
Kişiye Özel 
Yurtdışı Eğitim ve Yaşam Danışmanlığı



İngiltere’de Yaşam

İngiltere’de “Eğitim ve Yaşama” Yolculuk
Başvuru ve işlemleriniz tamam. Artık rahat bir nefes 
alabilirsiniz. Şimdi sıra yeni yaşamınızın başlangıcı ve 
sonrası için hazırlıklarda!

Varış ve Havaalanı Transferleri
Başvuruları onaylanan öğrencilerimizin ve ailelerinin bu 
sürede İngiltere’deki yeni hayatlarına nasıl başlangıç 
yapacağı en önemli konulardan biridir. Çünkü siz 
veya çocuklarınız bizim için çok değerlisiniz. Uçuş 
organizasyonlarınız ve sonrasında gerçekleştireceğiniz 
transfer konusunda da sizi yalnız bırakmayacağız.  Bu 
süreçleri yine UniqueLEC danışmanınız sizlerle birlikte 
planlayıp, süreç boyunca sizlere  rehberlik edecektir.

Konaklama : İngiltere’deki Yeni Yaşam Yerinizin 
Belirlenmesi   
Eğitim veya okul onayınızdan sonra; İngiltere’ye gelerek 
sizlerin isteğine göre okul içinde veya okul çevresinde 
uygun fiyatlı ve güvenilir konaklama hizmeti konusunda 
yine sizlere rehberlik edeceğiz. Güvenilir, referanslı aile 
yanında konaklama veya kişiye özel en uygun fiyatlı 
konaklama seçeneklerini birlikte değerlendirip, sizi en 
mutlu edecek çözüme birlikte ulaşacağız.

İngiltere Vize Hazırlık ve Başvuru Süreci
İngiltere vizesi şartlarında katı kurallar bulunmaktadır. 
Vize başvurusu yapmadan önce danışmanlarımız bu 
konuda size rehberlik edecektir.

 
Vizeler hakkında daha fazla bilgi için,  https://bit.
ly/1AhdY0S sitesini ziyaret edebilirsiniz.
 
UniqueLEC’in en önemli önceliği sizleri/çocuklarınızı 
bu zorlu ve stresi süreçteki her aşamada; soru ve 
sorunlarınızı çözmek/cevaplandırmak. Unutmayın! 
UniqueLEC’te sizlere Türkiye ve İngiltere’de 7/24 destek 
olacak danışmanınız sadece bir telefon kadar yakın.

Ülke / Program Bilgilendirmesi Ve Hazırlık
İngiltere’de okumak isteyen tüm denizaşırı öğrenciler,  
önce vize almalıdır. İngiltere vizesi  şartlarında katı 
kurallar vardır. Vize başvurusu yapmadan önce 
danışmanlarımız size bu konuda tavsiyede bulunacak ve 
rehberlik edecektir. Vizeler hakkında daha fazla bilgi için, 
Birleşik Krallık’taki Lisansüstü Öğrenciler veya Birleşik 
Krallık Sınır Ajansı Web sitelerine bakınız.
 
Çoğu üniversite, öğrencilerine, genellikle ana üniversite 
kampüsünde veya yakınında bulunan özel öğrenci 
odaları sunmaktadır. Üniversitenin sunduğu konaklama 
hizmetinden faydalanmak  istemiyorsanız, pek çok şehirin 
sunduğu özel konaklama imkanlarına bakabilirsiniz. 
Danışmanlarımız bu konuyla yakından ilgilenecektir. 
Amacımız, Türkiye’den  İngiltere’ye kadar olan ve 
İngiltere’deki süreçte çocuklarınızın tüm sorularının 
cevaplayabilmek için ailelerle çalışmak 



İstekleriniz, hedefleriniz, 

yetenekleriniz ve ilgi 

alanlarınız doğrultusunda, 

İngiltere’deki en uygun 

program, kurs, projeye veya 

üniversiteye yönlendirmek 

bizim işimiz. 

Çiğdem Zent Gürel’den
İngiliz eğitim sisteminin yıllardır içinde olan Çiğdem Zent Gürel, 
öğrencilerin seviyesini ve isteklerini göz önünde bulundurarak her zaman 
öğrenciler için en iyisini amaçlıyor. Bu nedenle de okulları, kampüsleri 
ve öğrencilerin yaşayacağı yeri bizzat kendisi görüp değerlendiriyor. 
Herhangi bir sorunla karşılaşmanız halinde kendisine istediğiniz zaman 
ulaşabilirsiniz. 
Unique London Education Consultancy çok yönlü olup eğitimin her 
alanında hizmet vermektedir. Tercihinize göre dil okulu,yaz okulu, 
ortaokul, lise ve üniversite eğitimlerinden yararlanabilirsiniz.
İdeal bir akademik ve sosyal çevrede gelişmek, büyümek ve öğrenim 
görmek her çocuğun hakkıdır. Çocuk için doğru okulu bulmak, duygusal 
ve maddi açıdan alacağınız en önemli kararlardan biridir. Birey ve ailelerin 
en doğru eğitim seçeneklerini bulmak için yardıma ve rehberliğe ihtiyaçları 
vardır.
Bu süreç keyifli ve eğlenceli olabilirken aynı zamanda zorlayıcı, bunaltıcı 
ve stresli de olabilir. Ayrıca bu süreç için zaman ve bilgi gereklidir. İşte bu 
nedenle ailelere ve öğrencilere rehberlik edecek bir danışman; her şeyin 
daha rahat ve kolay ilerlemesini, öğrencilerin kabul sürecinde organize 
ve düzenli olmasını ve daha az stresli bir ortamın oluşmasına olanak 
sağlayacaktır.



Eğitim Seçeneklerimiz

İngiltere'de Yüksek 
Lisans Programları

Öğrencilerimize başta 
İngiltere olmak üzere 

yurtdışında hemen her 
alanda Yüksek Lisans 

(Master & MBA) eğitimi 
danışmanlığı sunmaktayız.

İngiltere’de eğitim sistemi 
dört ana bölümden, 

ilköğretim, orta öğretim, 
ileri eğitim ve yüksek 
öğrenime ayrılmıştır.

Eğitim Koçu öğrencinin 
eğitim hayatındaki başarısını 

yükseltmek için onu 
yönlendiren, yol gösteren, 

bilgi veren kişidir.

İngiltere’de Lisans Eğitimi 
genellikle her yıl Eylül 
sonu ve Ekim başı gibi 

başlamaktadır. Az da olsa 
bazı okulların başlangıcı 

istisna olarak Ocak/
Şubat dönemlerinde de 

başlamaktadır.

İngiltere dil okulları 
yorumlarını araştıran, 

yurt dışında dil okuluna 
gitmeyi düşünen bir kişi 

için tercih edilebilecek en iyi 
losyonlardan biri kesinlikle 

İngiltere’dir.

Bir burs, bir öğrencinin 
eğitimlerini ilerletmesi için 
bir mali yardım ödülüdür. 

Burslar, genellikle bağışçının 
veya ödülün kurucusunun 
değerlerini ve amaçlarını 
yansıtan çeşitli kriterlere 
dayanarak verilir. Burs 

parasının geri ödenmesi 
gerekmez.

Yeni Britanya Diploması, 
akademik çalışmalar yerine 
pratik eğitim, iş deneyimi 
ve mesleki bir yaklaşıma 

odaklanmaktadır.

İngilizceyi doğduğu 
topraklarda öğrenip ve 

anadili İngilizce olan kişilerle 
aynı ortamda bulunarak 
akıcı bir şekilde İngilizce 
konuşun. İngiltere’nin her 
bölgesinde çok sayıda yaz 

okulu bulunmaktadır.

İngiliz eğitim kurumlarının 
dil eğitiminde sahip 

oldukları uzun yıllara 
dayanan deneyimleri ile öne 
çıkmaktadır.  Dil eğitimi ile 
kombine edilmiş sertifika ve 
diploma programları bulmak 

mümkün. Kabul koşulları 
ise İngiltere’de bir çok ülkeye 

göre daha esnektir.

İngiltere’de 
Üniversite Eğitimleri

İngiltere’de Lise 
Eğitimleri

İngiltere’de İlk ve 
Orta Eğitimleri

İngiltere’de Dil 
Okulları

İngiltere’de Yaz 
Okulları

Kişisel Eğitim 
Koçluk Programları

İngiltere’de Burslu 
Üniversiteler

İngiltere’de Sertifika 
Programları



Hizmetlerimiz

Düzenli Takip : Ayda bir 
gerekli konular üzerine 
konuşmak üzere toplantılar 
düzenlenir.

Yaşam Rehberi : Öğrencilerin 
kendilerini yaşadıkları yeni 
şehirde rahat ve konforlu 
hissetmeleri için her ay 
Londra turu düzenlenir.

Sürekli Yanındayız : 
Öğrencilerin danışmana 
ihtiyaçları olduğu her an 
ulaşabilmeleri için 7/24 
açık hattımız mevcuttur.

UCAS : UCAS ile başvuru 
sürecinizde referans 
mektuplarınız, kişisel beyan, 
IELTS vb. belgelerinizde size 
gerekli hizmetler sunulur.

Ulaşım ve Havaalanı 
Transferi: İngiltere’ye 
ulaşımınız ve havaalanı 
transferiniz organize edilir.

Konaklama: İngiltere’de 
kalacağınız süre boyunca 
kalacağınız yerin 
organizasyonu yapilir.

Kayıt Süreci : Programlara 
Başvuru, kayıt başvuru 
süresince ve gerekli evraklar 
konusunda size yardımcı 
olunur.

Kişisel Eğitim Danışmanlığı: 
Öğrencilerin kişisel yetenek ve 
ilgi alanlarına göre özel eğitim 
danışmanlığı sağlar.

Vize Başvurusu: Vize başvuru 
süresince ve gerekli belgeleri elde 
etmenizde size yardımcı olunur. 

Sağlık : Öğrencilerin genel sağlık 
hizmetleri için yaşadıkları bölgedeki 
sorumlu birime kayıtları yaptırılır. 
Ayrica öğrencilerin diş sağlığı 
servisine kayıtları yaptırılır.

Ankara Anlaşması / Türkiye İş 
adamı vizesi: Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşları İngiltere’de serbest 
çalışacak ve kendi işini kuracak.

UniqieLEC Clup : Hafta sonları 
öğrenciler UniqueLEC kulüp 
aktivitelerine katılmaları için teşvik 
edilir.



uniqueLEC

www.uniquelec.co.ukinfo@uniquelec.co.uk
59 Mount Pleasant Lane, Upper

Clapton Road. Hackney London E59DW

+44 2088 062418

+44 7841 113613

+90 531 505 0923
cigdem@uniquelec.co.uk

Sizden Gelenler

“Çiğdem Hanım’ın gençler 
ile olan iletişimi harika. 
Sakin, sabırlı ve anlayışlı. 
Kızım ders günlerini iple 
çeker olmuştu. Öğrendiği 
tekniklerle sadece İngilizce 
yazımını geliştirmekle 
kalmadı ona Türkçe 
ve Fransızca edebiyat 
derslerinde de birçok kereler 
yol gösterdi.” 

“Çiğdem Hanım’i üç yıldır 
tanıyorum. Öğrencileriyle 
müthiş güzel iletişim 
kurduğunu söyleyebilirim. 
Pozitif enerjisi ve arkadaşça 
yaklaşımıyla çocukların 
güvenini kazanıyor. 
Ögrencilerini takip 
etmek ve organizasyon 
konusunda çok basarili. 
Kizim Alara’yı Üniversite 
eğitimi icin Londra’ya 
yollarken Çiğdem Hanım’ın 
varlığı bir anne olarak içimi 
rahatlatacak”

“Çiğdem Zent Gürel Tarabya 
İngiliz Okullarında tanıdığım 3 
yılımızın birlikte geçtiği dostum. 
Her 2 çocuğumuz da aynı 
sınıfta olduklarından Çiğdem 
benim gözümde hem öğretmen, 
eğitimci hem de anne. Okuldaki 
çocuklara yaklaşımındaki başarısı, 
onları motive etmesi, onlarla 
yakın ilişki kurabilmesi en güzel 
özelliklerindendir.O okul yönetimi 
ile çocuklar arasında her zaman 
köprü olmayı başarmış aynı 
zamanda çocukların tarafından 
da bakabilmeyi çok iyi bilmiştir.
Tecrübeleri biz velilere de ışık 
tutmuştur. Kendisini buradan 
uğurlarken onun adına sevinirken 
kendi adıma da üzüleceğim. Ama 
bağlarımızın gücü bizi yine bir 
araya getirecektir ümit ediyorum.
Yolun açık olsun sevgili Çiğdem.”

 ““İngiltere çocukluğumdan beri 
görmeyi çok istediğim ülkelerin 
başında geliyordu. Ancak 
hem bu ülkeye vize almanın 
zorluğu hem de ekonomik 
açıdan bu ülkeye gitmek bana 
imkansız görünüyordu. Tarabya 
İngiliz Okulları yönetici ve 
öğretmenlerinden arkadaşım 
Çiğdem Hanım’ın hem vize 
almamdaki hem doğru 
yönlendirmedeki eşsiz yardımı 
benim bir ay boyunca üstelik 
hayalimdeki kent Londra’da 
şahane günler geçirmemi ve 
mükemmel bir dil eğitimi almamı 
sağladı. Çiğdem Hanım’a baştan 
sona göstermiş olduğu ilgi ve 
yardımları için çok teşekkür 
ederim.” 

Velimiz Berna Evrenol / 
Öğrencimiz Begüm

Velimiz Burcak 
Ersever

Velimiz Esra Abacıoğlu 
Akcan

Nurcihan Güneşdoğan 
Doğru

www.uniquelec.com


