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ULUSLARASI HAZIRLIK
YILI -HAZIRLIK (PRE-IFY)

Müfredata uyacak esnek çalışma seçenekleri 
Çok kapsamlı İngilizce dil eğitimi
Öğrenci ihtiyacına göre Matematik, İşletme, Fen, Mühendislik,
Bilişim ve Batı Kültürü modülleriyle destek
Öğrencilerin ihtiyaçlarına hitap eden bir program
Birleşik Krallık eğitim ve öğretim sistemlerine daha etkili geçiş

 

Bu program Uluslararası Hazırlık Yılı’na girmeden önce
İngilizcelerini geliştirmesi gereken öğrenciler için olan esnek bir
eğitim programıdır. İngilizce seviyesi IELTS 4.5 olan öğrenciler
program sonunda seviyelerini IELTS 5.0’a yükseltirler.

Programın Faydaları:

İlginizi çekti
mi ?

Mesarya Education House (MEH) sayfasını
ziyaret ederek daha detaylı bilgi
edinebilirsiniz. www.mesarya.education



ÜNİVERSİTE ÖNCESİ
VE LİSANS

Yukarıdaki şema, Mesarya Education House’da NCUK programlarını
takip ederek, bir öğrencinin nasıl lisans derecesi elde edebileceğini
çeşitli yollarla göstermektedir. Öğrenciler, tercihlerine bağlı olarak 
 Mesarya Education House’da üç yıla kadar NCUK programlarıyla
eğitimlerine devam edebilirler ve ortak İngiliz Üniversitelerinden
birinde lisans derecesi elde edebilirler. 
 
Mesarya Education House, öğrencilere lisans derecesi almaları için
daha fazla seçenek sunmanın yanı sıra, üniversite öncesi ve lisans
yeterliliklerini de geliştirmelerini  sağlamaktadır.  
 
Üniversite Öncesi ve Lisans Programı, lisanslarını tamamlamak
yerine  meslek öğrenmek isteyen öğrenciler için de fırsatlar yaratır.

NCUK’in üniversite öncesi ve lisans programları pörtföyü, öğrencilere farklı
şekillerde lisans derecesi almalarını sağlayan esnek ve kişiselleştirilebilir
bir yaklaşım sunar.





Özellikle uluslararası öğrenciler için
İngilteredeki üniversite
ortaklarımızla tasarlanan NCUK
Uluslararası Hazırlık Yılı, önde gelen
İngiliz, Amerikan ve Avustralya
üniversitelerindeki lisans
programlarına geçiş sağlamak için
tasarlanmış çok çeşitli akademik
modülleri, çalışma becerilerini ve
İngiliz dil eğitimini içeren bir
programdır. 
 
Dünya çapındaki üniversiteler ve UK
NARIC (National Academic
Recognition Information Centre),
NCUK Uluslararası Hazırlık Yılı’nı
GCE A Level, Avustralya Lise (SSCE),
Hong Kong Orta Öğretim Diploması
(HKDSE) ve Amerikan Lise
(AP)  düzeyinde ve niteliğinde kabul
etmektedir.

IFY 9 aylık bir program olup, 6 ay
gibi kısa bir sürede de
uygulanabilir. Farklı akademik
takvimlere hitap etmek için farklı
değerlendirme zamanları
mevcuttur.

• Birden fazla şeçeneğe sahip
olmak isteyen uluslararası
öğrencilerin ihtiyaçlarına göre
tasarlanmıştır, böylece öğrenciler
farklı eğitim alanlarına
yönelebilirler.
 
•  Öğrencileri üniversiteye götüren
daha hızlı bir rota.
 
•  İngilizce Dil Hazırlığı ve Dil
Sertifikasıyla, öğrencilerin vize
amaçlı kullanabileciği IELTS testine
(veya benzeri bir teste) gerek
kalmaz. 
 
•  Dünyanın önde gelen
üniversitelerinde binlerce lisans
programına sağladığı erişimle,
öğrencilere sınırısız bir seçme
olanağı sağlayan tek nokta
hizmetidir.

Uluslararası Hazırlık Yılı  (IFY)1.

Tam olarak nedir?

Kimlere uygundur?

Lise eğitimlerini tamamlamış (veya
GCSE ayarında başka bir yeterlilik
edinmiş) ancak yurt dışında
örneğin İngiltere, Avustralya, Yeni
Zelanda, Kanada ve ABD’de
eğitimlerine devam edebilmek için
ek bir yeterlilik ve İngilizce desteği
isteyen öğrenciler için uygundur.

Nasıl öğretilir?

Öğrencilere faydası



İlerlenebilecek Üniversiteler

Uluslararası Hazırlık Yılı, aşağıdaki üniversiteler tarafından
resmen kabul edilmektedir:

Mesarya Education House merkezide NCUK programlarını takip
eden öğrenciler, dünya çapında 100’den fazla üniversiteye geçiş
yapabilmişlerdir.

İlk tercih edilen Üniversiteye yerleşme oranı.

NCUK öğrencilernin girdikleri üniversitelerden
yüksek başarı ile mezun olma oranı



1.1 Uluslararası Hazırlık Yılı İlerleyiş Şekli

1.1 NCUK programlarını NCUK merkezlerinde daha önceleri takip eden öğrenciler
İngiltere, Avustralya, Yeni Zelanda, Karayipler ve Kuzey Amerikadaki üniversitelerde
binlerce farklı lisans programına yerleşmişlerdir. Öğrenciler arasında en popüler olan
bölümler İşletme ve Mühendislik bölümleridir ancak kariyerlerine farklı alanlarda
devam etmek isteyen öğrencilerin sayısında bir artış görülmesi üzerine Tıp, Sanat ve
Tasarım alanlarında da iki yeni program mevcut programlarımıza ilave olarak
bünyemize katılmıştır.

Artan Talep Alanları
NCUK, öğrencilerin ilgi ve tercihlerinde aşağıdaki alanlarda artış görmüştür:

Matematik ve
Ekonomi

BilgisayarTicari Spor ve
Spor Bilimi

Mimarlık

Ekonomi programları
genellikle İşletme
programları kadar
talep görmezler. Bu
nedenle uygun bir
alternatif olabilirler.
Her iki programda
işletme ve finans ile
ilgili sektörlerde
kariyer arayanlar için
mükemmel bir
hazırlıktır. 
 
Önde gelen
üniversiteler
arasında; The
University of Leeds,
University of Kent,
University of
Western Avustralia
ve daha pek çoğu
bulunmaktadır.

Spor endüstrisindeki
kariyerlere yönelik,
artan talebi
karşılamak için
giderek daha fazla
öğrenci bu alanda
lisans yapmaya
yönelmektedir. 
 
Önde gelen
üniversiteler
arasında:   Manchest
er Metropolitan
University, Liverpool
John Moores
University,University
of South Australia, ve
daha pek çoğu
bulunmaktadır.

Gelecekte sunacağı
oyun, siber güvenlik
ve yapay zeka
alanlarındaki kariyer
fırsatlarıyla,bu
programa talep
oldukça fazladır.  
 
Önde gelen
üniversiteler
arasında; University
of Bristol, Queen
Mary University of
London, and
Swinburne
University of
Technology ve daha
bir çoğu
bulunmaktadır.

Hem yaratıcı hem
de analitik tutkusu
olan bir çok
öğrenci, bu
programa katılıp,
teknik bilgilerini
geliştirerek
mimarlık lisansı
almak için
eğitimlerine devam
edebilirler. 
 
Önde gelen
üniversiteler
arasında: The
University of
Sheffield, Cardiff
University, the
University of
Newcastle
Australia, ve daha
bir çoğu
bulunmaktadır.



2020 YILI YENİ PROGRAMLAR

1.2 Uluslararası Hazırlık Yılı (IFY): Tıp Programı

Bu program Grenada St. George Üniversitesi ile birlikte geliştirilmiştir. Bu
programa katılan öğrenciler tipik fen modulleri olan Biyoloji, Kimya ve
Matematiğe ek olarak Anatomi ve Fizyoloji modülünü alırlar. Bu ek modül,
öğrencilere insan anatomisi ve fizyoloji hakkında temel bilgiler verirken
öğrencileri tıp müfredatının ilk aşamalarında karşılacakları derslere
hazırlar.

Tam olarak nedir?

Kimlere uygundur?

IFY Tıp Programı, üniversitede sağlıkla ilgili bir lisans programı okumak
isteyen öğrenciler için tasarlanmıştır.

Tıp ve sağlıkla alakalı
bölümlere geçiş imkanı
sağlar
Anatomi ve Fizyoloji
bilgisi verir
Üniversite
başvurularında diğer
başvurulara göre
avantaj sağlar

Öğrencilere Faydası:



İlerlenebilecek Üniversiteler:

Öğrenciler bu Üniversitelerin Tıp Programlarına girebilirler:

80'den fazla lisans programının yanında NCUK
Üniversitelerinin sunduğu bazı programlar:

Dişçilik

Hemşirelik

Fizyoterapi

Sağlık Bilimleri

Biyomedikal

Eczacılık



1.3 Uluslararası Hazırlık Yılı: Sanat ve Tasarım

Tam Olarak Nedir?

Sanat ve Tasarım Modülü,
Uluslararası Hazırlık
Programının bir veya iki
modülünün yanında tek
veya çift modül olarak
sunulabilinir. Modül,
öğrencilere farklı sanatsal
ortamları deneyimleme ve
tasarım becerilerini
geliştirme şansı verir. Bu
modül aynı zamanda
öğrencilere resim ve sanatla
ilgili üniversite
başvurularında
kullanabilecekleri
portfolyolarını geliştirme
fırsatı sunar.

Kimlere uygundur?

Bu modül, Sanat ve
Tasarımla ilişkili lisans
programlarıyla ilgilenen
öğrenciler için
tasarlanmıştır.

İlerlenebilecek
Üniversiteler
Bu programa katılan

öğrenciler, İngiltere,

Avustralya ve Yeni

Zelanda

üniversitelerindeki lisans

programlarına

ilerleyebilirler.

Önde gelen üniversiteler

arasında; Manchester

Metropolitan University,

Sheffield Hallam

University, Swinburne

University of Technology,

the University of

Auckland, ve daha bir

çok üniversite yer

almaktadır.

Üniversite başvurusu için
gerekli olan portföyleri
geliştirir
Aşıladığı yaratıcılık
tutkusuyla kariyer
fırsatlarını artırır
Öğrencilerin yaratıcılıklarını
ve teknik bilgilerini
kapsamlı bir şekilde
geliştirir

Öğrencilere Faydası:



Sanat ve Tasarım Programıyla öğrenciler
yaratıcı bir kariyere ilerleyebilirler.

NCUK Universitesindeki bölümümden
çok memnunum, öğretmenlerim ve
imkanlar iyi. Üniversitenin bir çok farklı
alanda düzenlediği kaliteli etkinliklere
katılabiliyoruz.



 2. Uluslararası Birinci Yıl (IYOne)

Tam olarak nedir? Kimlere Uygundur?
Uluslararası Birinci Yıl

(IYOne), öğrencilerin Mesarya Education

House’da lisans derecesinin ilk yılını

okumalarını sağlayan ve başarılı bir şekilde

tamamlama durumunda, NCUK

bünyesindeki üniversitelerin ikinci yılına

geçme olanağını sağlayan kredi sistemli bir

programdır.

Mesarya Education House’daki
IYOne Programları:
•  İşletme Yönetimi
•  Muhasebe ve Finans
•  Etkinlik ve Organizasyon Yönetimi
•  Hukuk
•  Elektrik Elektronik Mühendisliği
•  Makine Mühendisliği

Uluslararası Hazırlık Yılı’nı veya

eşdeğer bir programı tamamlayan,

İngiltere veya Avustralya’da lisans

eğitimi almak isteyen öğrencilere

uygundur.

İlerlenebilecek Üniversiteler:

Biliyormuydunuz?

İngiltere ve Avustralyadaki
binlerce lisans programına
geçiş imkanı
Bir sene boyunca kendi
ülkelerinde kalarak daha
makul fiyatlara eğitim
olanağı
Bir sene boyunca
konaklama ve yaşam
maliyetlerinde tasarruf
Küçük sınıflardaki eğitimle
Üniversiteye daha iyi bir
akademik hazırlık ve geçiş
İngilteredeki  bazı lisans
programlarına daha kolay
giriş

Öğrencilere Faydası:

Uluslararası Birinci Yılı tamamlayan bir
öğrenci, düyanın herhangi bir yerinde hizmet
veren başka bir merkezde Uluslararası İkinci
Yıla devam edebilir ve böylelikle dünyanın
farklı yerlerinde eğitimi deneyimleyebilirler.



 3.1 Uluslararası Birinci Yıl - Hukuk (Yeni Program)

Bir sene boyunca kendi
ülkelerinde kalarak daha
makul fiyatlara eğitim
olanağı
Bir sene boyunca
konaklama ve yaşam
maliyetlerinde tasarruf
Küçük sınıflardaki
eğitimle Üniversiteye
daha iyi bir akademik
hazırlık ve geçiş
İngilteredeki  bazı lisans
programlarına daha kolay
giriş

Öğrencilere Faydası:
 

Tam olarak nedir?

Kimlere uygundur?

Uluslararası Birinci Yıl – Hukuk
Programı, Birleşik Krallık LLB
Hukuk lisansının ilk yılına denktir.
Bu Program, Sözleşme Hukuku,
Ceza Hukuku, Kamu Hukuku ve
İngiliz Hukuk sisteminin temel
alanlarını kapsamaktadır.  Bu
programdaki öğrenciler, ilgili
davaları araştırarak hukuki
araştırma becerilerini geliştirirler.

Uluslararası Birinci Yıl – Hukuk
Programı, İngiltere veya kendi
ülkesinde hukuk alanında bir
kariyere ilk adımını atmak
isteyen öğrenciler için uygundur.
İngiltere’de sunulan Hukuk
Lisans Programları dünyanın her
yerinde saygı duyulan
bölümlerdir ve bu bölümden
mezun olan öğrenciler
kariyerlerine başarılı bir giriş
yaparlar.

İlerlenebilecek Üniversiteler:
Aşağıdaki üniversitelerin Hukuk Bölümüne giriş imkanı vardır.



 3. Uluslararası İkinci Yıl  (IYTwo) İşletme Yönetimi

İki sene boyunca kendi
ülkelerinde kalarak daha
makul fiyatlara eğitim
olanağı
İki sene boyunca
konaklama ve yaşam
maliyetlerinde tasarruf
Küçük sınıflardaki
eğitimle Üniversiteye
daha iyi bir akademik
hazırlık ve geçiş
Farklı bölümlere geçiş

Öğrencilere Faydası:
 

İlerlenebilecek
Programlar: Aşağıda belirtilen bölümlere geçiş yapılabilir.

BA (Hons) - İşletme Yönetimi

BA (Hons) - Uluslararası İşletme Yönetimi

BA (Hons) - Uluslararası İşletme

BA (Hons) - İşletme

Tam olarak nedir?

Kimlere Uygundur?

Uluslararası İkinci Yıl (IYTwo) –
İşletme Yönetiminde, öğrenciler
2021-2022 eğitim-öğretim yılından
başlayarak Mesarya Education
House’da lisans eğitimlerinin ikinci
yıllarını tamamlayabileceklerdir.
Uluslarası Birinci Yılın ardından
Uluslararası İkinci Yılı başarılı bir
şekilde tamamlayan öğrenciler,
mezun olup lisans derecelerini
alabilmek için NCUK bünyesindeki
üniversitelere kredilerini taşıyarak
devam edebilirler.

Uluslararası İkinci Yıl, Uluslararası
Birinci Yılı başarıyla tamamlayan
ve yurtdışında lisans derecelerini
tamamlamadan önce kendi
ülkelerinde bir yıl daha geçirmek
isteyen uluslararası öğrenciler için
özel olarak tasarlanmıştır.



 4. Yüksek Lisans Hazırlık

Tam olarak nedir?

Kimlere uygundur?

NCUK Yüksek Lisans Hazırlık Programı, öğrencileri İngiltere’de yüksek lisans düzeyinde başarılı
olmaları için gerekli becerilerle donatır. Öğrenciler, üst düzey İngilizce ve çalışma becerilerini
geliştirerek, Akademik İngilizce ve Araştırma Yöntemleri modüllerini tamamlarlar. 
 
Bu program 30, 20 veya 10 hafta boyunca tam zamanlı olarak sunulabilir veya daha uzun bir
süre zarfında yarı zamanlı olarak uyarlanabilir.

İngilizce dışındaki bir dilde diploma almış öğrenciler için özel tasarlanmıştır.Farklı ülkelerin
lisans programlarından ve Çin’in 3 yıllık diploma programlarından mezun olan öğrenciler bu
programa katılabilirler.

İlerlenebilecek Üniversiteler:

Öğrenciler Yüksek Lisans seviyesinde gerekli olan İngilizceyi ve araştırma becerilerini öğrenirler.

İngilizce hazılığının yanında, öğrencilerin vize başvurusu yaparken kullanabilecekleri bir dil sertifikaları olur

(IELTS'e gerek kalmaz).

Öğrencilerin Yüksek Lisans yaparken tamamlamaları gereken tez çalışmalarının daha kısa bir versiyonunu

yapmalarını sağlayarak onları etkili bir şekilde hazırlar.

NCUK öğrenci kabul ve yerleştirme ekibiyle yapılacak tek bir başvuruyla birden çok üniversiteye erişim şansı

elde ederler.

Öğrencilere Faydası:



 5. Yüksek Lisans Sertifika (PGCert)

Tam olarak nedir?
NCUK son zamanlarda İngiltere’de yüksek
lisans yapmak isteyen öğrencileri daha
fazla nasıl destekleyebileciğinin yollarını
araştırıyor. Bunun olası bir çözümü ise
yurtdışındaki 120 krediyi tamamlamadan
önce öğrencilerin NCUK ortağı olan bir
merkezde 60 kredilik yüksek lisans
öğreninimini tamamlamalarını
sağlayacak bir Lisansüstü Sertifika
programı geliştirmesidir. Bu da yakın
zamanda hayata geçirilecektir. 
 
Yüksek Lisans Sertifika programına
muhtemelen İşletme Yönetimi
programı ile başlanacak ve ilerleyen
zamanlarda başka programlarla
genişletilecektir.
 

Yüksek Lisansın 3'te 1'ini kendi
ülkelerinde tamamlayarak, maliyet
tasarrufu sağlar.
Küçük sınıflarda alınan eğitimlerle
daha iyi bir Akademik İngilizce ve
Araştırma Yöntemleri öğrenilir.
Yüksek Lisans ve İleri Düzey
çalışmalarda yardımcı olacak bazı
modüllerin Internet ortamında
verilmesi kolaylığı.

Öğrencilere Faydası:
 

Bir çok farklı ülkelerden ve
çeşitli akademik geçmişten
gelen uluslararası
öğrencilerin Sheffield Hallam
Üniversitesi'ne geçişlerinde
NCUK'in büyük bir rolü
bulunmaktadır.



İSTİHDAM EDİLEBİLİRLİK
İÇİN BECERİLER

Mezun olan öğrenciler arasında yapılan
ve yakın zamanda yayınlanan Universities
– UK International anket sonuçlarına
göre, kariyer yapabilme ve istihdam
edilebilirlik lisansüstü eğitim seçimini
etkileyen faktörler arasında oldukça üst
sıralarda yer almaktadır. NCUK, bu
bağlamda öğrencilerin hem üniversite
boyunca hem de mezun olduktan sonraki
gelecekleri için gerekli olan donanımı
onlara sağlamak için ortaklarıyla iş birliği
yapmaya hazırdır. Uluslararası bir çok
öğrenci kendi ülkelerinde kariyerleri için
fırsatlar geliştirirken NCUK’de endüstri
bağlantıları kurarak onlara yardım etmeyi
hedeflemektedir. İngiltere’nin
2020/2021’den sonra mezun olacak
öğrencilere yönelik çalışma vizelerinde
yaptığı son değişiklikler, uluslararası
öğrencilerin eğitimlerinden sonra
İngiltere’de iş bulmaları için eşsiz bir
fırsat sunmaktadır. Öğrencilerimizi, bu
girişimden en iyi şekilde yararlanacak
vaziyette hazırlamak bizim için önemlidir.
Avustralya ve Yeni Zelanda da geçerli
olan çalışma vize başvuruları öğrencilerin
tamamlayacakları lisans programlarına
göre mezun olduktan sonra 3 yıla kadar
çalışmalarına imkan tanıyacaktır.

Anket uluslararası öğrencilerin
üniversiteler tarafından sunulan kariyer
hizmetlerinden yeterince
faydalanmadığını, istihdam edilebilmek
için gerekli olan dil ve yenilikçi öğretim
yöntemlerine daha az güven duyduklarını
ve      az aşina olduklarını göstermektedir.
Bu nedenle NCUK programları,
öğrencilerin üniversiteye girerken ve
mezun olduktan sonra iş bulma
olanaklarını artırmak için
hazırlanmalarında    çok büyük rol
oynamaktadır.    İstihdam edilebiliriliği
desteklemek için, uzun vadeli eğitim -
öğretim stratejimiz ve geliştireceğimiz her
program bunun ayrılmaz bir parçası
olacaktır. Bu yolculukta, kısa vadede,
Yüksek Lisans Hazırlığımıza CV yazma gibi
istihdam edilebilirliğe yardımcı olacak ek
kaynaklar ekleyeceğiz. Ayrıca, öğrencilerin
üniversitlerimizin web sitelerinde
kolayca  gezinmelerine yardımcı olmak için
online kaynaklarımızı güncelleyeceğiz.
 



 6.  NCUK İngilizce Dil Sınavı

NCUK, test aşamasında olan online bir İngilizce Dil Sınavı
geliştiriyor.    Çoğu üniversite, uluslararası öğrencilerin vize başvurusu
yapmadan önce girmeleri gereken IELTS ya da benzeri sınavlarla ile ilgili
olarak bir çok sorun yaşamaktadır. Bu soruna bir çözüm getirmek için
NCUK, üniversite ortaklarının da kabul edeceği bir test üzerinde
çalışmaktadır. 
 
NCUK İngilizce Dil Sınavı, Mesarya Education House’a resmi NCUK Test
Merkezi olma şansı verecek ve böylelikle üniversiteye gidebilmek için
vize alması gereken öğrencilerin sınava girebilecekleri bir yer olacak.
NCUK Test merkezi olarak, tüm öğrencilere (A Level ve IB gibi) diğer
İngilizce seviye belirleme sınavlarına alternatif olarak    NCUK Dil Sınavı
sunulabilecek.
 
NCUK uzun vadede işbirlikçi merkezlerin verebileceği kısa NCUK Dil
Sınavı hazırlık kursları ve programları geliştirecektir.



DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN

www.mesarya.education
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info@mesarya.education


