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MEH, uluslararası öğrencilere İngiltere'de lisans ve lisansüstü programlara yerleşme garantisi
veren AKADEMİK PROGRAMLARA LİSANS SEVİYESİNDE HAZIRLIK PROGRAMLARI ile
sektöründe lider bir girişimdir. Mesarya Education House (MEH);  önde gelen İngiliz
üniversitelerinin güçlü akademik programını donanımlı sınıfları ve laboratuvar olanakları ile
birleştiriyor. Sonuç, yüksek nitelikli eğitim ve uluslararası öğrencilere sunulan en yüksek
destek seviyesidir. MEH, öğrencilere üniversiteye hazırlık ve üniversite ders kredisi eğitimine
eş değer programlarıyla hızlı, etkili ve garantili bir şekilde yurtdışındaki üniversitelere
yerleşme imkanı sunar. Kuzey Kıbrıs, Lefkoşa merkezde yer alan MEH; Üniversite Hazırlık,
Uluslararası Birinci Yıl ve Master Hazırlık programlarını geliştirmek için Mesarya Teknik
Üniversitesi ve 31 saygın Birleşik Krallık üniversitesi ile ortak faaliyet göstermektedir.
Öğrenciler, MEH sonrası lisans ve yüksek lisans eğitimlerine yurtdışında devam edebilecekleri
gibi Lefkoşa'da yer alan Mesarya Teknik Üniversitesi’nin de uluslararası arenada kabul gören
programlarına doğrudan katılım gösterebilirler.
 

GELECEĞİNİZ İÇİN YATIRIM
PLANLAMASI
M E S A R Y A ( M E H ) T A N I T I M I

lisans ve yüksek lisans
programlarına hazırlık
dersleri
anlaşmalı üniversitelerden
birine kesin yerleşme
garantisi
üniversite standartlarında
öğrenme ortamları
üniversite seviyesinde
ingilizce hazırlık kursları
ileri teknoloji ile donatılmış
sınıflar ve laboratuvarlar
maksimum düzeyde kişisel
gelişimin desteklenmesi
dünyanın her yerinden online
başvuru imkanı

Mesarya Education House
kolaylıkları:
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MESARYA:  İNGİLTERE ÜNİVERSİTELERİNE GİRİŞ
GARANTİNİZ.

“Mesarya Education House'ın konumu;
mağazalara, bankalara ve yemek
yiyebileceğiniz yerlere yakınlık açısından
gerçekten elverişli. Ayrıca seçtiğim program
ihtiyacım olan tüm dersleri de içeriyor."

Fotoğraf: Leeds Beckett Universitesi

Mesarya Education House, şehrin kalbinde yer
almakta olup otobüs duraklarına ve çeşitli
mağazalara sadece 5 dakikalık yürüme
mesafesindedir. Mesarya Education House,
uluslararası öğrencilerin zamanının büyük
bölümünü öğrenme, ders çalışma ve
sosyalleşme için harcayabilmeleri  göz önünde
bulundurarak tasarlanmıştır. MEH, iyi
donanımlı bir kütüphane, çalışma odası,
internet bğlantılı bilgisayar laboratuarı,
danışma, öğrencilerin rahatlayabilecekleri ve
arkadaşlarıyla buluşabilecekleri bir kafe alanı
sunmaktadır.

Mesarya Education House şehir kampüsü şeklinde konuşlanmıştır. Derslikler,
laboratuvarlar ve sosyal olanaklar birbirine 5 dakikalık yürüme mesafesinde bulunan üç
farklı bina içerisinde yer almaktadır.  Şehir kampüsüne, Uluslararası Ercan
Havaalanı'ndan yalnızca 35 dakikalık bir otobüs yolculuğu ile kolayca ulaşım sağlanır.
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Lefkoşa şehri, Avrupa'nın en heyecan verici
öğrenci şehirlerinden biridir ve hali hazırda
altı farklı üniversiteye de ev sahipliği
yapmaktadır. 
 

MESARYA:  İNGİLTERE'DE ÜNİVERSİTE HAYATINA GİRİŞ

Mükemmel bir öğrenci şehri olduğundan
uluslararası öğrencilerin de ilk tercihidir.
Mesarya Education House'un uluslararası
öğrenciler arasında en popüler
seçeneklerinden biri olmasının bir çok
sebebi var:
 

uluslararası arenada kabul gören dereceler
ve eğitim
endüstriyel deneyim fırsatları ve
yurtdışında eğitim seçenekleri 
en son araştırmalardan haberdar olan
öncü öğretim kadrosu
öğrencilerin eğitimleri boyunca konaklama
yapabilecekleri yurt imkanı.

OLAĞANÜSTÜ BİR SEÇİM

ÜNIVERSİTEYE GİRİŞ GARANTİSİ
MEH'de aldığı derslerdeki başarıyla
endeksli olarak ilk tercih edilen
üniversiteye  % 90 giriş garantisi
arkadaş canlısı, çok kültürlü bir kampüs
dünyanın en güvenli şehirlerinden birinde
bulunmak

BİRİNCİ  SINIF TESISLER
işe yerleşme garantisi
en iyi kariyer desteği
dünya çapındaki işverenlerle bağlantılar
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NCUK ORTAK ÜNİVERSİTELERİ

Hedefi İngilitere veya yurtdışında üniversite eğitimi almak olan uluslararası
öğrenciler, MEH'in hazırlık programlarını tamamladıklarında anlaşmalı
olduğumuz 31 üniversiteye doğrudan yerleşme imkanına sahip olurlar. 
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KUZEY KIBRISI  KEŞFEDIN

Lefkoşa, her yıl artan öğrenci sayısı ile
ziyaretçileri ve yatırımcıları çeken
dinamik bir şehirdir. Avrupa'nın en
heyecan verici öğrenci şehirlerinden
biri olup hâlihazırda altı farklı
üniversiteye de ev sahipliği
yapmaktadır. Bu nedenle, uluslararası
öğrenciler için mükemmel bir
seçimdir.

Ada içerisinde Kıbrıslı Türkler ve
Kıbrıslı Rumlar yaşamaktadır. Günlük
hayatta üç farklı resmi dil karışık olarak
kullanılmaktadır; Türkçe, Yunanca ve
İngilizce. Kıbrıs çok dilli, çok kültürlü ve
çok dinli bir adadır. Kıbrıslılar sıcak
kanlılıkları, misafirperverlikleri ve
samimiyetleriyle tanınırlar.
Kıbrıs'ta trafik, İngiltere'deki ve
dünyadaki diğer bazı ülkelerde olduğu
gibi soldan akmaktadır.

Kıbrıs, düşük suç oranı ile dünyanın en
güvenli yerlerinden biridir ve yıl
boyunca turistler arasında da popular
bir tatil bölgesidir. Kıbrıs, beş yıldızlı
lüks otellerin yanı sıra, yükselişe
geçen eko-turizmi ve el değmemiş
doğası ile de kırsal yaşamın tadını
çıkarma şansı sunar.

Bizans, Fransız, İtalyan, Katalan,
Osmanlı ve Orta Doğu mutfaklarından
etkileriyle ortaya çıkan geleneksel
Kıbrıs mutfağı lezzetleriyle ağız
sulandırır. Kıbrıs, yerel tarifleri,
bölgeye has otları, yeşillikleri, taze
balıkları ve yağsız etleri ile Akdeniz
mutfağından sağlıklı lezzetler sunar.
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KIBRIS ADASI

KIBRIS HAKKINDA BİLGİLER

Kıbrıs, Akdeniz'in üçüncü en büyük ve üçüncü en kalabalık adasıdır.
Kuzey Kıbrıs'a ulaşmanın en kolay yolu havayolunu kullanmaktır. Türkiye üzerinden Kuzey
Kıbrıs‘a direk uçuş ile Ercan (ECN) Uluslararası Havaalanına seyahat edebilir veya Avrupa
üzerinde gelirken de adanın güneyinde bulunan Larnaka (LCA) ve Paphos (PFO)
Uluslararası Havaalanlarını da kullanabilirsiniz.
 

Kıbrıs, düşük suç oranı nedeniyle dünyanın en güvenli yerlerinden biri olarak bilinir ve
yıl boyunca turistler arasında popülerliğini korumaktadır.
Kıbrıs her yıl ortalama 40 gün kadar yağış alır. Böylece, yılda yaklaşık 9 ay boyunca
altın kumsallı plajların ve deniz havasının tadını çıkarabilirsiniz. Deniz aktiviteleri size
göre değilse de Kıbrıs'ta yer alan tarihi mekanları ziyaret edebilirsiniz.

Kıbrıs'ın her köşesinde sizi davet eden sıcak bir kafe bulabilirsiniz. Kafeler, Kıbrıslıların
popüler buluşma yeridir. Dostlarınızla muhabbetin tadını güzel bir fincan kahve ya da
taze sıkılmış meyve suyu eşliğinde çıkarabilirsiniz. Kıbrıs'taki kafeler hızlı bir kahvaltı
yapmak, brunch ve öğle yemeğinin yanı sıra diğerleriyle birlikte futbol maçlarını
seyretmek için de idealdir.
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SPOR ALIŞVERIŞ

Futbol, adadaki en popüler
spor aktivitelerinden biridir
ancak herkes için daha farklı
spor ve aktivite seçenekleri
de mevcut: tenis oynamak,
bisiklete binmek, yüzmek, ata
binmek, tüplü dalış, rüzgâr
sörfü ve golf gibi…
Adada, tüm yıl boyunca
yaşanan harikulade hava
şartları sayesinde ada her
zaman çok hareketlidir.
Kıbrıs'ı keşfetmenin en iyi
yolu yürümektir. Ada
içerisinde zorluk seviyeleri
birbirinden farklı bir çok
yürüyüş parkuru meraklılarını
beklemektedir..

Kıbrıs'ın muhteşem Akdeniz
havası adadaki fauna
çeşitliliğinin en büyük
sebebidir. Ada, memelilerden
ve kuşlara, sürüngenlerden
balıklara kadar birçok türe ev
sahipliği yapmaktadır. Adaya
özel olarak 20 nadir orkide
türü ve 371 göçmen kuş türü
de görülebilir.
 
Ayrıca, dünyadaki toplam
1950 çiçekli bitki türünden
140'ı sadece Kıbrıs'ta
bulunmaktadır.

KEŞFETMEK

Kıbrıs, hızlı bir şekilde yeni
nesil modacıların ve
tasarımcıların evi haline
gelmekte. Aynı zamanda da
dünya markalarının butikleri
birbirini ardına açılarak
alışverişe keyif katıyor.
Kıbrıs’ta hemen hemen her
marka mevcuttur. Alışverişin
yemek ve eğlence ile
birleştiği marketler tüm
ihtiyaçlarınıza cevap verecek
büyüklüktedir.
Giyim, mobilya, geleneksel el
işleri, gümüş takılar, iç
çamaşırı, hediyelik eşya,
organik ürünler ve lezzetli
yemekler dahil olmak üzere
her çeşit ürün sizi bekliyor.
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ÜNİVERSİTEDE HANGİ BÖLÜMDE OKUMAK İSTERSİNİZ?

Business International Foundation Year
(İşletme Uluslararası Hazırlık Yılı)
programını başarı ile tamamladığınızda,
aşağıdaki bölümlerde üniversite lisans
derecesi programlarına geçiş yapmaya hak
kazanırsınız.
 
Muhasebe, İşletme Yönetimi, Ekonomi, BT
Yönetimi, Etkinlik Yönetimi, Lojistik ve
Tedarik Yönetimi, Konaklama İşletmeciliği,
Bankacılık, Spor, İşletme Yönetimi, Finans,
Uluslararası Yönetim, Pazarlama, Moda ve
Tekstil Yönetimi…
 
Ayrıca, Beşeri Bilimler programlarının çoğu
da İşletme Hazırlık Yılını tamamlayan
öğrencilere de açıktır.

İ Ş L E T M E

B EŞE R İ  B İL İM L E R
Humanities International Foundation Year
(Beşeri Bilimler Uluslararası Hazırlık Yılı)
programını başarı ile tamamladığınızda,
aşağıdaki bölümlerde üniversite lisans
derecesi programlarına geçiş yapmaya hak
kazanırsınız.
 
Politika, Uluslararası İlişkiler, Medya
Çalışmaları, Gazetecilik, Hukuk, Kriminoloji,
Barış Çalışmaları, Gelişme Çalışmaları,
Sosyal Bilimler, Psikoloji
 
Ayrıca, İşletme programlarının çoğu da
Beşeri Bilimler Hazırlık Yılını tamamlayan
öğrencilere de açıktır.

8



Engineering International Foundation Year
(Mühendislik Uluslararası Hazırlık Yılı)
programını başarı ile tamamladığınızda,
aşağıdaki bölümlerde üniversite lisans
derecesi programlarına geçiş yapmaya hak
kazanırsınız.
 
Mimarlık Havacılık ve Uzay Mühendisliği,
Otomotiv Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği,
Elektrik Mühendisliği, Makine Mühendisliği,
Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği,
Matematik, Kimya Mühendisliği Matematik
ve Fizik, Petrol Mühendisliği
 
Ayrıca, İşletme ve Beşeri Bilimler
programlarının çoğu da Mühendislik Hazırlık
Yılını tamamlayan öğrencilere de açıktır.

Science International Foundation Year (Fen
Bilimleri Uluslararası Hazırlık Yılı)
programını başarı ile tamamladığınızda,
aşağıdaki bölümlerde üniversite lisans
derecesi programlarına geçiş yapmaya hak
kazanırsınız.
 
Aktüerya Bilimi, Fizyoterapi, Kimya,
Biyomedikal Bilim, Fizik, Bilgisayar Bilimi,
Çevre Bilimi, Eczacılık, Farmakoloji, Psikoloji 
 
Ayrıca, İşletme ve Beşeri Bilimler
programlarının çoğu da Fen Bilimleri Hazırlık
Yılını tamamlayan öğrencilere de açıktır.

ÜNİVERSİTEDE HANGİ BÖLÜMDE OKUMAK İSTERSİNİZ?

M Ü H E N D İ S L İ K

F E N  B İ L İM L E R İ
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MEH PROGRAM
SEÇİMİ
MEH Hazırlık Programları,
öğrencileri hem İngiltere ve
Avrupa'daki önde gelen
üniversitelerin hem de
Lefkoşa'daki partner
üniversitemizin lisans – yüksek
lisans programlarına hazırlar. 
Ayrıca, kısa süreli ve/veya tam
zamanlı kurslarla da akademik
İngilizce dil eğitimi de sunar.
Öğrencilerimiz, NCUK
ortaklığında bulunan 31
uluslararası üniversiteden
birine sorunsuz şekilde geçiş
yapabilmeleri için kapsamlı bir
akademik hazırlık programını
tamamlamak zorundadırlar.

MEH FOUNDATION
MEH Uluslararası Hazırlık
programı, öğrencilerin lisans
programlarına doğrudan
yerleşmelerine olanak
sağlayan bir hazırlık
programıdır. 
MEH programları, NCUK ile
anlaşmamız bulunan
uluslararası 31 üniversite ve
Russell Gruba ait İngiltere'deki
diğer pek çok kuruluş ve
uluslararası üniversiteler
tarafından tanınır.
 

 MASTER HAZIRLIK
MEH Yüksek Lisans (Master)
Hazırlık Programı, Birleşik
Krallık genelinde bir çok
üniversite tarafından
tanınmaktadır.
Üniversitelerin yüksek lisans
programına doğrudan giriş
hakkı olmayan uluslararası
öğrenciler bu programı başarı
ile tamamladıkları takdirde
Birleşik Krallıktaki anlaşmalı
üniversitelerimizde arzu
ettikleri programa yerleşirler.

İNGİİIZCE DİL
KURSLARI

Bu program, akademik alanda
kullanım için İngilizce dil
yeterliliğini geliştirmek üzere
tasarlanmıştır. 
Kurslarımız İlköğretimden İleri
seviyeye kadar her seviyedeki
öğrenciler için uygundur.
 
İngiltere'de lisans veya yüksek
lisans programlarına
girebilmek için uluslararası
öğrencilerin İngilizce dil
gereksinimlerini karşılamaları
zorunludur. 
Program içerisindeki en
başarılı öğrencilerin, İngilizce
seviyelerini istenilen minimum
seviyenin üzerine çıkarmak için
zaman ayıran öğrenciler
olduğu bilinmektedir. 
İngilizce yeterlilik düzeyinin
yükselmesi, sınıf içerisinde ve
çalışmalarda artan başarı
anlamına gelir.

INTERNATIONAL YEAR
ONE(IYONE)
Uluslararası Birinci Yıl (IYOne)
programı ile lisans
programının birinci yılını,
Lefkoşa’da bulunan Mesarya
Eğitim Evi'nde okuyabilir ve
başarılı bir şekilde
tamamladığınızda da kredi
transfer sistemi üzerinden
NCUK ortaklığında bulunan 31
uluslararası üniversiteden
birine geçiş yaparak doğrudan
ikinci sınıf eğitiminize devam
edebilirsiniz.
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ULUSLARARASI  HAZIRLIK
PROGRAMI
Bir akademik yıl (iki dönem) süren
program, İngiltere veya Avrupa'da lisans
eğitimi planlayan uluslararası öğrenciler
için mükemmel bir hazırlık programı
sunar. Bu programı başarı ile
tamamlayan öğrencilere, başta İngilitere
ve Avrupa olmak üzere anlaşmamız
bulunan 31 üniversiteden birine
yerleşme garantisi verilir. Program;
akademik dersler, yoğun seviyede
İngilizce eğitimi, araştırma becerileri ve
kültürel oryantasyonu birleştirir.
 NEDEN ULUSLARARASI

HAZIRLIK PROGRAMINI
SEÇMELİSİNİZ?
Uluslararası Hazırlık programı,
öğrencilere Birleşik Krallık
üniversitelere kayıt yaptırabilmeleri
için akademik altyapı sağlar ve
öğrencilerin üniversiteye giriş için
sahip olmaları zorunda olan İngilizce
dil yeterliliğini de verir.

� Programı başarıyla tamamlayan tüm
öğrenciler için Birleşik Krallıktaki
üniversitelere yatay geçiş hakkı
� İngilitere üniversiteleri tarafından
onaylanmış ve kabul edilen program
�Donanımlı sınıflar ve laboratuvarlar
�Üniversite standartlarında öğrenme
ortamı
� NCUK ortak üniversitelerinden birine
yerleşme garantisi
� Üst düzey bireysel destek ve özel ders
imkanı

ULUSLARARASI  HAZIRLIK
PROGRAMI'NIN ÖZELLİĞİ  NEDİR?
Bu program, NCUK ortağı olan
üniversitelerden birinde veya diğer
Birleşik Krallık üniversitelerinin birinde
lisans programının ilk yılına doğrudan
girmek isteyen öğrenciler için tasarlanmış
akademik bir programdır. 12 yıllık lise
eğitimini başarı ile tamamlayan ve
üniversiteyi Birleşik Krallıkta okumak
isteyen uluslararası öğrenciler için
tasarlanmıştır. IFY programını başarı ile
tamamlayan uluslararası öğrenciler
doğrudan tercih ettikleri bir üniversitenin
1. yılına yerleşme imkanına sahip olurlar.
MEH ve NCUK her öğrencinin başarısı ile
eşdeğer olarak en iyi üniversiteye
yerleşmesi için gereken tüm desteği
sağlar.

IN T ER NATIONAL  FOUNDATION

ULUSLARARASI  HAZIRLIK
PROGRAMI
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PROGRAMIN YAPISI
Güz döneminde başlayan program
iki yarıyıl boyunca verilmektedir.
Her dönemin son haftası inceleme
ve sınavlar için ayrılmıştır.
Programa, Ocak ayı içerisinde
başlayan öğrenciler programı yaz
döneminde tamamlar. Üniversiteler
genelde bu öğrencilerden biraz
daha yüksek başarı notu
isteyebilirler.

AKADEMIK İÇERIK
Programın yaklaşık üçte ikisi,
öğrencilerin kendi ders
alanlarındaki akademik modüllere
ayrılmıştır. Ek olarak da  Akademik
İngilizce ve Araştırma Becerileri
dersleriyle de öğrencilerin
öğrenmeleri desteklenmektedir.

AKADEMIK İNGILIZCE
 DIL  DESTEĞİ

Tüm NCUK İngilizce modülleri
üniversite eğitiminiz için gerekli olan
dil hazırlığını sağlar.
 
Verilen sertifika ve eğitim IELTS'e eş
değer olup ve İngiltere vizesi için de
kabul edilebilir.

ANA ÖZELLİKLER

IN T ER NAT IO N AL  FOUNDATION
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ÜNİVERSIİTEYE YERLEŞME
GARANTİSİ

LISANS PROGRAMININ DOĞRU
SEÇİLMESI  ÖNEMLİDİR

Uluslararası Hazırlık programını
başarıyla tamamlayan öğrencilere,
aldıkları notlar ve başarı durumlarına
göre ortak üniversitelerden birine
geçiş yapma hakkı verilir. Böylece ek
bir sınava veya ingilizce sınav
sonucuna gerek olmadan doğrudan
Birleşik Krallık'ta herhangi bir
üniversiteye başvurabilirler.

IFY programı sonrasında başta İngiltere
olmak üzere uluslararası üniversitelerin
İşletme Yönetimi, Muhasebe, Ekonomi,
Hukuk, Politika, Eğitim, Mühendislik,
Bilgisayar, Matematik, Fizik, Psikoloji,
Sağlık Bilimleri, Tıp, Hemşirelik gibi bir
çok popüler ve iş garantisine sahip
bölümlere doğrudan giriş hakkı elde
edersiniz.

IN T ER NATIONAL  F OUNDATION
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ÖNERİLEN ÇALIŞMA PLANI  VE İLERLEME YOLLARI
Programın akademik giriş koşullarını yerine getiren ancak IELTS puanı 5,0'dan düşük
olan öğrenciler, öncelikle Password isimli ingilizce seviye tespit sınavına alınırlar. Bu
sınavda istenen başarıyı gösteremeyen öğrenciler, hazırlık programına kabul edilmeden
önce MEH'in ingilizce kursunu tamamlamak zorundadırlar. 

ALAN SEÇİMİ
Uluslararası Hazırlık programı içerisinde tüm öğrenciler için Akademik İngilizce dersinin
alan dersleri ile birlikte alınması zorunludur.  Üniversitede ilerleyecekleri bölüme göre
öğrenciler; MÜHENDİSLİK, FEN BİLİMLERİ, İŞLETME ve BEŞERİ BİLİMLER modüllerinden
birini tamamlamak zorundadırlar. Örnek program tablosu aşağıda belirtilmiştir.

IN T ER NATIONAL  F OUNDATION
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Haftalık 24 saatlik program içerisinde, sınıf
ortamında ineraktif öğrenme, bireysel etüt
saatleri, laboratuvar çalışmaları, özel dersler
ve çalışma gezileri yer alır. Laboratuvar
çalışmalarında uygulanacak deneyler
deneyimli akademisyenler tarafından
denetlenmekte olup uygulanmasından ve
sonrasında ortaya çıkacak teorinin sınıf
ortamında tartışılmasından da
sorumludurlar.
Öğrenciler, ders çalışmak için Mesarya
Eğitim Evi'ndeki etüt odalarını  ve
kütüphaneyi kullanabilir,  web üzerinden
çevrimiçi erişim ile online kütüphanemize
bağlanarak uluslararası yayınları inceleyerek
araştırmalarını yapabilirler.
 

ULUSLARARASI  HAZIRLIK PROGRAMI(IFY)  
PROGRAM İÇERİĞİ
 ALAN MODULLERI

IFY programını başarı ile tamamlayan tüm
uluslararası öğrenciler, aldıkları derece ve
puanlar doğrultusunda başta Birleşik
Krallık olmak üzere anlaşmalı
üniversitelerin birinci sınıf lisans
programlarına doğrudan geçiş yapmaya
hak kazanırlar. 
 
Yerleşme garantisi alabilmek için
öğrencilerin:
�derslerinden tatmin edici, yüksek
puanlar alması
�sınavlarda başarılı performans
sergilemeleri
�Akademik İngilizce dil yeterliliklerinin
istenilen düzeyde olması gerekmektedir.
 
 

IN T ER NATIONAL  F OUNDATION
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DEĞERLENDİRME VE DESTEK

Öğrenciler; sınıf içerisinde
gösterecekleri performans ve
sınavlarda alacakları puanlar
üzerinden değerlendirilir. Her ünite
için ayrı puanlama yapılmakta olup
final sınavı notu, dersteki performansı
ve dönem içi test sonuçları incelenir.
Başarılı öğrencilerin her bir ünite için
A, B, C veya D notlarını almaları
beklenmektedir. 

Değerlendirme;
*dersler (hazırlanan ödevler, ünite testleri,
deney raporları, bilgisayar kullanımı vb)
* ders dışı aktivitelere göre yapılır.

Derslerde temel bilgiler ve alan derslerine ek
olarak, öğrencilerin konuyu kavrama
becerileri, bilgiyi kullanmaları ve araştırma
yetenekleri de online hizmetler ve birebir özel
dersler ile de  desteklenmektedir.

LÜTFEN DİKKAT: Akademik modüller için geçiş notu D notudur. NCUK sertifikası minimum D notu alan öğrencilere
verilecektir fakat bir çok üniversite programlara öğrenci kabul etmek için  minimum B notu istemektedir. Bazı programlar
için bu not daha da yüksek olabilir - bazı durumlarda A veya A * derecesi de talep edilir.

IN T ER NATIONAL  FOUNDATION
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ULUSLARARASI
BIRINCI  YIL
(IYONE)
IFY (veya eşdeğer bir yeterlilik) eğitimini
tamamlayan öğrenciler Uluslararası
Birinci Yıl Programına geçiş yapabilirler:
Bu program, üniversite eğitiminin
birinci yılına karşılık gelmekte olup
Birleşik Krallıkta bir çok üniversite
tarafından tanınmaktadır. Uluslararası
Birinci Yıl programını tamamlayan
öğrenciler doğrudan NCUK
ortaklığındaki üniversitelerin ikinci
sınıfına geçiş yapmaya hak kazanır.

ULUSLARARASI  BİRİNCI  YIL
PROGRAMI NEDEN
SEÇILMELI?
MEH’in Uluslararası Birinci Yıl Programı
ile İngiltere üniversitelerinin kabul
ettiği lisans birinci yıl eğitimini,
Lefkoşa’da yer alan MEH’de çok daha
düşük eğitim ve yaşam maliyetleriyle
tamamlayabilirsiniz.

� Tüm öğrenciler için sınavsız giriş hakkı
� İngilitere üniversiteleri tarafından
onaylanmış ve kabul edilen program 
�Donanımlı sınıflar ve laboratuvarlar
�Üniversite standartlarında öğrenme
ortamı
� NCUK ortak üniversitelerinden birine
yerleşme garantisi
� Üst düzey bireysel destek ve özel ders
imkanı

ULUSLARARASI  BİRİNCİ  YIL
PROGRAMININ ÖZELLİKLERİ
NELERDIR?
Uluslararası Birinci Yıl programı ile
öğrenciler, İngiltere’deki
üniversitelerin birinci yılı ile aynı
doğultuda hazırlanmış olan akademik
dersleri takip ederler.
 
Bu modülü başarı ile tamamlayan
öğrenciler MEH’de tamamladıkları
kredilerini transfer ederek başta
İngiltere olmak üzere yurtdışındaki
birçok üniversitenin ikinci sınıfına
geçiş yapabilirler.

IN T ER NAT IO N AL YEAR ONE
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PROGRAMIN YAPISI
Eylül ayı itibari ile başlayan program iki
yarıyıl boyunca verilmektedir. Her
dönemin son haftası değerlendirme ve
sınavlar için ayrılır. 
Programa, Ocak ayı içerisinde başlayan
öğrenciler programı yaz döneminde
tamamlar. Üniversiteler genelde bu
öğrencilerden biraz daha yüksek başarı
notu isteyebilirler.

AKADEMİK IÇERİK

Programın yaklaşık üçte ikisi,
öğrencilerin kendi ders alanlarındaki
akademik modüllere ayrılmıştır. Ek
olarak da   Akademik İngilizce ve
Araştırma Becerileri dersleriyle de
öğrencilerin öğrenmeleri
desteklenmektedir. 
 

Tüm NCUK İngilizce modülleri
üniversite eğitiminiz için gerekli olan
dil hazırlığını sağlar. 
Verilen sertifika ve eğitim IELTS'e eş
değer olup ve İngiltere vizesi için de
kabul edilebilir. 

ANA NOKTALAR

AKADEMIK INGILIZCE DIL
DESTEĞI

IN T ER NAT IO N AL YEAR ONE
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ÜNIVERSITEYE YERLEŞME
GARANTİSİ

LISANS PROGRAMININ DOĞRU
SEÇİLMESI  ÖNEMLIDIR

Uluslararası Birinci Yıl programını
başarıyla tamamlayan öğrencilere
NCUK Garantili Üniversitelere
doğrudan geçiş hakkı verilir. Bu
öğrenciler MEH'de aldıkları kredileri
de geçiş yaptıkları üniversiteye
transfer ederler.

Üniversite eğitiminizin bir parçası olarak
seçtiğiniz alan derslerine ek olarak farklı
konularda da araştırmalar yapmanız
istenecektir. Akademik Amaçlı İngilizce
modülümüzle de İngilizce dil becerinizi
en üst seviyeye taşıyacaksınız. Hangi
programın sizin için en doğru tercih
olduğundan emin değilseniz, MEH
Danışmanlarımız ile iletişime
geçebilirsiniz.

IN T ER NAT IO N AL YEAR ONE
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Haftalık 24 saatlik program içerisinde, sınıf
ortamında ineraktif öğrenme, bireysel etüt
saatleri, laboratuvar çalışmaları, özel dersler
ve çalışma gezileri yer alır. Laboratuvar
çalışmalarında uygulanacak deneyler
deneyimli akademisyenler tarafından
denetlenmekte olup uygulanmasından ve
sonrasında ortaya çıkacak teorinin sınıf
ortamında tartışılmasından da sorumludurlar.
 
Öğrenciler, ders çalışmak için Mesarya Eğitim
Evi'ndeki etüt odalarını  ve kütüphaneyi
kullanabilir,  web üzerinden çevrimiçi erişim ile
online kütüphanemize bağlanarak uluslararası
yayınları inceleyerek araştırmalarını
yapabilirler.
 

PROGRAMLARA KABUL KRITERLERİ
IFY  ve IYOne programlarına başvuru yapabilmeniz için öncelikle lise eğitiminizi başarı ile
tamamlamış olmanız gerekmektedir. Başvuru için istenen minimum lise mezuniyet derecesi
ve kriterleri ülkelere göre farklılık göstermektedir. 
Detaylı bilgi için NCUK ve MEH web sitesini ziyaret edebilir veya MEH temsilcisi ile iletişime
geçebilirsiniz.

ULUSLARARASI  BİRİNCİ  YIL  PROGRAMI ( IYONE)

ALAN SEÇIMI
Üniversitelerdeki yüzlerce programın
ikinci yılına doğrudan geçiş yapabilirsiniz.
*Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
*Makina Mühendisliği
*Muhasebe ve Finans
*İşletme
*Etkinlik Yönetimi
*Hukuk
*ve daha bir çok program...

IN T ER NAT IO N AL YEAR ONE
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International Year One / İşletme – Muhasebe ve Finans
Bu programını tamamlayan öğrencilerin geçiş yapabileceği üniversitelerden bazıları:
BSc (Hons) Financial Economics – The University of Bradford
BSc (Hons) Accounting and Finance – The University of Leeds
BA (Hons) Business Management – Manchester Metropolitan University
 
International Year One / İşletme – İşletme Yönetimi
Bu programını tamamlayan öğrencilerin geçiş yapabileceği üniversitelerden bazıları:
BSc (Hons) Financial Economics – The University of Bradford
BSc (Hons) Air Transport and Logistics Management – The University of Huddersfield
BA (Hons) Business & Management – Leeds Beckett University
 
International Year One / İşletme – Olay Yönetimi
Bu programını tamamlayan öğrencilerin geçiş yapabileceği üniversitelerden bazıları:
Hospitality Management – The University of Huddersfield
BSc (Hons) Business & Tourism Management – The University of Salford
International Events Management – Sheffield Hallam University
 
International Year One / Elektrik, Elektronik Mühendisliği
Bu programını tamamlayan öğrencilerin geçiş yapabileceği üniversitelerden bazıları:
BEng/MEng Electronics and Renewable Energy Systems – The University of Leeds
BSc (Hons) Software Engineering – Liverpool John Moores University
BEng (Hons) Mechatronic Engineering – The University of Manchester
 
International Year One / Makina ve İmalat Mühendisliği
Bu programını tamamlayan öğrencilerin geçiş yapabileceği üniversitelerden bazıları:
BEng (Hons) Automotive Engineering – Manchester Metropolitan University
BEng (Hons) Mechanical Engineering with Management – The University of Manchester
MEng (Hons) Mechanical Engineering – The University of Sheffield

GEÇİŞ YAPILABİLECEK ÜNİVERSİTELERDEN BAZILARI

IN T ER NAT IO N AL YEAR ONE
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DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Öğrencinin eğitim gördüğü program içeriğine göre değerlendirmeler farklılık
göstermektedir.  Derslerdeki performansınız , final notunuz ve ders dışı faaliyetlere
katılımınız kombinr olarak değerlendirilir. Tüm sınavlar ve değerlendirmeler NCUK
akademik birimi tarafından yürütülür ve denetlenir.

Akademik modüller için geçiş notu D notudur. NCUK sertifikası minimum D notu alan
öğrencilere verilecektir fakat bir çok üniversite programlara öğrenci kabul etmek için 
 minimum B notu istemektedir. Bazı programlar için bu not daha da yüksek olabilir - bazı
durumlarda A veya A * derecesi de talep edilir.

BEKLEDİĞİM SONUÇLARI  ALMAZSAM NE OLUR?
Tüm öğrenciler arzu ettikleri notlara ulaşamayabilir. Bizim için sorun değil. NCUK
Üniversiteleri ile aramızdaki ilişki ve anlaşma gereği tüm öğrencilerin en iyi programlara
yerleşmesi için bir hizmet sunuyoruz. İlk tercih ettiğiniz üniversiteye giremeseniz bile, yine
de size uygun bir alternatif buluyoruz. Programdan mezun olurken size birden fazla
üniversite ve program için teklif sunuyoruz. Tek yapmanız gereken sizin için doğru olanı
seçmek.

IN T ER NAT IO N AL YEAR ONE
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ÖĞRENCİLER NEDEN MASTER
HAZIRLIK PROGRAMINI
SEÇMELİDİRLER?

Yurtdışında bir üniversitede yüksek lisans eğitimi almak,
uluslararası öğrenciler için stresli bir deneyim olabilir. Farklı
çalışma yöntemleri, yabancı dil, yeni bir kültür, yeni
arkadaşlar ve barınma ortamı gibi faktörler ilk birkaç ayda
öğrenciler üzerinde çok fazla baskı oluşturabilir. Master
Hazırlık programı ile; öğrencilerin, geçiş yapacakları
programa entegrasyonlarını sağlamak, akademik ortama ve
seçtikleri Yüksek Lisans programına tam olarak uyum
sağlamaları için gereken beceri ve çalışma yöntemlerini
edinmeleri hedeflenmiştir.

MASTER HAZIRLIK PROGRAMI
TANINIRLIĞI

Master Hazırlık Programı, İngiltere
Üniversiteleri Kuzey Konsorsiyumu (NCUK)
tarafından onaylı olup yüksek lisans
programlarına  giriş için ülke çapındaki
üniversiteler tarafından kabul edilmektedir.
Bu programı tamamlayan öğrencilere NCUK
tarafından sertifikasının verilmekte bu
sertifika da tüm İngilitere'de kabul
görmektedir. 

ÜNİVERSITE YERLEŞME
GARANTİSİ

MEH tarafından verilen Master Hazırlık
programını başarı ile tamamlayan her
öğrenciye NCUK ortak üniversitelerinden
birine yerleşerek Master veya MBA derecesi
almaları garanti edilir.
 
Not: NCUK ortak üniversitesine devam eden
öğrenciler eğitim ücretleri üzerinden burs
yardımı alabilmektedirler.

PRE MASTER'S PROGRAM

MASTER HAZIRLIK PROGRAMI

Farklı disiplinlerden gelen uluslararası öğrenciler, dokuz aylık
Master Hazırlık Program'ı ile lisans alanlarına bakılmaksızın,
İŞLETME ve YÖNETİM programlarında da İngiltere’de
lisansüstü eğitime giriş yapabilirler.
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PRE-MASTERS
Mesarya Education House,
dünyaca ünlü NCUK Master
Hazırlık Programını sunar, bu
programı başarıyla geçen tüm
öğrencilere NCUK ortağı
uluslararası üniversitelerinden
birinde yüksek lisans veya
MBA programına geçiş
garantisi verilir.

NCUK MASTER HAZIRLIK
PROGRAMI NEDİR?

Bu program, İngiltere'de yüksek
lisans eğitimine hazırlanan
uluslararası öğrencilerin
araştırma yeteneklerini ve
akademik İngilizce dil
becerilerini geliştirmek için
tasarlanmıştır. Bu kursu geçen
öğrenciler, NCUK üyesi
üniversitelerden birinde yüksek
lisans derecesi programına
kesin olarak yerleşme garantisi
elde eder. Master Hazırlık
programını tamamlayan
öğrencilerin Master derecelerini
başarıyla bitirme şanslarını
artmaktadır.
Üniversite lisans programından
başarı ile mezun olmuş
öğrenciler bu programa kabul
edilir.

Master Hazırlık programı; birçok
üniversite tarafından nitelikli bir
program olarak tanınmakta ve
böylece programı başarıyla
tamamlayan öğrencilerin tercih
edebileceği yüksek lisans
kurslarının çeşitliliği de
artmaktadır.   Öğrenciler, 1 yıllık
bu program sonrasında bilim,
mühendislik, finans veya
muhasebe gibi birçok Yüksek
Lisans programına geçiş
yapmaya hak kazanırlar.

PRE MASTER'S PROGRAM

Ayrıca, İşletme veya Yönetim
alanında yüksek lisans yapmak
isteyip de daha once bu alanda
çalışmamış öğrenciler Master
Hazırlık Programını
tamamlayarak arzu ettikleri
ilgili yüksek lisans bölümlerine
geçiş yapabilirler.
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AKADEMİK İNGİLİZCE EĞİTİMİ
Bu modülün amacı, öğrencinin
İngilizceyi kullanma yeteneğini
geliştirerek akademik alanda en
etkin şekilde kullanmasını
sağlamaktır. Akademik okumalar
yapmak, araştırma ödevleri
hazırlamak, doğru cümle yapılarını
ve sözcük dağarcığını
kullanabilmek gibi öğrencilerin
akademik gelişimleri için ihtiyaç
duydukları her konu program
içinde kendilerine öğretilecektir. 
Dersin ikinci bölümünde,
öğrenciler akademik ödevleri nasıl
planlayacaklarını, yazacaklarını ve
gözden geçireceklerini öğrenirler;
alıntı ve referansları uygun şekilde
kullanmak; zorlu metinlerle
karşılaşıldığında bir dizi uygun
okuma stratejisi kullanmak;
fikirleri ve argümanları açık ve
mantıklı bir şekilde organize
etmek; yazılı çalışmayı gözden
geçirmek, düzenlemek ve
kanıtlamak; akademik konularla
ilgili seminerlere ve tartışmalara
başarılı bir şekilde katılma
konusunda yeterliliklerini
arttıracaktırlar. (dönüş alma, soru
sorma, katılma ve katılmama
dahil)

ARAŞTIRMA BECERİLERİ
Uluslararası Hazırlık programında
eğitim gören öğrenciler, nasıl detaylı
araştırma yapacaklarını, makale
hazırlayacaklarını ve yazacaklarını
öğrenecekler. Öğrenciler, Akademik
İngilizce derslerinin yanı sıra
düşüncelerini sistemli şekilde
aktarmayı, sunum yeteneklerini
geliştirmeyi, başarılı ödevler
hazırlamayı da öğrenecekler.
Üniversiteye geçiş öncesinde gerekli
olan bu hazırlık, öğrencileri grup
halinde çalışmaya alıştıracak, zaman
yönetimini öğretecek, araştırma
yapmalarına, ders notları tutmalarına,
makalelerin içeriğini düzenlemelerine
ve kendi çalışmalarını nasıl
değerlendireceklerini anlamalarına
yardımcı olacaktır.

ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSE
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ÖĞRENCİ  HİZMETLERİ:
İLK GÜNDEN SÜREKLİ  DESTEK

KAYIT ÖNCESI
MEH'E 
VARIŞ

24-SAAT 
DESTEK

MEH ile ilk temas noktanız,
muhtemelen ülkenizdeki
MEH temsilcilerimizden biri
olacaktır.   Eğitim
danışmanlarımız ve
acentelerimiz önceliklerinizin
ve ihtiyaçlarınızın
farkındadır. Programlarımız
ve üniversiteler hakkında
sizlere en doğru bilgileri
aktaracaktırlar. Sorularınızı
memnuniyetle cevaplayacak
ve başvurunuzda size
yardımcı olacaklardır.
 

Öğrencilerimizin,
oryantasyon haftası
başında veya dersler
başlamadan en az bir hafta
öncesinden Lefkoşa'ya
gelmeleri gerekmektedir.
Havaalanında vize
uygulaması ile kolayca
adaya giriş yapabilmeniz
için seyahatinizden önce
uçuş bilgilerinizi mutlaka
bizimle paylaşmanız
gerekmektedir. Aksi
takdirde havaalanından
giriş yapamazsınız.

MEH ekibi, kendini tamamen
güvende ve desteklenmiş
olarak hissetmen için
çalışmaktadır. Adaya
ulaştığın andan itibaren,
ihtiyaç duyduğun her an
bizlere ulaşabilmen için
arayabileceğin bir acil
durum telefon numarası
verilir.  Gece – gündüz
demeden her konuda sana
destek olmak için MEH ekibi
hazırdır.
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Yeni öğrencilerimiz adaya
gelişlerinde MEH temsilcisi
tarafından karşılanmakta ve
kendilerine kapsamlı bir
oryantasyon verilmektedir.
Bu oryantasyon ile kayıt
olacağınız program
hakkında bilgileri, İngilizce
dil yeterlilik sınavı, ders
programınız, akademik
modüllerin tanıtımı gibi
konuları içermektedir.
Ayrıca, otobüs ile ulaşım
olanakları, banka hesap
açılımı ve sağlık sigortası
gibi önemli konular da
tanıtılacaktır. 
Diğer öğrencilerle de
kaynaşmanıza olanak
sağlayacak farklı sosyal
aktiviteler de Mesarya
Education House içerisinde
organize edilecektir.

MEH Öğrenci Hizmetleri,
her konuda sizlerin ilk
irtibat noktanız olacaktır.
Muhaceret işlemlerinden ve
sağlık sigortasına
kaydolmaya, banka hesabı
açmaya kadar akademik
olmayan konularda size
yardımcı olmakla
görevlendirilmişlerdir.
Öğrenci Hizmetleri,
oryantasyon programından
ve sosyal aktivitelerin
planlanmasından
sorumludur. 
Özel öğretmenlerimiz de,
çalışmalarınızda sizlere
yardımcı olmak ve
gelişiminizi sağlamak
konusunda sizlere rehberlik
edecektir.

ORYANTASYON
PROGRAMI

ÖĞRENCI
HİZMETLERİ  DİL  DESTEĞI

Türkçe dilinde etkin
iletişim kurmakta
zorlanan öğrencilerimiz
ve velilerimiz resmi
olmayan çeviri ihtiyaçları
konusunda Öğrenci
Hizmetleri ekibinden
destek alabilirsiniz.

SOSYAL AKTİVİTELER
MEH, Öğrenci Konseyi ile
işbirliği içerisinde çalışarak
çeşitli sosyal etkinlikler
düzenlemektedir.
Amacımız,  öğrencilerin
müfredat dışı zamanlarını
etkin bir şekilde
geçirmelerini sağlamaktır.
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KONAKLAMA
MEH'in yönetiminde bulunan Mesarya
Öğrenci Evi'nde (diğer bir adıyla
Lefkoşa Nagash) yurt tipi konaklama ile
öğrenme ortamını birlikte sunuyor.
MEH öğrencileri birlikte zaman geçirir
ve derin sosyal etkileşimden içerisinde
bulunarak farklı kültürleri yakından
tanıma imkanına erişir. Birçok öğrenci
için yurt arkadaşlıkları unutulmaz bir
deneyimin parçasıdır. Öğrenciler,
tercihlerine göre tek veya çift kişilik suit
tipi küçük bir mutfak ve banyosu
bulunan özel odalarda konaklar ve
ortak alanları diğer öğrencilerle
paylaşırlar. Konaklama, akşam yemeği
servisini içermektedir. 

MESARYA ÖĞRENCI
EVİNİN AVANTAJLARI

�    MEH'e kolay ulaşım 
�    Tek - çift kişilik konaklama seçenekleri
�    Suit banyo 
�    Suit mutfak ünitesi
�    7/24 güvenlik
�    Catering hizmeti
�    Ortak Alan
�    Çamaşırhane imkanı
�    MEH sonrası yurtta özel ders imkanı
�    MEH tarafından organize edilen geziler ve
sosyal aktiviteler
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