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BİRLEŞİK KRALLIK’TA EĞİTİM 

Biz kimiz?

Neden Birleşik Krallık?

En çok tercih edilen programlar

Eğitim ücretleri

Kabul şartları

Nasıl araştırma yapmalıyım?

Başvuru süreci

Burslar

Vize

Birleşik Krallık’ta Yaşam



BİZ KİMİZ?

• British Council, Birleşik Krallık’ın kültürel ilişkiler ve eğitim fırsatlarından
sorumlu uluslararası kuruluşudur

• Kültür-sanat, İngilizce, eğitim ve sivil toplum alanlarında çalışıyoruz

• Eğitimde fırsatlar yaratmak
• Yükseköğretim alanında Türkiye ve Birleşik Krallık arasında iş birlikleri

• Birleşik Krallık’ta Eğitim 

• Mezunlar Platformu

• Bilim
• Araştırmacı Platformu
• Newton-Katip Çelebi Fonu
• STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik)



NEDEN BİRLEŞİK KRALLIK’TA EĞİTİM?



NEDEN BİRLEŞİK KRALLIK’TA EĞİTİM?

• Birleşik Krallık’ta Eğitim – Online etkinlik

• 2-30 Kasım 2020

• https://study-uk-events-
we.britishcouncil.org/

• Birleşik Krallık üniversiteleri ile Okul
Ziyaretleri

• Dijital kampanyalar

• Facebook canlı yayınları

• Mezun Ödülleri

• Birleşik Krallık’ta Eğitim sunumları

• E-bültenler

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


NEDEN BİRLEŞİK KRALLIK’TA EĞİTİM?

• Dünya standartlarında tanınan programlar

• Benzersiz eğitim ve yenilikçilik geleneği

• Kariyer planlarına yönelik eğitim

• Bilimsel ve yaratıcı alanlarda lider

• Yakın mesafe ve ulaşım kolaylığı

• Daha kısa süren lisans program seçenekleri ile yaşam ve eğitim masrafları
açısından daha az maliyetli



BİRLEŞİK KRALLIK’TA EĞİTİM

TEAL
~ 160 diploma verebilen

üniversite ve kolej (yetkili
kurumlar)

(listelenmiş kurumlar)

~ 700 ders veren ama 
kendi diplomasını 
veremeyen kolej



BİRLEŞİK KRALLIK’TA NE KADAR TÜRK ÖĞRENCİ 
VAR?

4.130 Türk öğrenci
(2018/2019 HESA)

2/3’ü lisansüstü öğrenci



EN ÇOK HANGİ PROGRAMLAR TERCİH EDİLİYOR?

• İşletme & iktisadi bilimler

• Sosyal bilimler

• Mühendislik & teknoloji

• Biyoloji bilimleri

• Yaratıcı sanatlar & tasarım



LİSANS EĞİTİMİ



DİPLOMA DERECELERİ NELER?

• Akademik Hazırlık Programları

• 3 yıl süren lisans programları – İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda

• Bachelor of Arts (BA)

• Bachelor of Law (LLB)

• Bachelor of Business Administration (BBA)

• Bachelor of Music (BMus)

• Bachelor of Education (BEd)

• Bachelor of Veterinary Science (BVSc)

• Bachelor of Science (BSc)

• Master derecesinde programlar - MEng, MChem veya MA - İskoçya



BAŞVURU KRİTERLERİ NELERDİR?

• Sınav istenmez

• Lise diploması

• Transcript

• Akademik referans

• Niyet mektubu

• İngilizce seviyesini gösteren resmi belge
• IELTS/TOEFL

• Başvurular UCAS üzerinden - www.ucas.com

http://www.ucas.com/


UCAS

• Online başvuru

• www.ucas.com

• 35 bin program 

• Program arama

http://www.ucas.com/


UCAS ÖNEMLİ BİLGİLER

En fazla 5 programa başvuru

Bazı programlara başvurular kısıtlıdır

- Tıp, veterinerlik ve dişçilik – en fazla 4 program seçilebilir

- Oxford veya Cambridge
Başvuru ücreti

- Bir program: 20 Sterlin

- İki ile beş program: 25 Sterlin

Eşit derecede başvurular değerlendirilir

Gizlilik önceliklidir



UCAS ÖNEMLİ BİLGİLER

19 Mayıs 2020: Başvuru sistemi açılış: 2021 başlangıçlı programlar için

8 Eylül 2020:         İlk tamamlanan başvuruların kabülü

15 Ekim 2020: Tıp, veterinerlik, dişçilik, Oxford ve Cambridge için son başvuru tarihi

15 Ocak 2021: İlk son başvuru tarihi (Başvurular eşit olarak değerlendirilir ve öncesinde red bilgisi paylaşılmaz

25 Şubat 2021 Extra dönemi başlangıcı

30 Haziran 2021: Clearing öncesi son başvuru tarihi

19 Ekim 2021: Clearing dönemi bitiş



BAŞVURUMDAN SONRA NE OLUR?

• Üniversiteler başvuruyu değerlendirdikten sonra karar verir
• Kabül

• Şartsız kabül
• Şartlı kabül

• Başarısız

• Başvuru sahibi bütün tercih ettiği üniversitelerden yanıt aldıktan sonra seçim yapar;
• firm – en çok istenen program
• insurance – genellikle kabul şartları ‘firm’ olarak seçilen programın giriş koşullarından daha düşüktür, ilk 

tercihine yerleştirilemeyen öğrenciler için yedek plan

• Öğrencinin ‘insurance’ seçeneği olmak zorunda değil.

• Öğrenci şartsız kabul edildiği programı kabul ederse diğer tüm kabülleri red etmesi gerekir.



BAŞVURU SÜRECİ NASILDIR?

Öğrenci program araştırır

UCAS Undergraduate Apply’a kayıt olur

Başvuruyu tamamlar ve ödemeyi yapar

Referans eklenir (yurtdışı eğitim danışmanı/referansı veren kişi tarafından)

Danışmanınız başvurunuzu UCAS’a online olarak gönderir

UCAS başvuruyu işleme alır ve başvurulan üniversitelere gönderir

Üniversite/ler başvuru karar süreci tamamlanır (teklif veya başarısız başvuru)

Öğrenci başvurusunu sistemden takip eder

Öğrenci gelen tekliflere yanıt verir

Üniversite öğrencinin yerini onaylar



NİYET MEKTUBU NEDEN ÖNEMLİDİR?

• Aynı ortalamaya sahip diğer öğrencilerin önüne geçebilmek için bir şans

• Niyet mektubunun ağırlığı üniversiteye ve programa göre değişir

• Üniversiteler için önemli bir seçim kriteri (Russell Grup üniversiteler dahil)

• Kısa ve öz olmalı: 4 bin karakter limiti veya 47 satır yazı yazma hakkı var

• Aynı niyet mektubu tüm üniversitelere gönderilir



BAŞARILI BİR NİYET MEKTUBU İÇİN ÖNERİLER

Güçlü bir açılış cümlesi ile başlayın 

Mükemmel bir niyet mektubu yoktur – kendinize özgü olun

Öğretmeninizin/hocalarınızın yazdığı referans ile uyuşmalı

% 80 akademik

%20 müfredat dışı aktiviteler

Dürüst olun



ÜNİVERSİTELER BAŞVURUDA NEYE BAKAR?

Bağımsız/kendi başına çalışabileceğine dair beceriler

Kendinin farkında olmak, motivasyon, istek ve sorumluluk sahibi olması

Programın ne olduğunu anlamış olması

Sayı ve yazı okuyabilme bilgisi

Makale yazma becerisi

Araştırma becerisi

Zaman yönetimi becerisi

Program içeriğinin ötesinde daha fazlasını yapma isteği



PROGRAM SEÇERKEN NELERE DİKKAT 
ETMELİYİM?

Başvuru/kabul 
Kriterleri

Lokasyon/Şehir

Üniversitenin 
uluslararası 

nüfusu

Eğitim dışı 
aktiviteler

Sizin alanınızda 
çalışan 

akademisyenler

Konaklama 
imkanları

Yaşam Maliyetleri



BURSLAR

• Kısmi burslar - yüzde 10 ila 50

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

• Üniversitelerin Uluslararası Ofisleri

• Resmi burslar: Lisansüstü eğitim programlarına yönelik
• www.chevening.org

• www.opensocietyfoundations.org/grants

• www.meb.gov.tr

• www.tubitak.gov.tr

https://study-uk.britishcouncil.org/
http://www.chevening.org/
http://www.opensocietyfoundations.org/grants
http://www.meb.gov.tr/
http://www.tubitak.gov.tr/


İNGİLİZCE YETERLİLİĞİMİ NASIL  ÖLÇERİM?

• Genel ve Akademik

• Kağıt kalem ile ya da bilgisayar üzerinden

• 2 saat 45 dk: 
• Dinleme (30 dk)
• Okuma (60 dk)
• Yazma (60 dk)
• Konuşma (15 dk)

• Konuşma sınavı aynı gün, 3 gün önce veya 3 sonra

• Adana, Ankara, Antalya, İstanbul ve İzmir

• İki gün kalana kadar kayıt

Bilgi: www.britishcouncil.org.tr

http://www.britishcouncil.org.tr/


İNGİLİZCE YETERLİLİĞİMİ NASIL  ÖLÇERİM?

Road to IELTS 

• Sadece British Council üzerinden kayıt yaptıran adaylar için

• 30 saatlik online kurs içeriği

• Adaylardan ve öğretmenlerden tavsiye içeren ve sınav sırasında
yapılması/yapılmaması gerekenler hakkında bilgi

• Dinleme, okuma, yazma ve konuşma bölümlerine hazırlık için alıştırma ve e-
kitaplar

• Deneme sınavları

• Dünyadaki diğer öğrencilerle kendinizi karşılaştırma fırsatı

• Ayda iki kere IELTS webinarı

• Canlı eğitmen + facebook üzerinden konusunda uzman kişiyle soru/cevap



BAŞVURUMDAN SONRA NE OLUR?

Şartlı kabül 

Mevcut eğitimin bitirilmesi

Belli seviyede mezuniyet
derecesi

Ek bir referans

İngilizce yeterlilik belgesi

IELTS/ TOEFL/ Pearson 
Akademik sınavlarından biri

İngiltere’de İngilizce hazırlık 
programına katılım

Şartsız kabül

Teklifi kabul et

Depozitoyu öde

Eğitim kurumu tarafından 
hazırlanan vize mektubunu 

(CAS) al



EĞİTİM ÜCRETLERİ NE KADAR?

Ortalama yıllık eğitim ücreti

Sanat ve beşeri bilimler: £15,000 ila £20,000

Fen bilimleri: £15,000 ila £25,000

Klinik çalışmaları gerektiren programlar; tıp, eczacılık gibi: £20,000 ila £35,000 

MBA: £20,000 ila £34,000+



PROGRAM ARAŞTIRMASI NASIL YAPABİLİRİM?

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

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


PROGRAM ARAŞTIRMASI NASIL YAPABİLİRİM?

https://discoveruni.gov.uk/

https://discoveruni.gov.uk/


BİRLEŞİK KRALLIK’TA YAŞAM



NE KADAR BÜTÇEYE İHTİYACIM VAR?

Yaşam masrafları

- Yemek

- Konaklama

- Giyim

- Sosyal aktivite harcamaları

Yaklaşık £ 850-1200



KONAKLAMA NASIL AYARLAYABİLİRİM?

• Eğitim alacağınız üniversite ile

• Acentanız ile

• Konaklama ayarlama hizmeti veren firmalar ile

• Eğitiminize başlamadan önce mümkün olduğunca erken kalacağınız yeri
ayarlayın

• Konaklama türüne göre fiyatlar değişir
• Haftalık olarak £130 - £200



KONAKLAMA SEÇENEKLERİM NELER?

• Üniversitenin yurtları
• Diğer öğrenciler ile ortak ev veya daire
• Stüdyo daireler/oda kahvaltı
• Aile yanı konaklama
• Oteller

• Seçenekler için:
• www.accommodationforstudents.com
• www.hostuk.org.uk
• www.ukcisa.org.uk

http://www.accommodationforstudents.com/
http://www.hostuk.org.uk/
http://www.ukcisa.org.uk/


HANGİ VİZEYE İHTİYACIM VAR?

Yetişkin Öğrenci – T4 (Genel) Vize

• Puanlama Sistemi – Adayların başvuru için 40 puan toplamaları gerekir
• 30 puan Kabul belgesi – Confirmation of Acceptance of Studies (CAS) 
• 10 puan Yaşam ve eğitim masraflarınızı karşılayabileceğiniz belgeler / sponsorunuzdan resmi bir belge

• 28 gün kuralı – Yaşam ve eğitim masraflarını karşılayacak meblağın öğrenci/velinin hesabında 28 gün
tutulduğunu gösteren belge

• Yaşam masrafları hesaplaması:

• Londra merkezinde yaşayacaklar için £1,265 * 9 ay = £11,385

• Londra merkezi dışında yaşayacaklar için £1,015 * 9 ay = £9,135

• www.gov.uk

• Başvurularınızı en geç 2 ay öncesinden yapın !

http://www.gov.uk/


EĞİTİMİM SIRASINDA ÇALIŞABİLİR MİYİM?

• Tier 4 (Genel) Öğrenci vizesi ile çalışma

• Eğitimleri sırasında 20 saati geçmemek üzere yarı zamanlı, tatillerde tam zamanlı

• Eğitiminin bir parçası ise eğitiminin %50’sini geçmemek kaydıyla

• 2020-2021 girişli öğrenciler eğitimini bitirdikten sonra Birleşik Krallık’ta iki
yıl kalma ve çalışma hakkına sahip

www.gov.uk/government/news/uk-announces-2-year-post-study-work-visa-
for-international-students

http://www.gov.uk/government/news/uk-announces-2-year-post-study-work-visa-for-international-students


SAĞLIK HİZMETLERİNİ KULLANABİLİR MİYİM?

• Sağlık hizmeleri ücretsizdir

• Bilgi için üniveritenize başvurun



BİZE NASIL ULAŞABİLİRSİNİZ?

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

• www.britishcouncil.org.tr

• studyuk.turkey@britishcouncil.org

• 0212 355 5657

Eğitiminizde başarılar dileriz!

British Council

Eğitim Bölümü

https://study-uk.britishcouncil.org/
http://www.britishcouncil.org.tr/
mailto:studyuk.turkey@britishcouncil.org

