
İngiltere'de Yaşam:

➢ Zengin tarihi ve kültürünün yanı sıra büyüleyici doğası ile Birleşik Krallık, dünyanın 
önde gelen modern sanat, tasarım, kültür, moda ve spor merkezlerinden biridir. 

➢ Birleşik Krallık'ı oluşturan 4 ülkeden biri olan İngiltere, bunların en büyüğü ve 
merkezi olanıdır.

➢ Birleşik Krallığı'n toplam nüfusunun 60 milyondan fazla olduğu bilinmektedir ve 
bunun %85'i İngiltere'de yaşamaktadır.

➢ İngiliz toplumu, geleneklerine bağlı, yasalara, devlete ve topluma saygılı bir yapıya 
sahiptir.

➢ Dünya’da en çok uluslararası öğrenci barındıran İngiltere’de yaşamak kaliteli bir 
eğitimin yanı sıra dünya standartlarında bir yaşam ve eğlence anlamına da 
gelmektedir. Büyük bir ülke olmamasına rağmen çeşitli aktivitelere imkan 
tanımaktadır. 

➢ İngiltere 2017 yılından itibaren Avrupa Birliği'nden ayrılma (Brexit) sürecini resmen 
başlatmıştır. 

➢ Para birimi İngiliz sterlinidir. (£)

İngiltere'de Eğitim Sistemi:

➢ İngiltere’de üniversiteler dünyaca ünlüdür ve pek çok bilimsel alanda söz sahibidir. 

➢ Birleşik Krallık'ta İskoçya dışındaki bölgelerde lisans eğitimi 3 yıldır.  Bazı teknik 
bölümlerde ise bu süre 4 yıla kadar uzayabilir. 

➢ Ülkede akademik yıl çoğu üniversitede Eylül ve Ekim aylarında başlar. 

➢ İngiltere'de üç dönemli bir eğitim sistemi vardır. Her bir dönem 10-14 hafta 
uzunluğundadır. Noel ve Paskalya zamanlarındaki tatiller ile  Temmuz ayının 
yarısında başlayıp Eylül ayının yarısına kadar süren uzun bir yaz tatili vardır. 

➢ İngiliz üniversiteleri tarz olarak öğrencileri bağımsız düşünme ve karar verme 
konularında eğitir ve onlara araştırma yapma imkanlarını sağlar. 

➢ Türk öğrencilerin İngiltere’de lisans eğitimi alabilmeleri için öncesinde 1 yıllık bir 
hazırlık (Foundation) programlarına katılmaları gerekmektedir. Foundation 
Programın amacı eğitim sistemi İngiltere’den farklı olan ülkelerden gelen 
öğrencilerin oradaki eğitim sistemine adapte olmalarını sağlamak ve eğitimlerindeki 
eksik kredileri tamamlamaktır. Foundation programı almadan bir programa kabul 
almak çok zordur. Yine de, öğrencilerin lisede aldığı eğitimin donanımına göre 
üniversitelerin 1. sınıfına başlamak üzere de kabul alma olasılıkları vardır.

➢ Öğrenciler Foundation eğitiminde okumak istedikleri bölüme göre dersler alırlar ve 
Foundation eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler üniversitelere kabul edilirler. 
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➢ İngiltere'de 160 adet diploma verme yetkisi olan üniversite ve kolej vardır. Bunlar 
dışında, ders verebilen ama diploma verme yetkisi olmayan 700 civarı kurum vardır.

İngiltere'de Üniversitelerine Başvuru:

➢ İngiltere'deki üniversitelere başvuru yapmadan önce okumak istenen programları  
araştırmak üzere bu web sitesinden yararlanılabilir: unistats.direct.gov.uk 

➢ İngiltere'deki üniversitelere başvuru online olarak UCAS (Universities & Colleges 
Admissions Service) üzerinden yapılmaktadır.

➢  UCAS öğrencilere dosyalarının başarılarına göre doğru üniversite seçeneği 
sunmakta, başarılı bir başvuru yapabilmeleri için tavsiyeler vermekte ve eğitim 
kurumları ile ilgili öğrencileri bilgilendirmektedir. 

➢ UCAS başvurularında öğrenciler 5 üniversite tercihi yapabilmektedirler. Bunları aynı 
anda seçebileceği gibi, tercihlerini daha sonra da tamamlayabilmektedir.

Başvuru takvimi:

➢ Aşağıdaki tarihler UCAS üzerinden yapılabilecek son başvuru tarihleridir:

• Tıp, Diş Hekimliği, Veterinerlik bölümleri ve Oxford ve Cambridge Üniversiteleri'nin
tüm programları: 15 Ekim

• Sanat ve tasarım programları dışındaki diğer tüm programlar: 15 Ocak

• Sanat ve tasarım programları: 24 Mart

• 30  Haziran  en  son  başvuru  tarihidir.  Bu  tarihten  sonraki  başvurular  doğrudan
üniversitelere yapılmalıdır.

➢ Başvuru sonrası şartlı kabul olursa gerekenler:

• Mevcut eğitimin bitirilmesi

• Belli seviyede mezuniyet derecesi (not ortalaması)

• Ek bir referans

• İngilizce yeterlilik belgesi: IELTS / TOEFL gibi bir sınav sonucu veya İngiltere'de dil 
hazırlık programına katılım.

➢ Şartsız kabul olursa gerekenler:

• Üniversitenin teklifinin kabul edilmesi

• Depozitonun yatırılması

• Eğitim kurumu tarafından hazırlanan vize mektubunun alınması (CAS)

Dosya oluşturma:

➢ İngiliz üniversitelerine başvuru aşamasında genel olarak aşağıdaki belgeler istenir:

• Lise Diploması

• Transkript
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• Öğretmenlerden alınacak iki tane referans mektubu

• Niyet mektubu

• IELTS veya TOEFL skoru

• Varsa çalışma / staj tecrübesine dair belgeler

➔ Üniversiteler:

University of Oxford www.ox.ac.uk 

University of Cambridge https://www.cam.ac.uk 

City University of London https://www.city.ac.uk 

University of Nottingham https://www.nottingham.ac.uk 

University of Kent https://www.kent.ac.uk 

University of Surrey https://www.surrey.ac.uk 

University of Exeter https://www.exeter.ac.uk 

King's College London https://www.kcl.ac.uk 

Royal Holloway University of London https://www.royalholloway.ac.uk/

University of Bath www.bath.ac.uk 

Durham University https://www.dur.ac.uk 

University College London (UCL) https://www.ucl.ac.uk 

University of Manchester www.manchester.ac.uk 

University of Brighton https://www.brighton.ac.uk 

University of  Westminister https://www.westminster.ac.uk 

University of Goldsmiths https://www.gold.ac.uk 

University of Sheffield https://www.sheffield.ac.uk 

University of Birmingham https://www.birmingham.ac.uk 

• Tüm üniversitelerin listesi ve haklarında bilgiler için:

https://www.hotcourses-turkey.com/study/uk/international/schools-colleges-
university/210/list.html

• İngiltere'de eğitim ile ilgili genel konulara ulaşmak ve araştırma yapmak için: 
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https://www.hotcourses-turkey.com/uk/

• İngiliz  konsolosluğu resmi kuruluşu olan British Council'e ulaşmak için: 
https://www.britishcouncil.org.tr/

Vize :

➢ İngiliz üniversitelerinde eğitim için “Tier4 General Student Visa” verilir. 

➢ Bu vize türüne başvuru yapabilmek için, müracaat öncesinde en az 28 gün boyunca
bir banka hesabında okul ve yaşam giderleri miktarının bulunmuş olması gerekir. 

➢ Banka hesabı öğrenci veya anne/babaya ait olabilir. 

➢ Hesabın anne/babaya ait olması halinde dokümanlara bir de “sponsorship” mektubu
eklenir.

➢ Gerekli evraklar:

• Vize Başvuru Formu

•  Pasaport

• Nüfus cüzdanı fotokopisi

• Vukuatlı nüfus kayıt örneği

• Üniversitenin vereceği kabul mektubu

• Ailesinin veya kendisinin maddi durum belgeleri

• İngilizce eğitimi alındığına dair belgeler

• Tapu ve araç ruhsat fotokopisi

• Seyahat sağlık sigortası

• Erkekler için askerlik durumu belgesi

• Öğrenciler için İngilizce tercümeli öğrenci belgesi

• Öğrenci olmayanlar için son mezun olduğu okuldan diploma veya İngilizce tercümeli
çıkış belgesi

• Evlilik cüzdanı fotokopisi (Evliler için)

Konaklama:

➢ İngiliz üniversitelerinin hemen hepsi yabancı öğrencilere ilk sene okul yurdunda 
konaklama garantisi verirler. Bunun için belli bir tarihten önce başvuru yapmış olma 
şartı aranabilir. 

➢ İngiliz üniversitelerinin yurtları genellikle ‘tek kişilik standart oda’ veya ‘en-suite oda 
(banyo ve tuvaleti kendi içinde)’ şeklinde seçenekler sunarlar. 

➢ Bazı yurtlarda mutfağın da dahil edildiği ‘stüdyo flat’ seçenekleri vardır. 
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➢ Okul yurtlarında uzun dönem konaklama için kontrat yapılır ve konaklama ücreti 
okulun bu konudaki politikasına göre peşin veya 2-3-4 taksit halinde ödenebilir. 

➢ Konaklama seçeneğine göre fiyatlar değişmekle birlikte aylık ortalama 400-800 
GBP tutarındadır.

➢ Konaklama ile ilgili araştırmalar için şu web siteleri incelenebilir: 

• www.accommodationforstudents.com 

• www.hostuk.org.uk 

• www.ukcisa.org.uk 

Avantajlar: Dezavantajlar: Ücretler:

(2017)

Kampüste konaklama 
(Yurt)

- Ülkeye ve 
üniversiteye hızlıca 
alışmak.
- Farklı ülkelerden 
gelmiş arkadaşlar 
edinmek.
- Kampüslerin sunduğu
sosyal imkanlardan  
yararlanabilmek. 
- Ulaşım masrafı ve 
trafik derdinden muaf 
olmak.
- Yemek yapma 
zorunluluğu olmaması.

- Sürekli aynı ortamda 
bulunmak.
- Paylaşımlı odalarda, 
kişisel farklılıklara 
adapte olma ve birlikte 
yaşama zorluğu.

 Aylık ortalama

 £ 150 - £ 200 

Özel yurtta konaklama - Kaliteli bir konaklama 
imkanı sunması. 
-Üniversite yurtlarına 
göre sosyal imkanlar 
ve hobi fırsatlarının 
fazla olması.

- Fiyatları üniversite 
yurtlarından daha 
pahalı olması.
-Kampüsün sosyal 
yaşamının dışında 
kalma.

 Aylık ortalama 

£ 200 - £ 350

Ev-Oda kiralama  - Kampüs dışındaki 
yaşama katılabilme.
- Kişisel alana sahip 
olma konforu.
- İstediğin gibi 
beslenme özgürlüğü.

- Okul ortamında uzak 
kalmak.
-Tanımadığı kişilerle 
aynı evde yaşamak 
zorunda olmak.

Şehirler arasında 
değişmektedir. 
Kalitesine ve 
büyüklüğüne göre 
ortalama

 £ 300- £ 500  

Aile yanında 
konaklama

- Düzenli bir oda, 
yemek ve temizliğe 
sahip olmak. 
- Güvenli bir ortamda, 
yetişkinlerle de iletişim 
kurma şansı.

- Çok çocuklu bir 
ailenin yanında rahat 
etmeme olasılığı.

aylık ortalama £200-
£300
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Öğrenim ücretleri ve yaşam giderleri*:

 

➢ Öğrenim ücretleri*:

• Sanat ve Beşeri Bilimler: £ 15000 - £ 20000 

• Fen Bilimleri: £ 17000 - £ 25000 

• Tıp, Eczacılık gibi klinik çalışma gerektiren programlar: £ 17000 - £ 35000 

2017-2018 Manchester Londra

Eğitim ücreti £ 15000 £ 20000

Konaklama £ 3000 £ 6500

Faturalar (elektrik, su, gaz) £ 400 £ 850

Ulaşım £ 1250 £ 1500

Yemek £ 2,500 £ 3000

Alışveriş £ 900 £ 1650

Ekstra eğitim masrafları £ 155  £ 570

Sosyal harcamalar £ 1000 £ 1500

Toplam £24205 £ 35570

* Ücretler 2017-2018 eğitim yılına aittir.

Burslar:

➢ İngiltere'de lisans programları için yaygın bir burs bulunmaz.

➢ Kısmi burslar %10-%50 oranları arasında değişiklik gösterir.

➢ Öğrenciye verilen burs oranı ne kadar yüksekse akademik olarak o kadar yüksek bir
performans beklenir.

➢ Burs seçenekleri hakkında https://study-uk.britishcouncil.org/ web sitesi incelenmeli 
veya üniversitelerin uluslar arası ofisleri ile irtibata geçilmelidir. 

Kaynak:

https://www.britishcouncil.org.tr/

https://study-uk.britishcouncil.org/

https://www.hotcourses-turkey.com

http://www.ingilterekonsoloslugu.net/
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