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İNGİLTERE YAZ OKULU PROGRAMI BİLGİ FORMU 

East London Üniversitesi Yaz Okulu 

Programımız, Londra’nın güneybatsında, Thames nehri üzerinde bulunan East London 

Üniversitesi’nin Docklands kampüsünde gerçekleşecektir. 

Tarihler: 26 Temmuz – 09 Ağustos 

Merkez Kapasitesi: 650 öğrenci 

Öğrenci Dağılımı: İtalyan, Rus, Çinli, Fransız, Sırp ve Brezilyalı öğrenciler  

Adres: Embassy Summer Schools, University of East London, Docklands Campus, E16 2RD  

Acil telefon hattı: +44 7771 845978  

Dersler: Hafta içi her gün 4 saat üniversite dersliklerinde İngilizce eğitimi verilecektir. Dersler bir 

hafta sabahtan öğleden kadar, diğer hafta öğleden akşama kadar yapılacaktır. İlk Pazartesi sabahı 

seviye tespit sınavı yapılarak öğrenciler seviyelerine uygun sınıflara dağıtılacaktır. Ders materyalleri 

okul tarafından temin edilecektir. Kurs bitiminde öğrencilerin devam ve başarı durumlarına göre 

sertifika verilecektir.  

 

Aktiviteler & Geziler: Hafta içi her gün dersten önce veya dersten sonra Londra gezileri 

yapılacaktır.  Kampüsün içinde metro istasyonu vardır, çocuklar hem Türk grup liderleri hem de 

yabancı liderler eşliğinde, kampüs içinden metroya binerek Londra’nın çeşitlerlerindeki gezilere 

gideceklerdir. Metro ulaşımı ücretsiz olarak okul tarafından karşılanacaktır. Her Cumartesi, farklı 

bir şehire tam gün gezi düzenlenecektir. Tüm bu gezilere ilaveten, nromalde ekstra ücrete tabi olan 

Madame Tussauds Müze Gezisi ve London Eye gezileri, Karya International tarafından 

öğrencilerimize ücretsiz olarak verilecektir. Her gün akşam 19.30 – 22.30 saatleri arasında 

kampüste çeşitli akitiviteler düzenlenmektedir. Öğrencilerin her aktivite ve geziye katılmaları 

beklenmemekle beraber, her öğrencinin ilgisini çekebilecek çeşitlilikte aktivite düzenlenmektedir.  

NOT: Okul, öğrencilerin talepleri doğrultusunda çeşitli ekstra ücretli geziler düzenleyebilir (Önemli 

bir futbol maçı, tenis turnuvası, müzikal veya eğlence parkı gibi. Bu gezilere katılım kesinlikle 

zorunlu değildir. Böyle bir geziye katılmak isteyen öğrencimiz olursa, Türk öğretmenlerimiz grubu 

yalnız bırakamayacakları için, bu öğrenciler ancak ve ancak velilerinden onay alınmak koşuluyla, 

okul liderlerine emanet edilerek gönderilebilirler. Bu konuda öğrencilerin kendi güvenlikleri 

açısından fazla ısrarcı olmamalarını rica ediyoruz) 
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Konaklama & Yemekler: Öğrencilerimiz, yanı kampüste bulunan üniversite yurtlarında, tek kişilik 

özel banyolu odalarda konaklayacaklardır. Her yurt binasında, katlarda kilitli koridorlar vardır. Her 

koridor 5-7 adet tek kişilik odadan oluşmaktadır. Her koridorda ayrıca bir ortak kullanım alanı 

vardır. Burada öğrencilerin bir arada vakit geçirmeleri mümkündür (ocak, kettle gibi elektrikli 

aletler kullanıma kapalıdır, öğrencilerin yanlarında bu tür araçlar getirmeleri kesinlikle yasaktır). 

Her odada yatak (çarşaf-yastık takımları yeni takılmış halde), çalışma masası, buzdolabı, küçük bir 

yemek masası ve banyo bulunmaktadır. Banyolar çok büyük olmamakla beraber herkesin kendi wc, 

duş alanı vardır. Tuvalet kağıdı, sabun, çöp poşeti gibi malzemeler oul tarafından verilmekte olup, 

şampuan gibi kişisel bakım ürünleri verilmemektedir. Odaların temziliği haftasonları yapılmaktadır. 

Yemekler, kampüs içinde yemek salonunda günde 3 öğün açık büfe şeklinde sunulmaktadır. Gezi 

günlerinde sabahtan öğrencilere paket yapılmış öğle yemekleri verilmektedir. Kahvaltıda meyve 

suyu, corn flakes, kızarmış ekmek ve tereyağı, paket reçeller, çay, kahve ve su sunulmaktadır.  

 

Grup Lideri & Gözetim: Grubumuzla birlikte gidecek olan öğretmenlerimiz ASLIHAN ORHAN, 

BAŞAK ÖZSOY ve FATMA GÖZDE ENGİNLER’dir. Ayrıca, öğretmenlerimiz dışında, program boyunca 

herhangi bir ihtiyaç oluşması halinde destek verebilmek için, Karya International Müdürü Ebru 

Engin de 26 Temmuz – 09 Ağustos tarihleri arasında gruba eşlik edecek, grupla aynı kampüste 

kalacaktır. Çocukların herhangi bir şekilde serbest kalmaları veya program dışına çıkmaları 

mümkün olmayacaktır. Çocukların her akşam saat 22.30’da kendi koridorlarına girmiş olmaları, 

23.00’te de odalarına çekilmeleri beklenmekte ve kontrol edilmektedir. 

 

Sigorta: Öğrencilerimize, seyahatlerinin tamamını kapsayan bir Seyahat Sağlık sigortası 

yaptırılmıştır. Öğrenci dosyasına eklenecektir. Öğrencilerin İngiltere’de bulundukları süre boyunca, 

acil sağlık hizmetleri ücretsiz olarak tüm sağlık kuruluşlarında karşılanmaktadır. Ekstra bir sağlık 

sorunu olması halinde ise, sigorta şirketi, yapılan masrafları Türkiye’ye dönüşte iade etmektedir. 

 

Seyahat: Öğrencilerimiz uçak biletleri de dosyalarına eklenecektir. Pegasus Havayolları ile 

uçacaklardır. Uçuş Kayseri Erkilet Havalimanı – İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı – Londra 

Stansted Havalimanı şeklinde gerçekleşecektir. Uçuş yaklaşık 4 saat sürmektedir. Uçuş esnasında 

cep telefonları ve diğer cihazların kapalı veya uçak modunda olması gerekmektedir. Uçuş detayları 

aşağıdaki gibidir: 

26/07/2015 PC167  Kayseri - İstanbul 10:20 11:40  

26/07/2015 PC503  İstanbul - Londra 14:05 16:25  

 

(TR saatiyle 18:25’te Londra’ya inecekler, TR saatiyle 19.05’te Londra’dan bineceklerdir) 

 

09/08/2015 PC504  Londra - İstanbul 17:05 22:45 

09/08/2015 PC4464 İstanbul - Kayseri 23:50 01:20 
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Tüm grubumuzun, 26 Temmuz Pazar günü sabahı saat en geç 09.00’da Kayseri Erkilet 

Havalimanında bulunmaları gerekmektedir.  

Londra’da havaalanından okula ve okuldan havaalanına özel bir transfer organize edilmiştir. 

Grubumuz bu transfer otobüsüyle ulaşım sağlayacaktır. 

 

Valiz: Öncelikle, bagaja verilecek valizler maksimum 20 kg ağırlığında olmalıdır. Ayrıyeten 7kg da el 

bagajı hakkı vardır. Çocukların özellikle gidişte rahat etmeleri adına 20 kg geçmeyen tek bir bagaj 

ve bir de sırt çantası ile seyahat etmeleri tercihimizdir. Sırt çantalarına veya El bagajjarına kesinlikle 

kesici aletler veya 200 ml’yi geçen sıvı madde koyulmamalıdır.  

 

Valize koyulması gerekenler:  

 Pamuklu T-shirtler (bolca)  

 Mutlaka en az 2 adet pantolon (kot değilse bile 

ince canvas pantolon uygun olabilir) 

 En az 2 çift rahat spor ayakkabı 

 En az 2 adet uzun kollu kapşonlu sweatshirt veya 

hafif mont 

 Yer kaplamayacak, bir çift parmak arası terlik 

 Banyo Havlusu (yer kaplamayacak, ince peştemal 

tarzı bir şey uygun olabilir) 

 İngiltere Priz Dönüştürücü (yanda örnek fotoğraf 

bulunmaktadır. Elektirkçilerde veya bazı büyük tekno 

marketlerden satın alınabilir) 

 Şampuan, sabun, krem, sprey tarzı kişisel bakım ürünleri  

 Seyahat boyu, küçük bir saç kurutma makinesi (bazı 

yurtlarda bulunuyor ancak hepsinde yok, birkaç öğrenci 

anlaşıp bir adet götürebilirler) 

 İki hafta içinde çamaşır yıkama ihtiyacı olmayacaktır, 

ancak olursa, kampüste imkan vardır. Makine başına 

yıkama ve kurutma toplam £3 gibi bir ücreti vardır. 

 Lütfen unutmayınız, dikkate alınması gereken en önemli nokta, öğrencilerin 2 hafta 

boyunca rahat olmalarını sağlamaktır. O nedenle, rahatsız kıyafet ve ayakkabılar tercih 

edilmemelidir. 7 gün 24 saat, sabahtan akşama kadar yoğun ve yorucu bir program 

geçirecek olan öğrencilerimizin konforu ve mutluluğu adına bu noktaya özen gösterilmesini 

rica etmekteyiz. 

 Ağustos ayı içinde Londra’da maksimum ortalama sıcaklık 21 derece, en düşük ortalama 

sıcaklık da 13 derecedir. Gündüzleri zaman zaman sıcak olabilmekle beraber, akşamları 

serin geçmektedir. Özellikle, kampüsümüz nehir kıyısında bulunduğu için, akşam serinliğine 

ve esintiye öğrencilerin hazırlıksız yakalanmamalarını ummaktayız. 
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Harçlık: Öğrencilerin İngiltere’de günde üç öğün yemekleri pakete dahildir. Sadece içecek, 

dondurma vs gibi harcamaları olabilir, ya da hatıra olacak ufak tefek alışverişleri olabilir. Haftalık 

ortalama 100£-150£ yeterli olacaktır. Öğretmenlerimiz paraları saklamak konusunda yardımcı 

olacaktır. Merkezde bir kasa mevcuttur, fazla para ve pasaportlar saklanabilir. Konaklama girişinde 

okul tarafından öğrencilerden £30 depozito alınıp, çıkışta iade edilecektir.  
 

Telefon Hattı: Öğrenci dosyalarına Lyca Mobile telefon kartları eklenecektir. Bu kartlar ücretsiz 

olup, grubun tamamı birbirini ücretsiz olarak arayıp mesajlaşabileceklerdir. Bu kartların kullanımı 

zorunlu değildir, öğrenciler TR hatlarını da yurtdışına açtırıp o kartlarla gelebilirler, ancak grup 

iletişiminin kesintisiz olması adına, en azında eski tip bir yedek telefon verilip, bu kartları da 

kullanmalarını önermekteyiz.  

Eğer öğrenci sadece Lyca Mobile hattı kullanacaksa (TR hattını götürmeyecekse), Türkiye ile 

iletişim kumak için paket satın alması gerekebilir: 

 Türkiye’ye 200 dakika arama paketi ücreti £10 ‘dur 

İsteyen velilerimizin, grup için açılacak olan whatsapp grubu üzerinden Ebru Hanım’a cihaz 

modellerini (sim kartların uygun ebatta kesilebilmesi için) en geç 22.07.2015 tarihine kadar 

bildirmeleri yeterli olacaktır. İngiltere’ye gidilmeden yüklemeler yapılacaktır. Ücretleri çocukların 

yanlarında getirmeleri uygun olacaktır. 
 

Önemli Not: Aşağıda adı belirtilen öğrencilerimizin dışındaki tüm öğrenciler ve öğretmenlerimiz, 

aynı tarihte Kayseri’den hareket edecek ve aynı tarihte Kayseri’ye döneceklerdir. Biletler organize 

edilmiş olduğu için, seyahat tarih, saat ve parkurlarında herhangi bir değişiklik yapılması mümkün 

olmayacaktır. 

Whatsapp Grubu: Velilerimizi sürekli gruptan ve programdan haberdar etmek adına oluşturulacak 

whatsapp grubuna , okulun iletmiş olduğu listede bulunan numaralar eklenecek olup, gruba 

eklenmesini istediğiniz farklı numaraları lütfen 0 554 796 91 90 numaralı telefondan Ebru Hanım’a 

iletiniz... 
 

Dosya Teslimi & Son Toplantı: 25 Temmuz Cumartesi günü saat 14.00’da güvenlikteki okul toplantı 

salonunda yapılacaktır. Tüm velilerin mutlaka katılmaları önerilmektedir. 

 

Tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize şimdiden iyi yolculuklar dileriz... 


