
Yurtdışında üniversite oku-
mayı hedefleyen gençler, sı-
navsız geçiş hakkı tanındığı

için artık liseyi de yurtdışında oku-
mayı tercih ediyorlar. Öğrencile-
rin hayalindeki ülke Amerika. Yi-
ne İsviçre de lise eğitimi için
tercih edilen ülkeler arasında.
Son yıllarda yıldızı parlayan ül-
ke ise Kanada. Güvenli yaşam ortamı, es-
nek kabul koşulları, liseden sonra ülkede-
ki anlaşmalı üniversitelere geçiş hakkı ta-
nıması, ara sınıflarda transfer olanağı sun-
ması, bu konuda önemli etken.   

Lise eğitimleri arasında en çok tercih
edilen ise öğrenci değişim programları.
Öğrencilere lisede okurken bir yıl farklı
ülkede eğitim alma olanağı tanıyan prog-
ram, küçük bir bütçeyle yurtdışında eğitim
almak için önemli bir fırsat. Tüm lise eğiti-
mini yurtdışında geçirmek isteyenler için
de alternatif çok. Başvuru koşulları ve öğ-
renim ücretleri ülkelere göre büyük farklı-
lık gösteren bu okullar arasından tercih
yaparken çok dikkatli olmak gerekiyor.

Nil Uluslararası Eğitim Orga-
nizasyonu Şirketi’nin

Başkanı Nilüfer Köylü-
oğlu’na göre yurtdışı

eğitime hazırlık
süreci  salt bilgi-
den çok daha
fazlasını gerekti-
riyor.  “Öğrenci
akademik po-
tansiyeliyle bir-
likte kişisel
farklılıklarını
da keşfetmeli

okul seçimin-
de doğru

karar ala-
bilmek
için ken-
dini iyi
tanı-
malı,

üni-
ver-

siteye doğru ortamda
hazırlanmalı” diyen
Köylüoğlu, yurtdışın-
da lise eğitimiyle ilgili en çok me-
rak edilenler hakkında bilgi verdi. 

Ne zaman başvurmalı? 
Yurtdışı lise programlarının

başvuru tarihleri programlara ve ül-
kelere göre değişiklik gösteriyor. Amerika
Öğrenci Değişim Programları ile Avrupa ül-
kelerinde ve Kanada’daki devlet okulu
programlarına başvurular,  ekim ayında baş-
lıyor, martta sona eriyor. Bu tarihten sonra
yapılan başvurular da dikkate alınıyor an-
cak, kabul edilmesi o sıradaki kontenjana
bağlı olduğundan öğrencilerin geleceklerini
şansa bırakmamak için başvurularını mart
ayına kadar yapmasında yarar var.  

İsviçre, Amerika, Kanada ve İngilte-
re’deki özel okullara ise her an başvuru ya-
pılabiliyor. Bu ülkelerdeki okullarda öğren-
cinin okula kabul edilmesi tamamen okulun
kabul koşullarına ve kontenjana bağlı. Ör-
neğin bir özel okul şubat ayında kayıt kapa-
tabildiği gibi yer varsa haziran ayında da
başvuruyu kabul edebiliyor. Hatta bu okul-
lar için bir ya da birkaç yıl önceden de ön
başvuru yapılabiliyor. 

Not ortalaması önemli
Öğrenci değişim programları 9-12 sı-

nıfların hepsine açık.  Amerika Öğrenci
Değişim Programı’na  9-11 sınıflar J1,  12.
sınıf öğrenciler ise F1 vizesi ile kabul edi-
liyor. Yaş sınırlaması genelde 15-18 arası.
Bu programlar için orta düzeye yakın İn-
gilizce isteniyor. Ayrıca son 3 yılın not or-
talamasının beşlik sitemde en az 3.00 ol-
ması gerekiyor. Kanada devlet okullarının
kabul koşulları daha esnek. Ayrıca tüm
Kanada devlet okulları programa başlama
aşamasında öğrenciye İngilizce dil desteği
veriyor.  

Avrupa devlet okulları programında
Fransa, İtalya, Almanya  öğrencinin en az
iki yıl o ülkenin dilini  öğrenmiş olmasını
istiyor. Ve en az 2.50 not ortalaması arı-
yor.  Özel okullarda daha esnek bir kabul
süreci ve daha kolaylaştırılmış kabul ko-
şulları var. Bazı özel okullar ise çok seçici.
Özel okullarda her zaman dil hazırlık
programları bulunuyor. Dolayısıyla öğ-

renciler bir dil yeterliliği olmaksızın da
özel liselere başvurulabiliyorlar.

Kanada’nın yıldızı parlıyor
Türk öğrenciler en çok Amerika ve Ka-

nada devlet okullarının programlarını tercih
ediyor. Özellikle Kanada, yıldızı parlayan ül-
keler arasında. Çünkü Kanada orta eğitim
sistemiyle dünyanın ilk beş ülkesi arasında
yer alıyor. Ayrıca çok geniş bir coğrafyada
olduğu için ülkede seçenek çok. Kanada’da-
ki liseler özellikle liseden üniversiteye geçiş-
te “pathway” programıyla büyük kolaylıklar
sağlıyor. Bu liselerde okuyan öğrenciler,
üniversite sınavına girmeden, belli bir puan-
la mezun olunca lisenin anlaşmalı olduğu
önlisans programına geçiş yapabiliyorlar.
Önlisans programları (Community College)
daha uygun fiyatlı olduğundan  ücreti de da-
ha düşük oluyor. Öğrenci belli bir puanla
mezun olursa Community College’ın anlaş-
malı olduğu dört yıllık bir üniversiteye de di-
rekt geçiş yapabiliyor. Dikey geçişler Türki-
ye’deki gibi zor değil, öğrenci istenilen orta-
lamayı tutturunca kolaylıkla geçebiliyor. 

Tercihte nelere dikkat etmeli?
Öğrencilerin okul tercihinde hedefleri

etkili bir unsur. Bir yıllık deneyim isteyenler
Amerika ve Kanada’yı tercih ediyor.
Bu noktada Amerika Öğrenci
Değişim Programı’nda okul
tercihi yapılamadığını ha-
tırlatmakta yarar var.
Yerleştirmeyi prog-
ram merkezi, konte-
jana göre yapıyor.
Kanada’da ise böl-
ge, şehir, okul seçi-
mi yapılabiliyor.

Uzun süreli eği-
tim planlayan öğ-
renciler ise lise terci-
hini üniversite oku-
mayı hedeflediği ülke-
ye göre yapıyor. Bu seçi-
mi yaparken de okulun
hangi sitemde eğitim verdiği-
ne bakıyor.  Bu bir tercih konu-

su: IB, AP, IGCSE, A Levels, High
School, Abitiur, Swiss Matura... Bunlardan
hangisi öğrencinin üniversite tercihine onu
en iyi hazırlayacak ve başvurusunda iyi refe-
rans olacak ise ona göre seçim yapılıyor. Sa-
dece mezunlarının arasında olmak ve o ca-
mianın  bir üyesi olmak için tercih edilen
okullar da var.

Ücretler her ülkede farklı
Öğrenim ücretleri, ülkelere, okula, prog-

rama göre değişiyor. Çok geniş bir yelpaze
olmakla birlikte yıllık ücretler 12 bin dolar-
dan başlıyor, 90 bin dolara kadar çıkabiliyor.
Örneğin; Amerika da öğrenci değilim prog-
ramlarının yıllık maliyeti 12 bin Amerikan
Doları civarında. 

Bu rakam tüm Amerika için geçerli. Av-
rupa  ülkelerdeki öğrenci değişim program-
ları için yıllık  ücretler İngiltere’de 13 bin
Sterlin; Fransa’da 10 bin Euro; Almanya’da
7 bin Euro; İrlanda’da 10 bin Euro; İtal-
ya’da 8 bin 600 Euro; Hollanda’da 9 bin Eu-
ro; İspanya’da ise 10 bin 500 Euro’dan başlı-
yor.  Tüm öğrenci değişim programları için
belirtilen ücretlere eğitim ve hafta içi yarım,
hafta sonu tam  pansiyon aile yanı konakla-
ma dahil. Vize, cep harçlığı ve uçak biletleri

ise dahil değil. 
Özel okul düşünülürse ra-
kamlar yükseliyor. Ülkele-

re göre yıllık eğitim üc-
retleri şöyle: İsviçre 60

bin - 90 bin İsviçre
Frangı; Amerika 25
bin - 45 bin Ameri-
kan Doları, İngil-
tere 28 bin-35 bin
Sterlin. Avrupa ül-
keleri için ise üc-
retler  20 bin ile 35
bin Euro aralığın-

da. Özel okullar ya-
tılı veya aile yanı ko-

naklamalı olabiliyor.
Yine uçak, vize, cep

harçlığı yıllık eğitim ücretle-
rine dahil değil. 
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Türkiye’nin en büyük Bilim ve
Teknoloji Merkezi dün Bursa’da
açıldı. Bursa Büyükşehir
Belediyesi tarafından
projelendirilen “Bursa
Bilim ve Teknoloji
Merkezi”nin açılış
törenine Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanı
Fikri Işık, Bursa Valisi
Münir Karaloğlu, Bursa
Büyükşehir Belediye
Başkanı Recep Altepe,
TÜBİTAK Başkanı Prof.
Dr. Yücel Altunbaşak ve
Bursa Ticaret ve Sanayi
Odası Yönetim Kurulu
Başkanı İbrahim Burkay katıldı.
Yaklaşık 27 milyon TL yatırımla
hayata geçirilen, Türkiye’nin en
büyük, Avrupa’nın da ilk 5 merkezinden biri
olmayı hedefleyen merkez, geleceğin bilim
insanlarını yetiştirecek. Merkezin, açılış töreni

için 700 -1700 yıllarında yani ‘Altın
Çağ’da yaşamış Müslüman bilim

adamlarının icatları ve
keşiflerinden oluşan Bilimin

Sultanları sergisi Türkiye’ye
getirildi. Açılışta konuşma
yapan Bursa Büyükşehir
Belediye Başkanı Recep
Altepe, Türkiye’nin en
büyük, Avrupa’nın ise ilk
5’e girebilcek büyüklüğe
ve özelliğe sahip Bursa
Bilim ve Teknoloji

Merkezi’nin Bursa ve
çevre illerdeki öğrencilerin

okullarda öğrendikleri teorik
bilgileri uygulamalı deney

düzenekleri üzerinden
eğlenerek pratiğe dökeceklerini

ifade etti. 9 bin metrekare kapalı, 20 bin
metrekare toplam alana sahip olan merkezde 14
farklı noktada 270’e yakın deney alanı
bulunuyor.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Türkiye’nin ilk Tıp Hukuku
Yüksek Lisans Programı’nı açtı. Tezli ve tezsiz olmak üzere iki
ayrı programdan oluşan Tıp Hukuku programı için kayıtlar, 31
Ocak’ta sona erecek. Sadece tıp ve hukuk fakülteleri
mezunlarının katılabileceği ve 8 öğrencinin kabul edileceği tezli

program için adaylardan yabancı dil ve
ALES notlarının 65 olma şartı

aranıyor. 25 öğrencinin alınacağı
tezsiz programa ise 4 yıllık

lisans mezunu herkes
katılabilecek. Programda
öğrencilere tıp hukukuna
giriş, tıpçılar için hukuka
giriş, hukukçular için tıbba
giriş, tıbbi terminoloji, tıp
ceza hukuku, adli tıp ve
hekim hatalarına yaklaşım,

tazminat sorumluluğu, tıp
hukuku ve insan hakları

sorunları, iletişim teknikleri
gibi dersler verilecek. 

İstanbul Medeniyet’ten
Tıp Hukuku programı 

Yurtdışı eğitimde
doğru yaş kaç?

Anne, ba-
balar
her za-

mankinden
çok daha fazla
çocuklarının
eğitimini dü-
şünmeye baş-
ladı. Çünkü onları her zamankinden çok
daha zor koşullar bekliyor. 

Bu süreçte akla gelen seçeneklerden
biri de yurtdışında eğitim.

Olaya bu çerçeveden baktığınızda,
dünya mini minnacık bir köye dönüştü.
En uzak ülkeler bile komşu kapısı oldu. 

100’e yakın ülkede öğrencilerimiz
var. 100’e yakın ülkeden de öğrenciler
konuk ediyoruz. Dünyaya açılmak iste-
yenler için yurtdışında eğitim, önemli al-
ternatiflerden biri haline geldi. Ama eğer
iyi bir yol haritası çizilmezse maceraya da
dönüşebiliyor. Peki, yurtdışına hangi
amaçla gidilmeli? Dil öğrenmek için mi,
ilk ve orta öğretim için mi yoksa lisans ve
yüksek lisans için mi? 

Hepsi için gidiliyor. Gidilmeli de. Bu
noktada asıl önemli olan yurtdışına git-
mekten çok, gidilen kurumların ve gidilen
zamanın doğru olup olmadığı!

NNeerreessii vvee nniiyyee??
Amaca uygun bir şekilde ülke ve öğ-

renim kurumu doğru olarak seçiliyorsa,
ilkokuldan itibaren, yaz okullarından deği-
şim programlarına, masterdan doktoraya
kadar her amaçla yurtdışına gidilebilir.

Bu kısa süreli de olabilir, uzun süreli
de. Yeter ki, doğru bir yol haritası çizile-
bilsin. Kış aylarında ücretlerin çok düştü-
ğünü, lisede bir yıllık değişim programla-
rının çok yararlı olduğunu, lisans ve yük-
sek lisans için çok önemli burs olanakları-
nın bulunduğunu özellikle hatırlatırız.

Seçeceğiniz okullar gibi aracı kurum-
larla ilgili olarak da mutlaka güvenilir refe-
ranslar bulun, arkadaş gruplarıyla gitmek-
ten kaçının, en önemlisi de en uygun za-
manda gidin!..

En uygun zaman, herkes için farklıdır.
Önce çocuğun ya da gencin ona hazır

olması gerekir sonra da ailenin. 
Ve tabii ki, ekonomik altyapı.
Eğer bütün bunlar dikkate alınmadan

yola çıkılırsa, daha iyi bir gelecek hayali
maceraya dönüşebilir ve bu da derin izler
bırakır...

Abbas
Güçlü ile

aguclu@milliyet.com.tr    Fax: (0212) 505 63 43

Eğitim Vitrini
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BOZAN

Amerika, Kanada ve Avrupa ülkelerindeki devlet
okullarına başvurular, mart ayında sona eriyor.  

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Berlin’de “BAU
Uluslararası Uygulamalı Bilimler Üniversitesi”
adıyla Avrupa’nın ilk Türk üniversitesini açmaya
hazırlanıyor. “2014 Türk-Alman Bilim Yılı”
etkinlikleri kapsamında Berlin’e giden Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’a BAU’nun
Berlin’de gerçekleştirdiği çalışmalar ve kurulması
planlanan üniversiteyle ilgili bilgi verildi. 

Berlin’in Mitte bölgesindeki BAU-Berlin
Kampüsü’nde gerçekleşen programa katılan Işık,
“Almanya’da Alman yasalarına göre bir
üniversite kuruluyor olması Türkiye adına onur
verici bir adımdır” dedi. BAU Rektörü Prof. Dr.
Şenay Yalçın da üniversitenin kuruluşunu mart
ayının sonunda tamamlayacaklarını söyleyerek,
“Bu üniversite Türk yükseköğretimi açısından
büyük anlam taşıyor. Artık dünya ile yarışan ve
kendi müfredatını, sistemini dünyaya sunan bir
Türk üniversitesi var. Bu bize büyük gurur
verirken aynı zamanda sorumluluğumuzu
artırmaktadır” diye konuştu. 

Avrupa’da ilk Türk
üniversitesi açılıyor

Nilüfer Köylüoğlu
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EN BÜYÜK BTM DÜN AÇILDI 

Yurtdışında lise okumanın maliyeti ülkeden
ülkeye değişiyor. En pahalı okullar İsviçre’de;
yıllık öğrenim ücreti 90 bin Euro’ya kadar
çıkıyor. Başvuru koşullarında çok esnek olan
Kanada ise yıldızı parlayan ülkeler arasında


