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YURTDIŞINDA LİSE EĞİTİMİ
Yurtdışında Lise Eğitimine Genel Bakış
Yurtdışında Lise Eğitimi, bir öğrenci için kişisel geleceğinin
belirlenmesi adına en önemli aşamalardan biridir. Özellikle lise
sonrası üniversite hatta yüksek lisans eğitiminin ve iş hayatının,
sosyal çevrenin bu süreçte şekillendiği göz önüne alındığında,
yurtdışında lise eğitiminin önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır.
Yurtdışında lise eğitimi kararı alırken dikkat edilmesi gereken bazı
kriterler vardır. Bu kriterlerden önemli olanları, amaç doğrultusunda
eğitim süresinin belirlenmesi, eğer yurtdışında üniversite eğitimi
alınacaksa üniversite endeksli lise program seçimi, sıralamalara
göre okul tercihi ve tüm bu kriterleri bir başlık altında toplayan

Öğrenci açısından Yurtdışında Lise Eğitimi
Yurtdışında Lise Eğitimi için alternatiflerin belirlenmesinden önce,

ülke seçimidir.

öğrencinin yurtdışında lise eğitimi hakkında yeterince bilgilenmiş

Yurtdışında Lise Eğitiminin tercih kriterlerinin neredeyse tamamını

nedenle okul alternatiflerini değerlendirirken yalnızca okulların

bünyesinde toplayan ülke seçimi, her ülkenin birbirine kıyasla
farklı eğitim uygulamalarına sahip olması nedeniyle en önemli
seçimdir.
Dolayısıyla öncelikle ülke tercihinde bulunmak, aynı zamanda
eğitim sistemi tercihi anlamına gelen ve bir sonraki aşamada

olması ve bu tercihi onaylamış olması da oldukça önemlidir. Bu
akademik değerler üzerinden karar ver ilmemelidir.
Öğrencinin kendisini rahat ve mutlu hissedebileceği zengin sportif
altyapı, kültürel etkinlikler, yeterince konforlu konaklama şartları,
hafta sonları özel sosyal gezi organizasyonlarına sahip okullar,
öğrencinin uyum ve akademik başarısı açısından tercih edilmelidir.

gündeme gelecek olan aşamaları da belirleyen en önemli

Ayrıca öğrencinin Türkiye’de Lise okurken ara sınıfta yurtdışına

unsurdur.

transfer olması da söz konusu olabileceğinden, uyum konusu
daha fazla önem kazanmaktadır.

Yurtdışında ülkelerin uyguladığı farklı lise eğitim programları söz
konusudur. Bu açıdan Fransız Bakaloryası, İtalyan Maturita, İsviçre
Matura, Alman Abitur, İngiliz A-level, İngiliz GCSE veya IGCSE,
Amerikan ve Kanada Advance Placement, uluslararası lise
programlarına örnek verilebilir ve bu programlar dünyaca
tanınmakta ve kabul görmektedir.

Aileler açısından Yurtdışında Lise Eğitimi
Yurtdışında Lise Eğitimi, çocuklarından ilk kez ayrılacak aileler
başta olmak üzere tüm aileler için kolay olmayan bir karardır.
Ancak yurtdışında Lise eğitimi tamamlandığında tüm dünyada
geçerli bir diploma ve “uluslararası bir kimlik” edinen öğrenciler,
Ayrıca uluslararası düzeyde dünyanın pek çok farklı ülkesinde

aileleri için mutluluk ve gurur kaynağı olmaktadır.

saygın üniversitelere giriş hakkı sağlayan International

Okullar ile ilgili istatistikler, çocukların yeni ortamlara ve farklı

Baccalaureate (IB) sistemi de alternatiflerin başında gelmektedir.

çevrelere, yetişkinlere göre çok daha kolay adapte olduğunu

Ancak öğrencinin üniversite eğitimi için hedeflediği bir ülke varsa
o zaman program ayrımı yapmadan bu ülkedeki bir liseye
başvurmak, daha faydalı olacaktır. Dünyada üniversitelerin pek
çoğu, bulundukları şehir ve ülkelerdeki liselerden gelen başvuruları

göstermektedir. Örneğin okulun ilk günü onlarca yabancı yaşıtı
ile okula başlayan öğrenciler, okulların da özel desteği ile iki - üç
hafta içinde oldukça hızlı biçimde sosyalleşmekte ve farklı
ülkelerden yaşıtları ile hızla kaynaşabilmektedir.

sistem gereği daha kolay kabul etmektedir. Eğer yurtdışında

Böylece öğrenciler, henüz 14-15 yaşlarında bir dünya vatandaşı

üniversite hedefi yoksa, tercih sayısı artabilmektedir.

olma y olunda ilk adımlar ı atmaya başlamaktadır.
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Yurtdışında Lise Eğitiminin avantajları

Yurtdışında Lise Eğitimi için Okul Seçimi

1) İster başından ister ara sınıfta transferle Yurtdışında Lise Eğitimi

Yurtdışında Lise Eğitimi için okul alternatifi belirlenirken ülke

alan bir öğrenci, Türkiye’deki Lise diplomasından farklı olarak

seçiminden sonra okulların seçimi gelmektedir.

aldığı Lise diploması ile dünyanın her ülkesinde sınavsız olarak
üniversitelere girme hakkı elde eder. Dünyadaki hemen tüm
üniversiteler, Uluslararası Lise Programlarından başarı ile mezun
olmuş öğrencilere kabul listelerinin başında yer vermektedir.

Okullar, yaş gruplarına ve akademik uygulamalarına göre İlk ve
Orta Öğrenim Okulları, IB Okulları, Uluslararası Okullar, Algılama
ve Öğrenme Engelliler için Özel Okullar, Spor ve Sanat Okulları
şeklinde dağılım göstermektedir.

2) Öğrenci, anadili İngilizce olan ülkelerde anadili düzeyinde
İngilizce’ye ilaveten seçmeli bir yabancı dil ile birlikte en az iki
yabancı dil edinmiş olur. Eğer Lise eğitimi anadili İngilizce olmayan
bir ülkede alınırsa, İngilizce başta olmak üzere gittiği ülkenin dilini
ve bir de seçmeli dil ile birlikte Liseden mezun olduğunda üç dili
anadili düzeyinde edinmiş olur.
3) 2011 Ekim ayı başında YÖK tarafından yapılmaya başlanan
düzenlemeler sonucunda, yurtdışında kesintisiz olarak üç yıl lise
eğitimini tamamlayan öğrenciler, Türkiye’deki üniversitelere
sınavsız kabul edilecektir. Söz konusu düzenleme kapsamında
Türkiye’deki üniversiteler, yurtdışında üç yıl Lise eğitimi almış
öğrenciler için kontenjan ayıracaklardır.
4) Yurtdışında Lise eğitimini tercih eden bir öğrenci, hangi program
veya hangi ülke olursa olsun, dünya vatandaşı olma yolunda ilk
adımı atmış olacaktır. Farklı kültürlerden yaşıtları ile daha henüz
çok genç yaşlarda birarada olmaya başlayan öğrenciler, ileride
üniversite veya iş hayatında da koruyarak geliştirebilecekleri bir
sosyal çevreye sahip olurlar.

Diğer yandan okullar yine kendi içinde Devlet Okulları, Özel
Okullar, Tam Yatılı Okullar, Esnek (Hafta İçi) Yatılı Okullar, Gündüz
Eğitimli Okullar şeklinde sınıflandırılır.
Okullar konusunda karar verilirken, akademik istatistikler, başarı
durumu, mezunlarının girdiği üniversiteler ve başarılı mezun sayısı,
özel dil eğitimi desteği, spor ve sanat etkinlikleri altyapısı,
uluslararası akreditasyonları ve üyelikleri, öğretmen başına düşen
öğrenci sayısı gibi farklı kriterler de gözönüne alınmalıdır.

5) Yurtdışında Lise Eğitimi, öğrencilerin MUN-Model United Nations,
Münazara gibi saygın akademik etkinliklere katılımına ve tenis,
binicilik,okçuluk, kriket, piyano, gitar, bale,kayak,sörf, golf vb.
hobileri erken yaşlarda edinmesine olanak sağlar.

.
Yurtdışında Lise Eğitimi için Başvuru Zamanlaması
Yurtdışında Lise Eğitimi için en yaygın başvuru
zamanlaması, eğitime başlanacak Eylül ayından altı ile
dokuz ay öncesidir. Bu zamanlama hem baştan Liseye
başlayanlar hem de ara sınıflarda transfer olanlar için
geçerlidir. Genellikle dünya genelinde belirli bir talep
gören okullar, akademik yıl başlangıcına en fazla altı ay
kala kayıtlarını kapatmaktadır.
Her ne kadar bu okulların arasında da az sayıda yıl boyu
kayıt alanlar olsa da, başvuru için dosya hazırlanması,
eğitim iç in uzun süreli vize iş lemler i, bazen mülakat
zorunluluğu gibi ekstra durumlar da hesaba katılmalıdır.
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Yurtdışında Lise Eğitiminin Maliyeti
İster Avrupa’da ister Amerika’da devlet okulları hem çok uygun
bütçeli okullardır hem de aralarında dünya listelerine girmiş
okullar bulunmaktadır. Ancak yurtdışındaki devlet okullarında
düşük bütçe ile okuyabilmek için Avrupa Birliği veya Amerikan
vatandaşı olmak gerekmektedir. Bunun dışında Türk öğrenciler
için alternatif okullar, özel okullardır.
Özel okullarda Yurtdışında Lise Eğitiminin maliyeti ülkeden ülkeye
değişmekle birlikte, aşağı yukarı benzer rakamlarda oluşmaktadır.
Ücretler arasında asıl fark yaratan ise, ülkelerden çok, okulların
sunduğu konaklama alternatifleridir.
Yurtdışında Lise Eğitimine Başvuru Şartları

Yine de ülkeler ve coğrafya alar şeklinde bir ayrım yapılacak

Yurtdışında Lise Eğitimi için başvuru şartları, okuldan okula değişiklik

olursa, Avrupa ve Amerika - Kanada okulları şeklinde iki temel

göstermektedir. Ancak hemen tüm okullar tarafından istenen

coğrafi gruptan bahsedilebilir.

başvuru koşulları, aşağıdaki gibi özetlenebilir :
1) Liseye 1. sınıfta başlayacaklar için İlköğretim okulundan iyi bir
not ortalaması ile mezun olmak; ara sınıflarda transfer düşünenler
için ise Türkiye’de okuduğu Lise yıllarında iyi bir not ortalamasına
sahip olmak,
2) Lise eğitimine başlayabilmek veya transfer olabilmek için
başlanacak sınıfa uygun minimum ve maksimum yaş sınırları
arasında olmak,
3) Daha önce mezun olunan İlköğretim okulu veya Lisede eğitim
almakta iken yurtdışında eğitimin verileceği dilde eğitim almış
olmak veya dil açısından herhangi bir yetersizlik varsa gideceği
Lisenin Dil Hazırlık Programına katılmak,

Buna göre özel Avrupa okulları, yıllık 20.000 Euro ile 30.000 Euro
aralığında ücretler uygulamaktadır. Ancak İsviçre’deki okulların

4) Mezun olunan İlköğretim okulu veya Lisenin öğretmenlerinden

yıllık maliyetleri, benzerlerinden farklı olarak yıllık 50.000 Euro ile

kişisel ve akademik referans mektupları sağlayabilmek,

70.000 Euro aralığında gerçekleşmektedir. Bu ücretlere bir
akademik yıl boyunca eğitim, tam yatılı (hafta boyunca her gün

5)Öğrencinin özel bir fiziksel engeli yoksa sağlıklı olduğuna dair

kesintisiz)olarak okulun bünyesindeki öğrenci yurdunda

sağlık raporu sunmak.

konaklama, ders kitapları, sosyal aktiviteler, tüm spor etkinlikleri,
tam pansiyon yemek, çevre ve kültür gezileri gibi okul

Ayrıca bazı okullar, başvuru esnasında karşılıklı görüşme ve/veya

harcamalarının tamamı dahildir.

essay (öğrencinin kendisi yazdığı başvuru mektubu) isteyebilir.
Amerika - Kanada okullarında ise yıllık eğitim maliyeti, 25.000 40.000 Dolar araılığında değişmektedir. Bu maliyetlere, Avrupa’da
olduğu gibi, bir akademik yıl boyunca eğitim, tam yatılı (hafta
boyunca her gün kesintisiz)olarak okulun bünyesindeki öğrenci
yurdunda konaklama, ders kitapları, sosyal aktiviteler, tüm spor
etkinlikleri, tam pansiyon yemek, çevre ve kültür gezileri gibi okul
harcamalarının tamamı dahildir.
Gerek Avrupa gerekse Amerika - Kanada okullarında eğer
konaklama okul yurdunda hafta arasında olursa veya öğrenci
aile yanında kalırsa, bu rakamlarda düşüş gerçekleşmektedir.
Aynı şekilde eğer öğrenci “day school” olarak adlandırılan
Gündüz Eğitimli bir okula giderse, konaklama ücreti ödenmez.
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UPenn
Yurtdışında Lise Eğitimi ve Eğitimde Yurtdışı Açılım
Eğitimde Yurtdışı Açılım, Yurtdışında Lise Eğitimi almak isteyen
öğrenciler için eğitim sürecinin başından sonuna danışmanlık
hizmeti vermektedir. Bu süreçte yer alan hizmetler, başka bir
deyişle aşamalar aşağıdaki şekilde başlıklandırılmaktadır :
1) Öğrenci ve ailesi ile birlikte akademik, kişisel, sosyal ve ailevi
h ed e f ler d o ğ r ul t us u nd a ül ke te r c ih in i n y a pı lm as ı ,
2) Öğrenci ve ailesi ile birlikte ülke tercihi, akademik hedefler,
başarı durumu ve ekonomik imkanlar doğrultusunda okul
seçiminin yapılması,
3) Öğrenci adına gerekli evrakların düzenlenerek başvuru
dosyasının hazırlanması,
4) Özel durumlarda öğrencinin essay yazımı ve/veya mülakat

Yurtdışında Lise Eğitimi, öğrenci açısından taşıdığı önemden
dolayı asla internet araştırması, tanıdık referansı gibi yöntemler
ile girişilmemesi gereken bir süreçtir.

sürecinin gerçekleştirilmesi,

Ayrıca öğrencinin okuluna başlaması, toplam sürecin yalnızca

5) Belirlenen okullar ile resmi başvuru ve kayıt işlemlerinin

günden itibaren okula uyumunun gözlenmesi, okulun öğretmen

başlatılması ve resmi kabul alınması,

ve yöneticileri ile sürekli iletişim halinde olunması, ders seçimi gibi

6) Konsolosluklar tarafından “eğitim vizesi” için özel olarak talep
edilen diğer evrakların temini ve öğrencinin vize başvurusunun
yapılması,

yarısını oluşturmaktadır. Oysa öğrencinin okulun başladığı ilk

akademik tercihler konusunda aile ve öğrenci ile birlikte öğrenciye
gerekli destek ve danışmanlık, Eğitimde Yurtdışı Açılım tarafından
profesyonelce yerine sağlanmaktadır.

7) Öğrencinin okula ulaşım ve transfer işlemlerinin yapılarak
eğitime başlamasının sağlanması,
8) Okul başladıktan sonra eğitim alınan yıl veya yıllar süresince
öğrencinin akademik başarısı, uyum süreci, ders seçimi, sosyal
ve kültürel etkinlik katılımı, üniversite tercihi gibi konularda düzenli
destek verilmesi.

Bu nedenle, Yurtdışında Lise Eğitimi ister birinci sınıf ister herhangi
bir ara sınıf için gündeme geldiğinde, bu konuda gerekli
araştırmaların ve tercihlerin objektif biçimde yapılabilmesi ve en
doğru kararın verilebilmesi için Eğitimde Yurtdışı Açılım tüm
deneyim ve birikimi ile gereken desteği sağlamaya hazırdır.
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