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Bavulunuzu Hazırlarken;
Büyük yolculuğunuza az bir zaman kaldı 
ve artık yavaş yavaş valizinizi toplamaya 
başladınız. Peki, valizinizi hazırlarken 
eğitim almaya gideceğiniz ülkenin hava 
koşullarını göz önünde bulundurdunuz 
mu? Yolculuğunuzdan önce gideceğiniz 
şehrin hava durumunu ve kalacağınız 
süre boyunca karşılaşacağınız hava 
koşullarına göz atın ve valizinizi 
hazırlarken bu faktörleri göz ardı etmeyin. 
Ayrıca ekstra ücret ödemek istemiyorsanız 
uçtuğunuz havayolu firmasının valiz 
ağırlık sınırlamalarını öğrenebilir ve 
valizinizi bu ağırlık sınırlamasına göre 
hazırlayabilirsiniz. Şampuan, havlu, 
saç kremi gibi gideceğiniz ülkede 
rahatlıkla bulabileceğiniz eşyaları 
yanınıza almamanız ağırlık sınırlamasını 
aşmanızı da engelleyecektir. Eğer 
öğrenci olarak gideceğiniz ülkede farklı 
voltaj uygulaması varsa yanınıza voltaj 
düzenleyici adaptör (converter) almanız 
gittiğiniz ülkeden almaktan çok daha 
hesaplı olacaktır.

Uçağa Binmeden;
Sonunda beklediğiniz gün geldi çattı. 
Havaalanına doğru yola çıkmadan önce 
muhakkak yanınıza pasaportunuzu ve 
okul kabullerinizi aldığınızdan emin olun. 
Size tavsiyemiz okul kabullerinizi pasaport 
kontrolünde gösterme ihtimaline karşın 
uçuş boyunca yanınızda bulundurmanız. 
Başka önemli bir tavsiye de kalacağınız 
yerin adresini yanınıza almanız. Eğer 
okuldan havaalanı karşılaması talep 
etmediyseniz, taksi ya da otobüs 
şoförüne bu adresi gösterebilir veya 
herhangi bir kişiden adres ile ilgili 
bilgi alabilirsiniz. Okuldan karşılama 
talep ettiyseniz bile her ihtimale karşı 
kalacağınız yerin adresini yanınıza 

almanızda fayda var. Adres dışında 
gittiğiniz ülkede ulaşabileceğiniz bir 
okul yetkilisinin telefon numarası veya 
bir acil durum numarası bulundurmanız 
bir terslik olması durumunda size çok 
yardımcı olabilir. Ayrıca, eğer aktarmalı 
olarak uçuyor iseniz uçuşlar arası ne 
kadar süre olduğuna dikkat etmeniz ve 
ona göre davranmanız sizi uçağınızı 
kaçırma riskinden uzak tutacaktır. Size 
tavsiyemiz uçuşlar arasına minimum 
bir saat koymanız. Ancak eğer terminal 
değiştirmeniz gerekiyorsa bu süre 
minimum 2 saat olmalı, eğer arada 
pasaport kontrolü varsa bu süre 3 saat 
olmalıdır. Yanınızda üzerinden aktarma 
yaptığınız ülkenin para biriminden az 
bir miktar bulundurabilirsiniz. Örneğin, 
Avrupa aktarmalı Amerika uçuşunuzda 
yanınızda Euro bulundurmanız; bekleme 
yaptığınız havaalanında yiyecek alma 
ve telefon kulanımı gibi ihtiyaçlarınızı 
karşılayabilir.

Okulun İlk Günü;
Uçuşunuz sorunsuz bir şekilde geçti, 
eğitim almak istediğiniz ülkeye vardınız 
ve konaklayacağınız yere ulaştınız. Büyük 
gün yarın, programınızın ilk günü. Peki, 
siz okula kaçta gitmeniz gerektiğini ve 
derse hangi sınıfta gireceğinizi biliyor 
musunuz? Okulun ilk gününü kaçırmak 
istemiyorsanız size tavsiyemiz gitmeden 
önce bu konuları muhakkak eğitim 
danışmanınıza danışmanız ve ihtiyacınız 
olan bilgileri yolculuğunuzdan önce 
edinmeniz. Ayrıca okul tarafından 
size gönderilen evrakları önceden 
incelemeniz de fayda sağlayacaktır. 
Ve tabii ki okulun ilk günü ile ilgili size 
verebileceğimiz en büyük tavsiye birçok 
yeni, farklı ülkelerden arkadaş edinmeniz 
olacaktır. Unutmayın ki bu ilk günde 
sizinle aynı durumda olan pek çok farklı 
öğrenci olacaktır. Yeni arkadaşlıklar 
kurmak ortama alışmanıza yardımcı 
olmakla kalmayıp aynı zamanda dilinizi 
aktif olarak kullanmanıza da yardımcı 
olur. Yeni arkadaşlıkların ufkunuzu 
genişleteceğinden emin olabilirsiniz.

Öğrenciliğe ve Yaşama 
Adaptasyon;
Kültür şokuna hazırlıklı olun. Evinizi, 
ailenizi ve arkadaşlarınızı ülkenizde 
bırakıp kimseyi tanımadığınız, tamamen 
yabancısı olduğunuz bir yere alışmak 
zaman alabilir, fakat karamsarlığa 
kapılmayın. Sıkıntılarınızı dile getirmekten 
çekinmeyin. Arkadaşlarınızdan, 
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öğretmenlerinizden, okul yetkililerinden her 
zaman yardım isteyebilirsiniz. Mutluluğunuz ve 
içine girdiğiniz bu yeni kültüre adapte olmanız 
büyük ölçüde sizin kaynaşma isteğinize 
bağlıdır.  Evinizde yapabildiğiniz ne varsa 
burada da yapın ya da yeni bir şeyler deneyin. 
İstediğiniz bir sporu yapın, bir kulübe üye 
olun, öğrenci başkanlığı seçimlerine katılın. 
Okulun uluslararası öğrencileri için hazırladığı 
etkinliklere mutlaka katılın. Bu etkinliklere 
katılmak bulunduğunuz ülkede yeni 
arkadaşlıklar kurmanıza yardımcı olmakla 
kalmayıp yeni hayatınıza en kısa zamanda 
alışmanıza da yardımcı olacaktır.

Yeni bir öğrencilik hayatına başlamak 
için gittiğiniz ülkedeki yeni okulunuzun 
kütüphane, okul gezileri, konferanslar, 
kafeteryalar gibi bütün imkânlarından 
faydalanın. Bu imkânlardan faydalanmak 
okul sistemini daha iyi anlayıp tanımanın 
yanında size daha masrafsız bir eğitim süreci 
de sağlayabilir. Paranızı gittiğiniz ülkede en 
iyi şekilde değerlendirmeniz, sizin yararınıza 
olacaktır. Her ihtimale karşı yanınıza dünyanın 
her yerinde kullanabileceğiniz bir kredi 
kartı götürmek, sizi zor duruma düşmekten 
koruyabilir. Yanınızda toplu miktarda para 
bulundurmayın. Paranızı muhakkak açtığınız 
bir banka hesabına yatırın. Eğer banka hesabı 
açamıyorsanız paranızı toplu şekilde bir yerde 
bırakmayın.

Eğitim almaya gittiğiniz ülkedeki ve 
gidebileceğiniz komşu ülkelerdeki turistik 
ve popüler yerleri mutlaka gezin, yeni 
tatlar deneyin. Yapılacak çok şey olması ve 

ailenizden uzak olmanız çalışma disiplininizi 
etkileyebilir. Fakat birçok ülkede derslere 
yüzde seksen devam zorunluluğu olduğunu 
da sakın unutmayın. Derslere katılımınızın 
yüzde seksenin altına düşmesi durumunda 
katıldığınız programdan sertifika ya da 
diplomanızı alamayacağınız gibi öğrenci 
vizeniz de iptal edilebilir. Derslere katılıma 
çok önem verilmektedir. Ayrıca içinde 
bulunduğunuz yeni eğitim sistemine 
ayak uydurabilmeniz için günü gününe 
çalışmanız size kolaylık sağlayacaktır. İçinde 
bulunduğunuz yeni eğitim sisteminin ödev 
yüküne de hazırlıklı olmakta fayda var.

Ülkenize Dönmeden;
Eğitiminizi başarı ile tamamladınız ve eve 
dönmeye hazırsınız. Eğitim aldığınız kurumdan 
almaya hak kazandığınız sertifika, diploma ya 
da not dökümlerinizi aldığınızdan ya da size 
veya eğitim danışmanınıza iletileceğinden 
emin olun.  Mezuniyet öncesi mümkünse 
hocalarınızın en az birinden, gelecekte iş 
başvurularında kullanılmak üzere referans 
mektubu temin etmenizi de tavsiye ederiz.  
Ailenize ve sevdiklerinize küçük hediyeler 
getirmeyi unutmayın ve en önemlisi bolca 
güzel anı ve tecrübeyi yanınızda getirin.

Bütün bu tavsiyelere ek olarak eğitim 
alacağınız kurumda veya eğitim alacağınız 
ülkede karşılaşabileceğiniz dil ve kültür 
farklılıklarını küçümsemeyin. İlk günlerde kafa 
karışıklığı yaşamamanız adına size yardımcı 
olabilecek bazı terimleri, kullanımları ve 
deyimleri arkadaki sayfada bulabilirsiniz. 


