1-ALMANYADA YÜKSEK ÖĞRENİM
A. Türkiye üzerinden TC. vatandaşlığı ile başvuru ve üniversite kabul şartları ve
diğer bilgiler,
B. Avrupa Birliği vatandaşlığı ile başvuru ve üniversite kabul şartları ve diğer
bilgiler,
C. Almanya Üniversiteleri hakkında genel değerlendirme,
TÜRKİYE ÜZERİNDEN TC. VATANDAŞLIĞI İLE BAŞVURU VE ÜNİVERSİTE
KABUL ŞARTLARI VE DİĞER BİLGİLER
Türk vatandaşlığı ile Almanyada eğitim görmek için bilmemiz gerekenler
öncelikle bir Türkiye Üniversitelerinde öğrenim hakkı kazanmış olmamız gerekliliği
şöyle ki, Türkiye’de 12 yıllık lise eğitimini başarıyla tamamlayan ve LYS yada
üniversite giriş sınavı ile YÖK listesinde bulunan devlet, vakıf veya özel okula
yerleşen öğrenciler (YÖK onaylı KKTC üniversitleri dahil)
Üniversite başvurusu için gerekli olan Almanca çevirisi olan, Lise diploma, Lise
transkirpt, ve ÖSYM yerleştirme belgesi gerekmektedir.
TEST DAF sonucu olmayan öğrenciler için ön kabul alınır ve bir yıl Almanca
hazırlık okunur. Hiç Almanca bilmeyen için bu hazrılık süresi 10 ay ve 32 haftadır
ayrıca + 4 haftalık üniversite ilgi bölüme göre hazırlık alınmaktadır.
Türkiye Vatandaşılığı ile yapılacak başvurular ile ilgili olarak ayrıca dikkat
edilmesi gereken vize başvurularının gecikmeden erken zamanda yapılmasıdır.
Bu başvuru için üniversiteden şartlı kabul almanız gerekmektedir.
Mezuniyet sonrası Almanyada Göçmen olarak kalma olanağı da vardır.
Özellikle Mühendislik bölümlerinde okuyanların staj ve mezuniyet sonrası dünya
lideri markalarda çalışma olanakları vardır.
Yüksek Lisans için sınavsız girme olanağı vardır. Lisans not ortalaması 2,70 ve
üzeri olmaldır.
Studienkolleg dil kursu olmayıp 1 yıllık üniversite hazırlık programıdır yani
ingilteredeki “Foundation” gibi düşünülebilir. Bu hazırlık süresi dezavantaj gibi
görünse de Dil yeterlilik yine gerektiği gibi bu hazırlık hem Almanya yaşamına
alışmayı hemde bölüme geçildiğinde daha başarılı olmayı sağlamaktadır.
Genelde B1 seviyesi az da olsa bazı üniversiteler ise B2 istemektedir. Bunun
karşılığı ise saat karşılığı ise 480 – 600 saat arasındadır. Ve bunlara atfen TestDaf
4 ve DSH 2 sertifikaları gerekmektedir.
DSH (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer
Studienbewerber) and TestDaf (Test für Deutsch als Fremdsprache) açılımıdır.
Türkiye vatandışlığı ile başvuru detayları için DAAD (Deutscher Akademischer
Austauschdienst German Academic Exchange Service) information centre bilgi
merkezi Alman yüksek öğrenim olanaklarının resmi ulaşım kanalıdır ve Ankara da
ofisi bulunmaktadır.

AVRUPA BİRLİĞİ VATANDAŞLIĞI İLE BAŞVURU VE ÜNİVERSİTE KABUL
ŞARTLARI VE DİĞER BİLGİLER

Öncelikle Başvuru koşulları olarak eğitim ve mezuniyet gereksinimleri Türkiye
de olduğu gibidir. Ancak elbette bazı farklılıklar göstermektedir. Bu anlamda Kıbrıs
Cumhuriyeti vatandaşı olanlar için birincil bilgi kaynağı Alman Büyükelçiliği
sayfasında www.nikosia.diplo.de bulunan Studying in German altında başvuru
ve diğer koşulları için bilgiler bulunmaktadır. Bunun yanında GOETHE INSTITUT
de bu anlamda hem üniversite öncesinde Almanca yeterlilik ve dil kursları ayrıca
başvuru konularında yönlendirici olabilmektedir.
Diğer bir kaynak ise gerek Türk vatandaşlığı ile gerekse Avrupa vatandaşlığı ile
başvurularda yine detaylı bilgi içeren www.make-it-in-germany.com sitesi de
oldukça detaylı bilgiler içermektedir.
Avrupa Birliği olanakları için ayrıca incelenmesi gereken diğer bir site ise
www.abburs.eu.tr dir. Burada da sadece Almanya ve genelde Avrupada tüm
ülkelerde okuma olanakları bulunmaktadır.
Avrupa Birliği Erasmus olanakları da ayrı bir avantaj olarak önümüze
çıkmaktadır. 2020 yılına kadar 14,7 milyar euroluk bir programdır.

ALMANYA ÜNİVERSİTELERİ HAKKINDA GENEL DEĞERLENDİRME...
Almanya üniversiteleri dünya sıralaması içerisinde 44 üniversite dünyanın en iyi
üniversitlerinden sayılmaktadır. LMU Munich Almanyanın en iyi üniversitesidir.
Almanyadaki devlet üniversitlerinin bir çoğu ücretsiz eğitim vermektedir. 500
üzerinde ingilizce Lisans ve Lisans üstü eğitim programı bulunaktadır.
Almanyadaki en iyi üniversiteler listesi,
https://www.timeshighereducation.com/student/best-universities/best-universitiesgermany

2-AMERİKADA YÜKSEK ÖĞRENİM
Amerika’da bir üniversiteden kabul almanız için Türkiye’de
yapılan
Yükseköğrenime Geçi Sınavı’na girmeniz ve minimum geçerli puanı almanız
gerekir. Amerika’da bir üniversiteye başvurmak isteyen öğrencilerin SAT
(Scholastic Aptitude Test) veya ACT (The American College Testing) sınavından
geçerli puanlar almaları gerekmektedir. SAT, SAT I ve SAT II olmak üzere iki ayrı
sınavdan oluşur. SAT I, ya da ‘SAT Reasoning Test’ sınavı Reading, Math, ve
Writing olmak üzere üç farklı bölümden oluşur. Bu alanlarda öğrencilerin bilgisinin
ölçülmesi hedeflenir. SAT testinin her bir bölümü minimum 200 ve maksimum 800
puan ölçeğindedir.
SAT ve SAT Subject Test diye iki şekilde alınabilir.
Amerika’da yılda 7 kez diğer ülkelerde ise yılda 6 kez, yaklaşık her iki ayda bir
yapılır. Sınav tarihleri http://www.collegeboard.com sitesinde duyurulur ve bu
sınavın yapılmasından da College Board organizasyonu sorumludur.
Subject Test bölüm tercihi yapacaklar için ilgili alandan alınması gereken bir
testtir.SAT Özellikle burs almak için veya yerleşmesi zor üniversitelere girmek için
alınması gerekli bir testtir. Ayrıca İngilizce seviyenizi belirlemek için gerekli olan
TOEFL veya IELTS sınavlarından birine girip yeterli puan almanız gerekir.Burssuz
okumak isteyenler ise TOEFL veya A- Level sonuçları ile istedikleri okula şahsen
başvurabilirler.
Başvurularla ilgili bilgi ülkemizdeki ABD elçilik
danışmanlarından ve Fullbright merkezinden edinilebilir.

ofisindeki

eğitim

Eğer TOEFL veya IELTS sonuçları üniversitenin belirlediği puanın altındaysa
ancak öğrenci diğer bütün şartları sağlıyorsa üniversiteden şartlı kabul alabilir. Bu
durumda öğrenci okula kabul edilir ve haftada belli bir saat İngilizce dersi almakla
yükümlü olur.Türkiye’de lisans eğitimlerinin bir kısmını tamamlamış olan ğrenciler
Amerikan üniversitelerine kayıt olduktan sonra o zamana kadar yapmış oldukları
ortak derslerin bir kısmını saydırabilirler.
Amerika’da Lisans Başvurusu Nasıl Yapılır?
Amerika’da üniversite okumak için eğitim almak istediğiniz dönemden en az bir
yıl önce okullara başvuru yapmaya başlamalısınız. Amerika’da okullara genellikle
online olarak başvuru yapılmaktadır fakat halen kağıt başvuru formu kabul eden
okullar da bulunmaktadır. Başvurmak istediğiniz okulun web sayfasını inceleyip
yabancı öğrenciler için uygun olan kağıt formatta ya da online formatta olan başvuru
formunu doldurmalısınız.
Başvuru formunu doldurduktan sonra okullara başvuru ücreti ödemeniz gerekir.
Bu ücretler okuldan okula değişiklik gösterir. Kredi kartı ile başvuru ücretini
ödeyebilirsiniz. Başvuru ücreti ödendikten sonra gerekli belgelerin son başvuru
tarihine kadar okula ulaştırılması gerekir. Amerika’daki bazı okulların son başvuru
tarihleri yoktur ve bu okullara ders yılı başlayana kadar başvurma imkanı vardır.
Okullara başvuru yapmak için gereken not ortalaması, TOEFL ve IELTS gibi
sınav sonuçları yeterli olmayan öğrenciler diğer koşulları sağladıkları taktirde

okullara şartlı olarak kabul edilebilirler. Okul tarafından şartlı kabul edilip
edilmediklerini okulların internet sayfalarından öğrenebilirler.
Eğer birden fazla okula başvuracaksanız Amerika’da ve dünyada 700’den fazla
kolej ve üniversitenin ortak kullandığı bir başvuru sistemi olan Common
Application’ı kullanabilirsiniz. Common Application kayıt olduktan sonra başvurmak
istediğiniz okulları hem araştırabilmenize hem de tek bir platform üzerinden bu
okullara başvurabilmenize olanak yaratan bir sistemdir. Sistem temel bilgilerinizi ve
işlemlerini içerdiğinden her başvuruda aynı işlemleri yapmak zorunda kalmadığınız
için zaman kazandırır. Ancak bazı okullar ortak başvuruda istenen belgelere ek
olarak başka belgeler de isteyebilirler. Başvuruda bulunmak istediğiniz okulların
bilgisine sahip olduğu için Common Application size bu okulların son başvuru
tarihlerini ve istedikleri ek belgeleri göstererek eksiksiz bir şekilde başvuru
yapmanıza yardımcı olur.
Okullar kendi sayfalarında bu başvuru sistemini kabul edip etmediklerini
belirtirler. Her okulun kendi internet sayfası üzerinden bu bilgileri kontrol
edebilirsiniz.
Lisans Başvuru Tarihleri
Amerikan üniversitelerinin belirli bir başvuru tarihi yoktur. Ancak erken kararlar için
başvurular genellikle ekim ayının ortası ile kasım ayının başı arasında yapılır. Asıl
başvurular ise ocak ayı ile mart ayı arasında yapılabilir.
Amerika’da üniversite eğitimi almak için yapacağınız başvurular en az 12,18 ay
önceden başlamalıdır.
Amerika’da üniversite eğitimine kabul edilmek için Türkiye’de yapılan
Yükseköğretim Geçiş Sınavı’na girmeniz ve sınavdan minimum geçerli puanı
almanız
gerekir.
Lisans Başvurusu İçin Gerekli Belgeler
Amerika’da okullara başvuru için gerekli belgeler genelde aşağıdaki gibidir.
Lise mezunu olanlar için gerekli belgeler:
Lise diploması
Not çizelgesi (transkript)
SAT (Scholastic Aptitude Test) veya ACT (American College Test) sonuçları
TOEFL (Test of English as a Foreign Language) veya IELTS (International English
Language Testing System) sonuçları
Referans mektupları
Niyet mektubu (Statement of Purpose)
Başvuru ücreti

Banka mektubu
Portfolyo (güzel sanatlar ve mimarlık fakülteleri için)
Özgeçmiş
Mülakat (bazı okullar başvurunuzu değerlendirdikten sonra sizinle mülakat
yapmak isteyebilirler)
Halen bir üniversitede okuyan öğrenciler için gerekli belgeler:
Lise diploması
Transkript
Başvuru tarihine kadar Türkiye’de okumuş olduğu üniversitedeki notlarının
transkripti
SAT (Scholastic Aptitude Test) veya ACT (American College Test) sonuçları
TOEFL (Test of English as a Foreign Language) veya IELTS (International English
Language Testing System) sonuçları
Referans mektupları
Niyet mektubu (Statement of Purpose)
Başvuru ücreti
Banka mektubu
Portfolyo (güzel sanatlar ve mimarlık fakülteleri için)
Özgeçmiş
Mülakat (bazı okullar başvurunuzu değerlendirdikten sonra sizinle mülakat
yapmak isteyebilirler)
Amerika’da Eğitim ve Yaşam Maliyeti
Amerika’da yüksek öğrenim ücretlidir ve ücretler okuldan okula ve şehirden
şehire değişiklik gösterir. Okul ücretleri ortalama 10 000 – 50 000 Amerikan Doları
arası değişir. Eğitim almayı düşündüğünüz okulun internet sayfasından harç
ücretlerini öğrenebilirsiniz.
Bazı üniversiteler yabancı öğrencilerden ekstra okul ücreti talep etmektedirler.
Bu ücretler okula bağlı olarak dönem başına 50$ ile 500$ arası değişmektedir.
Yurt ve beslenme ücreti 8 000 – 12 000 $
Diğer kişisel giderler: 6 000 – 10 000 $
Ulaşım gideri: 800 – 1 000 $

3-FRANSADA YÜKSEK ÖĞRENİM

Fransa’da yükseköğrenim kurumlarının sayısı oldukça fazladır. Bu zenginlik
öğrenciler için önemli bir avantaj oluşturmaktadır. Çünkü bu sistem öğrencinin
kendisine uygun bir eğitimi seçebilmesine olanak sunmaktadır. Fransa’da eğitim dili
genellikle Fransızca’dır. Bu nedenle Fransa’da yüksek öğrenim görebilmek için
Fransızca bilmek gerekmektedir.
Fransa'da üniversite eğitimi ücretsizdir. Fransız üniversiteleri köklüdür.
Fransa'da lisans eğitimi 3 yıldır. Sömester sistemi ile 6 sömestrede 180 kredi alarak
lisans diploma mezunu olunmaktadır.
Fransa'da toplam öğrenci sayısının yaklaşık %12'si yabancı öğrencilerden
oluşmaktadır. 2000'in üzerinde Türk öğrenci Fransız üniversitelerinde lisans, yüksek
lisans veya doktora eğitimi almaktadırlar. Türk öğrencilerin büyük çoğunluğu lisans
eğitimi için Fransa'yı tercih etmektedirler.
Fransa'da 85 üniversite bulunmaktadır. Amerika, Kanada, İngiltere'den farklı
olarak üniversitelerde mühendislik diploması verilmemektedir. Mühendislik diplomaları
Mühendislik okulları tarafından verilmektedir.
Fransa’daki üniversiteler devlet kurumlarıdır. Bu üniversiteler, Fransız
(Bakalorya) diplomasına sahip olan her öğrenciye açıktır. Kıbrıslı Türk öğrenciler için
lise diplomasına sahip olmak, Fransızca Dil seviye tespit sınavını başarıyla geçmek ve
Fransa’da okumak istedikleri bölüme Türkiye’de de yerleştirilmiş olmak şartları
aranmaktadır. Kısacası Fransa’da üniversite eğitimi için, öğrencinin Fransa’da okumak
istediği bölümü Türkiye’de de kazanması ve Fransızca dil sınavlarında başarılı olması
gerekmektedir. Ancak Fransızca eğitim veren liselerden mezun olan öğrenciler, bu dil
sınavlarına tabi tutulmamaktadırlar.
Fransa’da Lisans Başvurusu İçin Gerekli Belgeler
Lise son sınıfta ya da lise mezunu olup lisans için Fransa’ya başvuru yapacak olan
öğrenciler;


Liseden alınmış son sınıfta olduğunu gösteren belge ya da lise diploması,



Aldığı dersleri ve notlarını gösteren transkript,

Fransızca dil sertifikası (Fransızca eğitim veren lise öğrencileri bu belgeden
muaftır),



Motivasyon mektubu,



Referans mektubu.

Fransa’da üniversite okumak isteyen öğrenciler başvurularını Ocak ayı sonuna kadar
tamamlamak zorundadırlar. Sonuçlar ise üniversiteler tarafından Haziran ayında
açıklanmaktadır.

4-ISPANYADA YÜKSEK ÖĞRENİM

İspanya’da üniversiteler genellikle İspanyolca eğitim vermekle beraber bazı özel
üniversiteler İngilizce olarak da eğitim sunmaktadırlar. İspanya’da lisans eğitimi 4 yıl
sürmektedir. İspanya’daki üniversitelerde eğitim alabilmek için yabancı öğrencilerin
yerine getirmesi gereken bazı önkoşullar vardır.
Öncelikli olarak, İspanya’da İspanyolca olarak lisans eğitimi almak isteyen
öğrencilerin en az B2 düzeyinde İspanyolca bilmesi gerekmektedir. Öğrenciler
mezun oldukları orta öğretim kurumundan aldıkları diplomanın İspanya’daki
üniversiteye giriş için İspanya’ya denk olduğunu teyit ettirmelidirler. Denklik onayını
verecek kurum, Madrid’deki “İspanya Eğitim, Sosyopolitik ve Spor Bakanlığı”dır.
Teyit için gereken belgeleri, İstanbul’daki İspanya Büyükelçiliği ya da Ankara’daki
Başkonsoloslukaracılığıyla iletebilirsiniz.
Teyit alan öğrenciler Selectividad (PAU) sınavına (İspanya’nın üniversiteye giriş
sınavı) girmelidir. Selectividad (PAU) sınavına girmesine gerek olmayan öğrenciler
aşağıdaki şartlardan birini sağlıyor olması gerekir.
Avrupa Birliği’nde denkliği olan IB (International Baccalaureate – Uluslararası
Bakalorya) diploması veren Türk liselerinden birinden mezun olmak.


Bu koşulları sağlayan öğrencilerin lisans yerleşim sürecindeki diğer önemli kriterleri
ise mezuniyet not ortalamaları, mezun oldukları okullar ve seçecekleri bölümü
ilgilendiren lisedeyken aldıkları derslerdir.
Eğer öğrenci tüm şartları karşılıyor fakat dil yeterliliği yoksa izlenecek yol Dil
Eğitimi + Selectividad Sınavı Hazırlık kursudur.
Öğrenci İspanya’ya giderek B2 düzeyine kadar İspanyolca eğitimi alır. Şartlı kabul
almış sayılır. Kurs bitiminde ise genellikle Ocak ayında başlayan ve Mayıs ayı sonuna
kadar süren Selctividad sınavı hazırlık kursuna katılır. Öğrenci hangi İspanyol
üniversitesine başvuruda bulunacağını İspanya’da iken seçer ve başvurusunu Mayıs
ayı sonunda gerçekleştirilen Selectividad sınavı sonucuna göre yapar. Öğrenciler
ancak B2 düzeyinde skor elde ettikleri zaman Selectividad sınavının hazırlık kursuna
katılabilirler.
Mayıs ayının sonunda girilen Selectividad sınavının sonuçları genellikle Haziran
ayının sonuna doğru açıklanır ve Temmuz başı itibariyle üniversiteler başvuruları kabul
etmeye başlar.
Öğrenciler üniversitelere Selectividad sınavından aldıkları puanın %40’ı ve lise
mezuniyet notunun %60’ı alınarak hesaplanan bir puan ile başvurusunu yapar. Eğer
öğrenci bu tercihte yerleştirilemezse, Eylül ayında kalan ek kontenjanlardan da tercih
yapma hakkına sahiptir.
Selectividad Sınavı İçeriği
Selectividad sınavı iki bölümden oluşmaktadır.
Birinci Bölüm:
1. İspanyolca dil bilgisi ve paragraf soruları
2. İspanya tarihi
3. Seçmeli yabancı dil (Almanca, İtalyanca, Portekizce, Fransızca gibi…) soruları
4. Aşağıdaki alanlardan biri seçilecektir.
Sosyal Bilimler: Sanat Tarihi
Fen Bilgisi: Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Teknik Çizim

İkinci Bölüm:
Öğrenciler ikinci bölümde lisede son iki yılda aldıkları dersler ve üniversitede okumak
istedikleri alan gözönünde bulundurularak aşağıdaki alanlardan genellikle iki tane
seçer ve bunlara hazırlanır.
Sosyal Bilimler: Dünya Edebiyatı, Sosyal Bilimler için Matematik
Fen Bilgisi: Matematik, Fizik, Kimya
İspanya’da Üniversite Eğitimi Süresi
İspanya’da lisans eğitimi süresi 4 yıldır. İspanya’daki üniversitelerin büyük çoğunluğu
devlet üniversitesi olup İspanya’daki üniversitelerin yıllık ücretleri 1.000 – 3000
Euroarasında değişmektedir. Özel üniversitelerin program ücretleri de 6.000 ile 20.000
Euro arasında değişkenlik göstermektedir.
İspanya, yakın dönemde yüksek öğrenim sistemini, Avrupa’daki tüm yüksek öğrenim
sistem ve eğitimlerini standart hale getirmeyi amaçlayan, Bologna Süreci olarak da
bilinen Avrupa Yüksek Öğretim Alanı’yla uyumlu hale getirmek için revizyondan
geçirmiştir.
Katılımcı olan Avrupa’daki 47 ülke (Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti,
Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda,
İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz,
Romanya, Slovak Cumhuriyeti, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, İngiltere, İrlanda,
Hırvatistan, Kıbrıs, Lihtenştayn,Türkiye, Arnavutluk, Andora, Bosna-Hersek, Vatikan
Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, Sırbistan-Karadağ, Makedonya, Ermenistan,
Azerbaycan, Gürcistan, Moldova ve Ukrayna) İspanya üniversitelerinden alınan
eğitimleri tanımaktadır.
Üniversitelerin çoğu YÖK tarafından da onaylıdır. Yeni sistemdeki en önemli değişiklik
“Grado” adı verilen yeni diploma modelidir. Sosyal ya da Fen Bilimleri lisans derecesine
eşdeğer olan dört yıllık lisans diploması programı olan Grado’yu tamamladıktan sonra,
öğrenci bir yıllık yüksek lisans eğitimi alabilir ya da 3-4 yıllık doktora programına devam
edebilir.
Başvuru İşlemleri ve Gerekli Belgeler
İspanya’da üniversite eğitimi alabilmek için öğrencilerin İspanyolca / İngilizce
yeterliliklerini ispatlamaları gerekmektedir. İspanyolca için B2, İngilizce için de Toefl
IBT 80 veya 6.5 IELTS istenir. Dil yeterliliğinizi kanıtlayan belge

Türkiye’deki İtalyan, Alman, Fransız liselerinden mezun olmuş ve herhangi bir
ek sınava ya da denkliğe ihtiyaç duymadan bu ülkelerde lisans eğitimine
başlayabilecek durumda olmak veya Avrupa Birliği’nde denkliği olan IB
(International Baccalaureate – Uluslararası Bakalorya) diploması veren Türk
liselerinden birinden mezun olmuş olmak. Eğer öğrenci bu şartları taşımıyorsa
Selectividad sınavına girmek zorundadır. Öğrenciler üniversitelere Selectividad
sınavından aldıkları puanın %40’ı ve lise mezuniyet notunun %60’ı alınarak
hesaplanan bir puan ile üniversite başvurusunu yapar.

Lise diploması ( İspanyolca / İngilizce tercümesi yapılmalıdır.)


Transkript ( İspanyolca / İngilizce tercümesi yapılmalıdır.) Not ortalamasının iyi
bir skora sahip olması gerekir.

Motivasyon mektubu
Başvuru tarihleri


İspanya’da akademik yıl Eylül ayının sonu Ekim ayının başında başlar.
Temmuz ayı itibari ile üniversiteler öğrenci kaydı kabul etmeye başlar.
Temmuz ayında yapılan tercihlerde öğrenci herhangi bir eğitim kurumuna
yerleşemediyse Eylül ayındaki ek kontenjanlardan tercih yapma hakkına sahiptir.
Vize için gerekli belgeler




Teori Eğitim, İspanya dil okulları için yapılan kayıt işlemlerindeki tecrübesi sayesinde
bu işlemleri kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştiriyor. Ayrıca, Teori Eğitim aracılığı ile
kayıt yaptıran öğrenciler için ücretsiz İspanya vize danışmanlığı da sunuluyor.
Öğrenci vizesi (90 günden fazla)
İspanyol yasaları gereği, Irak, Suriye, Azerbaycan ve Gürcistan vatandaşları tüm
evraklarını İspanyolca’ya tercüme edilmiş olarak sunmalıdır.
Bazı durumlarda, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından da, Büyükelçilik tarafından
vize başvuru evrakları incelendikten sonra, vize başvuru evraklarının İspanyolca’ya
tercüme edilmesi talep edilebilir.
90 günden fazla İspanya’da kalacak ERASMUS öğrencileri vize ücretinden muaf
değildir.

En az 12 ay geçerli pasaport.

Yeni ve eski pasaportun aslı ve fotokopileri. (vizeler, damgalar ve şahsi
bilgilerin bulunduğu sayfalarının fotokopisi)

Vize başvuru formu (İspanyolca / İngilizce) eksiksiz doldurulacak, imzalanacak
ve 1 adet biyometrik fotoğraf yapıştırılacak.

Eğitim yada kurs görülecek merkezden gelen akseptans

Eğitim yada kurs görülecek merkeze havale edilen harçlara ait dekontlar
(ERASMUS hariç).

Burslu olarak gidiliyorsa, eğitim veya kurs görülecek merkezden bunu
belgeleyen kabul yazısı.

Sadece 180 günden fazla kalacak vize başvuru sahipleri için, hastaneden alınan
sağlık raporu ve fotokopisi. (İspanyolca’ya çevirisi yaptırılıp, Noter’den tasdik
ettirilip, Valilik’te “La Haye Apostili” vurdurulacaktır.) Sağlık ocağından alınan
raporlar kabul edilmez. Sağlık raporlarında şu ibarenin bulunması gerekmektedir:
“Hastanemize başvuran (kişinin ismi) isimli kinininin Dünya Sağlık Örgütü
Uluslararası Sağlık Tüzüğü (2005) uyarınca, halk sağlığı riski oluşturabilecek
herhangi bir hastalığı bulunmamaktadır.”

Sadece 180 günden fazla kalacak vize başvuru sahipleri için, Adli Sicil belgesi
ve fotokopisi. (İspanyolca’ya çevirisi yaptırılıp, Noter’den tasdik ettirilip, Valilik’te “La
Haye Apostili” vurdurulacaktır.)

Nüfus cüzdanı fotokopisi.

Tam tekmil vukuatlı nüfus kaydı örneği (eğitim masraflarını karşılayacak kişi ile
aile bağının gösterilmesi gerekmektedir).

İkametgâh İlmühaberi.

Elde yazılmış vize başvuru dilekçesi (ev adresi ve telefon numaraları mutlaka
yazılmalıdır, Türkçe yazılabilir).

Uçak bileti ve İspanya’daki konaklama rezervasyonu

İspanya’da kalış süresinin tamamını kapsayan geniş kapsamlı seyahat
sigortası ve fotokopisi(30.000.Є teminatlı olmalıdır).


5-ROMANYADA YÜKSEK ÖĞRENİM

Romanya Üniversitelerinde eğitim dili genellikle Romence ve İngilizcedir.
Bununla birlikte Fransızca ve Almanca dillerinde de eğitim veren bölümler
bulunmaktadır. Özellikle ülkemizdeki öğrencilerin Romanya’yı tercihindeki en önemli
sebep lisans yerleştirme sınavına girmeye gerek olmamasıdır. Birçok üniversite kendi
yeterlilik sınavına göre öğrencilerin başvuruşlarını kabul etmektedir. Ayrıca YÖK
tarafından üniversitelere denklik diploması da verilmektedir. Çok sayıda üniversiteyi
bünyesinde barındıran Romanya’da üniversiteler İşletme, ekonomi, teknik üniversite
gibi özelliklerine göre ayrılmıştır.
Romanya’da okumak istiyorsanız öncelikle vize almanız gerekmektedir.
Öğrencilerin vize almak amacıyla hazırlaması gereken birtakım evraklar
bulunmaktadır. Bu evraklar hakkında bilgi edinmek istiyorsanız internet arama
motorunda araştırma yapmanız önerilmektedir. İlk olarak vize ücretini temin etmeniz
gerekmektedir. Aman unutmayın vazgeçmeniz durumunda vize ücretini geri alma gibi
bir ihtimaliniz bulunmamaktadır. Romanya için öğrenci vize ücreti 40 Dolar olarak
belirlenmiştir.
Öğrenci vizesi alabilmek için önce Eğitim ve Araştırma Bakanlığı tarafından
verilen kabul mektubuna sahip olmanız gerekmektedir. Eğitim harç ödeneğini
ödediğinize dair banka dekontu, vize süresi dâhilinde aylık geçim ücretiniz olan 250
Euro’nun temin edildiğini gösteren belge, sicil durumunuzu belirten belge (adli sicil
belgesi onaylı), vizenin geçerli olduğu süre boyunca ihtiyaç duyacağınız seyahat sağlık
sigortası (30.000 Euro değerinde bu belgenin fotokopisi de olabilir), kullanacağınız
pasaport, 2 fotoğraf, D vize başvuru formu ve pasaport fotokopisinin hazırlanması
gerekmektedir. ( AB ülkelerinden birisinin pasaportuna sahip olanlar için vize
gerekmez.)
Üniversite öncesi, üniversite ve üniversite sonrası Romanya’da eğitim almaya
karar verdiyseniz bilimsel çalışmalara katılabilmeniz amacıyla vize için gerekli
evraklarınızı hazırlayarak hemen başvuru yapmanız önerilmektedir. Dikkat etmeniz
gereken hususlardan bir tanesi pasaport sürenizin en az 12 aylık süre içerisinde geçerli
olması gerektiği gerçeğidir. Romanya’ya gidecek olan kişiler eğer ilk defa gideceklerse
vize başvurusu sırasında bizzat konsoloslukta bulunmaları gerekmektedir. Bu ayrıntıya
dikkat ederek hareket etmeniz önerilmektedir.
YÜKSEK ÖĞRENİM
Yükseköğretim, üniversite kolejlerinde (Colegii Universitare) verilen kısa süreli
eğitimi (2 yıldan 3 yıla kadar) ve üniversiteler, enstitüler veya akademilerde verilen
uzun süreli eğitimi (4 yıldan 6 yıla kadar) kapsamaktadır.
GİRİŞ;
Orta Öğretim İkinci Devre diploması (diplomǎ de bacalaureat) tüm kurumlar
tarafından talep edilmektedir. Kabul, Eğitim ve Araştırma Bakanlığı tarafından
belirlenen genel kriterler temelinde tüm kurumlar tarafından düzenlenen giriş
sınavlarının sonuçlarına göre gerçekleşmektedir.
Eğitim Sistemi ve Kabul Koşulları
Romanya üniversitelerine kayıtta LYS sınavında bir yeri kazanmış olma şartı
aranmıyor. Adaylar lise diplomalarıyla başvuru yapabiliyor. Lisede almış oluğunuz

ağırlıklı eğitime paralel olarak istediğiniz bölümde okuyabilirsiniz. Tıp eğitimi için lisede
Kimya-Biyoloji ve Fizik derslerini görmüş olmanız gerekmektedir.
Romanya’da lisans eğitimi 3 yıl ( bazı mühendislik bölümlerinde 3.5-4 yıl),
Master eğitimi ise 2 yıl sürer. Tıp eğitimi 6 yıl, Diş Hekimliği ve Eczacılık ise 5 yıldır.
Romanya’da birçok bölümü İngilizce olarak okuyabilirsiniz. Romence dil eğitimi alması
gereken öğrenciler ilk yıl Bükreş Üniversitesinde dil hazırlık programına alınırlar. Dil
eğitiminin tamamlanmasının ardından bölüme başlarlar. Romanya’da İngilizce hazırlık
yoktur.
Birçok bölümde Romence olarak da eğitim almanız mümkün ve bu da hiç fena
bir fikir değil aslında. Romence özellikle İtalyanca ve Fransızca ile aynı şablona sahip
olan Latin kökenli bir dil olduğundan, Romence ile birlikte Fransızca ve İtalyancayı da
çok kolay bir biçimde konuşabileceksiniz. Romence ayrıca TIP eğitimi almak isteyenler
için de ayrıca bir avantaj. Terminolojik olarak tamamen Latince olan TIP eğitimini
Romence olarak almak aslınca İngilizce olarak almaktan daha avantajlı olacaktır.
Özellikle TIP okuyan öğrenciler, zaten 3. yıldan itibaren, hastanede aktif görev alarak
eğitime Romence devam etmek zorundalar. Dolayısıyla İngilizce olarak başlansa bile,
ilerleyen zamanda Romence öğrenmek zorunlu. Bu nedenle TIP grubunda okuyanların
eğitime Romence başlamaları daha mantıklıdır.
Üniversitelerin kayıtları her yıl Mayıs ayında başlar. Tıp fakültelerinde doğrudan
eğitime başlamak isteyen öğrencilerin tüm belgelerini Temmuz ayı ortasına kadar
teslim etmeleri gerekir. Önce dil eğitimi alacak olanların ise kayıt işlemleri Ağustos
ayına kadar yapılmaktadır. Romanya’da üniversite eğitim ücretleri devlet kontrolünde
olduğundan tüm üniversitelerde yıllık üniversite harçları, sosyal bilimler ve
mühendisliklerde yıllık 2200-2700 Euro, Tıp diş hekimliği ve eczacılık bölümlerinde ise
ortalama 3600-6000 Euro civarındadır. Bu ekonomik yapısıyla Romanya, YÖK denkliği
olan ve İngilizce eğitim alabileceğiniz en ekonomik ülke seçeneklerinden biridir.
6-UKRAYNADA YÜKSEKÖĞRENİM
Sadece lise diploması ile istediğiniz okulda, istediğiniz bölümü okuyabilirsiniz.
Lise Diplomanızı Getirin, Sınava Girmeden İstediğiniz Bölümü Çok Ekonomik Fiyatlarla
Okuyun. KKTC Liselerinden mezun ve herhangi bir AB pasaportu sahibi hemen
kaydolabilir. Anne veya babasının AB ülkesi kimliği varsa da rahatlıkla eğitim vizesi
alır.
Ukrayna üniversite eğitimi için son yıllarda en çok tercih edilen ülkelerden biri olmuştur.
Ukrayna üniversiteleri Avrupa Birliği üniversitelerince denk olarak kabul edilmekte ve
eğitim kaliteleri kabul görmektedir. Son yıllarda gelişen ülkeler arası ilişkiler sayesinde
YÖK Ukrayna üniversitelerini tanımakta ve diplomalarına denklik vermektedir.
Ukrayna Doğu Avrupa'nın en önemli üniversitelerine ev sahipliği yapıyor.
Sovyetler Birliği döneminde ülkenin en önde gelen üniversitelerine ve akademik
kadrolarına sahip olan Ukrayna, bu geleneği ve mirası günümüzde de sürdürmektedir.
Akademik kadroları, başarıları, buluşları ve potansiyelleri ile dünyaca ün yapmış olan
üniversiteleri ile günümüzde dünyanın her yerinden binlerce öğrenciyi Ukrayna da
üniversite eğitimi almaya çekiyor.
Ukrayna'da eğitim almak Türkiye'den bile ekonomik!

Bu kadar kaliteli bir akademik potansiyeli çok ekonomik eğitim ve yaşam maliyetleriyle
dünyaya açan Ukrayna da eğitim almak gerçekten de çok cazip. Ukrayna da hem
eğitim, hem konaklama, hem de sosyal gider maliyetleri, ülkemizdeki ailelerin rahatlıkla
karşılayabileceklerdeki seviyede olup, hatta birçok bölgemize kıyasla, Türkiye'den bile
ekonomiktir. Ukrayna'da üniversitelerin büyük bölümünde okul harcı ve yurt dahil
toplam yıllık maliyet ortalama 2500 - 3000 USD arasındadır.
Lise diplomanızla
okuyabilirsiniz.

kayıt

olup,

Ukrayna

üniversitelerinde

istediğiniz

bölümü

Ukrayna da üniversite eğitimi için sınav şartı aranmıyor. İlk yıl hazırlık eğitiminin
ardından istediğiniz üniversitede, dilediğiniz bölümü okuyabileceksiniz.
Ukrayna da alınan üniversite diplomaları hem Avrupa Birliğinde hem de Türkiye'de
tanınıyor! Diplomanıza YÖK denkliği alabilirsiniz.
Avrupa ülkelerinde üniversiteler arası tanınma, işbirliği ve öğrenci değişimini mümkün
kılan Bologna anlaşmasını imzalayan ülkelerden biri olan Ukrayna'da alacağınız
diplomalar tüm Avrupa'da geçerli. Bologna anlaşmasını Türkiye de imzaladığı için
diplomanız Türkiye'de de geçerli olacaktır. Türkiye ve Ukrayna arasında gelişen ikili
ilişkiler sonucunda YÖK Ukrayna üniversitelerini tanımakta ve diplomalarına denklik
vermektedir.
Hem üniversite mezunu olun hem de Rusça ve Ukraynaca dillerini öğrenerek
donanımlı hale gelin!
Ukrayna'da eğitiminizi dilerseniz Ukraynaca dilerseniz Rusça ya da İngilizce olarak
alabilirsiniz. Özellikle günlük yaşamda birbirine çok yakın olan Rusça ve Ukrayna dilleri
aktif olarak kullanıldığından, Ukrayna'da eğitim alan öğrenciler bu iki dile de hakim
olarak mezun olmakta bu özellikleri ile büyük avantaj elde etmektedirler.
Ukrayna’da Hazırlık Eğitimi
Ukrayna’da lisans Eğitimine başlamadan önce Türk öğrencilerin mutlaka 9 ay süren
hazırlık eğitimi programlarına katılması gerekmektedir. Hazırlık programları genelde
Rusça olarak tercih edilir. Çünkü Rusça eğitim alınabilecek bölüm seçeneği fazla olup
ayrıca Rusça eğitim kalitesi daha iyidir. Ayrıca Öğrencinin hazırlık eğitimini hangi
okulda aldığı pek önemli değildir. İstediği herhangi bir okulda hazırlık eğitimini alabilir.
Öğrenci hazırlık eğitimini tamamladıktan sonra Ukrayna milli eğitim bakanlığından
onaylı Rusça sertifika verilmektedir. Öğrenci bu sertifika ile daha sonra eğitim dili
Rusça olan tüm Ukrayna üniversiteleri ve Rusya üniversitelerinde lisans eğitimi alabilir.
Rusça hazırlık bölümü ; Ukrayna’da Lisans eğitimi almak isteyen öğrencilerin en çok
tercih ettiği hazırlık programıdır. Bunun sebebi , okuyabilecekleri birçok bölüm
seçeneğinin olması , Ukrayna’nın bazı şehirlerinde halkın % 99 ‘ unun Rusça
konuşması ve dünyada en çok konuşulan diller arasında yer almasıdır.
İngilizce hazırlık eğitimi ; Bu hazırlık eğitimi ise sadece tıp ve diş hekimliği bölümlerinde
lisans yapmak isteyen öğrenciler için tercih edilebilir. Fakat İngilizce eğitim kalitesi pek
iyi olmadığından çok nadir tercih edilir. Ukraynaca hazırlık eğitimi pek fazla tercih
edilmez çünkü Rusça dünya standartlarında daha geçerli bir dildir.
Ukrayna’da hazırlık eğitimi denilince akla sadece dil eğitimi gelmemelidir. Ukrayna
eğitim sisteminde hazırlık, Akademik Hazırlık ve Temel Eğitim (Fundation) olarak
verilmektedir. Hazırlık eğitimi almadan önce öğrenci, hangi alanda lisans eğitimi almak

istediğine karar vermeli, hazırlık eğitimini buna göre almalıdır. Buna göre öğrenciler
hazırlıkta 4 farklı seçenekten oluşan bir yol ayrımına gelirler. Bunlar Aşağıdaki gibidir;
Mühendislik,teknoloji ve doğal bilimler,
Ekonomi,
Tıp biyoloji ve ziraat,
Sosyal ve İnsani bilimler.
Ukrayna Öğrenci Vizesi İçin İstenilen Belgeler
Ukrayna Üniversitelerinden Alınmış Davetiye
Tam Teşekküllü Sağlık Raporu (Aslına Apostil Onaylı)
AIDS Testi
Lise Diploması (Aslına Apostil Onaylı)
Lise Transkript (Aslına Apostil Onaylı)
Pasaport
2 Adet Fotoğraf

