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Ashbourne, Birleşik Krallık’ta A Level sınavları için en iyi özel okullardan biri olmayı 
hedefleyen ve bunu Londra’da bulunan en iyi iki okuldan biri olarak sınav sonuçlarıyla 
ispatlayan bir okuldur. Öğrencilerimiz sınavlarda üstün başarı göstererek A ve A* sonuçlarına 
ulaşmakta ve buna istinaden %50’den fazlası Russell Group üniversitelerine yerleşmektedir.

Ashbourne öğrencilerinin sınav sonuçları ülke geneline oranla çok yüksek olmakla beraber, 
okulumuzun prestiji de göz önünde bulundurularak öğrencilerimiz Birleşik Krallık’ta ilk %
5’te bulunan en iyi okullara yerleşmektedir. Öğrencilerimizin içlerindeki enerji ve azmi 
gözeterek eğitimlerine önem vermekteyiz. Buna istinaden, halihazırda ortalaması en az B 
notuna tekabül eden öğrencilerimizin sınavlardan A ve A* almaları için en iyi eğitimi 
aldıklarından emin olan bir eğitim kurumuyuz. Başarıya ulaşmak için öğrencilerimize güven 
aşılıyor, Özel Eğitmenleri (PT) aracılığıyla kapsamlı destek ve rehberlik sunuyor, birebir özel 
ders saatleri ile öğrenciye özel planlama sağlıyor, ders saatleri dışında ise öğretmenleri ve 
akranları ile planlanmış toplantılar ve etkinlikler düzenliyoruz. Derse katılım ve ev ödevleri 
okulumuzun özel sistemi üzerinden düzenli olarak kontrol edilmekte ve her bir dönemde 
deneme sınavlarında öğrenci tarafından gösterilen performans da ele alınarak 
değerlendirilmektedir. 

Okulumuzda öğretmenler ile öğrenciler arasındaki ilişki karşılıklı saygı üzerine kurulmuştur. 
Herhangi bir okula göre, Ashbourne’da üniforma olmaması da öğrencilere daha geniş bir 
özgürlük alanı sunar. Okulumuz, özgürlüğe ve bağımsızlığa önem veren ancak aynı zamanda 
sunulan rehberlik ve destekten de yararlanabileceklerini farkında olan, Özel Eğitmenlerinin 
görüşlerini dikkate alan ve önemseyen öğrenciler için oldukça uygundur. En başarılı 
öğrencilerin eğitim hayatında başarılı olmak adına tüm sorumluluğu kendileri alan bireyler 
olduğunu deneyimlerimize ve gözlemlerimize dayanarak söylemek mümkündür.

ASHBOURNE COLLEGE
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Okul Müdürü
MICHAEL KIRBY

MSc (London), BApSc (Toronto)

Mike, Ashbourne Kolej’i 1981’de kurmuş ve o 
zamandan beri okulun başarı ve akademik gelişimine 
katkı sağlayarak kurucu rolüne devam etmektedir. 
Mike, Birleşik Krallık'ta bulunan Bağımsız Eğitim 
Kurulu (CIFE) gibi bağımsız eğitim 
organizasyonlarının gelişiminde ve tanıtımında 
önemli bir role sahiptir. Aynı zamanda UCL Tıp 
Fakültesi Kabul Panelinde meslek dışı bir üye olarak 
yer almış olan Mike, Ashbourne'nun en iyi bölümleri 
olarak gösterilen Matematik ve Fizik fakültesinin de 
başkanlığını sürdürmektedir. Mike, Toronto ve 
Londra'daki üniversitelerden Uzay Mühendisliği ve 
İstatistik üzerine eğitim almıştır.
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A level sonuçları 2011 – 2020 Üniversite Yerleştirmeleri

Aşağıdaki liste, A Level mezunlarımızın son 5 yıldaki en çok tercih ettikleri 
üniversiteler ile yerleştirme sonuçlarını göstermektedir. Bu süre içinde 
öğrencilerimizin % 54'ü Russell Group üniversitelerinden birine yerleşmeye hak 
kazanmıştır.

İLK 10'DA BULUNAN ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRMELERİ 2016 - 2020

University College London (UCL) 44
King's College 40
Queen Mary University 21
University of Arts London 20
University of Cambridge 17
University of Manchester 17
University of Warwick 16
University of Bristol 15
City University 15
Imperial College 14



Kişiye Özel Eğitmenler
Her öğrenciye, akademik performansla ilgili konuların yanı sıra duygusal ve manevi 
destek amaçlı olarak; öğrencilerin kaygılarını veya sorunlarını tartışmak üzere 
haftada bir buluşacakları bir Özel Öğretmen atanır. Bu toplantılar sadece 
öğrencilerin endişelerini dile getirmeleri için fırsat sunmakla kalmaz, aynı zamanda 
Özel Eğitmenler bir öğrencinin iyileştirmesi gerektiğini düşündüğü bir konu varsa 
müdahale etmeleri için de imkan verir. Özel Eğitmenlerimiz, İngiliz eğitim 
sisteminde Year 12 olarak adlandırılan ve Türk eğitim sisteminde lise 3. Sınıfa 
tekabül eden yıl boyunca mümkün olan en iyi sonuçları sağlamak için 
öğrencilerimizle iş birliğine dayalı olarak yakın bir şekilde çalışırlar. Bu ilişkiler 
olumlu, pragmatik ve genellikle oldukça etkilidir. Özel Öğretmen ayrıca ebeveynler, 
öğretmenler ve öğrenciler arasındaki bir iletişim ağında bir merkez görevi görür; 
dolayısıyla, öğrenciyle ilgili herhangi bir endişeyi görüşmek için yarı dönem 
raporları veya veli toplantılarını beklemeye gerek duyulmadan şeffaf bir şekilde 
iletişim sürdürülür.

Özel Öğretmen ayrıca, birebir seanslara gerektiği kadar çok zaman harcayarak, 
ilgilendiği her bir öğrencinin üniversiteye (UCAS) güvenli ve etkili bir başvuru 
yapmasını sağlar. Bu, öğrencinin üniversite başvurusunu güçlendirmek için okuma, 
iş deneyimi, araştırma ve gerekli ise Genişletilmiş Proje Yeterliliği 
(EPQ) üzerine çalışması ile ilerleyen bir süreçtir.

Özel Eğitmenlerimiz, kişisel ilgi ve bilgi aktarımı konusunda önemli bir rol almakla 
beraber, temel sorumlulukları; her bir öğrenciyi bağımsız öğrenmeye teşvik etmek, 
akademik başarıyla beraber hayat boyu elde edecekleri başarılar için de bir zemin 
hazırlamaktır.
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Birebir Eğitim
Akademik başarının özel ve birebir ilgi ile mümkün olacağını farkında olmakta; 
sınıf mevcutlarımızı 10 veya daha az öğrenciyle sınırlandırarak, 
öğrencilerimizin daha etkin ve öğretmenleriyle daha fazla iletişimde 
olabildikleri bir öğretim ortamı sağlamaktayız. 

Bireysel ilgi, Ashbourne’da önemli bir yer tutmakta ve sınıf ortamının ötesine 
taşınmaktadır. Öğrencilerimiz her hafta belirli zamanlarda öğretmenlerinden 
yardım alabilir, konu etütlerine katılabilir ve mentorlarından tavsiye 
alabilmektedir. Amacımız, tüm öğrencilerin bağımsız birer birey olmalarına 
yardımcı olmak ve bu nedenle, öğrencilerimizi boş zamanlarında çalışma 
grupları oluşturmaları için de desteklemekteyiz.

Her seferinde daha iyi bir eğitim sunabilmek için, değerlendirme ve mesleki 
gelişim konularının üzerinde durarak, öğrencilerimizi daha iyi bir sonuç için 
teşvik etmekteyiz. 

Öğrencilerimizin hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak adına sürekli geri 
bildirim ve açık iletişim sunmakta, öğrenci ve velilerle yakın bir şekilde 
çalışmaktayız. Devamlılığı ve sürecin tamamlanmasını titizlikle izlemekte ve 
tam bir titizlikten daha azını kabul etmemekteyiz. İnternet sitemizdeki 
ebeveyn portalı aracılığıyla, ebeveynler ve veliler, öğrencilerin performansını 
izleyebilir ve endişelerini doğrudan her öğrencinin Özel Öğretmenine 
iletebilirler. Özel Eğitmen, öğrencilerin performansının potansiyeli 
karşılamaması durumunda her zaman müdahale edecektir.

Her bir dönemde öğretmenlerimiz, sorumlulukları altındaki öğrencilerin her 
biri hakkında bir rapor düzenler. Bu rapor, çalışma ve hedef notları, sunulan 
çalışmanın kalitesi ve miktarı, yarı dönem deneme  sınavlarına katılım ve 
öğrencinin gelişim süreci ile ilgili yorumları içermektedir.
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Güvenli ve Mutlu Bir Ortam
Güvenli ve mutlu bir eğitim ortamı, öğrenciler için çok önemlidir. İyi akademik 
sonuçlar, dikkatli bir değerlendirmeyle başlayan uygun desteğe bağlıdır. Bu, her 
öğrencinin aynı yetenek, istek ve vizyona sahip bireylerle birlikte olmasını 
sağlar. Atanmış Koruma Önlemimiz (DSL), Ashbourne'nun öğrencileri için 
uygun duygusal, psikolojik ve fiziksel desteği sağlayabilmek adına her bir 
öğrencinin başvuru ve kayıt süreci ile beklentilerini tekrar gözden geçirir. DSL, 
sınavlarda fazladan zaman veya ön inceleme hakkı olan herhangi bir öğrencinin 
bu olanaklara erişimini sağlamak adına Erişim Düzenlemeleri için Özel 
Denetçimiz ile birlikte çalışır.

Ashbourne'un ırkçılık, zorbalık, homofobi, uyuşturucu ve şiddet gibi durumlara 
karşı sıfır tolerans politikası vardır. Öğrenciler fiziksel, duygusal veya psikolojik 
sağlıkları ile ilgili endişelerini doğrudan DSL'e, Özel Eğitmenlerine veya 
herhangi bir Ashbourne çalışanına bildirebilirler. Doğrudan koruma kaygıları 
raporlarına dahil olan tüm personel, sorunun tatmin edici bir şekilde 
çözüldüğünden emin olmak için tüm süreci takip etmekten sorumludur. 

Sürekli mesleki gelişimlerinin bir parçası olarak, tüm personel, her akademik yıl 
için koruma mevzuatı ve rehberliği takip etmek adına konu ile ilgili yeniden 
eğitim almak zorundadır.  DSL, bu eğitimi koordine etmekten ve 11 ve 12. Sınıf 
öğrencilerinin katıldığı Kişisel Güvenlik, Sağlık ve Ekonomik Eğitim (PSHEE) 
programımızı denetlemekten sorumludur.
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Matematik ve Fen Bilimleri
Öğrencilerimizin yarısından fazlası birinci ya da ikinci yıllarında kesinlikle 
matematik dersi almayı tercih eder ve bu yüzden matematik alanındaki başarı 
oranımız sürekli olarak pozitif yönde bir artış göstermektedir. Buna istinaden, 
2019 yılında İleri Matematik ve Fizik sınavlarının %76’sı en yüksek notlar olan 
A ve A* olarak sonuçlanmıştır. 

Bu olağanüstü sonuçlar, öğrencilerin potansiyellerine ulaşmalarına yardımcı 
olmak için sahip olduğumuz birçok destek mekanizmasından tam olarak 
yararlanan donanımlı öğretim ekibimizle birlikte hem istekli hem de çalışkan 
öğrencilerimizin elde etmiş olduğu bir başarıdır. Bunlar, ders saatleri dışında 
öğretmenlerle zaman çizelgesine dayalı oturumları, akran rehberlik 
programlarını, öğrencilerin konu bilgisini ve araştırmayı müfredatın ötesine 
genişleten ders dışı etkinliklere katılma fırsatlarını içermektedir. Matematik ve 
Fen alanına hevesli ve konuda yetenekli öğrencilerimiz yıllık UKMT (Birleşik 
Krallık Matematik Vakfı) Kıdemli Matematik yarışmasında altın ödüller 
kazanmış ve takımlarımız, UKMT tarafından düzenlenen ulusal yarışmanın ilk 
yarısında yarışmayı tamamlayarak tüm Londra okullarını geride bırakmıştır.

Öğrencilerimizi, üniversite düzeyinde materyal okuyabilecekleri yıllık 
Matematik ve Fizik Olimpiyatlarına katılmaya ve isterlerse Astrofizik 
Kulübümüze katılmaya aktif olarak teşvik etmekteyiz. Ayrıca Mühendislik, 
Finans ve Tıp uzmanlık programlarımız Fizik ve Matematik alanlarındaki 
başarımızla doğru orantıda olduğundan, alandaki mükemmeliyetçi bakış açımız 
bizi başarıya ulaştırmaktadır.



Beşeri Bilimler
Ashbourne’un ders içeriği yelpazesi birçok yenilik ve çeşitliliğe olanak 
tanıyan bir okul olduğunu göstermektedir. Beşeri Bilimler Fakültemiz 
tarafından oluşturulan geniş müfredat ve sunulan A Level konularının 
çeşitliliği, öğrencilerimizin farklı kişiliklerini, ilgi alanlarını ve isteklerini 
yansıtmalarına yardımcı olmaktadır. Bu fakültede sunulan konular, İngiliz 
Edebiyatı ve Tarihinden Ekonomi, Felsefe ve Psikoloji'ye kadar uzanır. 
Ashbourne'un Beşeri Bilimler Fakültesi'nin kalitesi, Cambridge'de her yıl 
İngiliz Edebiyatı ve Klasikler gibi bölümleri okumak için dereceye giren 
öğrencilerin sayısından da anlaşılmaktadır. 

Beşeri bilimler konuları genellikle bir yıllık yoğun kurs alan öğrencilere 
oldukça uygundur. Öğrenciler genellikle Psikoloji, Film Çalışmaları veya 
Politika gibi konuları bir yıl içinde teşvik edici ve zorlayıcı ancak yönetilebilir 
olarak değerlendirirler. Bu derslere kaydolan öğrencilerin hevesli bireyler 
olmaları ve kendilerini tamamen bağımsız araştırmalara yönlendirmeleri 
gerekecektir.

Ashbourne ayrıca Fransızca, İspanyolca ve İtalyanca gibi modern Avrupa 
dillerinde ve ayrıca Rusça, Çince ve Arapça'da anadili İngilizce olan kişiler 
için A Level konuları da sunmaktadır. Uluslararası öğrenciler, UCAS 
uygulamalarının gücünü en üst düzeye çıkarmak için seçtikleri diğer 
derslerin yanı sıra ana dillerini A Level için almaya teşvik edilir.
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Güzel Sanatlar Grafik Tasarım ve İletişim
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Güzel Sanatlar, Grafik Tasarım & İletişim ve 
Tekstil Tasarım
Belki de diğer tüm konulardan daha fazla, bireysel ilgi Güzel Sanatlar’da çok 
daha önemli bir rol oynar. Bir öğretmenle birebir iletişim kurma fırsatı, 
öğrencilerin özgüveninde harikalar yaratır. Sadece tekniklerde ustalaşmakla 
kalmaz, aynı zamanda kendi kişisel tarzlarını ve ifadelerini geliştirmek için 
hayal güçlerini kullanma cesaretini de geliştirirler.

Güzel Sanatlar, Grafik Tasarım & İletişim ve Tekstil Tasarımı konularını 
sunmak, halihazırda dinamik ve gelişen bir Sanat Fakültesini besleyen farklı 
yetenekleri, tutkuları ve kişilikleri olan öğrenciler ve öğretmenler arasında 
heyecan verici bir etkileşim olması demektir. Ayrıca Güzel Sanatlar 
öğrencilerimize, seçtikleri derslere başlamadan önce ilk dönem boyunca her 
bir disiplini keşfetme fırsatı sunmaktayız.

Tekstil Tasarım
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Drama ve Müzik
Dramada bir öğrencinin zamanı, tiyatro gezileri de dahil olmak üzere sınıf 
dersleri ve pratik tiyatro oturumları arasında bölünür. Böylece akademik titizliği 
dersin pratik ve yaratıcı talepleriyle birleştiririz. Drama uygulamalı atölye 
çalışmaları beş veya altı öğrenciyle sınırlıdır; bu, öğrencilerimize hak ettikleri 
yönü, enerjiyi ve bağlılığı vermemizi sağlamaktadır.

A Level Müzik programımız, özel olarak ayrılan bir müzik tesisi, müzik grubu, 
uygulama alanı ve gelişmiş beste ve kayıt yazılımını destekleyen Mac 
bilgisayarları ile her geçen gün gelişmekte ve güçlenmektedir.

Seçmeler ve Burs 

Ashbourne, Drama ve Müzik için yıllık burs seçmelerine ev sahipliği yapar. 
Drama adaylarından kendi seçtikleri bir monolog hazırlamaları istenir ve 
ardından görüşmeleri sırasında performans kritikleri gerçekleşir. Müzik için, bir 
görüşmenin yanı sıra, öğrencilerden seçtikleri bir parçayı hazırlamaları ve 
sunmaları istenir.

Ashbourne Revue(Değerlendirme), Oda Konserleri ve  Yaratıcı 
Sanatlar Etkinlikleri

Ashbourne, Sanat, Drama ve Müzik öğrencilerine yeteneklerini sergilemeleri 
için birçok fırsat sunmaktadır. Revue, kolejdeki tüm öğrencilere açıktır; dans, 
drama, müzik ve modayı içerir ve öğrenci kitlesinin yaklaşık % 50'sini kapsar.



Mühendislik Programı (AEP)
Ashbourne’nun uzman programları, özellikle rekabetçi ve zorlu üniversite 
programlarına başvuran öğrencilere yapılandırılmış destek ve rehberlik sunar. 
Bu tür öğrencilerin iyi bilgilendirilmiş, iyi organize edilmiş ve iyi hazırlanmış 
olmalarını sağlamak önemlidir.

Warwick Üniversitesi mezunu, Sixth Form Başkan Yardımcısı ve Mühendislik 
Fakültesi mezunu Sean Pillai tarafından yönetilen Mühendislik Programı, 
uzun yıllara dayanan tecrübesiyle öğrencileri en iyi Mühendislik bölümlerine 
yerleştirme üzerine profesyonel bir mentorluk sunmaktadır. İlgili A Level 
konularını almanın yanı sıra, öğrenciler farklı mühendislik akışları ve 
birbirleriyle nasıl ilişki kurduklarını öğrenecek ve mühendisin çağdaş 
toplumdaki değişen rolünü keşfedeceklerdir.

Program, öğrencileri bir dizi seminer ve konuşmalar, grup projeleri ve saha 
ziyaretleri aracılığıyla mümkün olan en iyi UCAS uygulamalarını yapmaya 
hazırlayacak ve aynı zamanda onları konuya özgü kabul testleri ve uygun 
olduğu durumlarda mülakatlar için hazırlayacaktır.

Tıp Fakültesi Programı (AMSP)
Bu programların en eskisi olan Tıp Fakültesi Programı, 30 yılı aşkın süredir 
doktor adaylarına, diş hekimlerine ve tıpla ilgili konularla ilgilenen tüm 
öğrencilere yardımcı olmaktadır. Öğrencilere kişisel ifadeleri ve görüşmelerinin 
yanı sıra çeşitli tıp fakültelerinin gerektirdiği BMAT ve UCAT testlerine 
hazırlık ile destek verilmektedir. Başarılı bir tıbbi uygulama, çok çeşitli 
müfredat dışı faaliyetler içerir; programımız bu programa dahil öğrencileri 
ilgili iş deneyimine de yönlendirir. Son olarak, tıp uzmanları ve mezun 
öğrencilerden seminerler ve sohbetler yoluyla onlara temel görüşler üzerine 
bilgiler edinilir .

Bu program, King's College Londra Nörobilim mezunu, aynı zamanda Sixth 
Form Başkan Yardımcısı ve Fakülte Başkanı olan Amy Youngman tarafından 
yönetilmektedir.
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Finans Programı (AFP)
Ashbourne Finans Programı süresince öğrenciler, düzenli grup seminerleri, 
etkinlikleri, çalıştayları ve gezileri aracılığıyla küresel ekonomik meseleler ve 
güncel olaylar hakkındaki anlayışlarını derinleştirmektedir. Londra’nın 
finans merkezi olma statüsünden yararlanmakta ve önde gelen finans 
kuruluşlarını birebirde ziyaret ederek Canary Wharf ve City’e saha gezileri 
düzenlemekteyiz. Öğrencilere finans dünyasından profesyoneller tarafından 
değerli bilgiler sunulmakta ve kendi kariyer hedeflerini şekillendirmelerine 
yardımcı olunmaktadır.

Programı takip eden öğrenciler, A Level'daki ekonomik teorileri test etmek 
zorunda olmaları sebebiyle gerçek hayattan yatırım zorluklarını ele 
almaktadırlar. Araştırma, analiz ve ticarette mükemmel deneyimin yanı sıra 
canlı bir panele sunum yaparak iletişim becerilerini uygulama fırsatı elde 
etmektedirler. Bütçe zamanında program liderimiz, öğrencilerin gelecek 
hafta şansölyenin önerilerini analiz edip tartışabilmeleri için birlikte canlı 
yayını izleyebilecekleri bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktadır.

Programın bir parçası olarak, her öğrenci UCAS başvurusunda kendileri için 
doğru üniversite tercihi ile bölüm seçme ve üniversite mülakat başvurusu da 
dahil olmak üzere bireysel, uzman rehberliği almaktadır.



Oxbridge Programı
Bu program, öğrencilere Oxford veya Cambridge Üniversitelerine güçlü 
birbaşvuru yapmaları için gerekli olan tüm bilgileri sağlamakta; onlara doğru 
kararlar vermelerine ve kendilerini uygun şekilde hazırlamalarına yardımcı 
olacak sorumluluklar vermektedir. Oxford ve Cambridge'e başvuran öğrenciler 
olağanüstü A Level sonuçlarına yönelmelidir, ancak bu prestijli ve zorlu 
üniversiteler için uygunluk göstermeleri gereken başka birçok konu vardır.

Programımız, Oxbridge başvuru sürecinin tüm basamaklarını kapsar, 
öğrencileri mantıklı bir biçimde seçim yapabilmeleri ve resmi başvuru süreci 
başlamadan önce uygun müfredat dışı faaliyetlerde bulunabilmeleri için 
destekler. Öğrenciler genellikle bireysel meraklarını ve amaçlarını aktarmaya 
yardımcı olan 5000 kelimelik Genişletilmiş Proje Yeterliliğini (EPQ) 
tamamlamaktadır. Ayrıca ayırt edici ve entelektüel birikimlerini içeren bir 
kişisel beyan yazmaları gerekmektedir. Program, öğrencileri bu süreçlerde 
desteklemenin yanı sıra, onları mülakat öncesi değerlendirme testleri ve 
mülakatlar için de hazırlamaktadır.

Ashbourne'un öğrencilerine sunduğu tavsiye ve destek, Cambridge 
Üniversitesi'nin son yıllarda en popüler üniversite destinasyonlarımızdan biri 
olmasıyla mükemmel sonuçlara imza atmasına sebep olmuştur.

Program, Oxford Üniversitesi mezunu olan Will Stockland tarafından 
yönetilmektedir.
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Konum, Tesisler ve Konaklama
Ashbourne, Kensington Sarayı ve Hyde Park'ın yakınında mükemmel bir 
konuma sahiptir. Bu güzel ortamın yanı sıra Royal Albert Hall, Victoria ve 
Albert Museum gibi kültürel yerlere yakınlığıyla da göze çarpmaktadır. 
Ashbourne, birbirine yürüme mesafesinde bulunan üç binadan oluşur; ana 
binası Old Court Place'de yer almaktadır. Ashbourne’un yıl 11 (Türk eğitim 
sitemine göre 10. sınıf) öğrencileri ve Sanat Fakültesi Young Street binasında 
yer almaktadır ve 47 Kensington Court'taki tesisimiz sahne sanatlarına 
ayrılmıştır. Kolejimiz, A Level’daki tüm konular için tam donanımlıdır; modern 
bilim laboratuvarları, müzik uygulama alanı, film için multimedya kayıt ve 
düzenleme olanakları, yaratıcı yayıncılık, grafik tasarım ve bilgisayar 
animasyonu ile çevrimiçi uzaktan eğitim için her sınıfta en yeni görsel-işitsel 
ekipmanı içerir. Okul genelinde kablosuz internet erişiminin yanı sıra birçok 
yerinde de çeşitli öğrenim kaynakları sağlamaktayız.

Ashbourne'un özel bir konaklama yurdu yoktur ve bir yatılı okul değildir; ancak 
yıllardır öğrencilerimiz için barınma ve vesayet sağlayan tedarikçilerin bir 
listesini öğrencilerimizle paylaşmaktayız.

Konaklama Türleri

Okul çevresinde Ashbourne ve diğer kolejlerden öğrencilerin ikamet ettiği 
birkaç öğrenci yurdu vardır. Öğrenciler ayrıca, İngiliz bir ailenin parçası 
olarak da yaşamayı tercih edebilir ve aile yanında kalmayı da seçebilirler. 
Okulumuzun bu tür konaklama birimlerinde yaşayan öğrenci sayısı (50), 
yurtlarda ve aile yanında yaşayan öğrenci sayısı ile neredeyse eşittir.

Konaklama Listesi ve Aile Yanı Konaklama

Ebeveynler veya öğrenciler konaklama ayarlamak için okulumuzun sağladığı 
konaklama listesini kullanabilir, ancak bu tedarikçilerle doğrudan kendileri 
ilgilenmeli ve kendi ayarlamalarını yapmalıdır. Ashbourne, sağlayıcılar 
tarafından sunulan konaklamayı denetlemez ve listelenen tesislerin standardı 
veya güvenliği ile ilgili herhangi bir iddiada veya garantide bulunmaz. Bununla 
birlikte, bu konaklama listesindeki yurtlar hakkında bugüne kadar aldığımız 
geri bildirimler genel itibariyle çok olumlu olmasıyla beraber çok az şikayet 
söz konusu olmuştur.

Ashbourne College main building

Young Street premises

Kensington Court premises
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Aktiviteler ve Etkinlikler
Avrupa'ya Kültürel Ziyaret

Her yıl, öğrencilere Bahar yarıyılı boyunca büyük bir Avrupa şehrini ziyaret 
etme şansı sunulmakta, bu da öğrencilerin Avrupa kültür mirası olan sanat, 
mimari, müzik ve tiyatroya olan ilgi ve merakını artırmaktadır. Son yıllarda, 
okulumuz bu aktiviteler kapsamında Barselona, Paris, Roma ve Viyana'yı 
ziyaret etmiştir.

Özel Etkinlikler

Ashbourne tarafından özel olarak düzenlenen en son etkinlikler :
Sanat galerisi gezileri
Bale
Bowling
Noel Revue
Cirque du Soleil Gösterileri
Go-Karting 
Laser Tag
Matematik Yarışması
Müzikal Tiyatro
Opera
Suşi Gecesi
Yeni öğrenciler için Londra turu
Londra'da çeşitli tiyatro gezileri



Müfredat Dışı Kulüp ve 
Etkinlikler
Müfredat dışı etkinlikler her zaman Ashbourne 
vizyonunun ayrılmaz bir parçası olmuş ve okulun canlı 
öğrenci topluluğunun çeşitli yetenekleri ve ilgi alanları 
için bir alan sağlamıştır. Son yıllarda, faaliyet programı 
çok sayıda kulüp, gezi ve sosyal etkinliği içerecek 
şekilde genişletilmiştir.

8’li Takım Futbolu 
Ashbourne Gazetesi   
Astrofizik Kulübü 
Badminton Kulübü 
Satranç Kulübü 
Koro
Eleştirel Teori 
Seminerleri 
Münazara Kulübü 
Drama kulübü 
Moda kulübü 
Film Klubü 
Fransızca Kulübü 
İtalyanca Kulübü 
Japonca Kulübü

21

LGBTQ + kulübü 
Meditasyon ve Farkındalık 
Kulübü 
Model Birleşmiş Milletler 
Müzik Doğaçlama Kulübü 
Netball Kulübü 
Programlama Kulübü 
İspanyolca Kulübü
Türkçe Kulübü
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A Level Konuları
Arapça*

Biyoloji

Kimya

Çince*

Klasik Medeniyet

Bilgisayar Bilimi

Drama & Tiyatro Çalışmaları

Ekonomi

İngiliz Edebiyatı

Film Çalışmaları

Güzel Sanatlar

Fransızca

İleri Matematik

Grafik Tasarım ve İletişim

Tarih

Sanat Tarihi

İtalyanca*

Matematik

Müzik

Farsça*

Felsefe

Fizik

Siyaset

Psikoloji

Rusça*

İspanyolca

Tekstil Tasarımı

* Lütfen kayıt kabul birimiyle iletişime geçiniz

Türkçe*



Üniversite Girişleri
Her öğrencinin üniversiteye kendinden emin bir başvuru yapmasına yardımcı 
olmak, UCAS Eğitmen sistemimizin güçlü yönlerinden biridir. Her öğrenciye, 
seçtikleri çalışma alanında deneyime sahip, UCAS başvuru sürecinin tüm 
unsurlarını denetlemek ve geri bildirim sağlamak için bir UCAS Eğitmeni 
atanmaktadır. Bu sadece öğrenci referansını tamamlamak ve kişisel ifadelere 
yardımcı olmak anlamına gelmemektedir. Aynı zamanda uygun iş deneyimi, 
akademik kısa eğitimler, her öğrencinin kişisel ihtiyaçları ve istekleri için yol 
gösterme konusunda önerilerde bulunmayı da içermektedir.

İngiltere üniversitelerine yapılan başvuruların sayısı her yıl artarken, lisans 
eğitimine başvuranların ayırt edici bir başvuruya sahip olması gerekmektedir. 
Mezunlarımızın yarısından fazlasının Russell Group üniversitelerine kabul 
edilmesi ve % 20'sinin Cambridge, Imperial College, LSE ve UCL gibi seçkin 
üniversiteleri kazanmasıyla bu alandaki başarımız kanıtlanmıştır.

24
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Diğer A Level Seçenekleri: 1 Yıl, Tekrar 
Hazırlanma ve 18 Aylık Eğitim Programı
Ashbourne’un yoğun A Level programları arasında 1 yıllık A Level eğitimi, 
tekrar hazırlanma programı, her yıl Ocak ayında başlayan 18 aylık A Level 
programları, AS'den A2 yılına geçiş ve Paskalya Revizyonu programları 
bulunmaktadır. Öğrencilerimiz, bu eğitimlerde sürekli olarak mükemmel 
sınav sonuçları elde etmekte ve sınavların yaklaşık % 60'ı A ve A * ile 
sonuçlanmaktadır. Buna istinaden başarı oranımız % 80'e yükselmektedir. 
Okulumuzun başarı konusundaki istikrarı öğrencilerimize, Ashbourne'un 
Birleşik Krallık'ta A Level sunan okulların ve kolejlerin ilk % 5'lik dilimine 
girmesine yardımcı olmuştur.

Ashbourne, 35 yıllık tecrübesiyle kendini bu alanda birçok başarı elde ederek 
kanıtlamıştır. Bireysel ilgi, önemli bir motivasyon kaynağıdır; Ashbourne'da 
10 kişilik sınıf mevcutları ile bireysel ilgi konusundaki titizliğimizi de 
yansıttığımızı düşünmekteyiz. Bu, öğrencilerin etkili bir şekilde iletişim 
kurmasını ve daha da önemlisi öğretmenler tarafından kendilerine verilen 
projelere daha fazla geri bildirim vermesini kolaylaştırmaktadır. Öğrenciler 
sıradan bir eğitim müfredatında olandan önemli ölçüde daha fazla ders saati 
alır, böylece ders programını rahat ve kendinden emin bir şekilde, eğitim 
dönemi sonunda revizyon için zaman sıkıntısı yaşamaksızın 
tamamlayabilmektedir. Ayrıca, her bir dönem sonunda önceki sınav notlarını 
da kapsayan, yapıcı geri bildirimler içeren deneme sınavlarına girmektedirler. 
Ashbourne, en iyi A Level sonuçlarına ulaşmak için kritik olduğunu 
düşündüğümüz sınav tekniğini öğretmeye büyük önem vermektedir.

Öğrencilerin bireysel özgüvenini inşa etmenin gerekli olduğuna inanmaktayız. 
Bu sebeple süreç içinde Özel Eğitmenlerimizin her bir öğrenci için sağladığı 
mentorluk, motive ve yakından takibi başarımızda önemli bir rol 
oynamaktadır. Sunduğumuz mentorluk, üniversiteye (UCAS) en etkili ve 
başarılı başvuruyu yapabilmek için öğrencilerimizle yeterli birebir zaman 
geçirdiğimizin en temel göstergesidir.

Ashbourne, tıpkı bir üniversite gibi, eğitime yönelik samimi ve aynı zamanda 
yetişkinlere yönelik bir yaklaşımı benimsemekte, dolayısıyla daha geleneksel 
okullara göre özgürlükçü bir eğitim ortamı sunmaktadır. Bu durumun; 
bağımsız düşünmeyi, öğrenmeyi ve disiplini teşvik ettiğine inanmaktayız. 
Öğrencilerimizin yarısından fazlası, kendilerine sunduğumuz olağanüstü 
fırsatları kullanarak en yüksek notlara ulaşmakta, kişisel ve akademik 
hedeflerine erişmelerine yardımcı olmak için sağladığımız bireysel destek, 
seçim ve esneklikten yararlanarak Russell Group üniversitelerine 
yerleşmektedir. Tüm öğrencilerimiz, benzer yetenek ve istekleri olan bireylerin 
çevresinde olarak birbirlerini olumlu yönde etkilemektedir.
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GCSE Programı (Yıl 11)
A Level’da istenen niteliklere ulaştıran üç yıllık bir programın ilk bölümü olarak Ashbourne, kendi 
kendine yeten 1 yıllık GCSE eğitimi (11. Yıl olarak adlandırılan ve Türk eğitim sisteminde 10. Sınıfa 
tekabül eden) sunmaktadır. Pek çok farklı eğitim geçmişine sahip öğrencileri ağırlamaktayız ve bu 
program için uygun temellere sahip olduklarından emin olmak adına her öğrenciyi değerlendirerek 
geçişlerini olabildiğince sorunsuz hale getirmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaktayız.

Gözetim ve denetleme GCSE öğrencileri için A Level öğrencilerine nazaran çok daha yoğundur, 
ancak GCSE öğrencilerimiz, öğretmenleriyle kurdukları rahat iletişimden ve kendilerini sorunsuzca 
ifade etme biçiminden keyif almaktadırlar. Öğrencilerimizin büyük çoğunluğu herhangi bir eğitim 
düzeyinde Ashbourne’da oldukları kadar mutlu olmadıklarını söylemektedir. 

PSHEE'mız (Kişisel, Sosyal, Sağlık ve Ekonomik Eğitim) yaşam becerilerine, kariyerlere ve A Level 
seçimlerine yardımcı olur ve öğrencilerin bağımsız ve kendine güvenen bireyler olmalarına yardım 
etmede büyük bir rol oynar.

Bireysel ilgi ve cana yakın yaklaşımımız öğrenci tutumunda büyük rol oynamaktadır. Okul 
müfredatımız sınava yöneliktir ve her dönem sonu deneme sınavı planlanmaktadır. GCSE'den A 
Level’a geçiş, olgunluk ve bağımsızlığın artırılmasını gerektirir; bu nedenle gelecekteki çalışmalar 
için mümkün olan en güçlü temelleri oluşturmayı hedeflemekteyiz.

GCSE öğrencileri temel (zorunlu) konuları -Matematik, 
Çift Bilim, İngiliz Dili, İngiliz Edebiyatı, PSHEE ve Spor - 
öğrenirler ve isteğe bağlı konular arasından seçim 
yapabilirler *: Fransızca, İspanyolca, Drama, Bilgisayar, 
Tarih, Müzik, Ekonomi, Sanat ve Tasarım.

* Ders içerikleri çeşitlilik gösterebileceğinden farklı bir konu
arayışınızda lütfen Kayıt-Kabul birimimizle iletişime
geçiniz



Kayıt Kabul Prosedürü
Ashbourne, tüm A Level öğrencilerinin mümkün olan en yüksek notları 
almasını hedeflemektedir. Ashbourne'nun doğru seçim olduğundan emin 
olmak için, kayıt yapmadan önce her öğrenciyle mülakat yapmakta ve 
değerlendirmekteyiz. Öğrenciler, mülakat için okulumuza gelmeye ve 
tesislerimizi görmeye davet edilmektedir. Bunun en iyi seçenek olduğuna 
inanmaktayız; ancak isteğe göre uzaktan çevrimiçi mülakatlar da yapmaktayız.

Mülakata hazırlanmak adına, öğrencilerin önceden 500 kelimeyi geçmeyen 
kişisel bir kompozisyon yazmalarını talep etmekteyiz. UCAS'a çok benzer 
şekilde, bu kompozisyonlar öğrencinin bölüm seçimleri, tutkuları, başarıları ve 
ilgi alanlarını ele almaktadır. Mülakat ayrıca, dikkate almamız gereken özel 
hükümleri veya tıbbi hususları konuşma fırsatı da sağlamaktadır. 
Mülakatlarımız yirmi ila otuz dakika sürmekte ve ardından okul gezisi 
yapılmaktadır. Başvurulan bölüme bağlı olarak ek değerlendirmeler 
isteyebilmekteyiz. Örneğin, sanat öğrencilerinin eserlerinin portfolyosu, müzik 
öğrencileri için bir teori testi ve performans seçmesi, fen bilgisi öğrencileri için 
bir matematik test performansı sunmaları istenmektedir. Tüm öğrencilerden 
kompozisyona dayalı bir eleştirel düşünme sınavına girmeleri de talep 
edilmektedir.

Ayrıca, adayların en son okul raporlarının bir kopyasını, kişisel beyanlarını, 
pasaportlarını ve diğer ilgili destekleyici belgelerin bir kopyasını sunmaları 
gerekmektedir.
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Bahar Dönemi
Okula dönüşün ilk günü
 4 Ocak 2022

Yarı dönem
14 Şubat Pazartesi -18 
Şubat 2022 Cuma

Dönem sonu
25 Mart 2022 Cuma

Paskalya Revizyonu
1. hafta
28 Mart 2022 Pazartesi

Hafta 2
4 Nisan 2022 Pazartesi

3. Hafta
11 Nisan 2022 Pazartesi

Yaz dönemi
Dönemin ilk günü
19 Nisan 2022 Salı
Resmi tatiller dışında yarı dönem 
veya öğrenim izni yoktur.

Dönem sonu
27 Mayıs 2022 Cuma

Dönem Tarihleri 2021 / 22

Sonbahar Dönemi
Dönemin ilk günü
6 Eylül 2021 Pazartesi
Yarı dönem
25 Ekim Pazartesi -
29 Ekim 2021 Cuma

Dönem sonu
17 Aralık 2021 Cuma

Ücretler 2021/22

A Level / GCSE Dersleri

Yerel öğrenci her dönem için £9,500 

Uluslararası öğrenci her dönem için £10,000

A level sınav ücretleri

Kayıt ücreti £300

A level sınav ücretleri ders başına £175

GCSE sınav ücretleri ders başına £125

Geri ödenebilir kitap depozitosu £250

Pratik ücretleri ders ve konu başına
(A Level öğrencileri için Güzel Sanatlar,
Grafik, Müzik,Tekstil,Drama,Bilim) £250
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Akreditasyon
Ashbourne, hükümetin eğitim müfettişliği OFSTED tarafından en son teftişleri 
sırasında, olağanüstü Sixth Form (GCSE ve A Level sınavlarının genel adı)  
hükmü sağladığı için olumlu olarak değerlendirilmiştir. Diğer tüm 
kategorilerde okulumuz iyi bir değerlendirme almış ve genel etkinliği iyi olarak 
kabul edilmiştir.

Rapordan bir alıntı aşağıdadır ve tam rapora Ashbourne'un internet sitesinden 
ulaşılabilmektedir:

"Ashbourne'daki Sixth Form öğrencileri, başarılı akademik kariyerlerine 
yönelik yüksek beklenti ve hedeflerini gerçekleştirmeleriyle karakterize 
edilmektedir. Öğrenciler okulun eğitim sistemine dahil olduklarında 
özgüvenleri ve motivasyonları güçlenmekte, böylece eğitimlerine ve yaptıkları 
çalışmalara özenle yaklaşmaktadır. Kalite standardı yüksek eğitimin ve 
olağanüstü kişisel ilginin bir sonucu olarak, ortalamanın üzerinde ilerleme 
kaydetmekte ve son derece iyi bir başarı elde etmektedirler. "

Aynı zamanda Ashbourne UKVI (Birleşik Krallık Visa Immigration) olarak 
adlandırılan hükümet organı tarafından Sponsor statüsünü elde eden ilk özel 
kolejlerden biridir.



A S H B O U R N E  EĞİTİM VE İDARİ KADROSU
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Okul Müdürü 
Matematik ve Fizik Bölüm 
Başkanı
Michael Kirby
BApSc Uzay Mühendisliği
(Toronto), MSc İstatistik (UCL)     
İleri Matematik

Başkanı
Eğitim Direktörü
Sixth Form
Ortaokul Başkanı
Lee Kirby
SEND Koordinatörü

Eğitim Direktör Yardımcısı
Fakülteler Başkanı
Beşeri Bilimler Fakültesi 
Başkanı
James Wykes
BA İngilizce (Wales), MA Modern 
Edebiyat - İngilizce (Birkbeck), 
PGCE (King’s College)
İngiliz Edebiyatı

Ortaokul Eş Başkanı 
Atanmış Koruma Önleme 
(Designated Safeguarding) 
Lideri
Frances Burns
BA General (Liverpool)
MA Drama (Ohio)

Sixth Form Başkan 
Yardımcısı
Sean Pillai
MA İşletme Yönetimi ile İnşaat 
Mühendisliği (Warwick) 
Matematik

Sixth Form Başkan 
Yardımcısı ve Doğal Bilimler 
Fakültesi Başkanı
Amy Youngman
BSc Nöroloji (King's College) 
Biyoloji

Finans ve Bilgisayar Bilimleri 
Fakültesi Başkanı
Ruchi Agarwal
Bcom (Delhi), MSc Bilgisayar 
Uygulamaları (Meerut), PGCE ICT 
(IOE) 
Bilgisayar Bilimi

Multimedya ve Sosyal 
Bilimler Fakültesi
Dennis Fulcher
BSc Sosyoloji (Kingston),
MA Siyaset ve Yönetim
(London Metropolitan),
PGCE (Greenwich)
Fim Çalışmaları, Siyaset

Dil Fakültesi Başkanı
Alberto Lado Rey
BA İngiliz Dili ve Edebiyatı, PGCSE 
(Santiago de Compostela), MA 
Hispanic Studies (UCL)
Film Çalışmaları, İspanyolca
Kültür ve Toplum Fakültesi 
Başkanı
Will Stockland
MA Sanat Tarihi Hons (Edinburgh) 
Sanat Tarihi

Akademik Danışman
Christopher Masters
MA Hukuk (Oxford),
MA Sanat Tarihi (Courtauld 
Institute of Art, London)

Benvinda Alves
BA İngilizce, MA İngilizce (Paris 
Nanterre)
Fransızca

Philip Arnold
BSc Biyolojik Çalışmalar , MSc 
İklim Değişikliği Bilimi ve Politikası 
(Warwick) 
Biyoloji

Cristina Bottigella
BA İtalyan Edebiyatı ve Çağdaş 
Sanat (Milan), MA Kültür Politikası  
(City)
İtalyanca
Emily Browne
BSc Psikoloji (Birmingham), PGCE 
Biyoloji (King's College) 
Psikoloji
Joanna Budden
BA Tarih(Leeds), PGCE 
(Manchester Metropolitan)
Tarih
Gerardo Carballo
BA İngiliz Felsefesi (Santiago de 
Compostela), BA Combined 
Studies (Wolverhampton), MA 
Film Çalışmaları
(UCL), QTS
İspanyolca
Brendan Casey
BSc Economics (LSE), BEd 
(Greenwich) 
Ekonomi
George          Chaldezos
BA Klasik Uygarlık (Thessaloniki), 
PhD Klasik Uygarlık  (Cambridge), 
PGCE (UCL)
Klasik Uygarlık
Nicholas Cheeseman
MA Güzel Sanatlar (Chelsea 
College of Arts) 
Güzel Sanatlar

Richard Clark
MA Matematik (Bath), PGCE
(Oxford)
Matematik
John Curran
BSc Ekonomi (CNAA), MA 
Ekonomi Eğitimi  (UCL), MEd 
Politika, Araştırma ve Mesleki 
Uygulama 
(London Metropolitan)
Ekonomi
Rupinder Dhillon
BSc Endüstriyel ve Doğal Kaynak 
Kimyası PGCE (Brunel) 
Matematik
Philip Ellis-Martin
BA (Hons) Matematik (Warwick 
University); PGCE İkincil 
Matematik (University of East 
London)
Matematik
Peter Franklyn
BSc Bilim (LSE), QTS (GTC),
PGCE Matematik (Middlesex) 
Matematik
Olivia Gillman
BA İngilizce ve Drama ile Eğitim 
(Cambridge)
Drama

Alexander Goodwin
BSc Tıbbi Bilim, PGDip Eğitim 
(Birmingham)
Kimya

Jane Gregory
BA İngilizce (Henan), PGDip 
Yabancı Dil Olarak Çince Öğretimi 
(SOAS), MSc Multimedya ile İleri 
Bilgi Teknolojisi (London South 
Bank) 
Çince

Jak Kirby
BA Uygulamalı Sanat (Silapakorn) 
Grafik Tasarım ve İletişim
George Kontos
BEng Elektronik ve Elektrik 
Mühendisliği (Surrey), MRes 
Bilgisayar Bilimi ve Yapay Zeka
(Sussex), PGCE (Brighton)
Bilgisayar Bilimi
Caterina Lewis
BA Güzel Sanatlar, MA Güzel 
Sanatlar (Central Saint Martin’s), 
PGCE Sanat ve Tasarım (IOE) 
Güzel Sanatlar
Amina McDiarmid
BSc Biyolojik Bilimler - Nörobilim 
(Edinburgh), MRes Biyomedikal 
Bilim (Glasgow)
Biyoloji
Adam McMaster
BSc Ekonomi ve Siyaset Bilimi 
(Birmingham)
Ekonomi
Lauren Moorley
MA İngilizce (UCL), PGCE (IOE) 
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Chella Nathan
BA Mühendislik (North London), 
BSc Fizik (Jaffna) MA Matematik
(Open University), PGCE 
(Greenwich) 
Matematik, İleri Matematik, 
Fizik
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Virash Patel
BSc Kimya, PhD Kimya
(North London)
Kimya
Michael Peat
BA İlahiyat (UCL), BSc Fizik
(Birmingham)
Felsefe
Katie Pettitt
BA Sanat Tarihi ve İngilizce
(Birmingham), MA Çağdaş Sanat, 
Teori ve Kritik (Essex), PGCE (UEL) 
Sanat Tarihi, İngiliz Edebiyatı

Leona Potter
BSc Psikoloji (Leeds), PGCE
(Canterbury Christ Church) 
Psikoloji
Barry Rhule
BSc Bilim (North London), PhD 
Felsefe (UCL)
Matematik, İleri Matematik, Fizik
Eleanor Ryan
BA Öğretim (Australian Catholic) 
İngiliz Dili, İngiliz Edebiyatı, IELTS
Wesley Rykalski
BA Tarih MA Ortaçağ Çalışmaları 
(UCL) 
Tarih

Madeeha Saad
BSc Matematik Bilimleri (Open 
University), MSc Tıbbi İstatistikler
(LSHTM)
Matematik
Abdul Sami
BSc Yalın Matematik, MSc 
Matematikte Bilim (UCL), PhD 
Felsefe (Imperial College)
Matematik, İleri Matematik
Imran Shah
BSc Fizik (Imperial College) 
Matematik, Fizik
Arianwen Shoring
BA Moda Tasarımı (Wales), MA 
Grafik Tasarım (Nottingham Trent), 
PGCE Sanat / Tekstil(Worcester)
Tekstil Tasarımı
Stefania Spinu
BA Ekonomi(Bucharest), MA 
Ekonomi Politikası ve Analizi, 
Sürdürülebilir Kalkınma Ekonomisi 
(Nantes), PGCE Ekonomi (UCL)
Ekonomi
Peter Stanton
BSc Bilim Tarihi ve Felsefesi (UCL), 
PGCE İkincil Bilim
(London Metropolitan), QTS
Fizik
Dina Taylor
BA İngiliz ve Alman Filolojisi
(Nizhny Tagil), PGCE (Open 
University) 
Rusça

Sarah Thompson
BA İnsan Bilimleri (Oxford),
MSc Nörobilim (UCL)             
Psikoloji

Christopher Todd
BSc Kimya (East Anglia), PGCE
(Roehampton)
Kimya
Sakae Ueno
Çiçek Sanatı ve Tasarımı 
(NAFAS), Japonca Dil 
Öğretmenleri Eğitim Kursu 
(Japanese Education Teachers 
Society), Japonca Öğretmen Eğitimi 
(Asahi Culture Center) 
Japonca
Michael Wilkinson
BA Siyaset (SOAS), MSc Siyaset ve 
Sosyoloji (Birkbeck)
Siyaset
Yat-Soon Yeo
BA Müzik, MA Müzik, Tarihsel 
Müzikoloji (King’s College), PGCE 
Klavsen ve Davranış (Guildhall 
School of Music and Drama), PCGE 
İkincil Müzik (IOE)
Müzik
Mark Youngman
BSc Biyokimya (Southampton) 
Biyoloji, Bilim

Betül Gültekin Özbal
BA Edebiyat (İstanbul Üniversitesi), 
Formasyon (İstanbul Üniversitesi), 
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi  
(Yıldız Teknik Üniversitesi) 
Türkçe

Kayıt Kabul ve Pazarlama
Suzanna Liu
BA Fransızca ve Almanca
(King's College)
Kayıt Kabul ve Vize Görevlisi
Marcus Loudon
BA İngiliz ve Amerikan Edebiyatı 
ve İspanyolca (Kent)
Kayıt Kabul Görevlisi

Chris Mutter
BA İngiliz edebiyatı(Lincoln), 
MA İngiliz Edebiyatı Çalışmaları 
(Exeter) 
Kayıt Kabul Görevlisi 

Anh Nguyen
BA Grafik Tasarım Yeni Medya 
(UCA)  
Kayıt Kabul Görevlisi

Tesisler
Fabio Carpene
Tesis Müdürü
Jerome Carasco
Tesis Asistanı

İdari Yönetim
Nancy Bui
Dış İlişkiler
Blaize Campbell
Koruma ve Ortaokul Destek 
Görevlisi
Kevin Chik
İdari Yönetici
Mani Giri
Uyum ve Kayıt Sorumlusu
Sharan Kandola-Singh           
Derse Katılım/Devamlılık Memuru
Olivia Manning
Kariyer ve Etkinlik Sorumlusu
Hien Nguyen
İdari Yönetim Müdürü
Maricarmen Perez
Sınav Memuru
Lara Porfyrova
Halkla İlişkiler ve Çalışmalar 
Direktörü
Georgina Prichard
İdare Başkan Yardımcısı
Ruggero Romanelli
Finans Memuru
Juliana Rozensztajn 
Üniversite Yöneticisi
Simone Shaw   
SEND Destek
Sean Yip
İdari Yöneci
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