
 

 

Türk Ebeveynler için Bilgilendirme 
 
Glasgow Güzel Sanatlar Üniversitesi Tanıtımı 
Dünyanın en etkili ve başarılı sanatçıları, tasarımcıları ve mimarlarından 
bazılarının yetiştiği Glasgow Güzel Sanatlar Üniversitesi uygulamaya dayalı, 
stüdyo esaslı uzman eğitimiyle ortak bir tutkuya sahip ve görsel kültüre ilgi 
duyan yetenekli bireyleri dünyanın dört bir yanından kendine çekmektedir.  
1845 yılında kurulan GSA, Birleşik Krallık’ta halen varlığını sürdüren az 
sayıda bağımsız güzel sanatlar üniversitesinden biridir ve 1899’dan beri ana 
tesisi Glasgow merkezinde bulunmaktadır. Kampüsün kalbinde, Londra 
Kraliyet Sanat Akademisi’nin eski Rektörü Christopher Frayling tarafından “... 
binanın da ders konusu olmaya değer olduğu dünyadaki tek güzel sanatlar 
üniversitesi… bu, içinde sanat eserlerinin yapıldığı bir sanat eseridir" diye 
tanımlanan meşhur Mackintosh Binası bulunmaktadır. 20. yüzyılın en ikonik 
binalarından olan Mackintosh Binası, bir GSA mezunu ve modern tarihin en 
etkili tasarımcılarından olan Charles Rennie Mackintosh tarafından 
tasarlanmıştır ve Glasgow Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin eşsiz eğitim 
deneyiminin bir parçasıdır. Mackintosh, GSA deneyiminden faydalanmış 
yenilikçi, yaratıcı ve başarılı sanatçı, tasarımcı ve mimarlardan yalnızca 
birisidir.  
1900’den fazla öğrencisi GSA’nın uluslararası öğrenci topluluğunu 
oluşturmaktadır. Öğrenci topluluğumuzun en büyük bölümünü, saygın 
Mackintosh Mimarlık Okulu bünyesinde veya okullar arası programların bir 
parçası olarak, uzman güzel sanatlar veya tasarım bölümlerinde eğitim gören 
lisans öğrencileri oluşturmaktadır.   
GSA programlarında yer alan öğrenciler, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık 
okullarının her birinin kendine özel teknik ve sanatsal eğitim araçlarını 
kullanabilirken; daha genel anlamda GSA öğrencileri ise harika eğitim 
kaynakları ve konu odaklı bir kütüphaneye sahip, yaratıcı üretkenlik için daha 
da fazla olanağın bulunduğu tesisleri kullanabilmektedirler. 
 
 
Okul sıralamaları 
Guardian fikstürlerinde, Glasgow Güzel Sanatlar Üniversitesi, Görsel Sanat 
eğitimi veren Uzman Enstitüler arasında en üst sırada gösterilmektedir. 
Mackintosh Mimarlık Okulu, Architect's Journal tarafından sürekli olarak 
Birleşik Krallık'ın en iyi üçüncü okulu olarak gösterilmektedir. Ayrıca mimarlık 
öğrencilerimiz, seçkin RIBA President’s Medals ödüllerinde başarı gösterip 
bronz madalya kazanırken Güzel Sanatlar mezunlarımız geçtiğimiz 10 yıl 
içinde Turner Ödülleri'ne pek çok defa aday gösterilmiş ve ödüller 
kazanmışlardır. 
 
 
 
Glasgow’da Yaşam 
Lonely Planet şöyle yazmıştır: “Glasgow şehir karmaşası ile kara mizahı bir 
araya getirir ve o kadar arkadaş canlısıdır ki, bazen açık açık cesaret kırar; 
şehir baskısının prangalarından kurtulun ve kendinizi sadece eğlenceyle 
ilgilenen, ayakları yere basan bu büyük şehre bırakın.” 



 

 

Glasgow’a, Edinburgh’tan trenle veya Arran, Bute ya da Cumbrae 
adalarındaki vapur iskelelerinden 50 dakikada ulaşabilirsiniz. İskoçya’nın 
muhteşem doğasını görmek isterseniz Loch Lomond veya Kuzey İskoçya’ya 
kadar bir otobüs veya trenle gidebilirsiniz. 
Glasgow yüzyıllar öncesine dayanan müzik geleneklerine sahiptir ve Batı 
Avrupa’daki en iyi canlı müzik sahnelerinden biri bu şehirdir. Klasikten, 
operaya, en son indie yeteneklerine kadar bütün zevklere hitap edecek pek 
çok farklı müzikal deneyim ve tiyatro deneyimi sunmaktadır.  
Ayrıca çok sayıda restoran, bar, galeri ve müze sayesinde, şehirde 
gerçekleştirilen çok sayıdaki festivali yoksaysak bile, yapacak şey bulma 
konusunda asla sıkıntı çekmezsiniz.   
Bir güzel sanatlar üniversitesi öğrencisi olarak, şehirdeki geniş sanat 
topluluğuna kolayca dahil olabilecek ve şehirdeki sanatçılarla tanışmak ve 
çalışmalarını görmek için pek çok fırsat bulacaksınız. Tasarımcı ve mimarlar 
da yapacak ve ilham alacakları pek çok şey bulacaklar. 
Glasgow ve genel olarak Birleşik Krallık’ta suç oranları oldukça düşüktür. 
Diğer bütün şehirler gibi, öğrenciler özellikle geceleri ve büyük miktarlarda 
para veya başka değerli şeyler taşırken makul önlemler almalıdırlar. 
Uluslararası öğrenciler karşılanırken nasıl güvende kalacaklarına dair bazı 
ipuçları da öğreneceklerdir ve Okul’un bütün binaları kapalı devre kamera 
sistemi ile izlenmektedir.  
Çalıştıkları makinelerin güvenlik özellikleri gibi bilgileri bilmelerini sağlamak 
için ekipmanları kullanırken bütün öğrencilere güvenlik bilgileri sunulacaktır. 
 
Öğrenciler için Konaklama 
GSA’nin sağladığı konaklama 
Glasgow Güzel Sanatlar Üniversitesi’ne ait üç öğrenci konutu bulunmaktadır; 
bunlardan ilki özel olarak inşa edilmiş öğrenci konutumuz olan Margaret 
Macdonald Evi, diğeri kampüste bulunan eski bir misafirhane olan Old School 
Evi ve sonuncusu da kampüs dışında bulunan Victoria Binası’dır. 
 
Konaklanama mekanlarımızın hepsi Garnethill Kampüsü'ne yakın 
mesafededir. Margaret Macdonald Evi (MMH), Glasgow’un Garnethill 
bölgesindeki Buccleuch Caddesi’nde bulunmaktadır. Konaklama yeri GSA 
kampüsünün hemen ortasındadır ve Mackintosh Binası’na 5 dakika yürüme 
mesafesindedir. Old School Evi (OSH) GSA kütüphanesinin arkasındaki 
Renfrew Caddesi’nde bulunmaktadır. Victoria Binası ise yoğun ve popüler bir 
öğrenci bölgesinde bulunan Caledonian Üniversitesi Kampüsü’ne yakındır ve 
kampüsten yaklaşık 10-15 dakika yürüme mesafesinde bulunmaktadır. 
 
Özel kiralık daireler 
Bunlar genellikle bağımsız ev sahipleri tarafından kiraya verilen evlerdir. Tek 
başınıza yaşamanız, başka öğrencilerle birlikte yaşamanız veya ev sahibinin 
kendi evinde yaşamanız anlamına gelmektedir. Ayrıca Glasgow’da harika bir 
seçenek olan ve ticari olarak işletilen öğrenci evlerini de düşünmek 
isteyebilirsiniz. 
 
Glasgow ve yaşamayı düşünebileceğiniz bölgelerin bazılarıyla ilgili genel bir 
bilgi sunabiliriz. 
 



 

 

Okula ve şehre varış 
Havalimanlarından 
Glasgow’da iki havalimanı vardır – ana havalimanı Glasgow Uluslararası 
Havalimanı’dır. Havalimanından Glasgow merkezine özel bir otobüs servisi 
vardır; ancak bavullarıyla gelen öğrenciler havalimanındaki taksi durağından 
taksi tutmalıdır. Taksi durağındaki bütün taksiler ruhsatlıdır. Yaklaşık 20 
dakikalık bir mesafede olan Glasgow merkezine gidiş yaklaşık £20 tutacaktır.  
Çoğunlukla düşük fiyatla hizmet sunan havayollarının kullandığı Glasgow 
Prestwick Havalimanı'nın Glasgow merkezine otobüs ve tren servisi 
bulunmaktadır ve merkeze varış yaklaşık 40 dakika sürmektedir. Tren servisi 
genellikle sadece 06.00 ve 23.00 saatleri arasında çalışmaktadır; varış 
saatinizin bu saatlerin dışında olup olmadığını önceden kontrol etmenizi 
öneririz. 
Garnethill Kampüsü, Glasgow Central tren istasyonu ve Queen Street tren 
istasyonundan yaklaşık 20 dakika yürüme mesafesindedir. Okula, M8 otoyolu 
da dahil bütün anayollardan kolaylıkla ulaşılabilir. 
 
En yakın yerel tren istasyonu Charing Cross ve en yakın metro istasyonu 
Cowcaddens’tır. Glasgow’da otobüs ağı da gelişmiştir; ana otobüs durağı 
okulun kampüsünden Renfrew Caddesi boyunca beş dakika yürüdükten sonra 
karşınıza çıkacaktır. Uzun mesafe otobüsleri de bu otobüs durağından 
kalkmaktadır. 
 
 
Masraflar: 
Web sitemizde belirtilen harç ücretlerine ek olarak, öğrenciler yiyecek, 
konaklama, sosyal etkinlikler vb. ve kendi programlarının gerektirdiği 
malzemeler için bütçeye ihtiyaç duyarlar. Bütçe ihtiyacı, bölüme, öğretim 
yılına - son yılda genellikle daha yüksektir - ve öğrencinin ürettiği iş türüne 
göre büyük oranda farklılık göstermektedir. Genelde bütün bölümler ortalama 
malzeme ücretleriyle ilgili bir rehber hazırlar ve okul ortak kullanılan 
malzemelerin toptan satın alımı için çeşitli projeler yürütür, böylece öğrenciler 
maliyeti fiyatına bu ürünleri satın alabilirler, bu da bireysel satın alımlardan 
daha ekonomik olur. 
Ayrıca bazı yıllarda isteğe bağlı eğitim gezileri düzenlenmektedir ve eğer 
öğrenciler uluslararası değişim programlarımıza da katılmak isterlerse, 
gidilecek yere bağlı olarak o yıl için katılım masrafları artabilir. 
 
 


