce 
dil sistemi, dil becerileri ve sınıf öğretmenliği olmak üzere 
toplam 4 ayrı konuda yazılı rapor hazırlar.

DELTA (Diploma in Teaching English to Speakers of Other 
Languages)
Alanında tanınırlığı yüksek, en popüler programlarından 
biri olan DELTA, deneyimli İngilizce öğretmenlerinin kari-
yerlerinde ilerleme sağlamaları için tasarlanmış bir prog-
ramdır. Program, en az bir yıllık mesleki deneyimi olan öğ-
retmenler için uygundur ve katılımcının İngilizce seviyesinin 
C2 (Proficiency) olması gereklidir.

Program her biri 20 kredi olan toplam 3 modülden oluşur. 
Birinci modül; dili anlama, metodoloji ve öğretme kaynak-
ları üzerinedir. Modül bitiminde yazılması zorunlu iki adet 
kompozisyon değerlendirilir. İkinci modül; mesleki yön-
temleri geliştirme üzerinedir ve kurs çalışmaları, sınıf içi 
gözlemleri, kompozisyonlardan oluşan portfolyo değerlen-
dirilir. Üçüncü modül ise yöntem geliştirme ve ELT üzerine 
uzmanlık ya da Öğretim Yönetimi üzerinedir ve hazırlanan 
yazılı rapor değerlendirilir.

ki, Gogol ve Puşkin gibi yazarlara ilham kaynağı olmuştur. 
Dünyaca ünlü Rudolph Nureyev ve Mikhail Baryshnikov gibi 
sanatçıların yetiştiği Mariinsky Theater, dünyanın es eski ve 
en büyük müzelerinden 1764’te kurulan Hermitage Museum 
görülmesi gereken sayısız yerden sadece ikisidir. 

Yaşam masrafları olarak birçok batı ülkesine kıyasla çok 
daha uygun olan Rusya bu sebeple de özellikle Türkiye’den 
öğrenci çekmektedir. Hermen hemen herkesin bildiği üze-
re özellikle son bahar ve kış aylarında oldukça soğuk olan 
Rusya, bahar ve yaz aylarında daha ılıman bir iklime geçiş 
yapmaktadır. Rusya’da dil eğitimi almanın belki de en büyük 
artısı coğrafi yakınlığıdır. Birçok havayolu firmasının günlük 
yaptığı uçuşların yanı sıra arzu edenler için bazı otobüs fir-
malarının da aktarmalı ya da aktarmasız olarak Rus şehir-
lerine seferleri bulunmaktadır. 

Rusya’daki Rusça programları arasından öğrenci kendi ih-
tiyaçlarına göre seçim yapabilir. Bu dil için en yaygın prog-
ramlar: 
• Genel Rusça Programları
• 1’e 1 Dil Kursları
• Mesleki Rusça
• Yoğun Rusça Programları
olarak sayılabilir.

Batı Avrupa ülkelerinden farklı olan dokusu, kültürel biri-
kimi ve tartışılmaz tarihsel zenginliği ile Rusya, dünyanın 
en çok konuşulan 5 dilinden biri olan Rusçayı bu köklü dilin 
anavatanında öğrenmek isteyenleri beklemektedir. Kültür 
ve ekonominin hızla küreselleştiği günümüz dünyasında 
ağırlığını her geçen gün arttıran Rusya’nın resmi dili olan 
Rusçayı öğrenen bir kişi şüphesiz ki başarı yolunda önemli 
bir adım atmış olacaktır. Siz de bu amacı taşıyorsanız Rus-
ya’daki Rusça dil eğitimi seçenekleri hakkında daha detaylı 
bilgi almak için UED üyesi eğitim firmaları ile iletişime ge-
çebilirsiniz. 

CertTESOL (Teaching English to Speakers of Other Langu-
ages)
CertTESOL, içerik ve uluslararası geçerlilik konusunda CEL-
TA ile paralel bir konumda olup, öğretmen adayları ya da kısa 
süreli öğretmenlik deneyimine sahip katılımcılara, İngilizce’yi 
öğretme konusunda temel bilgi ve becerileri kazandırma 
odaklı bir programdır. CertTESOL programı dünyanın en eski 
sınav kurulu olan Trinity College London tarafından onaylıdır.
Program, toplamda 130 saatlik ve 5 üniteden oluşan bir müf-
redat içerir. 1, 2, 3 ve 5. ünite sonuçları eğitmenler tarafından 
değerlendirilir ve her kursun sonunda Trinity College yetkili-
leri tarafından kontrol edilir. Ünite 4 sonucu ise Trinity Colle-
ge moderatörü tarafından değerlendirilir.  
Katılımcı, program dahilinde toplam 6 saat ders verir. Prog-
ram süresince birçok kompozisyon ve proje hazırlar ve Trinity 
College yetkilisi ile mülakat yapar.  5. ünite ise katılımcının 
ilk defa yabancı bir dili öğrenecek olan bir öğrencinin bakış 
açısını tecrübe etmesi için tasarlanmıştır. Katılımcı, sınıf yö-
netimi ve öğretme metotlarıyla ilgili püf noktaları farklı bir 
bakış açısından analiz etme fırsatı yakalar. Katılımcılar, kurs 
sonunda genel bir sınava tabi değillerdir ve eğitim süresinde-
ki performansına göre değerlendirilirler.

DipTESOL (Licentiate of Trinity College London Diploma in 
Teaching English to Speakers of Other Languages)
DipTESOL programı uluslararası saygınlığa sahip bir diplo-
ma programıdır. Kariyerlerinde ilerleme sağlamak isteyen, 
en az 2 yıl tam zamanlı öğretmenlik deneyimine sahip İngi-
lizce öğretmenlerinin beceri ve bilgilerini geliştirmeye yö-
nelik bir programdır. 
Adaylar 4 ünite üzerinden değerlendirilir. Birinci ünite so-
nunda katılımcı ‘Öğrenme ve Öğretme’ ve ‘Profesyonel 
Gelişim’ alanlarında toplamda 3 saatlik bir sınava girer ve 
Trinity Sınav Konseyi tarafından değerlendirilir. İkinci üni-
tenin sonunda katılımcı sınıf içi gözlemleri, kendi öğretme 
becerilerinin gelişimi ile ilgili tuttuğu rapor ve bağımsız bir 
araştırma projesini içeren bir portfolyo sunar, sözkonusu 
portfolyo eğitimi sunan kurum tarafından değerlendirilir. 
Üçüncü ünitenin sonunda ise katılımcının yine Trinity yet-
kilileri tarafından değerlendirilen 30 dakikalık bir konuşma 
hazırlaması gerekir. Son ünitede ise katılımcı 5 saat ders 
verir ve hem kurum hem de Trinity yetkilileri tarafından de-
ğerlendirilir.

Rusya’da 

Dil Eğitimi
Hızla küreselleşen, ekonomik ve kültürel sınırları her ge-
çen gün biraz daha silikleşen dünyamızda artık süper güçler 
sadece batıdan çıkmamakta, dünyanın farklı köşelerinden 
yeni güçler doğmaktadır. 1989’da S.S.C.B:’nin dağılmasıyla 
kurulan Rusya Federasyonu da bu yükselen güçlerden bi-
ridir. Ülkemizle, ekonomik ve kültürel alanda gelişen Rus-
ya ve bölge ülkeleri arasında gerçekleşen turizm ve ticaret 
alanlarındaki düzenleme ve işbirliği uygulamalarına her 
geçen sene yenileri eklenmekte, bu durum da ülkemizde 
Rusya’ya ve Rus diline karşı olan ilgiyi arttırmaktadır. 

Teacher Training 

Programları
İngilizce eğitiminin her geçen gün daha da önem kazanması, bu eğitimi verecek olan, 
özellikle de anadili İngilizce olmayan öğretmenlerin gerekli eğitim ve sertifikalara 
sahip olup olmadıkları konusunu daha önemli hale getiriyor. Peki dünyada bu konu-
da öne çıkan sertifikalar nelerdir?



3332

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

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

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

Genel İngilizce: Dilbilgisinin yanı sıra okuma, dinleme ve ko-
nuşma becerilerini geliştirmeye yönelik programdır. 2 haf-
tadan 1 seneye kadar uzanan farklı programlar mevcuttur.
Akademik Yıl & Sömestr Programları: Uzun süreli İngilizce 
eğitimi almak isteyen öğrencilerin tercih ettiği program-
lardır. Genellikle liseden sonra yurtdışında bir üniversiteye 

gitmek amacıyla İngilizce seviyelerini geliştirmek isteyen ya 
da üniversite sonrası belli bir İngilizce seviyesi talep eden 
bir işyerinde çalışmayı arzulayan kişilerin seçtiği bir prog-
ramdır.
Sınav Hazırlık: IELTS, TOEFL ve Cambridge ESOL sınavları 
gibi sınavlara hazırlanmak amacıyla tercih edilen program-
lardır.
İş İngilizcesi Programları: Profesyonellere ve iş hayatında-
ki ideallerini gerçekleştirmek isteyenlere yönelik bu prog-
ramlarda sunum teknikleri, İngilizce iş terimleri, ticari ya-
zışmalar ve iletişim, rapor hazırlama gibi konular üzerine 
İngilizce becerisi kazandırılmaktadır.
 
Çalışma İzni
Avustralya’da dil eğitimi almanın avantajlarından biri de dil 
öğrenmek için gelen öğrencilere sunulan çalışma olana-
ğıdır. Bir yabancı öğrenci, dil eğitimi süresince haftada 20 
saat çalışma hakkına sahiptir. Ancak öğrenciler, örneğin 
Amerika’dan farklı olarak, sadece kampus içinde ve dü-
şük ücretli işlerde değil, kısıtlama olmadan çalışabilirler. 
Avustralya’da iş arayanlara yardım eden iş bulma ajansları 
bu konuda öğrencilere de hizmet sunmaktadırlar.

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

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

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

Avustralya’da 

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

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

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

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

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

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

Cairns: Avustralya’nın ve Queensland eyaletinin kuzeydoğu 
kıyısında yer alan Cairns şehri Great Barrier Resifleri’ne ya-
kınlığı ve tropikal iklimi nedeniyle her yıl farklı ülkelerden 
gelen turistler tarafından ziyaret edilmekte olup ülkede bu 
alanda Sidney, Melbourne ve Brisbane’in ardından 4. sırada 
gelmektedir. Ekonomisinin önemli kısmı turizm sektörüne 
dayalı olan şehre turist çeken diğer etkenler ise bölgenin 
doğal güzellikleri arasında bulunan Wet Tropics of Queens-
land ve Atherton Yaylası’na yakınlığıdır. Şehirde İngilizce’den 
sonra en çok konuşulan diller Japonca ve Mandarin’dir (Çin-
ce). Doğu Avustralya’nın en önemli tatil bölgelerinden biri 
olan Cairns ve çevresini ziyaret için en iyi zaman neredeyse 
tamamı yağmur ve fırtınalarla geçen yaz mevsimi ( Ara-
lık-Şubat) değil havanın daha durgun olduğu kış (Haziran-
Ağustos) mevsimidir. Cairns’te İngilizce eğitimini bu mev-
simde gerçekleştiren öğrenciler eğitimin yanında bölgenin 
güzelliklerini de yaşama şansı bulacaklardır.

Gold Coast: Avustralya’nın Queensland eyaletinin güneydo-
ğu kıyısında bulunan Gold Coast, nüfus bakımından ülkenin 
6. büyük şehridir. Eyaletin başkenti olan Brisbane’in yakla-
şık 95 km güneyinde bulunan Gold Coast, adına uygun şekil-

Roman Dilleri diyebileceğimiz İspanyolca, Fransızca ve İtal-
yanca ise hem estetik yapıları hem de bazı alanlarda kul-
lanılma yoğunluklarıyla öne çıkmaktadırlar. Bu dillerden 
İtalyanca, her geçen gün etkisini arttırarak daha çok kişiye 
ulaşmakta ve yaygınlaşmaktadır. Büyük bir tarih ve kültür 
geçmişine sahip olmasının yanı sıra moda ve tasarım alan-
larında da dünyaya öncülük eden İtalya, İtalyanca öğrenmek 
isteyenlere bu zenginlikleri yaşamak için de  fırsat sunmak-
tadır. İtalya’daki birçok dil okulunda Genel İtalyanca eğitimi 
görüp dil yetilerinizi geliştirebileceğiniz gibi, farklı amaçlar 
doğrultusunda tasarlanmış çeşitli programlara da dahil 
olabilirsiniz. Dil okullarında Uzun Dönem Program, Sınav 
Hazırlık Programı, gençler için Yaz Kampları ve Öğretmen 
Hazırlık Programları gibi farklı programlar da katılımcıların 
ihtiyaçları doğrultusunda sunulmaktadır. 

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

İtalya’da İtalyanca eğitimi almak isteyen öğrencilerin önün-
de, farklı şehir seçenekleri bulunmaktadır. Her biri kendine 
özgü tarihe ve yaşam tarzına sahip bu şehirler öğrencilere 
dil eğitiminin yanı sıra köklü bir kültürü, o kültürün içinde 
yaşayarak tanıma ve deneyimleme şansını sunmaktadırlar. 
Bu şehirlerden bazıları:

Roma: Batı medeniyetinin köşe taşlarından olan çok kül-
türlü bir şehirde İtalyanca öğrenmek istiyorsanız Roma tam 
size göredir. İtalya’nın başkenti Roma, Avrupa’nın dördüncü 
İtalya’nın ise en büyük ikinci şehridir. Tarihte yüzölçümü en 
geniş sınırlara ulaşmış devlet olan Roma İmparatorluğuna 
da başkentlik yapmış olan Roma, bu geçmişini şehrin tarihi 
ve kültürel ruhunda yansıtmaktadır. Dünyanın birçok ülke-
sinden on binlerce kişinin turistik gezi, eğitim veya iş amaçlı 

İtalya’da 

İtalyanca Dil Eğitimi
Her dilin kendine has bir özelliği ve karakteri vardır. İngilizce dünyada uluslararası 
olarak kullanılan en yaygın dillerden birisidir, özellikle iş dünyası ve popüler kül-
türde egemen olan dildir. Almanca, alışkın olmayan kulaklar için kaba bir fonetik 
yapıya sahipmiş gibi gelmesinin yanı sıra dünyada, iş alanında İngilizce gibi en çok 
kullanılan dillerden biridir.

de uzun ve büyüleyici sahillere sahiptir. 
57 km uzunluğunda bir sahil şeridine 
sahip olan şehir Avustralya’nın ve dün-
yanın en popüler dalga sörfü merkezle-
rinden birisidir. 

Avustralya’nın en hızlı büyüyen büyük 
şehri olan Gold Coast’un ekonomisi 
tahmin edileceği üzere ağırlıklı ola-
rak turizme dayanmaktadır. Nüfusu 
576,000’in biraz üzerinde olan şehri her 
sene 10 milyondan fazla turist ziyaret 
etmektedir. Canlı bir müzik kültürüne 
sahip olan şehirde aynı zamanda her yıl 
düzenlenen Wintersun Festival, Magic 

Millions Carnival, araba yarışı Gold Coast 600 ve her sene 
25.000’den fazla kişinin katılımıyla gerçekleşen Gold Coast 
Maratonu şehir hayatına renk katmaktadır. Uzun plajlara, 
hızlı ve canlı bir yaşam tarzına ve çok kültürlü bir yapıya 
sahip olan Gold Coast şehri, İngilizce eğitiminin yanında bu 
tarz bir deneyim yaşamak isteyenler için idealdir.

İster birkaç haftalık, ister 1 sene için olsun, Avustralya’ya 
dil eğitimi almak amacıyla giden öğrenciler Avrupa ve 
Amerika’dan kültür, doğa ve iklim olarak çok farklı bir çev-
re ile karşılaşacaklardır. Sıcak insanları, egzotik ve göz alı-
cı doğası, zengin kültürü, stressiz yaşam tarzı, çok uluslu 
yapısı ve yabancı öğrenciler için sunduğu çalışma şartla-
rıyla Avustralya İngilizce öğrenmek için ideal bir ülkedir. 
Avustralya’da yabancı dil eğitimi fırsatları hakkında daha 
detaylı bilgi almak için UED üyesi yurtdışı eğitim danışman-
lığı firmaları ile iletişime geçebilirsiniz.
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olarak geldiği bu şehre “Eternal City” (Ebedi Şehir) denmesi 
belki de bu yüzdendir. Orta Çağ ve Roma İmparatorluğu’ndan 
Rönesans ve Barok dönemlerinin kendine has tarzına kadar 
çok farklı mimari akıma ev sahipliği yapan Roma sokakları 
aynı zamanda birçok festival ve kültürel olayın da merkezi-
dir. Rome Cinema Fest, Rome Jazz Festival gibi alanların-
da isim yapmış birçok sanatçının çalışmalarıyla katıldıkları 
festivallerin yanı sıra, programında sayısız tiyatro, müzik, 
film, modern sanat ve dans performansının bulunduğu Ro-
maeuropa Festival ve Roman Summers festivalleri her yıl 
gerçekleşen, Avrupa’nın birçok ülkesinden katılımcı ve se-
yirci çeken festivallerdir. 

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

Kültürel olarak ise Milano’nun sunduğu belki de en önemli 
etkinlik operadır. Dünyanın en prestijli opera salonlarından 
La Scala bu şehirde bulunmaktadır. Buna ek olarak  per-
formans sanatları tarihine damga vurmuş oyunların sahne-
lendiği Teatro delgi Arcimboldi, Teatro Lirico ve Teatro Dal 
Verme gibi dünyaca ünlü tiyatro salonları da Milano’da yer 
almaktadır. Milano, İtalyanca’yı sürekli devinim halinde, sa-
natın, modanın ve iş dünyasının Avrupa’daki merkezlerin-
den birinde öğrenmek isteyenleri bekliyor.

Floransa: İşte Avrupa’nın sanatsal açıdan en zengin ve 
büyüleyici şehri. Rönesans’ın doğduğu kent olan Floransa 
(Firenze) oldukça etkileyici bir kültüre ve geçmişe sahiptir. 
Tuscany bölgesinin başkenti olan Floransa 1,5 milyondan 
biraz fazla olan nüfusuna karşın her sene en az 1 milyon tu-
rist çekmektedir. Şehir bir bütün olarak UNESCO tarafından 
“Dünya Mirası Bölgesi” ilan edilmiştir. Ortaçağdan itibaren 
kıta Avrupa’sının en zengin şehirlerinden olagelen Floransa 

resim, heykel ve mimari alanlarında çığır açmış Leonardo 
da Vinci, Michelangelo, Brunelleschi, Masaccio, Paolo Uc-
cello ve Filippo Lippi gibi bir çok sanatçı yetiştirmenin yanı 
sıra dünya edebiyatının önemli isimleri Dante ve Boccacio, 
Petrarch ve Machiavelli gibi isimlerin de en büyük eserle-
rini yazdıkları şehirdir. Göz alıcı mimarisi ve sunduğu diğer 
zenginliklerle Floransa, İtalyanca öğrenirken bir yandan da 
İtalyan kültürünü yoğun olarak yaşamak için idealdir.

Venedik: İtalyanca’yı dünyanın en güzel ve kendine özgü şe-
hirlerinden birinde öğrenmek isteyenlerin tercihi Venedik, 
İtalya’nın kuzeybatısında bulunan Veneto bölgesinin başkentidir 
ve Veneta Lagünü içerisinde yer alır. 118 ada üzerine kurulmuş 
olan Venedik UNESCO tarafından “Dünya Mirası Bölgesi” olarak 
tescillenmiş bir başka İtalyan şehridir. Kendisini oluşturan bu 
118 küçük adanın birbirlerinden kanallarla ayrıldığı şehir dün-
yanın başka hiçbir şehrine benzemeyen bir mimariye sahiptir. 
Venedik, şehir merkezi ve çevresiyle beraber 1,5 milyondan bi-
raz fazla bir nüfusa sahiptir ancak; tarihi, kültürü ve mimarisi bu 
şehri yılda ortalama 3 milyon turist tarafından ziyaret edilen bir 
cazibe merkezi haline getirmiştir. Venedik sanat ve kültürüyle 
de yaşayanlara ve eğitim için bu şehri tercih edenlere eşsiz bir 
deneyim sunmaktadır. Kökleri 12. yüzyıla dayanan Venedik Fes-
tivali, 1895’ten beri iki senede bir gerçekleşen ve modern İtalyan 
sanatının örneklerinin sergilendiği Venedik Bienali,  dünyanın en 
prestijli film festivallerinden olup 1932 yılından beri devam eden 
Venedik Film Festivali bu şehirde yapılmaktadır.

Siena: Siena şehri Floransa gibi Tuscany bölgesinde bulun-
maktadır ve yine aynı şekilde UNESCO tarafından “Dünya 
Mirası Bölgesi” ilan edilmiştir. Roman-Grotesk mimarisinin 
etkisini gösterdiği şehirde Siena Katedrali, Piazza del Cam-
po, Basilica dell’Osservanza, Santa Maria dei Servi ve Palaz-
zo Salimbeni’nin de aralarında bulunduğu tarihi yapılar her 
gün yüzlerce turist tarafından ziyaret edilmektedir. Siena’yı 
diğer şehirlerden ayıran özelliklerinden biri ise ortaçağdan 
itibaren “contrada”lara, yani her biri bir hayvan ya da başka 
bir maskotla temsil edilen ve kendi gelenek ve ritüelleri olan, 
sınırlarla ayrılmış bölgelere sahip olmasıdır. Özellikle yılda 
iki defa düzenlenen ve tarihi 16. yüzyıla dayanan at yarışı “Pa-
lio di Siena”da birbirleri ile yarışan 17 ayrı “contrada,” şehrin 
kültürüne ve yaşam tarzına büyük renk katmaktadır. Bu farklı 
deneyimi yaşamak isteyenler için Siena ideal bir şehirdir.

Torino: İtalya’nın kuzeyindeki Piedmont bölgesinin başken-
ti olan Torino, Po Nehri kıyısındadır ve Alpler ile çevrilidir. 
Modern İtalya’nın tarihteki ilk başkenti olan Torino Roma ve 
Milano’nun ardından İtalya’nın en güçlü ekonomiye sahip 3. 
şehridir. Şehir merkezi ve çevresi ile yaklaşık 2,2 milyonluk 
bir nüfusa sahip olan Torino, meydanları, tiyatro ve opera 
evleri, saray, kilise ve başta müzeleriyle Kuzey İtalya’nın ca-
zibe merkezlerinden birisidir. Özellikle Egyptian Museum of 
Turin ve The Museum of Oriental Art müzeleri Avrupa’nın 
birçok ülkesinden sanatseverler tarafından ziyaret edil-
mekte, Museo Nazionale dell’Automobile ise otomobil tut-
kunlarını kendine çekmektedir. Eğitim alanında da köklü 
kurumlara sahip olan şehir 608 yıllık Torino Üniversitesi ve 
153 yıllık Torino Polytechnic Üniversitesi’ne ev sahipliği yap-
maktadır. Torino, aynı zamanda endüstri ve ticaret alanında 
da ülkenin lider şehirlerinden biridir. FIAT, Alfa Romeo ve 
Lancia gibi otomobil firmalarının merkezlerinin bulunduğu 
Torino “İtalya’nın otomotiv başkenti’ olarak kabul edilir.

Reggio di Calabria: Calabria, İtalya’nın güney ucunda yer 
alan Reggio Calabria bölgesinin başkentidir. Bölge ku-
zeyinde Napoli şehri, güneybatısında ise Sicilya adası ile 
komşudur. Calabria bölgesi beş alt-bölgeden (Catanzaro, 
Cosenza, Crotone, Reggio di Calabria ve Vibo Valentia) oluş-
maktadır. Calabria bölgesinin özellikle sahil şeridi ve dağ-
lık bölgeleri her yıl birçok turist çekmektedir. Bulunduğu 

coğrafi konum itibariyle bir “burun” olması ve ılıman ikli-
mi Calabria’yı İtalya’nın en güzel bölgelerinden biri haline 
getirmiştir; öyle ki ünlü İtalyan şair Gabriele D’Annunzio, 
Calabria’nın Sicilya’ya bakan burun kısmını “İtalya’nın en 
güzel bir kilometresi” şeklinde adlandırmıştır. Bölgenin ta-
rihi kasabalarından Gerace, Squillace, Stilo, Paola, Sybaris 
ve Homeros’un hikâyelerinde de adı geçen Scilla bölgenin 
ziyaret edilmesi gereken yerlerindendir. Calabria, İtalyanca 
öğrenmek isteyenlere Akdeniz kültürünün en yoğun şekilde 
yaşandığı coğrafi konumu, sahilleri ve muhteşem doğasıyla 
İtalya’nın büyük şehirlerine kıyasla çok daha farklı bir dene-
yim sunmaktadır.

Roman dillerine karşı son dönemde artan ilgiyle beraber 
dünyada her geçen gün daha çok kişinin öğrendiği ve ko-
nuştuğu bir dili, ister sadece dil eğitimi olarak, ister bir 
hobinizle ya da geliştirmek istediğiniz bir mesleki yetinizle 
birleştirerek öğrenmek istiyorsanız size İtalyanca’yı ve bu 
dilin anavatanı olmasının yanı sıra, sunduğu sayısız tarihi 
ve kültürel zenginliği ile İtalya’yı öneriyoruz. İtalya’daki dil 
okulları ve programları hakkında ayrıntılı bilgiyi UED üyesi 
eğitim danışmanlığı firmaları ile iletişime geçerek edinebi-
lirsiniz.
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Almanca’nın, günümüzde halen İngilizce’den sonra iş dün-
yasında en çok kullanılan dil olması sebebi ile her yıl, her 
yaştan pek çok kişi Almanca öğrenmek için özellikle Alman-
ya, İsviçre ve Avusturya’ya gitmektedir. Ancak hiç şüphesiz 
Almanca eğitimi için en çok tercih edilen ülke Almanya’dır. 
Almanya’daki onlarca dil okulunda, katılımcıların her türlü 
Almanca ihtiyacına cavap verebilecek onlarca farklı prog-
ram bulunmaktadır ve bu programlar yıl boyu her pazartesi 
gunu başlayacak şekilde tasarlanmışlardır. Dolayısıyla ka-
tılımcılar yılın istedikleri her döneminde bir programa katı-
labilmekte, iki haftadan 1 seneye kadar değişen uzunlukta 
Almanca dil eğitimi alabilmektedirler. Bununla beraber ge-
nel olarake en çok tercih edilen dil eğitimi programları ise 
şunlardır:

Genel Almanca Programları: Daha ziyade günlük ihtiyaçla-
rınıza cevap vermek için tasarlanmış, Almanca okuma, yaz-
ma, dinleme ve konuşma becerinizi arttırmayı amaçlayan 
programlardır. 

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 Programları: Yüksek öğrenimlerini bu ülke-
lerdeki bir üniversitede gerçekleştirmek isteyenler veya işe 
giriş şartı olarak belli bir düzeyde Almanca isteyen firma-
lara başvuranlar tarafından sıkça tercih edilen bir program 
türüdür. Çoğunlukla 6 ya da 9 ay olarak tercih edilen bu 
programlar, uzun süreleri nedeniyle birçok diğer program 
seçeneğine göre daha ekonomiktir.

Sınav Hazırlık: Kurs sonunda Almanca dil yeterliliğini ulus-
lararası bir dil sınavı  ile belgelemek isteyenler için hazır-
lanmış programlardır. Özellikle Almanca üniversite eğitimi 
almak isteyen öğrencilerin tercih ettiği programlardır.
Yaz Okulları: Yaz aylarında, 9-17 yaş arası çocuk ve gençlere 
yönelik düzenlenen, Almanca dil eğitimine ek olarak sportif 
ve kültürel aktiviteler ile gezilerin de içeriğe dahil edildiği 
programlardır.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN ŞEHİRLER 
Türkiye’de de özellikle öğrenciler ile mühendislik ve hukuk 
alanlarında çalışan profesyonellerin Almanca eğitimi için 
Berlin, Frankfurt, Münih, Bremen ve Hamburg gibi şehir-
lerde yoğunlaşan dil okullarına gittiği görülmektedir. 

Berlin: Almanya’nın başkenti ve en büyük şehri olan Berlin, 
aynı zamanda ülkedeki 16 eyaletten birinin ismidir. 3,5 mil-
yon nüfusa sahip olan kent Avrupa Birliği’nin, çevresi ile be-
raber en kalabalık yedinci şehridir. Berlin, büyük bir kısmı-
nın yıkıma uğradığı 2. Dünya Savaşı’ndan sonra gelen Soğuk 
Savaş döneminde Berlin Duvarı ile Doğu ve Batı olarak ikiye 
ayrılmıştır. 1990 yılında Almanya’nın tekrar birleşmesiyle de 
başkent unvanını geri kazanan Berlin, günümüzde Avrupa 
ve dünya genelinde kültür, sanat, iş dünyası, politika ve bilim 
gibi hayatın birçok alanında önemli bir cazibe merkezi ola-
rak kabul edilmektedir. Her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği 
Berlin canlı ve her kesimden kişiye hitap eden yaşam tarzı 
ile Almanca öğrenmek için en ideal şehirlerden biridir. 

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, 

Almanya’da 

Almanca Dil Eğitimi
Avrupa Birliği sınırları içerisinde “anadil” olarak en çok kullanılan dil olan Almanca 
aynı zamanda dünyada da 200 milyondan fazla kişi tarafından konuşulmaktadır. Al-
manca, Almanya ve Avusturya’nın anadili olmasının yanı sıra İsviçre, Liechtenstein, 
Lüksemburg ve Belçika gibi çok dilli ülkelerde de kullanılan resmi ya da gayri resmi 
dillerden biridir.

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.

Münih: Münih, Almanya’nın Berlin ve Hamburg’dan sonra-
ki en büyük şehri ve Bavyera eyaletinin başkentidir. Şehir, 
Avrupa’nın önde gelen finans ve ticaret merkezlerinden biri-
dir ve bunun getirdiği ekonomik güçten dolayı hayat standar-
dı yüksektir. Nüfusu 1,4 milyon kişi olan kentte farklı etnik 
kökenlere sahip olan insanların oranının oldukça yüksek ol-
duğu görülmektedir. Alman vatandaşı olmayan 300.000’den 
fazla kişinin yaşadığı şehirde Almanlardan sonra en büyük 
topluluk 45.000’i aşan bir nüfusla Türklerdir. Arnavutluk, 
Hırvatistan, Sırbistan, Yunanistan, Avusturya ve İtalya’dan 
gelenler ise nüfus sayısı olarak Türkleri takip etmektedir. 
Şehirde otomotiv, bilişim, sigorta ve havacılık sektörle-
ri yoğunlaşmış olup, bu çeşitlilik Avrupa’nın her köşesin-
den profesyonelleri cezbetmektedir. Yayıncılık alanında da 
Avrupa’nın en etkin şehri olan Münih’te yazılı basının yanı 
sıra ulusal çapya yayın yapan birçok kanalın da merkezi yer 
almaktadır. Kendine özgü dinamizmi, tarihsel yapıları, mü-
zeleri ve her yılın ekim ayında gerçekleştirilen festivaliyle 
binlerce kişiyi kendine çekmektedir. 

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. 

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. 

Dünyada her geçen gün daha çok kişinin öğrenmek istediği 
ve eğitimini aldığı Almancayı, Avrupa’ya yön veren politik-
ekonomik güce sahip olan Almanya’da öğrenebilirsiniz. Ar-
tık dünyada anadili olmasa dahi bir çok eğitimli kişinin bir 
derecede hakim olduğu İngilizcenin yanında, hem sosyal 
hem de profesyonel hayatta işinize yarayacak ve size yeni 
kapılar açacak bir dil olan Almancayı öğrenmek için tam za-
manı. Daha ayrıntılı bilgi için lütfen UED üyesi eğitim danış-
manlığı firmaları ile iletişime geçiniz.
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ABD’de hem college’lar hem de üniversitelerin 4 senelik 
lisans eğitimi veriyor olmasına karşın öğrenciler ve ge-
nel olarak halk arasında lisans eğitimi almak çoğunlukla 
“college’a gitmek” olarak adlandırılır. Master ve sonrası-
nı ifade eden yüksek lisans için ise “üniversite’ye gitmek” 
terimi tercih edilir. Burada elbette Amerika Birleşik Dev-
letleri’ndeki Community College adı verilen eğitim kurum-
larından da bahsetmek gerekmektedir. Bu okullar teknik 
eğitimin yanı sıra genel akademik eğitim de sunmaktadır. 
Amerika’da bir yüksek öğrenim kurumuna devam eden öğ-
rencilerin % 50’ye yakını community college’larda eğitim 
almaktadırlar. Community college’lardan mezun olanlara 
Associate Degree, yani bir “Ön Lisans Diploması” verilmek-
tedir. Bu tarz college’larda eğitim genelde pratik ağırlıklı ve 
2 senelik olmasına karşın, bir community college’da 2 sene-
sini tamamlayan bir öğrenci buradan 4 senelik bir üniversi-
teye geçiş yapabilmektedir. 

İngiltere’de ise college’ların çoğunluğunun resmi bir diplo-
ma verebilmesi için, bir üniversiteye bağlı olmasalar dahi 
bir üniversiteden onay almaları gerekmektedir. Kanada ise 
belki de “university” ve “college” kavramlarının en farklı ol-
duğu ülkelerden biridir. Bu ülkede üniversiteler öğrencilere 
lisans, master ve doktora derecesi sunarken college’ların 
böyle bir yetkisi olmamakta, sadece diploma ve sertifika 
programlarını bitirenlere bu belgeleri sunabilmektedirler. 

Kanada’yla benzer şekilde Avustralya’da da college’lar 
yalnızca diploma ve sertifika belgeleri sunabilmektedirler. 
Bu tarz okullara bu ülkede T.A.F.E (Technical and Further 
Education)adı verilmektedir. Bunun yanında Fransa’da ise 
Grande Ecole adı verilen, belli bir alanda yoğunlaşarak öğ-
rencilerin bu alandaki eğitimleri ile daha yoğun ilgilenen 
college’lar bulunmaktadır. Bu okullar birçok diğer ülkedeki 
college’ların aksine üniversitelere göre daha saygın bir ko-
numdadır. Özellikle politika, sanat ya da mühendislik alan-
larında yoğunlaşan bu okullar tarih boyunca birçok mimar, 
edebiyatçı, sanatçı ve politikacı yetiştirmiştir. 

İngiltere’de “College” Eğitimi
İngiltere eğitimin her alanında tarih boyunca öncü olmuş 

Yurtdışında Yüksek Öğrenim için

“College” Alternatifi ve İngiltere
“Üniversite” kavramı birçok ülkede aynı iken, “college” kelimesi farklı ülkelerde 
farklı anlama gelebilmektedir. Bu açıdan özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve 
diğer ülkeler arasında önemli farklar bulunmaktadır. Dünyanın geri kalanında ve 
özellikle İngilizce konuşulan diğer ülkelerde “college” hem “ortaöğretim kurumu” 
hem de “mesleki yüksekokul” anlamına gelebilmektedir. ABD’de “university” ve 
“college” arasında pratikte çok az fark bulunmaktadır; öyle ki “Ivy League Okulları” 
adı verilen okullar topluluğunda bulunan birçok üst düzey Amerikan üniversitesi 
hala isimlerinde “college” kelimesini kullanmaktadır.

ülkelerden biridir. Günümüzde de İngiltere ve Birleşik Kral-
lık dışında yaşayan binlerce öğrenci her sene eğitimlerinin 
çeşitli aşamalarını tamamlamak amacıyla bu ülkeye gel-
mektedirler. Özellikle lisans ve yüksek lisans eğitimi için 
dünyada en çok tercih edilen ülkelerden biri olan İngiltere, 
sınırları içinde dünyanın en prestijli bazı üniversitelerini 
barındırdığı gibi, “College” adı verilen yüksek öğrenim ku-
rumları açısından da oldukça yüksek standartlarda eğitim 
olanakları sunmaktadır.

“College” ların en yoğun olduğu ABD’nin aksine İngiltere’de 
“college” ve “üniversite” arasında belli temel farklılıklar bu-
lunmaktadır. Bunlar kısaca:
• College’lar belli ve az sayıdaki temel alanlarda eğitim ve-
rirken, üniversitelerin daha geniş bir program yelpazesine 
sahip olması.
• College’ların eğitim ücretlerinin üniversitelere göre ge-
nelde daha düşük olması.
• Üniversitelerin College’lara kıyasla daha fazla öğrenci sa-
yısına sahip olması ve genelde daha geniş bir fiziksel kam-
pus alanının bulunması.
• Üniversitelerde genelde College’lara kıyasla master, MBA 
yapma fırsatına daha çok rastlanır olması ve doktora prog-
ramlarının sadece üniversitelerde olması.
• İngiltere’de tüm üniversiteler tek başlarına diploma ve-
rebilirken, çoğu College’ın, bağımsız olsalar dahi, diploma 
verebilmek icin bir üniversitenin onayına ihtiyaç duyması.

Bu saydığımız maddeler elbette College adı verilen okulla-
rın eğitim kalitelerinin düşük olduğu ya da aralarında prestij 
açısından çoğu üniversiteden daha yüksekte bulunan okul-
ların olmadığı anlamına gelmemektedir. İngiltere sahip ol-
duğu birçok köklü College ile lisans ve yüksek lisans seviye-
lerinde üst düzey programlar sunmaktadır.

İngiltere’de lisans eğitimi almayı amaçlayan öğrenciler, eği-
tim almayı düşündükleri bölümü, okumak istedikleri okulun 
sahip olduğu kampus, kurumun eğitim verdiği öğrenci sa-
yısını ve eğitim alacakları College’ın YÖK denkliği gibi fak-
törleri göz önüne almalıdırlar. Lisans eğitimi almak ama-
cıyla İngiltere’ye gitmek isteyen bir öğrenci seçim yaparken 

bu çerçevede düşünüp, 
ülkedeki College adı ve-
rilen kurumların klasik 
tanıma sahip üniversite-
ler ile arasındaki farkla-
ra dikkat etmeli ve kendi 
amaçları doğrultusunda 
İngiltere’deki bu iki tarz 
kurumdan her birinin iyi 
ve kötü taraflarını gözden 
geçirmelidir. 

Doğru ve ihtiyaca göre 
seçim yapıldığında, dün-
yanın en köklü ve örnek 
alınan eğitim sistemlerin-
den birine sahip olan İn-
giltere’deki College’ların 
öğrencilere hem lisans, 
hem de yüksek lisans ala-
nında sunduğu seçenek-
ler başarıya giden yolda 
önemli bir atlama taşı 
olabilmektedir. Siz de şe-
hir, okul ve sunulan prog-
ram seçenekleri hakkında 
daha ayrıntılı bilgi sahibi olmak istiyorsanız UED üyesi eğitim 
danışmanlığı firmaları ile iletişime geçebilirsiniz.
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Bunun yanında son yıllarda, daha çok sayıda üniversite me-
zununun yüksek lisans eğitimi almak amacıyla İspanya’yı ter-
cih ettiği de görülmektedir. Bunda, son yıllarda genel olarak 
Güney Avrupa ülkelerinin popülerliğinin, turizmin yanı sıra 
eğitim açısından da artması yanında bu ülkelerin yaşadığı 
ekonomik durgunluk nedeni ile görece olarak yaşam maliyet-
lerinin daha da düşmesi önemli etkenlerdir.  Bu ülkelerdeki 
yüksek öğrenim kurumlarının Bologna Süreci* ne dahil ol-
ması ve bu kurumların prestijlerini arttırmaları ise, özellikle 
ülkemizden birçok öğrencinin lisans ve yüksek lisans alanla-
rında bu ülkeleri tercih etmelerinde rol oynamıştır. 

İspanya, birçok köklü, Avrupa Birliği eğitim standartları ile 
uyum içerisinde eğitim veren üniversiteye sahiptir. Toplam-
da 76 üniversiteye sahip olan İspanya’da bu üniversitelerin 
52 tanesi kamu tarafından desteklenen devlet üniversiteleri, 
24 tanesi ise özel üniversitelerdir. İspanya’da yüksek lisans 
eğitimi programlarının çoğu İspanyolca dilinde sunulmak-
tadır ancak İngilizce eğitim sunan master, MBA ve doktora 
programları da mevcuttur. 

İspanya’da işletme, ekonomi, yönetim, sanat, hukuk ve tıp 
gibi birçok alanda master eğitimi veren üniversiteler bulun-
maktadır. İspanya’da master eğitimi Bologna Süreci’nin bir 
sonucu olarak 1 sene sürmektedir; bununla birlikte bazı bö-
lümlerde öğrenciden istenen tez çalışması, staj ya da araş-
tırma, bu sureyi 2, hatta 3 yıla çıkarabilmektedir. Öğrenci bir 
master programına kabul edilirken lisans dönemindeki not 
ortalaması, dil yeterliliği ve sunacağı referanslara bakılır.

İspanya’da bir doktora programına katılan öğrenciyi eğitim 
alacağı okula bağlı olarak Avrupa standartlarında bir eğitim 

İspanya’da

Yüksek Lisans Eğitimi
İspanyolca, İtalyanca ve Portekizce gibi Latin kökenli dillerin eğitiminin, dünyanın 
geri kalanında kendine talep bulması, dil eğitimi ve yaz okulu alanlarında bu ülkele-
re ilginin uzun yıllar boyunca var olmasına yol açmaktadır.

ve araştırma ortamı beklemektedir. Doktora programının 
sonuna gelen öğrenci bir ‘bitirme tezi’ yazmak ve bunu ken-
di alanından sorumlu olan akademik kadroya sözlü olarak 
sunmak zorundadır. Her doktora programı bütün üniversi-
teler tarafından sunulmamakta, belli eğitim kurumları ken-
di seçtikleri alanlarda doktora programları açmaktadırlar. 

Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ol-
masından dolayı oldukça zengin bir kültüre sahip olan 
İspanya’da farklı doğal güzellikleri ve tarih birikimleriyle 
öğrencileri cezbeden birçok şehir vardır. Bunların belli baş-
lıları ise:

Barcelona: İspanya’nın en büyük 2 şehrinden biri olan Bar-
celona, aynı zamanda ülkenin 1. Avrupa’nın ise Londra, Pa-
ris ve Roma’dan sonra 4. turistik şehridir. 4,5 milyona yakın 
kişinin yaşadığı şehir her yıl sayısız turisti de ağırlamakta, 
ekonomisine en büyük katkıyı bu şekilde sağlamaktadır. Ol-
dukça köklü bir eğitim geçmişine sahip olan şehirde 1450 yı-
lında kurulmuş olan Barcelona Üniversitesi’nin (Universitat 
de Barcelona) yanı sıra, ülkenin saygın üniversitelerinden 
Katalunya Politeknik Üniversitesi (Universitat Politècnica 
de Catalunya), Ramon Llull Üniversitesi (Universitat Ramon 
Llull) ve işletme alanında etkin olan IE Business School, Eu-
ropean University, EADA Business School ve IESE Business 
School gibi eğitim kurumları da bulunmaktadır. 

Uzun sahilleri, ılıman iklimi ve sıcak insanlarıyla öğrenciler 
için ideal bir şehir olan Barcelona’da şüphesiz ki, tarihi şe-
hir merkezi Barri Gotic, Antoni Gaudi’nin Sagrada Familia’sı 
ve Casa Mila’sı, modern mimarinin sembol yapılarından 
Barcelona Pavilion, Picasso Müzesi, Aragon Kralı’nın orta-
çağda inşa edilmiş sarayı Palau Reial Major görülmesi şart 
olan yerlerdendir. Barcelona’da ağırlıklı olarak konuşulan 
dil Katalanca olmakla beraber, şehir halkının tamamı İs-
panyolca dilini de anlamakta ve konuşmaktadır.

Madrid: İspanya’nın başkenti olan Madrid, aynı zaman-
da ülkenin en büyük şehridir. 6,5 milyonu aşan bir nüfusa 
sahip olan Madrid, Avrupa Birliği ülkeleri içinde Londra ve 
Paris’ten sonra gelen en büyük şehirdir. Modern bir mimari-
ye sahip olan şehir aynı zamanda tarihi dokusunu koruyabil-
mesiyle her yıl dünyanın birçok ülkesinden turist çekmek-
tedir. Şehir 21 ayrı bölgeye bölünmüştür ve her bölge kendi 
yerel yönetimi ile yönetilmektedir. 

Madrid aralarında dünyanın en eski üniversitelerinden ba-
zılarını da barındıran birçok devlet üniversitesi ve özel üni-

versiteye sahiptir. Bunlardan belki de en önemlisi Madrid 
Complutense Üniversitesi’dir (Universidad Complutense 
de Madrid). 1293 yılında kurulup, 1499’da günümüzdeki adı-
nı alan okul 117,000’den fazla öğrencisi ile İspanya’nın en 
büyük üniversitesidir. Madrid Compultense Universitesi’nin 
yanı sıra İspanya’nın en üst düzey teknik üniversitesi olan 
Madrid Teknik Üniversitesi (Universidad Politécnica de 
Madrid), İspanya Özerk Üniversitesi (Universidad Autónoma 
de Madrid), Alcala Üniversitesi (Universidad de Alcalá), ve 
ekonometri alanında dünyada ilk 10, ekonomi alanında da 
ilk 50 üniversite arasında bulunan Madrid 3. Carlos Üniver-
sitesi (Universidad Carlos III de Madrid) bu ülkedeki saygın 
eğitim kurumlarının sadece bazılarıdır. Bunların yanı sıra 
Barcelona’ya ek olarak Madrid’de de kampusu bulunan IE 
Business School, MBA alanında Avrupa’nın en başarılı bir-
kaç okulundan biridir. 

Madrid’de bulunan Prado Müzesi, Reina Sofia Müze-
si ve Thyssen-Bornemisza Müzesi sadece ülkenin değil 
Avrupa’nın da mutlaka görülmesi gereken müzelerindendir. 
Bunlara ek olarak Madrid Krallık Sarayı, Liria Sarayı, Ori-
ente Meydanı ve San Nicolas de Los Servitas Kilisesi de bu 
şehri ziyaret edenlerin görmesi gereken yerlerdendir.

Valencia: Valencia 2,5 milyona varan nüfusuyla İspanya’nın 
3. büyük şehridir. Avrupa’nın batı kıyısındaki en büyük lima-
na sahip şehir, ekonomisinin önemli kısmını bu konumuna 
dayandırmıştır. Bunun yanı sıra turizm alanında da kongre 
merkezleri ve festivalleri ile öne çıkmaktadır. 

Şehirde yine oldukça köklü eğitim kurumları bulunmaktadır. 
1499 yılında kurulmuş olan Valencia Üniversitesi (Universi-
tat de València) ve Valencia Politeknik Üniversitesi (Univer-
sitat Politècnica de València) şehirdeki üniversitelerdendir. 
Bunlara ek olarak, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Berk-
lee College of Music 2012 yılında bu şehirdeki Palau de les 
Arts Reina Sofia sarayında bir kampus açarak kendi bünye-
sindeki Mediterranean Music Institute yoluyla bölgenin mü-
ziği üzerine çalışmalar yapmayı amaçlamıştır. 

Her yıl mart ayında gerçekleşen festival Las Fallas, ağustos 
ayında gerçekleşen ve domates savaşlarına sahne olan La 

Tomatina festivali ve oldukça renkli Kutsal Hafta (Semana 
Santa) her yıl birçok kişiyi şehre çeken etkinliklerdendir. Şe-
hirde resmi dil olarak İspanyolcanın yanı sıra, bu kente ve 
çevresine özgü olan Valenciano dili de konuşulmaktadır.

Sevilla: Endülüs bölgesinin başkenti ve en büyük şehri olan 
Sevilla 1,5 milyonluk nüfusuyla ülkenin de 4. büyük kentidir. 
Ülkedeki tek nehir limanına sahip olan şehir oldukça zengin 
bir tarih ve kültür birikimine sahiptir. Şehrin ekonomisi ağır-
lıklı olarak hizmet sektörü ve endüstriye dayanmakla birlikte 
tarım hala önemli bir yer tutmaktadır. 
Sevilla şehri 3 büyük devlet üniversitesine ev sahipliği yap-
maktadır. Bunlar, 1505 yılında kurulan Sevilla Üniversitesi 
(Universidad de Sevilla), Uluslararası Endülüs Üniversitesi 
(La Universidad Internacional de Andalucía) ve Pablo de Ola-
vide Üniversitesi’dir (Universidad Pablo de Olavide).  

Tarih boyunca birçok farklı medeniyet tarafından yönetilmiş 
olan Sevilla tarihindeki bu özelliği kültürüne ve mimarisine 
de yansıtmıştır. Öncesinde Emevi’lerin bir kalesi olan Alca-
zar Kraliyet Sarayı, ortaçağda inşa edilen Torre del Oro ku-
lesi, San Telmo Sarayı, St. Mary Katedrali, 16. yüzyılda inşa 
edilen Sevilla Belediye Binası, Maria Luisa Parkı ve Sevilla 
Sanat Müzesi mutlaka görülmesi gereken yerlerdendir.

İspanya, tarihi çok eskiye dayanmasına karşın modern stan-
dartlarda eğitim veren,  Avrupa’nın diğer ülkelerindeki bir-
çok okuldan geri kalmayan araştırma olanaklarına ve pres-
tijli yüksek öğrenim kurumlarına sahiptir. Eğitim alanındaki 
köklü geleneğini zengin kültür ve tarih birikimiyle birleşti-
ren İspanya, konuk ettiği uluslararası öğrenci sayısını her 
geçen sene arttırarak, yüksek lisans eğitimlerini yurtdışın-
da almak isteyen gençlerin tercihi olmayı sürdürmektedir. 
Siz de İspanya’nın sunduğu bu olanaklardan faydalanmak 
istiyorsanız UED üyesi bir eğitim danışmanlığı firmasıyla 
iletişime geçebilirsiniz.

*Bologna sureci 1999’da ilk adımı Bologna şehrinde atılan, 
Avrupa ülkeleri arasında lisans ve lisansüstü eğitimde pa-
ralelliği ve uyumu sağlamak amacıyla gerçekleştirilen top-
lantı ve anlaşmalar bütününe verilen addır. An itibariyle 47 
ülke bu sürece dahil olmuştur.
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Bunun yanında Fransa diğer ülkeleri kuruluş felsefelerin-
den, anayasalarına, kültürlerinden eğitim anlayışlarına 
kadar birçok alanda yoğun olarak etkilemiştir. Ayrıca me-
deniyet olarak gelişmişlik düzeyi, yetiştirdiği yazar, filozof, 
sanatçı ve bilim insanları Fransa’nın eğitim alanındaki yet-
kinliğini ortaya koymaktadır.

Fransa’da modern eğitim sisteminin temelleri 19. yüzyı-
lın sonlarında atılmaya başlanmıştır. Dönemin Halk Eğiti-
mi Bakanı Jules Ferry’nin öncülüğünde eğitimde kilisenin 
kontrolünden çıkılıp seküler bir anlayışa geçilmiştir. Bu an-
dan itibaren sürekli yeni ve modern düzenlemelerle ilerle-
yen Fransız eğitim sistemi günümüzdeki saygın konumuna 
ulaşmıştır.  Sadece Fransız vatandaşlarının değil, bu sistem 
içerisinde eğitim görmek isteyen dünyanın her köşesinden 
birçok insanın önünde kendi yaş, ihtiyaç ve isteklerine göre 
çeşitli seçenekler bulunmaktadır. 

Lycée: Orta Öğretim’in son aşaması olan lise kısmıdır. Bu 
seviyeyi tamamlayan öğrenciler son sınıf biter bitmez bir sı-
nava girerler ve başarılı olanlara “Baccalauréat “ adı verilen 
diploma teslim edilir. “Baccalauréat” diploması alındıktan 
sonra, genellikle yüksek öğrenim öncesi hazırlık aşamasını 

Ülke Rehberi

Fransa
Fransa, Avrupa’nın en gelişmiş, bunun yanında en köklü tarihe ve yerleşmiş kültüre 
sahip ülkelerinden biridir. Fransa’nın Avrupa ve dünya tarihindeki önemini ve bir 
kültür olarak etkisini her kilometre taşı ile anlatmak sanırız oldukça uzun ve zah-
metli bir işe kalkışmak olurdu. Ortaçağdan Rönesans’a, İmparatorluk döneminden 
dünyanın uzak köşelerindeki sayısız koloniye, Fransız Devrimi’nden İnsan ve Yurttaş 
Hakları Bildiri’sine, Fransız-Kızılderili Savaşı’ndan 2. Dünya Savaşı’ndaki rolüne ka-
dar Fransa dünya tarihinde yadsınamaz bir öneme sahiptir.

temsil eden Lycée Général ve Lycée Technologique ile biz-
deki meslek yüksekokullarıyla felsefe olarak benzerlikler 
taşıyan Lycée Professionnel seçenekleri öğrencilere sunul-
maktadır. 

Licence and Licence Professionnelle (Bachelor): Lisans 
eğitimidir. Lisans düzeyinde yüksek öğrenim veren okulla-
rın farklı türleri vardır. Avrupa genelinde yüksek öğrenimde 
standart oluşturmayı amaçlayan Bologna Süreci ile birlikte 
lisans eğitiminin süresi üç yıl, master programlarının süre-
si iki yıl, doktora ise üç yıl olarak belirlenmiştir. Fransa’da 
üniversiteler European Credit Transfer and Accumulation 
System (ECTS) adı verilen kredi sistemini kullanmakta, li-
sans eğitimini bitirmek için ise 180 kredi gerekmektedir. 
Fransa’da üniversiteler bulundukları şehrin ismini alırlar, 
aynı şehirde başka üniversitelerin de olması halinde kuru-
luş sıralarına göre isimlerine bir rakam eklerler (örn: Uni-
versity of Rennes 2). 

Grandes Écoles: Bu tarz yüksek öğrenim kurumları ge-
nellikle tek bir alana yoğunlaşır ve o alanda eğitim verirler. 
Boyut ve öğrenci sayısı olarak üniversitelere kıyasla daha 
küçük olan bu okullar öğrencileri seçerken ülke genelinde 
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yapılan yazılı ve sözlü sınavlardaki başarıya ağırlık verirler. 
Birçok öğrenci bu sınavlara iki senelik bir hazırlık dönemi 
sonrasında girmektedir. Grandes écoles okulları tarih bo-
yunca Fransa’ya birçok politikacı, yönetici, filozof, yazar ve 
bilim insanı kazandırmıştır. Hem geleneksel üniversiteler-
de, hem de Grandes écoles okulları arasında lisans ve yük-
sek lisans düzeyinde, eğitimlerini İngilizce veren okullar da 
bulunmaktadır.

Dil Eğitimi: Her geçen gün daha çok kişi tarafından konuşu-
lan Roman Dilleri’nden biri olan Fransızcayı öğrenmek ya 
da, halen var olan yetilerini geliştirmek isteyen birçok insan 
her yıl dil eğitimi almak için Fransa’ya gelmektedir. Birkaç 
haftadan bir seneye kadar uzanan ve içerik olarak çeşitlilik 
gösteren dil eğitimi programları mevcuttur:
Genel Fransızca: Katılımcıların dilbilgisi, okuma, dinleme, 
konuşma ve yazma becerilerini geliştirmeye yöneliktir.
İş Fransızcası: İş hayatında gerekli olabilecek terimlerin 
yanı sıra, yazışma, sunum, telefon görüşmesi ve rapor ha-
zırlama teknikleri gibi beceriler öğretilir. Buna ek olarak 
sadece tıp alanı için Tıbbi Fransızca kursları da mevcuttur.
Akademik Yıl Programı: Onbir aya kadar uzayabilen uzun 
süreli Fransızca programlarıdır. Uzun süreleri nedeniyle 
genellikle daha ekonomik programlardır.
Özel Programlar: Fransızcayı aşçılık ve şarap kursu gibi 
eğitimlerle birleştiren programlardır.
Yaz Okulu: Yaz mevsiminde 8-18 yaş grubu katılımcılar için 
düzenlenen programlardır. Bu programlar Fransızca eğiti-
mini toplu aktivite ve eğlenceler, geziler ve spor aktivitele-
riyle birleştirirler.
Sınav Hazırlık Programları: Fransızca yetilerini uluslarara-
sı geçerliliği olan bir sınavla belgelemek isteyen katılımcılar 
için sınava hazırlık odaklı olarak oluşturulmuşlardır.

Fransa’nın sunduğu bu eğitim olanaklarından yararlanabi-
leceğiniz, hepsi kendi içinde farklı tarihe ve kültüre sahip 
olan şehirleri:

Paris: “Işıklar şehri” Paris… Avrupa’nın ve dünyanın en gü-
zel birkaç kentinden bir tanesi. 12.000.000’u aşan nüfusu 
ile Avrupa’nın en büyük metropollerinden olan Paris tari-
hi boyunca hem bölgesi, hem de dünya için büyük öneme 
sahip olmuştur. İkibin yıllık bir tarihe sahip olan şehir 12. 
yüzyıldan bu yana dünyanın sanat, kültür ve eğitim başkenti 
olarak kabul edilmektedir. 19. yüzyılın ortalarından itibaren 
mimarisini modern hale getiren şehir, günümüzde bir çok 
ikonik yapıya ev sahipliği yapmaktadır: Eiffel Kulesi, Zafer 
Takı (Arc de Triomphe), Mona Lisa ve dünyaca ünlü birçok 
eserin sergilendiği Louvre Müzesi, Notre Dame Katedrali, 
Versailles Sarayı, Ramboulliet Şatosu ve Bastille Hapisa-
nesi Paris’te görülebilecek sayısız mimari yapıdan sadece 
bazılarıdır. 

Elbette ki Paris’te yapılacak şeyler mimari yapıları gezmek-
le sınırlı değildir. Sanat ve tiyatro dünyasının da başkent-
lerinden biri olan Paris, Louvre’un yanı sıra müze olarak, 
Musée Picasso, Musée Rodin, Musée National d’Art Moder-
ne, Musée d’Orsay, tiyatro ve opera sanatına hizmet veren 
Theatre Mogador, Theatre Lyrique, Bobino, Opera Bastille 
ve Opera Comique’e de ev sahipliği yapmaktadır. Bunun yanı 

sıra moda sektörünün dünyadaki en önemli birkaç merke-
zinden biri olan şehirde Yves Saint Laurent, Chanel, Dior Gi-
venchy, Louis Vuitton ve Hermes gibi dünyanın lider moda 
markalarının ana ofisleri bulunmaktadır. Gece hayatının 
sunduğu eğlence olanaklarını değerlendirmek isteyenler 
Saint Germen bölgesini tercih edebilirler. Aslında çok da 
tanıtıma ve reklama gerek duymayan bu şehirde ister aka-
demik ister dil eğitimi olsun, eğitim görmek paha biçilemez 
bir deneyim olacaktır.

Nice: Fransa’nın güneydoğusunda bulunan Nice Fransa’nın 
beşinci büyük, ve sahilleriyle ünlü Cote d’Azur bölgesinin 
Marsilya’dan sonra en kalabalık şehridir. Kıyısında bulundu-
ğu Akdeniz’in iklimini alan Nice’de yıl boyunca hava genelde 
güneşli ve sıcaktır, yağışlar ise nadirdir. Güneşli havası ve 
uzun sahillerinden ekonomik anlamda da fazlaca yararla-
nan Nice’de en önemli ekonomik kaynaklardan biri turizm-
dir. Fransa’da Paris’ten sonra turistler tarafından en çok 
ilgi çeken şehir olan Nice, 1 milyonluk nüfusuna karşın her 
sene 10 milyona yakın turist tarafından ziyaret edilmekte-
dir. Her yaştan ve kültürden insanla karşılaşabileceğiniz bu 
şehirde en çok ilgi çeken merkezlerden bazıları Promenade 
des Anglais adı verilen sahil yolu ve şehrin ünlü meydanla-
rı Place Garibaldi, Place Rossetti, Place du Palais ve Place 
Masséna’dır. Dünyanın en eski yerleşimlerinden biri olan 
Nice’de bu köklü geçmişi yansıtan birçok tarihi eser şehir-
deki Musée Matisse, Musée international d’Art naïf Anatole 
Jakovsky, Musée Terra-Amata, Museum of Natural History 
ve Musée Masséna gibi müzelerde sergilenmektedir. Nice 
Jazz Festival ve Carnaval de Nice gibi, her yıl Avrupa’nın ve 
dünyanın birçok ülkesinden ziyaretçi çeken etkinliklere de 
ev sahipliği yapan Nice şehri eğitim alırken, deniz, güneş 
ve çok kültürlü bir yapıyı da buna katmak isteyenler için 
idealdir. Gene Nice, kırkbeş dakikalık otobüs yolculuğu ile 
Monte Carlo’ya günü birlik gezi yapmanıza ve dünyanın en 
zorlu rallilerinden biri olarak kabul edilen Monte Carlo ral-
lisi ile Formula 1 dünyasının efsane yarışı olan F-1 Monte 
Carlo Grand Prix’sinin yapıldığı yollarda keyifli yolculuklar 
yapmanıza olanak sağlar.

Cannes: Fransız Riviera’sında bulunan Cannes, aynı Nice 
gibi uzun ve etkileyici sahillere sahiptir. 75.000 civarında bir 
nüfusa sahip olmasına karşın her sene yüzbinlerce turist 
tarafından ziyaret edilmektedir. Turizme dayanan bir ekono-
miye sahip olması sebebiyle şehirdeki mesleklerin önemli 
bir kısmı otelcilik, restoran ve organizasyon gibi hizmet sek-
törüne ait olan mesleklerdir. Deniz kıyısında, bir çok kafe, 
bar, restoran ve mağazanın bulunduğu Promenade de la 
Croisette Caddesi turistlerin en çok rağbet ettiği yerlerden 
birisidir. Bunun yanı sıra 19. yüzyıldan kalma tarihi villalar, 
ile Saint-Honorat ve bir çok esere konu olmuş “demir mas-
keli adam”ın yaşadığı Île Sainte-Marguerite adaları Cannes 
şehrinin görülmeye değer yerlerindendir. Elbette Cannes 
kültürel etkinlikleriyle de isim yapmış bir şehirdir. Tekne 
festivali Festival de la Plaisance, The International Fes-
tival of Games, Carnival on the Riviera ve tabi ki dünyanın 
en prestijli film festivali olmasının yanı sıra Avrupa’dan ve 
dünyanın birçok ülkesinden oyuncu, yönetmen ve diğer si-
nema sanatçılarının katıldığı, tüm dünyanın ilgisini bu şehre 
toplayan Cannes Film Festival.

Rouen: Seine Nehri üzerindeki bu küçük Fransız şehri, 
Fransa’nın kuzeybatısında bulunan Hute-Normandie böl-
gesinin başkentidir. Kent merkezi ve çevresiyle beraber 
110.000 civarında bir nüfusa sahip olan bu şehir ortaçağ 
Avrupa’sının en büyük ve önemli şehirlerinden biri olma 
özelliğini günümüzdeki tarihi ve kültürel değerlerine de 
yansıtmıştır. 4. yüzyılda ilk hali inşa edilmiş olan Roma-Ka-
tolik Gotik mimarinin örneklerinden Rouen Cathedral, tarihi 
16. yüzyıla dayanan astronomik saat Gros Horloge, Church 
of Saint Ouen, Gothic Church of Saint Maclou ve Palais de 
Justice görülmesi gereken mimari yapılardandır. Bunun 
dışında, 19.yüzyıldan beri yaşatılan, Jardin des Plantes de 
Rouen botanik bahçesi de ziyaretçileri azalmayan başka bir 
tarihi merkezdir. Halen korunan yarı ahşap binalarıyla Rou-
en, zengin tarihinin her köşebaşında insanları selamladığı, 
küçük ama gerçek bir Fransız şehrinde eğitim görmek iste-
yenleri beklemektedir.

La Rochelle: La Rochelle, Fransa’nın güneybatı kıyısında, 
Biscay Körfezi’ne bakan bir sahil kentidir. Charente-Mariti-
me bölgesinin başkenti olan şehir 80.000 kişilik bir nüfusa 
sahiptir. Şehrin kalbi olan Vieux Port (Old Harbour) ve çev-
resindeki tarihi doku büyük oranda korunmuş olduğundan 
şehrin bu bölgesi şehre gelen turistlerin en çok ziyaret ettiği 
yerlerdendir. Bu limandan Fort Boyard, Île d’Aix ve  Île de 
Ré adalarına seferler düzenlenmektedir. Ekonomisi ağır-
lıklı olarak turizme ve gemi yapımına dayalı olan şehirde 
Avrupa’nın en büyük yat limanı olan Les Minimes bulun-
maktadır. Buna ek olarak 2. Dünya Savaşı’ndan kalma deni-
zaltı limanı La Pallice ve Jacques-Yves Cousteau’nun gemisi 
Calypso’nun da sergilendiği deniz müzesi Maritime Museum 
of La Rochelle ziyaretçilerin ilgi gösterdiği diğer mekanlar-
dır. Tarihi mimarisi ve denizle iç içe geçmiş yaşam tarzıyla 
La Rochelle eğitim hayatını bu şehirde geçirmek isteyenler 
için de sıra dışı bir deneyim olacaktır.

Montpellier: Güney Fransa’daki Languedoc-Roussillon böl-
gesinin başkenti olan şehir Fransa’nın en büyük sekizinci, 
Marsilya ve Nice’den sonra Akdeniz kıyısındaki en büyük 
üçüncü şehridir. Montpellier’de yazlar yüksek sıcaklıklarda 
seyrederken kışlar ılık ve zaman zaman yağışlıdır. 540.000 
civarında bir nüfusa sahip olan şehirde  Musée Fabre, Ama-
zon bölgesinin doğasını yansıtan La Serre Amazonienne, 17. 
yüzyılda inşa edilmiş Pore du Peyrou, Saint Pierre Cathed-
ral ve birçoğu 18. yüzyılda yapılmış, bir kısmının halen kendi 

şaraplarını ürettiği, şehre özgü şatolar görülmesi gereken 
yerler arasındadır. Montpellier’in eğitim açısından en kayda 
değer özelliklerinden birisi dünyanın en eski üniversitele-
rinden biri olan Université de Montpellier’dir. 1160 yılında 
kurulmuş olan üniversite 1289 yılında Papa Nicholas IV 
tarafından resmileştirilmiş, Fransız Devrimi sırasında ara 
verdiği eğitime 1896 yılında devam etmiştir. Üniversite şu an 
University of Montpellier II ve Paul Valéry University Mont-
pellier III üniversitelerini de bünyesinde barındırmaktadır.

Türkiye’den yurtdışına sefer yapan havayolu şirketleri-
nin önemli bir kısmı Fransa’nın birçok şehrine uçuş ger-
çekleştirmektedir. Türk Hava Yolları’nın ise Paris Charles 
Da Gaulle Havalimanı ve Nice Cote D’Azur Havalimanı’nın 
yanı sıra Lyon st. Exupéry Havalimanı ve Toulouse Blagnac 
Havalimanı’na direkt uçuşları bulunmaktadır. 

Fransa, dünyanın en köklü tarihine, en zengin kültür ve sanat 
birikimine ve tabi ki en yerleşmiş ve ilkeli eğitim anlayışına 
sahip ülkelerden biri olarak dünyanın birçok yerinden, genç 
ya da yetişkin, eğitim görmek isteyenlere kucak açmaktadır. 
Dil okulu, yaz okulu, lise, üniversite ya da lisans ve lisansüs-
tü düzeyinde eğitim alırken bir yandan da bu zenginliği ya-
şamak istiyorsanız Fransa sizi beklemektedir. Daha ayrıntılı 
bilgi için lütfen UED üyesi eğitim danışmanlığı firmaları ile 
iletişime geçiniz.
 
Genel Bilgiler:
Yüzölçümü: 640.600 km2 
Nüfus: 66.620.000
Başkenti: Paris
Dil: Fransızca
Para Birimi: Euro
Uçuş Süresi: 3.5 Saat
Saat Farkı: 1 Saat
Telefon Kodu: 33

İklim: Akdeniz’e kıyısı bulunan bölgeler ve bu bölgelerin 
yakın çevresinde yazların sıcak ve kuru, kışların ise ılıman 
ve nadiren yağışlı geçtiği Akdeniz İklimi hakimdir. Orta ke-
simlerinde karasal iklim görülmektedir. Kuzey kesimleri ve 
Atlantik Okyanusu’na yakın bölgeler ise yazları sıcak ama 
yakıcı olmayan, ilkbahar ve sonbaharda dönem dönem de-
ğişiklik gösteren, kışları ise soğuk ve yer yer kar yağışı gö-
rülen bir iklime sahiptir.
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MESLEKİ İNGİLİZCE YETERLİLİK SIVAVLARI 

Cambridge BEC 
Cambridge ESOL ( English for Speaker of Other Languages) 
tarafından düzenlenen ve farklı alanlardaki İngilizce bilgisi ve 
kullanma yeteneğini ölçen onaltı sınavdan biridir. İngilizce’yi 
yabancı dil olarak, uluslararası ticaret alanında kullananan 
ya da kullanacak kişiler için yararlı olabilecek bir kalifikas-
yondur. Açılımı Cambridge Business English Certifica’dir. 
Cambridge BEC Preliminary, Cambridge BEC Vantage ve 
Cambridge BEC Higher olarak üç farklı seviyede alınabilir.

BULATS
Açılımı Bussiness Language Testing System olan sınav, iş 
hayatında yabancı dil kullanma yeterliliğini ölçmek için ta-
sarlanmış bir sınavdır. Özellkle özek şirketler tarafından 
çokça başvurulan bir sınav olan BULATS sacede İngilizce 
değil, İngilizce yanında, Fransızca, Almanca ve İspanyolca 
için de alınabilen bir sınavdır. Bilgisayar ortamında yapılan 
yaklaşık 75 dakika süren bir sınavdır. 

TOLES
Hukuk alanında çalışmalar yapacak ve bu sektörde ilerle-
mek isteyen kişilerden istenebilecek bir sınavdır. Gounda-
tion, Higher ve Advanced olmak üzere üçe ayrılır. Okuma 
ve yazmayı ölçen yazılı bir sınav olup, konuşma ve dinleme 
bölümlerini içermez. 

ILEC
Hukuk sektöründe kariyer hedefi olan geleceğin profesyo-
nelleri için gerekli olan ve yüksek seviye olarak tanımlaya-
bileceğimiz bu sınav sonunda başarılı olanlar International 
Legal English Certificate- Uluslararası Hukuk İngilizcesi 
Sertifikası kazanırlar. Okuma, yazma, konuşma ve dinleme 
yeteknelerini test eden bir sınavdır. 

TESOL
TKT (Teaching Knowledge Test) olarak da bilinen TESOL ( 
Teachers of English to Speakers of Other Languages) sınavı, 
anadili İngilizce olmayan İngilizce öğretmenleri için tasar-
lanmış bir sınavdır. Her biri 80 soruluk üç modülden oluşan 
sınavın herbir modulü ayrı ayrı alınabileceği gibi beraber de 
alınabilir.

YÜKSEK ÖĞRENİM İÇİN GEREKLİ SINAVLAR

SAT (Scholastic Aptitude Test)
Amerika Birleşik Devletleri’ndeki bir üniversitede, lisans 
eğitimi almak isteyen öğrencilerden istenebilen bir sınav-
dır. Sınav, önceki öğrenim hayatı boyunca kazanılan okuma, 
yazma ve matematik bilgi ve becerilerini ölçer. Genel SAT 
testi (SAT 1) ve SAT konu testleri (SAT 2) olarak iki ayrı SAT 
sınavı vardır. Bu sınavlardan alınacak yüksek puanlar, burs 
başvuruları için de etkili olabilmektedir.
SAT sınavları ile ilgili daha geniş bilgi için http://sat.college-
board.com/home adresini ziyaret edebilirsiniz.

ACT
ACT sınavının beş bölümü vardır: İngilizce, Matematik, Oku-
ma, Fen ve Yazma.  Skorlar 1 ile 36 arasındadır.  ACT de tam 
puan 36’dır ancak yazma bölümü ayrı puanlandırılır.  Yazma 
2-12 arası bir puanlamaya sahiptir.  ACT yılda 6 kez verilir. 
Detaylı bilgi için: http://www.act.org/aap
Üniversitelerin çoğu kabul için iki sınavı da geçerli kabul 
eder ancak emin olmak için başvuracağınız okulun web si-
tesinde başvuru için gerekli testler bölümünü mutlaka ince-
lemenizi öneririz.
SAT ile ACT’nin bir diğer farkı da SAT nin daha çok bir mantık 
muhakeme testi olması, ACT nin ise akademik başarı testi 
olmasıdır.  Bu nedenle öğrenciler PSAT gibi deneme sınav-
larına girerek, ACT ve SAT için hazırlık kitapları edinerek bu 
sınavlardan hangisine daha yatkın olduklarını değerlendir-
melidirler. 

GRE (Graduate Record Examination)
Amerika Birleşik Devletleri’ndeki bir üniversitede, mühen-
dislik veya sosyal bilimler konusunda yüksek lisans veya 
doktora yapmak isteyen öğrencilerden istenilebilen bir sı-
navdır. Son yıllarda özellikle İngilizce eğitim veren kimi Av-
rupa üniversiteleri de bu sınavı kabul etmeye başlamıştır. 
Genel sınav ve konu bazlı sınav olmak üzere 2 tür GRE sına-
vı vardır: GRE genel test ve GRE konu testleri. GRE isteyen 
okullar için, genel teste tüm öğrencilerin girmesi şartken, 
ikinci teste sadece belli alanlarda eğitim alacak kişilerin 
girmesi istenebilmektedir. Bu alanlar; Kimya, Biyoloji, Biyo-
kimya, Bilgisayar bilimleri, İngiliz edebiyatı, matematik, fizik 
ve psikolojidir.

GRE sınavı hakkında daha geniş bilgi için www.gre.org.web 
sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

GMAT (Graduate Management Admissions Test)
Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere, dünya gene-
linde yaklaşık 1900 üniversite tarafından, işletme ve işletme 
ile ilgili alanlarda yüksek lisans ve doktora eğitimi almak 
isteyen öğrencilerin değerlendirilmesi prosedürünün bir 
parçası ya da şartı olarak kullanılan bir sınavdır. Sınav üç 
temel bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm Analytical Writing 
Assessment şeklinde adlandırılıp, öğrencinin analitik yete-
neğini ölçmeyi amaçlar. Ardından gelen Quantative bölüm, 
temel olarak problem çözme ve son bölüm olan Verbal Sec-
tion ise, okuma, anlama, argüman değerlendirme vb. yeter-
lilikleri ölçmeyi amaçlar.
GMAT sınavı hakkında daha geniş bilgi www.mba.com web 
sitesinden temin edilebilir.

TIP EĞİTİMİ İÇİN GEREKLİ SINAVLAR

UKCAT(UK Clinical Aptitude Test)
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) 
İngiltere’de tıp ya da veterinerlik alanında eğitim almak iste-
yen öğrencilerden istenebilen bir testtir. Kağıt&kalem şek-
linde klasik bir test olan BMAT, çoktan seçmeli -veya kısa 
cevaplı- 62 soru ve öğrenciye verilen 4 konu başlığı içerisin-
den birini seçtiği ve bir makale yazdığı bir “essay” bölümden 
oluşmaktadır. 62 sorunun ilk kısmı kişisel yetenekleri, ikinci 
kısmı bilimsel bilgiyi, son makale kısmı ise yazım yetenek-
lerini ölçmektedir. Şu an İngiltere’de tıp eğitimi veren 6 üni-
versite 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) 
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 al-
malarını istemeketedir. Sınav gerek doğal olarak 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 analitik düşünme, problem çöz-
me veya yazılı anlatım gibi kişisel özellikler ile ilgilidir.
Bu test hakkında daha geniş bilgi ve örnek sorular için;
www.gamsatuk.org

Merak Ettikleriniz
Dergimizin bu son sayfasında merak edebileceğinizi düşündüğümüz ve öğrenciler 
tarafından bize çok sık sorulan soruların cevaplarını derliyoruz. Bu sayımızdaki tüm 
soruları Sınavlar konusuna ayırdık.
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.



Hedefimiz; 

Yurtdışı eğitim sektöründe, çağımızın 
gerektirdiği kalite standartlarını 
oluşturmaktır.

Misyonumuz; 

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

Vizyonumuz;

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

www.ued.org.tr


