KORA YURTDIŞI EĞİTİM

İngiltere’ye gidecek öğrencilere tavsiyeler

1) Havalimanına giderken, yurtdışı çıkış makbuzunun (bankalardan veya havalimanında
yatırılabilir) yanınızda olduğundan emin olun. Bankadan yatırırken öğrencinizin pasaport/TC kimlik
numarasını yanınızda bulundurunuz.
2) Uçakta yanınıza alacağınız el bagajınızda 100 mg dan fazla parfüm, makyaj malzemesi, krem,
su ve benzeri sıvı madde bulundurmayın. Ayrıca tırnak makası, makas, törpü gibi kesici aletler
taşımanıza izin verilmemektedir. El bagajınızdaki makyaj malzemelerinizi kilitli buzdolobı
poşetlerine koyunuz.
3) Bagajlarınızı uçuş görevlilerine teslim etmeden önce mutlaka üzerine adınızı ve bavullarınızın
kaybolması durumunda geri gönderilmesini istediğiniz adresinizi yazınız. Özellikle aktarmalı
uçuşlarda nadiren de olsa bagajların kaybolması ya da karışması gibi durumlar yaşanabilmektedir.
İngiltere’ye giderken bavulunuza şöyle bir etiket yapıştırınız.
4) Okulunuza giderken yanınızda okul kabulleriniz, gideceğiniz yerin adresi, uçak biletiniz olmalıdır.
Bu dosyayı bagajınıza KOYMAYINIZ. Yanınızda taşıyınız. Pasaportunuz ve kimliğiniz de her an
ulaşabileceğiniz bir yerde olmalıdır.
5) İngiltere'ye yolculuğunuz esnasında uçakta size bir LANDING CARD (İniş Kartı) verilecek ve
doldurmanız istenecektir. Bu yüzden yanınızda bir kalem bulundurmanız faydalı olacaktır. Bu
kartta sorulan sorulara şunları yazınız:
SURNAME: Soyadınızı yazınız
NAME: Adınızı yazınız
OCCUPATION: Mesleğinizi İngilizce olarak yazınız. Öğrenciyseniz STUDENT
yazabilirsiniz.
ADDRESS: Gideceğiniz yerin adresi
Telefon: Gideceğiniz yerin telefonu
Landing Card'ı, vize kontrol görevlilerine pasaportunuzla birlikte veriniz.
6) Uçaktan indiniz, İngiltere’ye hoşgeldiniz. Ancak henüz işiniz bitmedi. PASSPORT CONTROL ‘e
gitmeniz gerekiyor.. NON-EU COUNTRIES (Avrupa birliği dışındaki ülkeler) sırasına giriniz. Bu
kısımda sıra size geldiğinde, ilgili masaya çağrılacaksınız. Bu masadaki görevliye, pasaportunuzu,
belgeleri ve uçuş esnasında doldurduğunuz LANDING CARD'ı veriniz. Görevli size ayrıca
İngiltere'de ne kadar süreyle kalmak istediğinizi, İngiltere'de akrabanız olup olmadığını ve
Türkiye'deki işinizi sorabilir. İngilizceniz yeterli değilse, görevliler bu soruları gerektiğinde tercüman
eşliğinde yönelteceklerdir. Bu sorulara vereceğiniz cevap sonrasında görevli pasaportunuza -giriş
müsaadesi damgası- vuracaktır.
7) Geçmiş olsun! Artık resmen Kraliçenin topraklarına attım attınız. (God Save the Queen ☺)
LUGGAGE CLAIM‘i bulup bavulunuzu alabilirsiniz.
8) Telefon: Türkiye’de kullandığınız telefon hatlarınızın yurtdışı kullanıma açık olduğundan

mutlaka emin olunuz. Ancak aileniz sizi aradığında sizin dakikalarınızdan da gidiyor ya da siz
onları aradığınızda onların dakikaları da gidiyor. Bu yüzden İngiltere’ye gittiğinizde yabancı bir hat
almanızı tavsiye ederiz. Cep telefonları ve uluslar arası görüşme ücretleri İngiltere'de çok ucuz
Tüm grup aynı hattı alınca birbinizle de ücretsiz konuşuyor olacaksınız. 15 poundluk kontür üç
hafta Türkiye görüşmesi yapmanıza yetecektir.
Ülkeden ayrılmadan önce cep telefonuzun ayarlar kısmına girip DATA ROAMING’i (veri dolaşımı)
kapatmayı unutmayın ve Türkiye’ye dönene kadar kesinlikle açmayın. Türk tarifeleriyle internete
girmek ÇOK PAHALI.
Türkiye hattınızla görüşme yapabilmek için görüşme yapacağınız numaraları (00 90 532 123 45
67) şeklinde kaytetmeniz gerek. Bu işlemi Türkiye’den ayrılmadan önce yapmanız daha pratik
olacaktır..
Hem Türkiye hattınızı açık tutup hem de orda yabancı bir hat alabilirsiniz. Bunun için eski bir
telefon getirebilirsiniz. Ücretsiz internet bağlantısı bulduğunuzda Skype, messenger, whatsapp vb.
uygulamalarla ücretsiz görüşmeler de yapabilirsiniz. iPhone kullanıcılarına facetime audio tavsiye
edilir.
9)
(Converter) :İngiltere’ye gittiğinizde priz çeviriciye ihtiyacınız olacak. Bunu Türkiye’den
almanızı tavsiye etmeyiz çünkü satılan bazı converterlar orada çalışmayabiliyor. Converterleri
İngiltere de hemen hemen her dükkandan almak mümkün.
10) Hava: İngiltere’de Haziran ayında ortalama hava sıcaklığı 21 ℃. Çok kalın ve ağır kıyafetler
getirmenize gerek yok. Ançak çok kısa shortlar ve ince askılı tişörtler, açık sandaletler getirmeyin.
Hava sıçaklığı gece daha da düştüğü için pjamalarınız da çok ince olmasın. Rahat, pratik şeyler
tercih edin. Kapşonlu, polar hırkalar çok işe yarayacaktır. Güneşli havaları göreceğimiz gibi
yağmurlu günler de olacaktır. Yağmurlu günler gezi günlerine de denk gelebilir bu yüzden
yanınızda yağmurluk ve küçük bir şemsiye bulundurun.
11) Bavul Hazırlığı:
Tekerlekli bir bavul getirmenizi tavsiye ederiz. Bavulunuza şunları koymayı unutmayınız.
_Hırka, mont, yağmurluk, çorap , iç çamaşırı, şemsiye
-Saç kurutma makinesi
-Şampuan
-Havlu (microfiber havlular yer kaplamıyor)
-Terlik
-Şarj aletiniz
-Mayo
-Sadece ayağınıza giydiğiniz rahat bir spor ayakkabıyla gelebilirsiniz. Yedek ayakkabı yük etmeyin.
12) Gezilerde gittiğimiz dükkanlardaki hediyelik eşyaları ALMAMANIZI tavsiye ederiz.
Alışverişlerinizi Poundland (herşeyin bir pound olduğu dükkan), Primark (ucuz alışveriş zinciri) ve
ikinci el dükkanlardan yapabilirsiniz. Küçük bir hediyeye veya tişört ‘e 10 -15 pound harcamayın.
13) Bu ülkede nezaket önemli bir kültürdür. Özellikle İngilizlerle diyaloğa giriyorsanız. Herhangi bir
yerde bir şey isterken, bir şey satın alırken, bir şey sorarken cümlenin sonuna "please" eklemeyi
unutmayın. Aldıktan sonra da "thank you" demeyi.
Sıraya girmek/sıra beklemek (queueing) İngilizlere özel bir yaşam şeklidir. Yemek alırkan, otobüs
beklerken vb. sıranızı bekleyin. Burada hayat yavaş akar, çok sabırlıdırlar. Bankamatiklerde sırada
beklerken parayı çeken kişinin hemen arkasında değil, en az 2-3 adım gerisinde bekleyin.
14) Trafik:
İngiltere’de trafik soldan akar. Karşıdan karşıya geçerken önce SAĞA sonra sola bakın. Yaya
geçitlerini kullanın. Yolda yaya olarak karşıdan karşıya geçerken bir araba size selektör yakıyorsa

buyrun geçin diyor demektir.
16) Vize :
Vize için en erken gidiş tarihinizden üç ay önce başvurabiliyorsunuz. Gerekli bilgiler için vize
sayfamıza bakınız.
17) İngiltere’de reçetesiz antibiyotik satışı yapılmamaktadır. Kursiyerler yanlarında çok amaçlı bir
antibiyotik getirebilirler.

Hepinize verimli ve güzel bir İngiltere deneyimi dilerim.
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