YURTDIŞINA ÇIKIŞTA VE YURTDIŞINDA DĐKKAT EDĐLMESĐ GEREKEN
HUSUSLAR

1- Yolculuğa başlamadan önce pasaportunuzu, vize ile ilgili belgelerinizi, uçak
biletinizi, bagaj fişlerinizi dikkatlice kontrol ediniz.
2- Eşya olarak size en gerekli şeyleri yanınızda bulundurmanız, aşırı bagaj
taşıyarak fazla bagaj ücreti ödemenize engel olacaktır. Bagajınızda veya yanınızda
gıda maddesi götürmeniz, gümrükte problemlere yol açabilir. Oldukça sık güvenlik
kontrol noktalarından geçeceğiniz için, çok gerekmedikçe yanınızda metal eşya veya
bozuk para bulundurmayın.
3- Bagajınızda bulunan eşyaların kabaca bir listesini ve tahmini değerlerini
yanınızda bulundurmanız, bagajınızın kaybolması durumunda sigorta şirketinden
tazminat talebinde bulunmanıza imkan verecektir.
4- Yurtdışına çıkarken aşırıya kaçmamak şartıyla Türkiye’yi veya yörenizi
tanıtıcı broşür, kartpostal veya harita v.b götürmeniz, sizinle ve ülkemizle ilgilenen
yabancılar üzerinde iyi bir etki yapacaktır.
5- Uçuş sırasında hakkınızda birtakım bilgiler isteyen formlar doldurmanız
gerekebilir. Bu nedenle yanınızda bir tükenmez kalem bulundurmanız yerinde
olacaktır.
6- Havaalanlarına çok iyi şekilde yön bulma işaretleri yerleştirilmiş olup,
pasaport kontrol, gümrük ve bagaj alış yerlerini bulmanız çok kolay olacaktır.
Herhangi bir probleminizde havaalanı personelinden yardım isteyebilirsiniz. Belirli bir
noktaya kadar THY ile uçup, daha sonra farklı bir havayolu ile seyahat edecek
olanların, Türkiye’de gümrüğe girerken yetkililerden, bagajlarını en son hangi noktada
teslim alacaklarını öğrenmeleri yerinde olur. Zira THY’ nın bazı şirketlerle olan
anlaşması uyarınca bagajlar, seyahatin sona erdiği noktaya kadar şirket tarafından
taşınmaktadır. Bagajınızın kaybolması halinde paniğe kapılmadan gerekli yerlere
başvuruda bulunabilirsiniz. Sizden kaybolan bagajınızın tarifi istenebilir.
7- Uçaktan inişte ilk geçmeniz gereken yer pasaport kontrolü olup, ancak bu
kontrolden sonra o ülkeye giriş izni almış olursunuz. Pasaport kontrolü sırasında, vize
için gerekli olan belgelerinizin birer örneğini, kolay ulaşabileceğiniz bir yerde
bulundurmanız ve istenmesi halinde görevli memurlara göstermeniz gerekir.
8- Pasaport kontrolünden sonra bagajınızı almak için bagaj alış yerine ulaşmanız
ve bagajınızı alarak gümrük bölümüne geçmeniz gerekmektedir. Đlk noktada bagaj
alması gerekmeyenler, doğrudan gümrük bölümü/salonuna geçmelidirler. Gümrük
salonlarında kırmızı ve yeşil olmak üzere iki ayrı bölüm bulunmaktadır. Gümrüğe tabi
eşyası olanlar kırmızı bölümden, gümrüğe tabi eşyası olmadığından emin olanlar yeşil
bölgeden geçmelidirler. Yeşil bölgeden geçenler de zaman zaman gümrük memurları
tarafından kontrol edilebilirler. Böyle bir durumda bagajınızı kontrol etmeleri için
açmanız gerekmektedir. Nelerin gümrüğe tabi olduğu, ilgili büyükelçiliklerin
konsolosluk şubesinden öğrenilebilir.

9- Büyük şehirlerde, havaalanı ve istasyon gibi kalabalık yerlerde hırsızlık olayı
her zaman karşılaşabileceğiniz bir risktir. Pasaport, uçak bileti gibi değerli eşyalarınızı
güvenli bir yerde korumanız gerekir. Bu gibi eşyaların özellikle havaalanı ve istasyon
gibi yerlerde çalınma tehlikesi daha fazladır. Günlük ihtiyacınızı karşılayabilecek
miktardan daha fazla para taşımamanız, banka ve kredi kartlarınızı çok iyi korumanız
gerekir. Pasaportunuzun çalınması veya kayıp olması durumunda derhal konsolosluk
veya büyükelçiliği haberdar etmeniz, yeni pasaport düzenleninceye kadar o ülkede
yasal yollarla bulunmanızı sağlayacak bir belge düzenlenmesini temin etmeniz
gerekmektedir. Cüzdanınızı her zaman el çantanızda veya iç cebinizde taşıyınız. Hiç
bir zaman çantanızı gelişigüzel yerlere bırakmayınız, devamlı ağzını kapalı tutunuz.
10- Öğrenim yapacağı ülkeye varan her öğrenci, en geç 3 gün içerisinde,
öğrenim yerine vardığı tarihi, adresini, telefon numarasını belirten dilekçesini,
bağlı bulunduğu eğitim müşavirliği/ ataşeliğine bunların bulunmadığı yerlerde
konsolosluğa gönderecektir. “Öğrenim yerine varış tarihi” ülkeye girişte o ülkenin
gümrüğünde pasaporta vurulan giriş damgasında yer alan tarihtir. Muhtevası
yukarıda belirtilen dilekçenin gönderilmemesi veya geç gönderilmesi, yurtdışı
aylıklarınızı düzenli olarak alamamanıza yol açabilir.
11- Okulunuza vardığınızda, okulun değişik bir sistemi yoksa, sizin her türlü
probleminizle ilgilenecek kişi, Yabancı Öğrenciler Danışmanı (International Student
Advisor) olacaktır. Bu kişi barınmanız, ders programınız, göçmen ofisi (Immigration
Office) ile olan yazışmalarınız, esas öğrenim için okullara başvuruda bulunmanız
konularında size yardımcı olmakla görevlendirilmiştir. Bu konularda kendisinden veya
size önereceği diğer görevlilerden yardım isteyebilirsiniz.
12- Öğrenim dalınız ve başvurabileceğiniz okullar konusunda da danışmanınız
veya önereceği öğretmenlerinizle görüşmelerde bulunup daha objektif bilgiler
alabilirsiniz.
13- Kurlar halinde düzenlenen dil okulu programlarında başarı sağlamanın en
önemli şartı devamsızlık yapmamak, verilen ödevleri günü gününe yapmak ve
öğretmenleriniz ile iyi bir diyalog içinde olmaktır. Dil okulları her kur sonunda
devam-devamsızlık raporlarınızı ve öğretmenlerin görüşlerini her öğrenci için ayrı bir
formla müşavirlik/ataşeliğe bildirmektedir. Hakkınızda olumsuz bilgiler ihtiva eden
raporun alınması durumunda, müşavirlik/ataşelik sizden bilgi isteyip uyarıda
bulunabilir. Böyle olumsuz bir durumla karşılaşmamak için, meydana gelen her türlü
gelişmeyi zaman kaybetmeden müşavirlik/ataşeliğe bildirmelisiniz. Okulunuzun
devam kurallarına uymalısınız.
14- Üniversitelere kabul edilebilmek için yeterli TOEFL/IELTS/DALF puanını
alabilmeniz, kurslara düzenli devam etmenizin yanısıra, ek kaynaklarla hazırlanmanızı
gerektirmektedir. Bunun için ders saatleri dışında da TOEFL/ IELTS/DALF
sınavlarına hazırlayıcı özel yayınları takip etmeniz ve okulunuzun kütüphane
imkanlarından faydalanmanız yerinde olacaktır.

15- Đyi bir üniversitede başarılı bir master veya doktora öğrenimi yapmanın en
önde gelen şartlarından birisi de, iyi bir dil bilgisine sahip olmaktır. Yeterli
TOEFL/IELTS/ DALF puanını alıp esas öğrenime başlasanız bile, dil bilginizde
temel boşluklar varsa, lisansüstü dersleri alırken dahi size dil dersleri aldırılarak bu
açığınızın kapatılması sağlanacaktır. Bu durum da sizin yeteri sayıda lisansüstü dersi
alamamanıza ve idealinizdeki programı gerçekleştirememenize yol açabilir. Buna
meydan vermemek için, gerek Türkiye’de gerekse yurtdışında size tanınan dil
öğrenimi süresi içerisinde ciddi ve programlı bir çalışma yapıp, dil bilginizi sizi ve
akademik danışmanlarınızı tatmin edecek düzeye çıkartmanız esastır.
16- Yurtdışındaki dil okullarının programları “öğretmekten” daha çok
“öğrenmeye rehberlik etmek” anlayışından yola çıkılarak düzenlenmiştir.
Öğretmenleriniz size sınıfta veya sınıf dışında, dilinizi nasıl geliştirebileceğiniz
konusunda rehberlik yapacaklardır. Bu sebeple sadece sınıfta derslere katılmak, bunun
yeterli olacağını düşünerek ders dışında herhangi bir çalışma yapmamak yanlış olur.
Ders dışında da, imkanları çok geniş olan kütüphanelerden yararlanmak, bol bol kitap
okumak, özel bazı çalışmalarda bulunmak yararlı olmasının yanısıra gerekli de
görülmelidir.
17- Gerek dil gerekse esas öğreniminiz sırasında, müşavirlik/ataşeliğin iznini
almadan okulunuzu, bulunduğunuz bölgeyi terk etmek, önce bursunuzun kesilmesine,
daha sonra da hakkınızda yasal işlem yapılmasına sebep olabilir. Böyle bir
zorunluluğunuz varsa, önceden dilekçenizle müşavirlik/ataşeliğe başvurarak onların
görüşünü ve iznini almanız şarttır.
18- Yurtdışı burslarınız açtıracağınız banka hesabınıza müşavirlik/ataşelikçe
transfer edilecektir. Bu bakımdan, öğrenim yerinize varır varmaz, ticari bir bankada
hesap açtırmanız ve hesap numaranızı müşavirlik/ataşeliğe bildirmeniz gerekmektedir.
19- Öğrenim yerinize ulaştığınızı müşavirlik/ataşeliğe bildirdiğinizde, size
bankada hesap açtırmanız, plan taslağı düzenlemeniz ve üzerinde durulması gereken
diğer konularda açıklayıcı bilgi veren formlar gönderilecektir. Bu formları dikkatle
okuyup, belirtilen hususları yerine getirmeniz önemlidir. Özellikle, esas öğrenim için
kabul alınca, müşavirlik/ataşeliği haberdar etmeyi unutmayınız.
20- Milli Eğitim Bakanlığının yurtdışı temsilcilikleri olan eğitim müşavirlikleri/
ataşeliklerinin görevlerinden birisi de, resmi-burslu öğrencilerin bölgelerinde sıhhatli
ve başarılı bir öğrenim yapmaları için gerekli olan şartları sağlamak, bunun yanısıra
öğrencinin öğrenimiyle ilgili gelişmeler konusunda Bakanlığımıza sürekli ve düzenli
bilgi vermektir. Ancak, öğrencinin temsilciliklerimize durumu hakkında düzenli bilgi
vermemesi, dönem sonlarında transkriptini göndermemesi, Bakanlığımıza düzenli
bilgi verilmesini engelleyecektir. Bu bakımdan öğrenciler, durumlarındaki olumlu
veya olumsuz gelişmeleri zaman geçirmeden ve ayrıntılı olarak müşavirlik/ataşeliğe
bildirdikleri takdirde, kendilerine yardımcı olunması, problemlerinin kronik hale
gelmeden çözülmesi, öğrenci- müşavirlik/ataşelik- Bakanlığımız arasında sağlıklı bir
işbirliğinin oluşturulması mümkün olacaktır.

21- Bakanlığımız, 1416 sayılı Yasa uyarınca resmi-burslu statüde öğrenim
yapmak üzere yurtdışına gönderilen öğrencilerimizin, sağlık ve esenlik içerisinde
başarılı bir öğrenim yapmalarını ve kendilerine verilen normal süre içerisinde
derecelerini alarak yurda dönmelerini, ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda hizmet
yaparak kalkınmamıza katkıda bulunmalarını amaçlamaktadır. Bursiyerlerimiz,
ülkemizin kendileri için yaptığı fedakarlıkları daima göz önünde bulundurarak,
yurtdışında yapacakları eğitimleri süresince, “eğitimlerini” her şeyin önünde tutmalı,
en kısa sürede dereceleri ile yurda dönerek hizmet etmeyi ilke edinmelidir. Sebebi ne
olursa olsun, normal süresini aşan ve uzayan bir öğrenimin sıhhatsiz olduğu ve sizi
giderek derecenizden uzaklaştırdığı unutulmamalıdır.
22- Yurtdışına gönderiliş amacınıza uygun öğrenim yapmanız ve bu seviyede
derece almanız gerekmektedir. Master öğrenimi için gönderilen öğrencilerin bu
öğrenimlerini süresi içinde ve başarıyla tamamlamaları halinde doktora öğrenimine
devam etmeleri önerilmektedir.
23- Mali yılın değişmesi nedeniyle her yıl ocak ayı maaşlarınızı almanızda bir
gecikme olabilecek, bu aya ait maaşınız ancak şubat ayı maaşınızla birlikte
ödenebilecektir. Bu nedenle, her yıl ocak ayı için belirli bir tasarruf yapmanız yerinde
olacaktır.

