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Southampton Üniversitesi, uluslararası öğrencileri bekliyor! 

 

Hakkımızda 

 

Southampton Üniversitesi 1862 yılında kurulmuştur (orijinalde Hartley Enstitüsü 

olarak bilinmektedir) ve bugün en iyi İngiliz üniversiteleri arasındadır, prestijli Russel 

Group (İngiltere’deki 20 lider araştırma üniversitesi) üyesidir ve dünyanın en iyi 100 

üniversitesi arasında yer almaktadır (The Times Yüksek Öğrenim Eki, Dünya 

Üniversite Sıralamaları).  

 

Southampton’da yaşamak ve eğitim almak eşsiz, heyecan verici bir deneyimdir. Son 

teknoloji ürünü tesislerimiz ve destekleyici ortamımız kişisel başarı ve gelecekteki 

zengin fırsatlar için etkileyici bir reçete sağlamaktadır.   

 

Southampton Üniversitesi, Avrupa Birliği’nden 1.400 öğrenciyi ve AB dışındaki 130 

farklı ülkeden gelen 3.400 uluslararası öğrenciyi kapsayan 22.000 öğrencisiyle 

gerçekten çeşitli ve uluslar arası bir üniversitedir.  

 

Yeri 

 

Üniversite, İngiltere’nin güney sahilinde, Londra merkez ve Heathrow 

Havalimanından yaklaşık bir saat mesafede, açık kırsalda kolay erişilebilen 

olağanüstü bir yerleşime sahiptir. Southampton’da beş kampus ve Winchester’da 

sanat öğrencilerimizin eğitim gördüğü bir kampus bulunmaktadır.   

 

Southampton özel, uluslar arası bir limandır ve hareketli ve canlı bir şehirdir. New 

Forest ve dünyaca ünlü Stonehenge gibi yerlere ev sahipliği yapan Winchester, 

Salisbury ve Bournemouth gibi turizm şehirleri çok yakındır.  Üniversitenin servis 

hizmeti (Uni-link), tüm Üniversite yerleşimleri, şehir merkezi ve ana taşımacılık 

noktaları arasında, Southampton’da güvenilir ve sık bağlantı sağlamaktadır.  

 

Sanat öğrencilerimiz, İngiltere’nin antik başkenti Winchester’daki tesislerimizde 

eğitim görmektedir. Yaklaşık 38.000 sakiniyle, Winchester İngiltere’de yaşanacak en 

iyi yerlerden biri olarak seçilmiştir.  

 

Uluslar arası öğrencilere destek  

Eğitim almak veya araştırma yapmak için yurtdışından İngiltere’ye gelmek, önemli bir 

karardır. Uluslar arası Ofis ve Üniversite’deki diğer tüm departmanlar, uluslar arası 

öğrencilerin yeni ortama mümkün olduğunca kısa sürede ayak uydurmalarına ve 

Southampton Üniversitesi’nde geçirdikleri zamanı en iyi şekilde değerlendirmelerine 

yardımcı olmak için işbirliği yapmaya hazırdır.  

Uluslar arası (Avrupa Birliği dışından gelen) öğrencilerimizin tüm eğitimleri boyunca 

Yurtlarımızda konaklamaları garanti edilmektedir (çeşitli şartlara ve koşullara tabidir). 

Uluslar arası Ofis, her yıl Eylül ayında Londra Heathrow havalimanında ücretsiz 

Karşılama ve Buluşma hizmeti sunmakta ve yeni öğrenciler için Uluslar arası Hoş 

Geldiniz Haftası düzenlemektedir. Ayrıca, Üniversite’nin Vize Ekibi tarafından 

sunulan vize ve göç desteği de dahil olmak üzere, tüm uluslar arası öğrencilere 

ücretsiz ve gizli bilgilendirme hizmeti verilmektedir.  

Mükemmel spor ve sanat tesisleri ile 200'den fazla kulüp ve topluluk (Atletizm Birliği 

kulüpleri ve Meksika, Japonya, Malezya, Pers ve Avrupa toplulukları gibi öğrenci 

toplulukları), öğrencilerin burada geçirdikleri zamanın tadını çıkarmasına yardımcı 

olmaktadır! 
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Daha fazla bilgi için lütfen internet sitemizi ziyaret ediniz veya sorularınızla ilgili 

olarak Uluslar arası Ofisle irtibata geçiniz.  

İnternet sitesi: www.southampton.ac.uk/international 

You Tube:   http://www.youtube.com/UoSinternational 

Twitter:        http://twitter.com/UniSotonIntl        

Facebook:   http://www.facebook.com/UosInternationalOffice 
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