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Yurt dışına eğitim almaya gidecek öğrencilerin 
konaklama konusunda yapacakları tercih, en az 
okul seçimi kadar önemlidir. Özellikle aileler, 
konaklama seçimi konusunda çok hassas olup bu 
konu üzerinde özenle durmaktadırlar.

Her konaklama türünün her bir öğrenci için 
kendine özgü artı ve eksileri vardır. Kişiye en uygun 
seçenek, gidilecek olunan okula, şehre ve gidecek 
kişinin kişisel özelliklerine göre değişmektedir. Yurt 
dışına eğitim için giderken en uygun tercihi 
yapabilmeniz için, danışmanınız tarafından 
sunulan seçenekleri iyice inceleyiniz. Kararınızı 
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verirken size sağlanan olanakların, fiyat 
farklılıklarının, alacağınız eğitim ve 
alışkanlıklarınızla uyum içinde olup 
olmadıklarını dikkate almanız gerektiğini 
lütfen unutmayınız. Danışmanınızın 
tavsiyelerini de dikkate alarak; istek, ihtiyaç 
ve olanaklarınıza en uygun tercihi yapmanız, 
yurt dışındaki mutluluğunuz ve başarınız için 
çok önemlidir. Size sunulan seçenekler 
içerisinden hangi alternatifi seçeceğiniz, 
tamamen sizin kişisel tercihinize bağlıdır.  Her 
konaklama şeklinin avantajları olduğu gibi, 
dezavantajları da bulunmaktadır. Bir sonraki 
sayfada bulunan tabloda bu seçeneklerin 
avantaj ve dezavantajlarını sizler için 
değerlendirdik. Ama öncelikle mevcut 
seçenekleri size biraz tanıtalım;

Aile Yanında Konaklama 
(Homestay)

Yurt dışında eğitim alacaksanız, aile 
yanında konaklama seçeneğini 

mutlaka düşünmelisiniz. Gidecek 
olduğunuz ülkenin kültürünü 

yaşamak ve 24 saat pratik 
yapabileceğiniz bir ortama 

sahip olmak için belki de 
en iyi seçeneklerden 

biri aile yanı 
konaklamadır. 

Evinde 
konaklayacak 

olduğunuz 
aileler, 

genellikle ihtiyaçlarından fazla oda ya da 
odalara sahip olan kişilerdir. Aileniz yaşlı bir 
çift, çocuklu bir aile ya da yalnız yaşayan bir 
birey olabilir. Ailelerin misafir edecekleri 
öğrencilere verecekleri odalar, misafir 
öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak belli 
standartlara uygun olmak zorundadır ve bu 
aileler düzenli olarak denetlenmektedirler.

Aile yanı konaklama sisteminde tek ya da çift 
kişilik oda tercih edebilirsiniz. Her iki sistemin 
de kendine göre avantajları vardır. Tek kişilik 
oda, sadece size ait olacağı için, dilediğiniz 
zaman yalnız kalma imkânınız olacaktır. Çift 
kişilik odada ise odanızı başka bir öğrenciyle 
paylaşmanız gerekecektir. Fakat bu seçeneği 
tercih edip oda arkadaşınız ile iyi bir 
arkadaşlık kurarak, ders dışı saatlerinizde de 
sürekli pratik yapma imkânına sahip 
olabilirsiniz. Tabii ki, çift kişilik oda 
seçeneğinin daha ekonomik olduğunu da 
belirtmek gerek.
Tercih etmeniz için size seçenek olarak 
sunulacak diğer bir unsur da öğünlerdir. Tam 
pansiyon (Full Board), yarım pansiyon (Half 
Board) ya da Oda&Kahvaltı (Bed&Breakfast) 
seçeneklerinden birini seçmeniz gerekecektir. 
Tam pansiyon seçeneğinde aile, haftanın yedi 
günü, sabah, öğle ve akşam yemeklerinizi 
servis edecektir. Yarım pansiyon seçeneğinde 

öğle yemekleriniz hariç tüm öğünleriniz 
karşılanacaktır. Oda&Kahvaltı seçeneğinde 
ise kahvaltı haricindeki tüm öğünlerinizi 
dışarıda yemek durumundasınız. Hangi 
seçeneğin size uygun olduğuna, ders 
programınıza bakarak karar vermelisiniz.
Aile yanı konaklamada, ortak kullanım 
alanları, yemek saatleri gibi konularda 
ailenin kurallarına uymanız, ailenin yaşam 
düzenine ve evde konaklayan diğer 
öğrencilere karşı saygılı olmanız 
beklenecektir.

Öğrenci Yurdu
(Residence)
Üniversitelerin hemen hepsi ve bazı dil 
okulları, öğrencilerine yurtta konaklama 
imkânı sunar. Yurt konaklamalarının da 
birçok çeşidi vardır. Konaklama, bir üniversite 
kampüsünde ya da kampüs dışında özel bir 
yurtta olabilir. Yurtlar veya hosteller, genellikle 
çift kişilik odalarda sadece barınma olanağı 
sunar. Banyolu özel odalar sınırlı sayıdadır. Bu 
yüzden tercihiniz özel oda olacaksa, 
başvurunuzu programınızın başlamasından 
çok önce yapmanız gerekmektedir. Nadiren 
bazı yurtlarda, barınmanın dışında kahvaltı 
ve/veya diğer yemek olanakları da 
sunulabilir. Yurtta konaklamayı tercih 
ediyorsanız, mutlaka boş oda durumunu 
sormalısınız. Yılın belli dönemlerinde yurt 
konaklaması bulmakta zorlanabilirsiniz. 
Yurtta konaklama; yurtların okullara yakın 
oluşu, kampüsteki aktivite ve tesislerden 
yararlanabilme olanağı, daha bağımsız ve 
sıcak bir ortam sunuşu gibi nedenlerle tercih 
edilmektedir.

Ev-Oda 
Kiralama (Sharing Flat)
Bu iki seçenek dışında başka bir alternatif 
arayan öğrencilerin, kendi çabalarıyla çözüm 
üretmeleri gerekecektir. Genellikle uzun 
dönem eğitim alacak öğrencilere tavsiyemiz, 
başlangıçta okullarının sunduğu bir ailenin 
yanında veya yurtta konaklamalarıdır. Belli 
bir süre sonra çevreye alışan, şehri tanıyıp 
fiyatlar hakkında bilgi sahibi olan ve mevcut 
konaklamaları tüm isteklerini karşılamayan 
öğrencilerin, anlaştıkları bir arkadaşları ile 
güvenilir bir bölgede, mümkünse güvenlikli 
bir sitede ev kiralamaları uygun olacaktır. 
Uzun süre eğitim alacak öğrencilerden 
bazıları bağımsız yaşamak adına, bazıları ise 
daha ekonomik bir alternatif olduğu için bu 
konaklama şeklini seçmektedir. Bu konaklama 
seçeneğinde oda veya ev arkadaşınızı doğru 
seçmeniz, güvenli bir ortamda 
bulunduğunuzdan emin olmak kadar 
önemlidir.
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AVANTAJ +++ DEZAVANTAJ - - - 
AİLE YANI 
(HOMESTAY)

• Yanında konakladığınız ailenin ve 
o ülkenin kültürünü daha yakından 
tanır, İngilizce pratik yapma şansı 
yakalarsınız.
• Düzenli olarak (3 öğün) ev yemeği 
yiyebilirsiniz.
• Çarşaf ve havlularınız düzenli 
olarak değiştirilir.

• Yanında konakladığınız 
ailenin koyduğu kurallara 
uygun yaşamak zorunda 
kalırsınız.
• Evde yemek yaptığınızda 
mutfağı kendiniz temizlemek 
durumunda kalırsınız.
• İnternet kullanımı ailenin 
iznine bağlıdır.
• Evler kampüse ortalama 
45 dakikalık bir mesafede 
bulunmaktadır.

KAMPÜS DIŞI 
(YURTTA) 
KONAKLAMA
(OFF CAMPUS 
RESIDENCES OR 
HOUSIN)

• Farklı uluslardan öğrencilerle 
konaklarsınız.
• Yurt içinde kendilerini İngilizce 
olarak ifade etmekte zorluk yaşayan 
öğrenciler için daima yardımcı 
personel bulunur.
• Mobilyalı odalarda konaklarsınız.
• Kablolu TV, elektrik, su, doğal gaz 
ücretlerini düşünmeniz gerekmez.
• Yurtların içerisinde telefon, 
televizyon, kütüphane, bilgisayar 
odaları gibi olanaklar mevcuttur.
• Alışveriş merkezi, restoran, sinema, 
tiyatro, kafe, tenis kortu ve spor 
salonu gibi sosyal, kültürel ve sportif 
ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz 
tesisler, sadece yürüyüş 
mesafesindedir.

• Her kampüste sıcak yemek 
sunulmaz. Yemeğinizi 
kendiniz pişirmek 
durumunda kalabilirsiniz.
• Odanızı, banyonuzu başka 
öğrencilerle paylaşmanız 
gerekebilir.
• Baylar ve bayanlar aynı 
binalarda, farklı katlarda 
konaklarlar.

KAMPÜS İÇİ 
(YURTTA) 
KONAKLAMA              
(ON CAMPUS 
RESIDENCES OR 
HOUSIN)

• Farklı uluslardan öğrencilerle 
birlikte yaşama fırsatını yakalarsınız.
• Dersliklere yürüyüş mesafesinde 
konaklama imkânına sahip 
olursunuz.
• Havuz, spor salonu gibi 
tüm kampüs imkânlarından 
faydalanabilirsiniz.
• Kendi mutfağı, balkonu, yemek 
ve dinlenme salonu bulunan 
dairelerde konaklarsınız.
• Okul kafeteryasından yemek 
temin edebilirsiniz.
• Uygun bir ücret karşılığında 
internet kullanabilir, oda temizleme 
servisinden faydalanabilirsiniz.

• Bireysel banyolar yoktur. 
Mutfak ve banyonuzu 4 ya 
da 5 öğrenci ile paylaşmak 
zorunda kalabilirsiniz.
• Televizyon ve telefon 
imkânları yoktur.
• Kampüs kurallarına uymak 
zorunda kalırsınız.

KAMPÜS DIŞI 
(OTELDE) 
KONAKLAMA

• Mikrodalga fırını, kablolu TV’si, 
mini buzdolabı ve telefonu olan, 
modern ve etkileyici odalarda 
kalırsınız.
• İnterneti ücretsiz olarak 
kullanırsınız.
• Çamaşırhane hizmeti alırsınız.
• Fax ve fotokopi hizmetlerinden 
faydalanabilirsiniz.

• Yiyecekler otel tarafından 
sağlanmaz, kendiniz pişirmek 
zorunda kalırsınız.
• Mutfak, ortak kullanım 
alanıdır.
• Yüksek maliyetlidir.
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