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Yurtdrgrnda Egitim Almak Isteseniz
Hangi Ulkeyi Tercih Ederdiniz?

Zeynep Belya AkoSuz
belya_a@hotmail.com zeynep.a kog uz@bou n.edu.tr

Bagarryr artrrabilmenin ve dunyaya

uyum sa{layabilmenin yolu e!itimden 9e-
giyor. Bu nedenle her yrl yuz binlerce in-

san; geligmig ulkelerin e{itim sisteminden

yararlanmak, dil odrenmek ve farklt kLll-

tUrleri tanrmak amacryla farklr rilkelerde

e{itim alryorlar. Turkiye de eQitim almak

amacryla farklr ulkelere o!renci gonderen

Ulkelerin arasrnda ver almaktadrr.

0!renciler yurtdrgr e!itimi alarak krsa

bir surede hem dil becerilerini geligtire-

bilirler hem de farklr bir kLlltLlru tantma

frrsatr elde edebilirler. Farklt ulke ve kUl-

turlerden insanlarla iletigim kurmak o!-
rencileri birgok yonden etkilemektedir. En

bagta vizyonlarrnr genigletme flrsatt elde

etmektedirler. Edinilen kigisel geligim,

yurtdrgr e!itim suresince kargrlagtlan so-

runlarrn r-istesinden gelebilme becerilerini

geligtirerek, srra drgr Eozumler bulmayt

sa!layacaktrr. Yurtdtglnda altnan e$itim

sayesinde geligen kigisel becerilerin ve

iletiqim yetene!inin gelecekteki kariyer

igin de bUyr.ik bir etkisi olacaIrnt agtkga

soyleyebiliriz.

Farklr bir r-ilkede e{itim almaya karar

verdilimizde, cevaplamamlz gereken en

onemli sorulardan biri hangi ulkeyi tercih

edece{imiz olacakttr. Bu sorunun cevabtnt

6!renmek igin kUgUk bir gruba bir anket

uygulanarak go!unlukla tercih edilen ull-

keler belirlenerek istatistiki oranlar elde

edildi. Bu oranlart 9u Sekilde gosterebili-
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Anket sonuElarrna gore e{itim amaglt

nerelerin, ne oranlarda tercih edildikleri-

ni agrkga gorebiliriz. Hangi ulkelerin daha

gok tercih edildi!i sorusunu cevapladtktan

sonra geriye bir di!er onemli soruyu ce-

vaplamak kalt-

yor: 'tNeden?"

Bazr rilkelerin

di{erlerine gore

daha gok ta-

lep gormesinin

nedenleri neler

olabilir. Anket

yaptr!rmtz kigi-

lere bu soruyu

da yonelttik ve

bu cevaplara

dayanarak ulke

tercihinin ar-

kasrnda ne gibi

sebeplerin yat-

tr!rnr sizler igin

o{ rend i k.
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NEDEN AMERTKA'DA EGiTiM?

Qiinkii
o yUksek bir elitim kalitesine sahip.

tc Amerika'da yagamanrn i9 ve staj frr-
satlarr edinmek agrsrndan gok onemli bir

katkrsr var.

(- kaltplara ba!lr kalrnmadan yapllmasr

gereken geyler yaprldrf r igin, kigisel be-

cerilerin daha fazla ortaya grkarrlmasrna

frrsat sa!lanryor.
,o teknik bir alanda kariyer yapmak iste-

yenler teknoloji alanrnda onde gelen Lil-

kelerden biri olan Amerika'vr tercih etmek

isteveceklerd ir.

.o dunyanrn birgok farklt yerinden farklt

kUltUrlere sahip insanlart bir arada gore-

bilme imkAnr sunuluyor.

r,- dunyanrn gok geligmig ulkelerinden bi



Hatta matematik, fizik ve kimyada

birgok bulug bu simetri sayesinde ger-

geklegmigtir. Fizikgilerin son donemlerde

telaffuz ettikleri madde varsa anti madde

de vardrr tezi bunun bir sonucudur. Bu

teze gore her gey antisiyle birlegince notr
haline gelir. O zaman anti-madde nasrl bir
geydir? Bu konuda henUz elle tutulur bir
bilgimiz yok.

Sonsuz kavramrnr daha iyi kavrayabil-
mek igin aga!rdaki ifadeleri takip edelim:

> Butun sayrlarrn o'a uzaklr!r egittir.

Yani 2, oo'a 1'den daha yakrn de{ildir.
100.000.000 sayrsr 1'e gore m'a daha ya-

krn de{ildir, egit uzaklrktadrr. Igte oo boyle

bir kavramdrr. _oo-1_=_oo-2_. Tabii bura-

da oo'larr atlp " 1=2" diyemeyiz.

> 1 ile 2 arasrnda kag tane nokta varsa 1

ile 3 arasrnda da o kadar nokta vardrr. ne

bir eksik ne bir fazla!

ve t___+___l
t2t23

doQru pargalannr ek alalrm. Ilk bakrgta

2 ile 3 aralr!r fazlalrk gibi duruyor. 1 ile
1 noktasrnr (sayrsrnr) eglegtirelim. 1'den

sonraki ilk sayr ile aynrsrnr eglegtirelim.

Her iki sayrnrn arasrnda yine @'a giden ilk
reel sayryr soyleyebilir miyiz? Kesinlikle

hayrr! Igte, sayamadtdtmrz yani straya so-

kamadrf rmlz bu sonsuz tane sayryr [1,2]
arasrndaki saytlarla istedi6imiz gibi egle-

yebiliriz. Ktsaca 2.a=a_'a egit oldu!un-
dan [1,3] aralr!rndaki nokta sayrsr [1,2]
aralr!rndaki nokta sayrsrna egit olacaktrr.

> Britun sayrlarrn sonsuza b6lumui birbiri-
ne egittir. QrJnkLi hepsi srfrrdlr.

Fakat buradan 0.oo igin herhangi bir

5ey soyleyemeyiz. oo.0 belirsizdir. Bazen

1, bazen 2, bazen 3 yapabilir. 0 yutan ela-

man, @ yutulmayan "demir leblebi"; gar-

prmlannrn sonucu belirsizdir. BuyUk okya-

nusa bir damla su damlatsak, okyanusun

seviyesi yukselir mi? Ya da birkag damla

gok gLizel kokan bir esans damlatsak ok-

yanusun her tarafrndan gok zayrf da olsa

koklamak mrimkun mu? Teorik olarak

evet. Fakat bu okyanus buyLik okyanus

de{il de ugsuz bucaksrz bir sonsuz okya-

nus olsaydr, cevap hayrr olacaktr. Sonsuz-

da artma ya da azalma olamaz. Olursa o

zaman sonsuz olmaz.

l Bir otelin oo tane odasr ve her odanrn

da birer tane yata{r olsun. Bu otelde co

tane de misafir kalryor olsun. Pek6l6, son-

ra da 100 kigilik bir grup daha geldi!in-

de onlar igin bog yataklar var mldrri yok

mudur? Elbette vardrr. QLinkU oo+ 100=oo

olacaktrr. QunkLi oo higbir zaman dolmaz.

oo yatakta oo kigi kalryor olsa da her za-

man bog yatak vardrr.

> insan sonsuzu anlamada ve kavramada

gok zorlanryor. Hatta onu kavramamayr

itiraf etmek belki de anlamaya baglangrg

olmasr igin bir ilk adrm sayrlabilir. Mate-

matik agrsrndan @ un varlr{l en az nokta-

nrn varlr!r kadar kesindir. Noktada bir ta-
nrmsrz terimdir oo gibi, Eni boyu olmayan

boyutsuz denilen fakat do!ru, eiri, dLiz-

lem ve uzaytn yapt tagt kabul edilen gok

6nemli bir 6{edir. Nokta ne kadar kugLik-

se onemi de o oranda buyriktrir, Boyutsuz

noktalann yan yana gelmesiyle do!rular
olugur. Yani uzunlu{u olmayan noktalarr

dizdi$inizde bir uzunluk elde ediyorsunuz.

Yalnrz bu noktalardan sonsuz tane olmasl

gerekiyor. oo un elinde boyutsuz nokta-

lar boyut kazanryor. Sonsuzun elinde eni

boyu ve derinli!i olmayan noktalardan

ortaya gok mukemmel olan bir sUrU ge-

ometrik gekiller grkryor. Do!ru, e!ri, ug-

gen, kare, daire, silindir, prizma, koni ve

benzeri... igte buradaki ince srr o lukta-

drr. Nasrl ki 2 tane oo un toplamr yine 2

tane oo ise, iki tane noktantn da birlegimi

yine bir nokta yapar. 10 tane de olsa 100

tane de olsa noktalar yan yana konulsa 1

nokta kadar uzunluk yapar; yani 0 uzun-

luk. Qunku noktanrn uzunluf u yoktur. Bu

noktalardan sonsuz tane dizdi{imizde

bazen 1 br bazen de 5 br uzunluk elde

edebilirsiniz. Bugun modern matemati!in

temelinde nokta gok esaslr bir yer tutar.

Limit, ttirev, integral gibi btitun muhen-

disli!in temel bilgileri buna ba!lrdrr. e (Ep-

silon) teknikleri bunu igerir. Noktayr red-

detmek bLltrln matematili rafa kaldrrmak

olur. Nokta ne kadar varsa sonsuz da o
kadar vardrr. Biri dilerinin gerelidir. Bir

madalyonun iki yUzu gibidir. Birinde var-

Itk ve asalet (btlyUklrlk) di!erinde yokluk

ve higlik... Acaba insano{lunun k6inata

sonsuz gozUyle bakmasrnrn altrndaki se-

bep de bdyle bir bakrg mrdrr? Bir dr.igunr.in

ki; ugsuz bucaksrz bir deryada yuzen 60

milyar civannda oldulu soylenen galak-

si var. Samanyolu bunlardan kr-igr.iklerine

yakrn orta halli bir galaksi. Galaksilerin

uzunluklarr rgrk yrlr tr-irtinden hesaplanrr.

Samanyolu iginde bir guneg sistemi, belki

milyonlarca sistemden sadece biridir. GU-

neg sistemindeki gezegenlerden 5. btiyrik

gezegen Dlinya'drr. Dtinya rizerinde Asya

krtasr, bu krtada Trirkiye, Turkiye'nin inci-

si Istanbul, istanbul'un en gok vergi ve-

ren semti $igli, gigli'nin en mutena semti

Zincirlikuyu ve Zincirlikuyu'nun en segkin

noktasr Berk Dersanesi ve Berk'in iginde

her birisi kendisini evrenin merkezi ooren

segkin o!renciler. ..

Hepinize OSS Oe bagarrlar dilerim. KE
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rinde e!itim altP Ytiksek Ya-

9am standartlarrnr gozlem-

leyerek vizYon kazantlabilir.

re gegitli konaklama imk6n-

larr sunuluYor.

ie p€k gok farklr turistik

merkezi seyahat edebilme

imkdnr elde edilebiliYor.

re dtlnyaca tinlu e$lence mer-

kezlerine ve goz altcr co!raf-

yaya sahiP.
(- Amerikan tiniversitelerin-

den alrnan diPlomalar dijnYa

genelinde aYrrcalr!a sahiP.

NEDEN ALMANYA'DA E6iTiM?

9iinkii
rc dtlgi.ik elitlm maliyeti ile kaliteli bir

eiitim sunmasryla o[renciler igin cazibe-

sini koruYor'

tr- kuresellegmenin sonucu olarak Alman

universitelerinde Almancayla beraber ingi-

lizce de e!itim programlarrnda sunuluyor'

o ingilizce elitim alabilmenin yantnda Al-

manca o$renme imk6nr elde edilebiliyor'

re uluslararasr diploma ve kariyer sahibi

olabilme imk6nt var.

{- teknolojinin ve bilimin de htzlt bir 9e-

kilde geligmesiyle beraber okullarda yeni

fakUlteler ve b6liimler agrlabiliyor'

{- r.iniversite 6!rencilerinin galrgma izni var'

re odrenciler ulagtm ve sa{lrk gibi alanlar-

da 6zel indirimlerden faydalanabiliyorlar'

(- sanayi ve teknoloji baktmtndan gelig-

mig bir tilke'

c tiniversitelerde teorik bilgilerin yanrnda

guncel uygulamalar da adapte ediliyor'

rc birgok kurulug yabanct 6!rencilere burs

imk6nr sa!hYor.
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NEDEN iNCiITCNC,DE E6iTiM?

9i.inkii
c dinamik bir ktiltriru bulunan ingiltere'de

okumak parlak e$itim olanaklartna kavug-

mamlzr sa!lrYor.

o ingiliz e[itim dereceleri dUnyaca kabul

gorUYor.

c canlt ve slra drgr bir ortam vaat edili-

yor.

rc kalite standartlart aqtsrndan dunyantn

en iyileri arastnda yer alan elitim kurum-

larrna sahiP.

n- badrmsrz ve kendine guvenen bireyleri

tegvik eden bir e$itim sistemi var'

r.- farkll ktilturlerden insanlart tanlma

ftrsatt elde ederek yeni perspektifleri de-

neyiminizin bir pargast haline getirebilme

frrsatr elde edilebiliYor.

rc gehirlerarast ulagtmtn ekonomik olmast

o!renciler igin avantajlr bir durum olug-

turuYor.
io Turkiye'ye co!rafi yakrnlr$r sebebi ile

aileler ile gok daha rahat g6rugebilme im-

k6nr bulunuyor.

tc sertifika veya ytiksek lisans dfrencile-

rinin kolayca burs bulabilme imk6nr var'

NEDEN FRANSA'DA TGiTiUZ

Qiinkii
a devlete ba!h okullar devlet tarafrndan

desteklendikleri igin verilen eEitim ticret-

slz.

r- elit bir editim sistemi sunuyor'

o tarihi ve kUltUrel yaprsrnl yakrndan 9o-

rijp inceleyebilme frrsatr elde edilebiliyor'

a onceden Franstzca e{itim ahnmtg ise 9e-

liStirmek adrna onemli bir ftrsat sunuyor'

c bu rilkede ytiksek o$re-

nim yaparsanlz, gelecekte

yerlegme ve galtgma ganslna

sahip olursunuz. Ozellikle

guzel sanatlar, hukuk, sos-

yal bilimlerde Franstz tini-

versiteleri dtinYantn en iYile-

ri arastnda gOsterilebilir.

o zengin kariYer frrsatlart

sunuyor.

NEDEN iTATYN'DA

EGiTiM?

$iinkt
(- italyancayr geligtirme imk6nr elde edi-

lebiliyor.

{.- sanat, moda, teknoloji gibi alanlarda

e[itim almak isteyenlerin ilk tercih etmek

isteyeceli Ulkelerden biri konumuncla'

t- eEitim ozgUrlU$U olan italya'da isteni-

len boltime herhangi bir sorunla kargtla-

grlmadan baSlantlabiliYor'

i- italya'nln onde gelen tiniversiteleri 6!-

rencileri ig yagamrna mukemmel bir gekil-

de haztrltYor.

rc okullar sekt6rle i9 birli$i halinde galt-

9ryor.

re un[i tasartmctlartn e$itmenlik yapmasl,

yaptlan girket ziyaretleri, staj programlart

ile o$renciler profesyonel yagamlartna bir

adrm onde bagltYorlar.

,o ig dunyasr ve okul birliktelili mezun

olan 6!rencilere gegitli kariyer segenekleri

sunuyor. 6!renciler tercih edilen de{il de

tercih eden konumundalar'

吻
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NEDEN JAPONYA'DA EGiTiM?
giinkii

ir- Japonya'da e!itime btiyuk bir onem
veriliyor.

- ozellikle muhendislik, trp ve genetik
alanlarrnda dunyanrn en iyi r-.iniversitele_

rine sahip.

- her yrl aragtrrma ve yUksek lisans
alanlannda baganlr o!rencilere burs ve_
riliyor.

rr burs alan o{rencilere aldlklarr e6itimin
ardlndan dunyaca Linlu Japon firmalarrn_
da galrgma imk6nr sunuluyor.

- Egitim dilinin Japonca olmasr ve gok
az sayrda Ingilizce e{itim yapan universi_
tenin olmasrndan dolayl Japonca bilen o!_
rencilerin dillerini geligtirme imk6nl var.
i- Yabancr o!rencilerden 2 yl boyunca
para talep edilmiyor.
lc Japonya'da pek gok kurulug, yaban_
cr oQrencilere burs vererek e{itimlerine
destek sa{lryor.
.e TLirk-Japon ticari iligkileri son yrllarda
gitgide arttyor.
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Japonya' da 6!renci Olmak
Yurtdrgrnda editimin belli baglr amag_

lan ve bu konuda dikkat edilen gartlar
vardrr: E!itim alrnacak alanda ulkenin im_
k6nlarrnrn daha genig olmasr ve ileri bir
seviyede olmasr, farkll bir ktjltur ve sis_

tem tantma olana{r, farklr bir yabancr dili
yagayarak olrenmek, 6lrenciyi gok fazla
zorlamayacak bir toplum yaprsr ve havat
standardtntn olmasr. Japonya son tekno_
lojik imk6nlan ve her alandaki titizliii ile
bilinen, her igte en iyiyi hedefleyen. in_
sanlanntn durmak, yorulmak, slkrlmak
nedir bilmedikleri bir Ulke. Boyle farklr bir
kulturu tanrmak kigiye meslef inde ve ka_
riyerinde kendi tjlkesinde elde edemeye_
ce{i bir bakrg agrsl kazandlracaktrr. ikinci
olarak Trirkiye-Japonya iligkileri tarihin_
de tek bir olumsuz hadise ya5anmamts
otmast ve di!er bagka onemli sebepler_
den dolayr qok onemli bir gelecek vaat
etmektedir. Bu sebeple Japonca bilmek
yakrn gelecekte gok briyUk bir 6nem arz
edecektir. gu anda bile onemli bir rjlke ol_
mast ve Japonca bilen kigi saylsrnrn gok
az otmastndan dolayr Japonca bilmek brj_
yuk bir avantajdrr. Japonca bilmek, Japon
kLlltrirunrj tanrmak ve Japonya,da e!itim
gdrmug olmak ig hayattnda sizi birgok
kiginin onune gegirecek ve birgok kapryr
agacaktt r.

Kolayllklarl

Turkleら 」apOnlarln hayran olduou bir

mi‖ ettir ve bu size bttyuk bir rahatllk

SaOlayacaktl「 」aponya′ da′ ucuncu dunya
ulkesi vatanda,1 01manlzdan dOlayl dioer

geli,mi5 olkelerdeki gibi k口
9omseyici ba―

k151ar ve soguk davran151a‖ a kar511a5maz―

slnlz ki bu gurbet e‖ erde 90k ёnemli bir
konudun

Universite e{itim harElan yrllrk 4 bin
dolar ila 13 bin dolar arasrnda de!igmek_
te. Aylrk ya5am giderleri ise 700 dolar ile
1500 dolar arasrnda kigiye gore farklrlrk
g6steriyor. Bu giderleri aile butgesinden
kargrlayanlann yant slra, part-time (yarr
zamanlr ig) cenneti olan bu rilkede part_
time ig yaparak ve deiigik burs imk6n_
larrndan yararlanarak e!itim giderlerini
kargtlayanlar da vardrr.

Zorluklarr
Japoncayr gtinlr.ik konugma seviyesin_

de o{renmek kolaydrr, egitim dili ingilizce
olan bir riniversitede okuyacaksanrz, bu
kadan size yeter de artar bile, diyebili_
riz. Okuma,yazma seviyesinde 6!renmek
rse gergekten onemli bir gayret istiyor.
Yemekleri bizim damak zevkimize pek
uymuyoi yemek sizin igin onemli bir me_
seteyse iyi dr.igLinLin. Japon kriltUru gok
farkll bir kUltLiri genig yUrekli ve onyargr_
srz otmantz, saygrlr ve hoggorr-ilri olmanrz
her farklr kriltr_irde olduju gibi Japonya,da
da onemli. [fll
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