TED BURSA KOLEJĐ
YURTDIŞI EĞĐTĐM
DANIŞMANLIĞI

TED BURSA COLLEGE
OVERSEAS COUNSELING

COLLEGE COUNSELING
OFFICE
The Foreign University Counseling Office
coordinates services to help students
research colleges and universities abroad,
guides students through the application
process, and advocates for their
candidacy to appropriate college and
university admission representatives

Yurtdışı Üniversite Danışmanlığı
Bölümü
Yurtdışı Üniversite Danışmanlık
Bölümü, yurtdışındaki üniversiteler hakkındaki
araştırmaları ve başvuru prosedürleri
süresince öğrencilere rehberlik yaparak ,
üniversitelerin kayıt bölümleriyle öğrenci
hakkında iletişim kurar.. Başka bir deyişle,
yurtdışındaki eğitim ve öğretim kurumlarında
öğrenim görmek isteyen öğrencilerin bilgi,
beceri ve yeteneklerine göre seçim yapmalarını
sağlayarak , ilgili prosedürlerin hazırlanmasında
yol gösterir, gelişimi takip eder.

Our Goals
Colleges and Universities abroad know about TED
BURSA COLLEGE . They have a clear understanding of
our values and principals, our academic programs and
the unique qualities of our students.
Students and parents are informed about the
opportunities for attending and the process of applying to
higher educational institutions outside of Turkey.
With guidance and a great deal of individual effort, the
student puts forth the best possible application to
universities.

Hedeflerimiz
Yurtdışındaki üniversitelerinTED BURSA KOLEJĐNĐ
tanımaları. Değerlerimiz, ilkelerimiz, akademik
programlarımız ve öğrencilerimizin benzersiz
özellikleri hakkında bilgi sahibi olmaları.
Öğrencilerimizin ve velilerin, yurtdışındaki yüksek
öğrenim kurumlarına başvurma süreci ve bu
konudaki olanaklar hakkında bilgi sahibi olmaları.
Rehberlik ve bireysel çabalar sonucu,
öğrencilerimizin mümkün olan en iyi başvuruları
yapmaları.

MISSION
OUR MISSION IS:
Keeping records of classes and grades
Advising which college admission tests to take and
when to take them.(PSAT-SAT-SATI-TOEFL-IELTS)
Recommending colleges to match academic profiles
and career goals.
Sending transcripts to colleges
Writing letters of recommendation

PROGRAM
Öğrencilere üniversite araştırmalarını yapmak üzere
kaynaklar sağlanır. Bu kaynaklar üniversiteler hakkında
broşürler, web siteleri ve kaynak listeleridir.
Yurtdışı öğrenimi görmek isteyen öğrencilere ilgi
alanlarını araştırmaları, gelecek için planları ve
düşünceleri konusunun önemini vurgulanır.
Öğrencilerle sıkça iletişime geçilir.
Üniversiteler tarafından hazırlanan fuarlara katılınır.
Araştırmalarında yardımcı olmak üzere

WHAT IS NEEDED TO APPLY
TO A UNIVERSITY OR
COLLEGE OVERSEAS?
YURTDIŞINDA BĐR
ÜNĐVERSĐTEYE BAŞVURMAK
ĐÇĐN NE GEREKLĐDĐR?

GRADES
Universities are very interested in the
student’s grades in high school. This is the
number one factor they consider while
making admissions decisions!
They generally look at the average grade
point for grades 9, 10 and 11, and then later
at the first semester grades in year 12.
When looking at these grades they also
consider the student’s track in the school.

Đyi Notlar !!!!

Genelde 9., 10. ve 11. sınıfların not
ortalamalarına ve 12. sınıfın ilk döneminin
notlarına bakarlar.
Notları değerlendirirken öğrencilerin okuldaki
alanlarını da dikkate alırlar.
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HAZIRLIK YILI
GEREKLĐ MĐDĐR?

How much does it cost?
The price per year for university tuition +
accomadations+meals
USA – $25,000 – $55,000 (average
about $40,000)
UK - $30,000 – $50,000
CANADA - $18,000 - $35,000

Preparing to Study in a Foreign Country:
Thinking and Planning Ahead

Lise 11 – Semester I
Take the PSAT in October
Visit the University Counseling Center
Attend College Fairs and Presentations both on and off campus
Meet with college admission representatives
Make general plans about studying abroad
Begin studying for the SAT reasoning, SAT subject, and TOEFL
exams.
Create your User ID and Password at http://collegeboard.com/
where you can register for SAT exams and track all scores;
register for the TOEFL at www.ets.org/toefl/ or by telephone (See
U.S. Testing Information for more details)

YURTDIŞI EĞĐTĐMĐNE DAHA ÖNCEDEN
HAZIRLANMAK NE YAPMAMIZ GEREKLĐDĐR?

LĐSE 11 I.dönem
SAT sınavına ön hazırlık olan PSAT sınavına girmek.
Üniversite Danışmanlık Birimine ziyaret
Yurtdışı Üniversite tanıtım fuarlarına katılmak.
Yurtdışında eğitim konusunda planlama yapmak
SAT ve TOEFL sınavlarına hazırlanmaya başlamak.
SAT sınav kayıtları, SAT sınav sonuçları ve bu
konuda size gerekli olan tüm bilgileri verecek olan
Collegeboard sitesinden ID ve parola(password) şifre
işlemlerinizi almak.Bununla birlikte aynı işlemi TOEFL
sınavlarına katılmak için www.ets.org/toefl/ sitesine
kayıt olmak.

Lise 11 – Semester 2
Attend College Fairs and Presentations
Through careful research, make a long College
list and work closely with the overseas
counsellor to reduce this list by the end of the
semester
Ask colleges and universities to send brochures
and applications to your home
Keep the overseas counsellor informed of your
plans
Begin college essays

LĐSE 11 II.dönem
Yılın II. Yarısında yapılacak olan Üniversite
fuarlarına katılmak.
Size uygun olan üniversiteleri seçip, uzun bir
liste çıkardıktan sonra danışmanızla bu listeyi
yıl sonuna kadar aza indirgemek.
Üniversite temsilcilerinden ve kayıt
bürolarından üniversiteler hakkında broşür
istemek.
Planlarınız hakkında yurtdışı eğitim
danışmanızı haberdar etmek.
Denemelerinizi( essay) yazmaya başlamak.

Lise 12 – Semester 1
Students interested in England should see the Foreign
University Counselor to obtain the UCAS
applicationRegister to re-take appropriate standardized
tests
Revise and finalize college essays
Request teacher recommendations in a timely manner.
Give all pertinent forms for School Reports to overseas
counselo
Meet with the Overseas Counselor on a regular basis
Plan to send all applications through the University
Counseling Center – keep track of details and
understand the procedure and deadlines

LĐSE 12 I. Dönem
Đngiltere’de eğitim görmek isteyen öğrenciler danışmanlarından
UCAS başvuru formları için bilgi almalıdırlar.
SAT ,TOEFL,IELTS sınavlarını yeniden girmek isteyenler için
kayıt yapılacak.
Denemeler tekrar gözden geçirilecek, son hallerine getirilecek.
Öğretmenler tarafından düzenlenecek olan tavsiye mektupları
gözden geçirilecek.
Okul ile ilgili olarak sizden istenen tüm dokümanlar yurtdışı
eğitim danışmanına verilecek.
Düzenli bir şekilde yurtdışı eğitim danışmanıyla iletişimde
bulunulacak.
Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı aracılığı ile gönderilecek tüm
dokümanları hazırlamak (istenilen okul belgeleri ve son başvuru
tarihlerinden haberdar olmak)
Başvurduğunuz okullar konusunda YOK’den denklik belgesi
hakkında bilgi almak.

Lise 12 – Semester 2
Correspond with all of your colleges and universities to
ensure that applications are complete
Provide follow-up if necessary
Keep the Overseas counselor informed of all replies as
they come in
Respond as necessary to any waitlist offers
Send a deposit to one college or university to hold your
place
Decline other offers of admission
Meet with the Overseas Counselor regarding final
transcript mailing and end of year requirements
Meet with the Overseas Counselor to discuss the
process for obtaining a student visa
Complete any forms necessary for YOK

LĐSE I2 II dönem
Başvurduğunuz üniversitelerin başvuru formlarınızın tam ve
eksiksiz olduğu konusunda üniversite temsilcileri ile sürekli
iletişimde bulunmak.
Başvuruları takibe almak.
Yurtdışı eğitim danışmanını tüm yazışmalardan haberdar etmek.
Üniversite kabulünden sonra en az bir üniversiteye yerinizi
tutabilmek için depozit göndermek.
Birden fazla kabulünüzde seçtiğiniz üniversite haricinde diğer
üniversitelere reddetme cevabınızı bildirmek.
Yurtdışı eğitim danışmanıyla not ortalamalarınız ve yıl sonunda
istenen gerekli belgeler için görüşme talebinde bulunmak.
Gideceğiniz ülkenin vize alma prosedürleri hakkında görüşmek.
YOK ile ilgili formları doldurmak.

