
Yurtdışı Eğitim Deneyiminizi 
Verimli Kılmanın 10 Altın Kuralı

YURTDIŞINDA
MUTLULUĞUN
ANAHTARI

Rahat bir varış, başarılı bir deneyi-
min başlangıcını oluşturur. Gideceği-
niz ülkeye ilk vardığınızda neyle kar-
şılaşmayı umduğunuzdan emin olun.  
Aşağıda uçağa binmeden önce hazır-
lıklı olmanız gereken noktalar ve son-
rasında eğitiminiz için gittiğiniz ülke-
ye vardığınızda uymanız gereken 10 
altın kural var.
 
• Aktarmalı uçuşlarda terminal bil-

gileri ve uçuş saatleriniz, 
• Hava durumu,
• Havaalanı karşılaması,
• Okul ücreti ve yaşam masrafları 

için ödemelerin ayarlanması,
• Seyahat ve sağlık sigortası,
• Yetkili kişinin irtibat bilgileri (gi-

dilecek okuldan bir çalışan ya da 
yanında kalınacak yurt yeri veya 
ailenin bilgileri).

Gitmeyi planladığınız okula ya da 
danışmanlık şirketinize okulun han-

gi hizmetleri sunduklarını ve size nasıl 
yardımcı olabileceklerini sormayı da 
unutmayın.  

Güzel bir baş-
langıç yapma-
nın en iyi yolla-
rından biri or-
yantasyona ka-
tılmaktır. Oryan-
tasyon program-

ları ağırlıklı olarak ders seçimi ve ka-
yıt ile kampus turunu içerir, çalışan-
larla tanışma imkanı sunar ve ders-
ler başlamadan arkadaş edinme şan-
sı yaratır. 

Eğitim planı, ge-
leceğinize gi-
den yolu göste-
ren bir harita gi-
bidir. Planınız 
uzun dönem he-
deflerinizi ve bu 

hedeflere ulaşmak için atmanız ge-
reken adımları içermelidir. Planınızı 
yaparken çok katı olmayın, yolunuz-
da ilerlerken bunu değiştirmek, yeni-
den gözden geçirmek veya güncelle-
mek isteyebilirsiniz. Gitmeden önce ne 
okumak, nereye transfer olmak ve me-
zun olduktan sonra ne yapmak istedi-
ğinizden oluşan kaba bir planınız ol-
malı.

Her ülkede alaca-
ğınız eğitimin ka-
litesi, çeşitliliği, sü-
resi, maliyetleri ve 
avantajları farklı-
dır. Her ülkenin 
eğitim sistemi-

ni ve eğitim kurumlarını ne kadar bi-
lirseniz, aralarından sizin ilgilendiği-
niz alanlara, altyapınıza veya finan-
sal durumunuza en uygun olanı seç-
meniz de o kadar kolay olur.
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Uluslarara -
sı eğitim da-
nışmanınız 
eğit iminiz -
le ilgili bir-
çok alanda 
size yardım-

cı olabilir. Sistemi anlamanızda, 
akademik planınızı oluşturma-
nızda, kaydınızın yapılmasında, 
alan seçmenizde yardımcı olur; 
hatta kültür şoku veya kişisel so-
runlarla yaşadığınız durumlarda 
bile size destek olurlar. Eğitim da-
nışmanınız sizi ne kadar iyi tanır-
sa, size o kadar çok yardımcı ola-
bilir.

Mesela, eğer 
İngilizcenizi 
geliştirmeniz 
gerekiyorsa, 
yoğun bir İn-
gilizce kur-
suna katılın. 

Eğitiminize başladıktan sonra da 
İngilizce seviyenize aldırmadan 
her fırsatta (yanında kaldığınız ai-
leyle, okulda, kafeteryada, mar-
kette, vs) bu dili kullanmaya çalı-
şın. Eğer ana dilinizi konuşan ar-
kadaşlarınız varsa, onları da ken-
di aranızda İngilizce konuşmaya 
teşvik edin.  

Yurtdışında 
öğretmenler 
öğrenciler -
den derslere 
katılmaları-
nı beklerler. 
Derse katılı-

mınız final notla- rınızı etkiler. 
Bu sizin alıştığınız eğitim sistemin-
den farklı olabilir. Çekingen olma-
yın, doğru veya yanlış cevap yok-
tur, elinizi kaldırın yorumunuzu ve 
fikrinizi paylaşın. 

Tabii ki de 
dersler iniz 
sizin önce-
liğiniz ama 
farklı bir kül-
türü ilk el-
den dene-

yimleme fırsatı da sizin yurt dışı 
eğitim tecrübenizde önemli bir 

rol oynar. Yani ödeviniz bittiğin-
de bir turist olun; hafta sonlarınız-
da ve tatillerinizde dışarı çıkın ve 
etrafı keşfedin. Bütçenizin elverdi-
ği ölçüde yakınlarınızdaki şehirle-
ri, eyaletleri gezin. 

M u t l u l u -
ğunuz ve 
yeni kültü-
re adapte 
olmanız bü-
yük ölçü-
de sizin kay-

naşma ölçünüze bağlıdır.  Eviniz-
de yapabildiğiniz ne varsa bura-
da da yapın, ya da yeni bir şey-
ler deneyin. İstediğiniz bir sporu 
yapın, bir kulübe üye olun, öğren-
ci başkanlığı seçimlerine katılın… 
Ne yapacaksanız erkenden ve sık 
sık yapın. Yeni arkadaşlar edinin 
ve kendi çevrenizi geliştirin. 

Y a p ı l a c a k 
çok şey ol-
ması ve aile-
nizden uzak 
olmanız ça-
lışma disip-
lininizi etki-

leyebilir. Yapmayın! İyi çalışma 
alışkanlıkları, başarının kapısını 
açan anahtardır. Çalışma prog-
ramı yapın ve ona uyun. Arkadaş-
larınız da programınızdan haber-
dar olsunlar ki sizinle ne zaman 
beraber vakit geçirebileceklerini 
veya telefonda konuşmak için uy-
gun olduğunuzu bilsinler. 

E ğ l e n i n ! 
Risk alın, 
hata yapın 
ve sonrasın-
da kendi-
nize gülün. 
Yurt dışı eği-

timi sizin için unutulmayacak bir 
deneyim olacaktır. Ama eğlenir-
ken öğrenci olduğunuzu unutma-
yın. Neşeli geçen bir gecenin ar-
dından, sınav veya proje hazırlığı 
gelmemeli. Derslerinizi ve sosyal 
hayatınızı dengeleyerek eğlenin.


