Sevgili Work and Travel adaylarımız,
Amerika konsolosluğundan 9 Nisan’da gelen açıklama doğrultusunda 2021 yazı için Work and Travel vize görüşmeleri şu an
için ne yazık ki yapılamıyor. Daha önce vize almış kişilere vize yenileme hakkı verilebilir ya da Covid vaka sayıları bağlı olarak
konsolosluk kısıtlı sayıda görüşme yapabilir ancak şu an için bu konularda kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Her şeye rağmen
programın bir kısım öğrenci için gerçekleşeceğini düşünsek de katılamayacak öğrencilerimiz için yurtdışı hayallerini bir nebze
olsun gerçekleştirebilmek için 10 alternatif programı sizlere sunmak istiyoruz.
Bu dökümanda göreceğiniz programlar Covid şartlarında açık ya da yakın zamanda açılacak ülkelerde yer alan ve work and travelı
andıran part time ya da full time çalışma hakkı veren programlardan oluşmaktadır. Lütfen programları dikkatlice inceleyin.
İlgilendiğiniz herhangi bir program hakkında detaylı bilgi için danışmanlarınıza ulaşabilirsiniz
Oxford House WAT olarak 2 yıldır ertelenen hayallerinizin yarattığı üzüntünün farkındayız ve bu üzüntüyü paylaşıyoruz.
Pandemiyi arkada bırakacağımız ve hayatın normale döneceği günleri biz de iple çekiyoruz. Bu günleri görene kadar hevesinizi
tazeleyebileceğiniz bir yurtdışı deneyimi sunabilirsek ne mutlu bize.
Sevgiyle ve sağlıkla kalın,									

Oxford House WAT Aileniz
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2021 WORK & TRAVEL PROGRAMINA

ALTERNATİF 10 YURTDIŞI EĞİTİM PROGRAMI
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DÜNYANIN EN İYİ DİL OKULLARI
WORK AND STUDY PROGRAMLARI
KANADA
Kanada’da dil kursu seçenler genelde uzatılabilir öğrenci vizesi başvurusu yapmalıdır. O nedenle 28
hafta bir dil kursuna kayıt yaptırmak en doğru yoldur. Sonrasında dilerseniz Kanada özel yada devlet
kolejlerine çalışmalı diploma programlarına katılabilirsiniz. Kanada’da dil kursu esnasında yasal
çalışma izni yoktur ancak Özel yada Devlet Kolejlerinde diploma programına giden kişiler öğrencilik
esnasında part time sonrasında ise full time çalışabilirler.

Kanada Dil Okulları 28 Hafta Dil Kursu Ücretleri
•

ILAC Language School Toronto -Vancouver : 5640 CAD

•

SSLC Language School Vancouver - Toronto : 4.560 CAD 36 Hafta Eğitim, 12 Hafta Hediye

•

ILSC Language School Vancouver - Toronto : 4980 CAD (PM) öğleden sonra programı

•

ILSC Language School Vancouver - Toronto : 6.440 CAD sabah programı

•

KAPLAN Language School Vancouver - Toronto : 6.188 CAD

•

Oxford International Toronto -Vancouver : 4460 CAD (PM)

•

LSI Language School Toronto -Vancouver : 5460 CAD

Kanada Özel ve Devlet Kolejleri Çalışmalı Diploma Fiyatları
İngilizcesi B2 ve üzeri seviyede olanlar İngilizce kursu yerine doğrudan Lisans sonrası Diploma
programlarına katılabilirler. Bu programlar genelde 1 yada 2 yıl devam eder. Özel okullarda Diploma
yapanlar ilk yıllarında part time, 2. Yılda ise full time çalışabilirler. Devlet okullarında diploma
programı yapanlar ise 1 yada 2 yıllık eğitimleri esnasında part-time eğitimlerini bitirdikten sonra
ise 1 yada 3 yıl süre ile full-time çalışma ve oturum hakkı kazanırlar.
•

ILAC College Toronto, Vancouver 92 HAFTA : 7.500 CAD

•

TSOM Toronto 92 HAFTA : 8.500 CAD

•

ILSC Greystone College, Vancouver, Toronto, Montreal 92 HAFTA : 8.087 CAD

•

Georgian College @ILAC Toronto; 16,000 CAD ( yıllık fiyat) - İngilizcesi yetersiz öğrenciler için
12 hafta İngilizce kursu Toronto’da ÜCRETSİZ (Devlet Koleji statüsündedir)

•

Lambton College Toronto; 12.000 CAD (yıllık fiyat) (Devlet Koleji statüsündedir)
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İNGİLTERE
İngiltere COVID 19 Sürecinde en çok zorlanan ülkelerden birisi olmasına rağmen dil okulları ve
üniversitelerde eğitime yüz yüze başlamıştır . Ancak son birkaç aydır tekrardan ONLINE eğitime
geçmiştir. Ancak dil kursuna gidecek öğrencilere VİZE vermeye devam etmektedir. İngiltere’de dil
kurslarına devam eden öğrenciler yasal olarak çalışamaz ancak Üniversitelerde lisans yada yüksek
lisans eğitimi esnasında part time , üniversite lisans veya yüksek lisans eğitimi sonrası ise 2 yıl full
time çalışma ve oturum hakkı elde ederler.

İngiltere’de 12 Hafta Dil Kursu Fiyatları
•

UK College London : 900 GBP (PM) öğleden sonra programı

•

Bayswater College London : 2100 GBP (AM), 1.596 GBP (PM)

•

LSI- London, Cambridge : 2040 GBP

•

Oxford International London, Oxford Brighton : 2052 GBP (AM) / 1680 GBP (PM)

•

Stafford House London , Brighton: 2.394 GBP

•

Kaplan London, Oxford, Bournemouth : 2.350 GBP

•

St Giles London, Brighton,Cambridge : 2.129 GBP (AM) / 1599 GBP (PM)

İngiltere’de 24 hafta Dil Kursu Fiyatları
•

UK College London : 1250 GBP (PM) - öğleden sonra programı

•

Bayswater College London : 3.780 GBP (AM) , 2.940 GBP (PM)

•

Oxford Internatıonal London, Oxford Brighton: 3670 GBP (AM) / 3360 GBP (PM)

•

LSI- London, Cambridge: 3600 GBP

•

Stafford House London , Brighton: 4.115 GBP

•

St Giles London, Brighton,Cambridge: 3.745 GBP (AM) / 2.995 GBP (PM)

•

Kaplan London, Oxford, Bournemouth: 4.536 GBP
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MALTA
24 hafta ve üzeri eğitim alan öğrencilerin haftada 20 saat çalışma izni bulunmaktadır. Öğrenciler
genelde hizmet sektörü, IT sektörü, Call center gibi alanlarda çalışabilmektedir. Öğrenciler Malta’da
vizelerini uzatabilirler. Birçok Malta firması Türk öğrencilere bir süre sonra “yasal çalışma” izni
almakta ve öğrenciler full -time çalışma ve oturma hakkı elde edebilmektedir. 13 hafta her şey dahil
eğitim paketi sadece 18.500 TL’dir. Üstelik eğitim, konaklama, havalimanı karşılama dahildir.
Malta Vizeleri açıktır. Malta eğitim vizeleri okullar tarafından denetlenmekte ve koşulları yerine
getirenlere çok rahat vize verilmektedir.

Malta 13 Hafta Dil Okulları Fiyatları
•
•
•
•
•

ESE Language School : 3120 EURO PAKET PROGRAM 3480 EURO PAKET PROGRAM GİDİŞ- DÖNÜŞ UÇAK BİLETİ DAHİL
CLUBCLASS Language School : Paket Programa Dersler, Konaklama ve Havalimanı transferleri
dahildir; 18,500 TL
EC Language School : Paket Programa Dersler, Konaklama ve Havalimanı transferleri dahildir;
4.430 Euro
Atlas: 3000 Euro paket programa dersler, konaklama, havalimanı transferi dahildir.
İnlinguatime : 2.840 Euro Paket Program

Malta 24 Dil Okulları Fiyatları
•
•
•
•
•

ESE Language School : Paket Programa Dersler, Konaklama, Havalimanı transferleri dahildir;
5760 EURO PAKET PROGRAM - 6480 EURO PAKET PROGRAM GİDİŞ- DÖNÜŞ UÇAK BİLETİ DAHİL
CLUBCLASS Language School: Paket Programa Dersler, Konaklama ve Havalimanı transferleri
dahildir; 32.500 TL
EC Language School : Paket Programa Dersler, Konaklama ve Havalimanı transferleri dahildir;
7.827 Euro
ATLAS: Paket programa dersler, konaklama ve havalimanı transfleri dahildir. 6000 Euro
İnlinguatime : 3.870 Euro Paket Program
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İRLANDA
İrlanda son yıllarda çalışarak dil eğitimi -WORK AND STUDY - yapılabilecek en ekonomik ve iş
bulmanın en rahat olduğu ülkedir. Özellikle Dublin’de part-time hizmet sektörü ve IT’de çalışan çok
sayıda uluslararası ve Türk öğrenci vardır. İrlanda COVID- 19 sonrası kapılarını kapatmıştır. Şu anda
3 Mart 2021 tarihinde kadar da uluslararası öğrenci gelişlerine kapalıdır. Ancak çalışmalı- Work
and Study dil kurslarına gitmek isteyen kişiler İrlanda eğitim vizesi başvurularını yapabilirler. Vize
sonuçları henüz çıkmamakta birlikte COVID 19 önlemleri azaltıldığında şu anda vize başvurusunu
yapan öğrenciler öncellikli değerlendirilecektir.

İrlanda - Dublin 25 Hafta Dil Okulları Fiyatları
•
•
•
•
•
•
•

Atlas Language School : 3300 Euro
Emerald Language School: 3900 Euro
Kaplan Language School : 3900 Euro
CES Language School : 3675 Euro
ISI Language School : 2664 Euro
International House : 2600 Euro
Apollo Language School: 2380 Euro - öğleden sonra

AMERİKA
Amerika her zaman en çok ilgi gören ülkelerden birisidir. Ancak Covd 19 sonrası Konsolosluk vize
hizmetleri dil öğrencileri için durdurulmuştur. Şu anda ne zaman açılacağı tamamen Dünyada,
Amerika’da ve Türkiye’deki Covid 19’un gidişatına göre belli olacaktır. Amerika’da açık olan ve
derslerine ONLINE devem eden az sayıda dil kursu vardır. Şu anda bu okullar başvurular almakta
ve I-20 yani kabul mektubunu öğrenciye göndermektedir. I-20 ‘sini alan öğrenci adayının Global
Vizyon Danışmanlarınca vize randevusu alınır ancak bu randevu çok ileri tairhlere verilmektedir.
Ancak Covid 19 ‘da oluşacak iyi gelişmelere göre randevular erkene alınabilir. Amerika ‘de dil eğitimi
düşünen öğrenciler şimdiden en uygun fiyatlar ve koşullar ile başvurularını yapabilir ve vizeler
açılınca başvurularını yapabilirler.

Amerika 12 Hafta Dil Okulları Fiyatları
Kaplan Language School Boston , New York, San Francisco, Los Angeles, Chicago : 4.070 USD
• LSI Language School New York, Boston , San Francisco , San Diego: 2.460 USD
• Oxford International : 1.960 USD
•

Amerika 24 Hafta Dil Okulları Fiyatları
Kaplan Language School Boston , New York, San Francisco, Los Angeles, Chicago: 7.644 USD
• LSI Language School New York, Boston , San Francisco , San Diego: 4.680 USD
• Oxford Internatıonal San Diego : 3.725 USD
•
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AVUSTRALYA
Avustralya tüm dünyada son yıllarda en çok ilgi gören ülkelerden birisidir. Özellikle İngilizce kursuna
katılan öğrencilere PART TIME çalışma hakkı vermesi nedeniyle tercih edilir. Ancak COVID 19
sonrası vizeleri ve sınırları kapatmıştır ve ne zaman açılacağı belli değildir. Buna rağmen Avustralya
dil okullarına başvurular kabul edilmekte ve COVID nedeniyle cok uygun fiyatlar verilmektedir.
Avustralya’ da eğitim düşünen öğrenciler şimdiden kayıtlarını yaptırabilir ve kabul mektuplarını
alabilirler. Vizeler açıldığında öncellikli değerlendirilebilirler. 24 hafta ve üzeri kayıt yaptıran her
kişi part time calısma hakkı kazanır .24 hafta dil kursu sonrası öğrenciler 4 yıla kadar diploma
programlarına katılarak hem eğitim yapabilir hem de çalışabilirler.

Avustralya 24 hafta Dil Kurslar Fiyatları
•
•
•
•
•
•

Kaplan Language School : 7.098 AUD
OHC Language School Sydney, Melbourne , Cairns : 7680 AUD
ILSC Language School Sydney, Melbourne : 5.400 AUD
ILSC : 4845 AUD (Ögleden sonra)
Ability College Sydney,Melbourne : 4800 AUD
Selc Education Language School Sydney : 4500 AUD öğleden sonra

Avustralya Çalışmalı Diploma Programları Ücretleri
ILSC Greystone College
•
•
•
•
•

Cert 2 ; 34 Hafta Çalışmalı Sertifika Programı ; 2340 veya 2700 AUD
Cert 3; 64 Hafta Çalışmalı Sertifika Programı; 4680 VEYA 5400 AUD
Cert 4; 34 Hafta Çalışmalı Sertifika Programı; 2340 veya 2700 AUD
Diploma Programı ; 64 Hafta Çalışmalı Diploma Programı; 4680 VEYA 5400 AUD
Advanced Diploma; 86 Hafta Çalışmalı Diploma ; 6930 AUD

Avustralya’da Sertifika ve Diploma programına katılan öğrenciler ise yaklaşık 5 yıl süre ile sertifika ve
diploma programlarını arka arkaya takip edebilir. Örneğin İngilizce kursu ile başlayan bir öğrenci 6
ay sonunda, önce Cert 2, arkasında Cert 3, Cert 4 ve Diploma programları ile devam ederek nerdeyse
5 yıl süre ile hem eğitim yapar hem de part time çalışır. 5 yıllık eğitim için ise çalışarak ödeyeceği
rakam 15-20 bin AUD civarındadır.
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NASIL EĞİTİM VİZESİ ALINIR ?
Yukarıdaki Ülkelere Eğitim Vizesi almak için belirli şartların yerine getirilmesi gerekir. ³³Şartları
yerine getiren kişilere büyük olasılıkla vize verilir.

Vizede Ana Şartları Nelerdir?
•

Tercihen 4 yıllık bir üniversite öğrencisi olmak yada mezun olmak

•

Mezun olanların bir iyi kariyer geçmişi ve/ya iyi bir kariyer planı olması gerekir.

•

Yeni lise mezunları yada 2 yıllık okullardan mezun olanlar değerlendirilir. Ancak mezuniyet
sonrası uzun bir kariyer boşluğu vermemiş olmamaları gerekir

•

Yukarıdaki şartları yerine getirenler eğer kendilerinin yada ailelerinin banka hesabında gitmek
istedikleri ülkenin istediği miktarlarda nakit para bulunduruyor ise vizelerini rahatlıkla alabilirler.

Yukarıdaki 4 temel şartı yerine getirenlerin yapması gereken sadece vize için diğer evrakları Global
Vizyon Vize Birimi ile birlikte hazırlamak ve dosyayı hazır hale getirmektir.
Global Vizyon Vize Departmanı 25 yıllık deneyime sahiptir ve her bir öğrencisi için özel olarak vize
başvuru dosyalarını hazırlamaktadır.
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KANADA’DA ÇALIŞ & OKU PROGRAMI
KANADA EĞİTİM VİZESİ AÇIK!
NASIL VİZE ALINIR?
Kanada’nın en iyi İngilizce dil kursu ve İşletme, Pazarlama, Turizm, Otelcilik, IT diploma programları
veren ILAC’da indirimli kayıtları kaçırmayın... Kanada’nın en iyi Koleji Toronto ve Vancouver’da eğitim
vermektedir. Her iki şehirde de DİPLOMA programlarına katılanlar “Çalışarak Eğitim” yapabilirler.
Dünya genelinde çok büyük ilgi gören ILAC dil okulu ve diploma programları Mart ve Haziran
2021 için başvuruları kabul etmektedir. Mart ve Haziran 2021’de ILAC Çalışmalı Diploma yada Dil
Kurslarına başlama isteyen kişilerin Kanada Vize Başvuruları yapılmaktadır.

ILAC College Diploma ÇALIŞ & OKU Programları 92 Hafta
15.000 CAD yerine 7.500 CAD !
ILAC College Çalışmalı Diploma programlarına özellikle 4 yıllık üniversite mezunları katılabilir.
Hangi bölümden mezun olursanız olun, ILAC Coop- Çalışmalı programlar size uygundur. Sales,
Marketing, Business, Service Business alanlarında verilen lisans sonrası diploma programlarına;
İşletme, İktisat, Hukuk, Siyaset Bilimi, İletişim, Fen- Edebiyat, Mimarlık, Sağlık Bilimleri, Mühendislik,
Bilgisayar, Teknoloji, Eğitim, Güzel Sanatlar, Spor Bilimleri vs fakülteler ve bölümlerden mezunlar
katılabilir.
Günümüz iş dünyasında hangi bölümde lisans eğitimi yaparsak yapalım pratik iş hayatında en çok
ihtiyaç duyduğumuz alanlar; genel yönetim, pazarlama, satış, finans, lojistik ve hizmet kalitesi
kavramlarıdır.

ILAC College 2 yıllık lisans sonrası diploma programları
sayesinde elde edeceğiniz faydalar
•

2 senenin sonunda İngilizceniz çok ileri seviyelere ulaşacaktır

•

Herkesin ihtiyacı olan “Marketing, Business, Sales, Service Industry” gibi çok önemli alanlarda
lisans sonrası bir diplomanız olacaktır

•

2 senelik programın ilk yılında part-time çalışarak, son yılında ise full time çalışarak hem iş
deneyim kazanacak hem de gelir elde edeceksiniz.

•

Eğer Kanada’da eğitim ve oturuma devam etmek isterseniz 2 yılın sonunda Devlet kolejleri yada
üniversitelerde Diploma , Lisans yada Yüksek Lisans yaparak 2+3 yıl daha oturum ve çalışma
izni alarak 7 yıl kesintisiz kalabilirsiniz.

•

Üstelik 2 yıllık ILAC College Çalışmalı Diploma programına 2 yıl için sadece 7500 CAD ödersiniz
yani yıllık ücreti 3750 CAD.
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Katılabileceğiniz ILAC Diploma Programları;
1. Sales & Marketing Diploma Programı / 92 hafta ( 52 hafta eğitim + 40 hafta full time çalışma)
2. Business Administration Diploma Programı / 92 hafta ( 52 hafta eğitim + 40 hafta full time

çalışma)
3. Health Care Administration Diploma Programı / 92 hafta ( 52 hafta eğitim + 40 hafta full time

çalışma)
4. Communication & Service Essentials Diploma Programı / 60 hafta ( 30 hafta eğitim + 30 hafta

full time çalışma)
5. Service Excellence for Business Diploma Programı / 48 hafta ( 24 hafta eğitim + 24 hafta full

time çalışma)
Diploma programlarında dersler Pazartesi, Salı,Çarşamba, Perşembe günleri akşamları yapılır.
Öğrenciler gün içerisinde yada hafta sonları Part-Time çalışabilirler. Diploma eğitiminin ilk yarısını
bitiren öğrencilere ise ILAC Kariyer Departmanı 40 hafta sürecek FULL TIME STAJ işini organize
eder.
ILAC COLLEGE 92 HAFTA - Yani 2 yıllık Eğitimini yılda sadece 3750 CAD yapan öğrenci 2 senenin
sonunda dilerse KANADA DEVLET KOLEJLERİ YADA ÜNİVERSİTELERİNDE 1 yada 2 Yıllık DİPLOMA
programlarına katılabilirler. 1 Yıllık Devlet Koleji diploması yapan 1 yıl, 2 yıl Devlet Koleji Diploması
yapanlar 3 yıl süreyle OTURUM VE ÇALIŞMA hakkı kazanırlar.

ILAC College Diploma Programın Kimler Katılabilir?
•

En az 4 yıllık Üniversite mezunu olmak ( 2 yıllık mezunlarda iş deneyimi tercih edilir)

•

En az B2- Orta üst seviyede İngilizce bilmek (İngilizce seviyesi düşük ise aşağıda detayları verilen
ILAC Dil kursu yada ILAC Kiss Online dil kurslarına katılarak DİPLOMA programlarına kabul hakkı
elde edilir. ILAC College tarafından bir yazılı ve sözlü test yapılır bu testi geçenler DİPLOMA
Programın katılırlar.

•

Kanada’dan Vize alabilmek için Bankada en az 25,000 CAD gösterebilmek gerekir.

ILAC Dil Okulu 28 Hafta Eğitim Örgün Eğitim
8.040 CAD yerine 5.600 CAD !
ILAC sadece Kanada’nın değil dünyanın en iyi İngilizce dil okuludur. İngilizcesi Diploma yada
Üniversite programları için yeterli olmayan öğrencilere 28 hafta çok özel bir paket sunan ILAC
dil kursları 5,600 CAD en iyi fiyat dengesi yakalayan okuldur. 28 hafta İngilize programına katılan
öğrenci eğer İngilizce seviyesini 2-3 ay sonra Upper-Intermediate seviyeye getirir ise İngilizce
kursuna ödemiş olduğu ücreti DİPLOMA programlarına transfer yapabilir.
11
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ILAC İngilizce Dil Programları
•

Genel İngilizce

•

Sınav Hazırlık (TOEFL , IELTS, Cambridge FCE/CAE/CPE)

•

İş İngilizcesi

•

Üniversite Geçiş- Pathway- ILAC Kanada ‘da 65 üniversite ile anlaşmalıdır. İngilizcesi yeterli
olan öğrenciler 65 üniversiteye sınavsız geçiş yapabilir.

•

Sertifika ve diploma programları

ILAC Kiss Online İngilizce Programları
12 Hafta 1200 CAD!
ILAC College ÇALIŞMALI DİPLOMA Programlarına kabul için İngilizce Seviyesi B2- yani orta altı
olanlar dilerlerse 12 veya 24 hafta ILAC Online İngilizce programı yaparak İngilizcelerini yeterli
seviyeye getirebilirler. 12 hafta Online İngilizce Kursu 1200 CAD , 24 hafta ise 2400 CAD’dan başlar.

KANADA EĞİTİM VİZESİ ALMAK İÇİN
NE YAPMANIZ GEREKİR?
Kanada Eğitim Vizesi başvurusu için en önemli evraklar şunlardır
•

4 yıllık üniversite öğrencisi yada mezunu

•

Lise yada 2 yıllık mezunlar eğer yeni mezun iseler başvuru yapabilirler

•

Bankada 28 hafta Dil Kursu için en az 15,000 CAD, 92 hafta ILAC Çalışmalı Diploma için 25,000
CAD, 2 yıllık devlet kolejleri programları için ise en az 35,000 CAD göstermek gerekir

•

Başvuru sahibi niçin Kanada’da eğitim yapmak istediğini açıklayan, geçmiş kariyerini ve gelecek
planlarını anlatan bir NİYET MEKTUBUNU Global Vizyon Danışmanlarının yol göstermesi ile
hazırlamalıdır. Bu niyet mektupları kesinlikle KOPYALAMA Olmamalı ve kişiye özel olmalıdır.

Bu 4 Temel kriteri yerine getiren başvuru sahibine GLOBAL VİZYON Vize Departmanı yardımcı olur
ve diğer evrakları da bir araya getirerek yaklaşık 4-6 hafta arasında Vize Başvurusunu neticelendirir.
KANADA VİZE BAŞVURULARI Kanada Konsolosluğuna Online olarak tarafımızda yapılmaktadır.

12

info@oxfordhousewat.com • www.oxfordhousewat.com

13

oxfordhousewat

ohcwat

ohcwat

GEORGIAN COLLEGE @ILACTORONTO
1 YIL DİPLOMA YAP
1 YIL OTURUM VE ÇALIŞMA İZNİ HAKKI KAZAN
2 YIL DİPLOMA YAP
3 YIL KANADA’DA OTURUM VE ÇALIŞMA İZNİ HAKKI KAZAN...
Üstelik 12 hafta İngilizce Kursu Bedava
Ayrıca 1000 KANADA DOLARI BURS…
YILDA 16,000 CAD yerine sadece 15,000 CAD ÖDE…
ÇALIŞMA ve OTURUM HAKKI KAZAN…
ILAC College Kanada’da Toronto ve Vancouver şehirlerinde İngilizce dil eğitimi ve ÇALIŞMALI
Mesleki Diploma Programları sunan en büyük Özel Kolejlerden birisidir.
Her yıl yaklaşık 30,000 kişinin eğitim yaptığı ILAC Kolejde 500 civarında Türk öğrencide İngilizce
dil kursları yanısıra, 1 yada 2 yıl süren ILAC Çalışmalı - COOP- Diploma programlarına katılır. Bu
programların yıllık ücreti 3750 CAD, 2 yıl için ise 7500 CAD’dır. ILAC College Diploma Programları
ilk yılında eğitim ile geçer. Öğrenci bu esnada Part-Time çalışabilir. İkinci yılında ise COOP- Yani Full
Time maaşlı staja katılır. ILAC College programları 4 farklı alanda verilir;
•

Sales & Marketing- 92 Hafta 7500 CAD

•

Business Administration - 92 Hafta 7500 CAD

•

Service Excellence for Business - 48 Hafta 6000 CAD

•

Service Excellence with Business Communication - 60 Hafta 7000 CAD

•

Health Care Administration - 92 Hafta 9000 CAD

Bu programlara katılmak için en az 2 yıllık bir üniversite mezunu olmak, orta üstü seviyede İngilizce
bilmek ve vize alabilmek için herhangi bir bankada en azından 25,000 CAD bulundurmak gerekir.
ILAC College Diploma Programları ilk yılında PART-TIME, son yılında ise FULL-TIME COOP Çalışma
hakkı vermesine rağmen katılımcı 2 yılın sonunda ya DEVLET KOLEJLERİNE veya ÜNİVERSİTELERE
geçiş yapmak yad Türkiye’ye dönmek zorundadır.
ILAC College Coop yani çalışmalı programlara katılmak için ILAC tarafından yapılan İngilizce
testinde en az B2-Upper Intermediate İngilizce seviyesi gerekir. Eğer İngilizceniz ILAC College Coop
Programlarına yeterli değil ise;
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28 Hafta İngilizce kursuna sadece 5600 CAD ödeyerek kayıt olabilirsiniz. Kanada’da yapacağınız
bu 28 hatalık kursu esnasında ne zaman İngiliceniz B2 seviyesine gelir ise ILAC College Diploma
programlarına geçiş yapabilir ve İngilizce kursu için ödediğiniz ücretin kalan kısmını ILAC Diploma
programlarına transfer ettirebilirsiniz.
ANCAK ILAC COLLEGE’in Mayıs 2021 tarihinde başlayan yeni PROGRAMI GEORGIAN COLLEGE
@ILAC TORONTO ile ILAC COLLEGE bünyesinde DEVLET KOLEJİ EĞİTİMİ yapabilir ve 1 yıllık
program sonrasında 1 yıl oturum ve çalışma hakkı, 2 yıllık eğitim sonrasında ise 3 yıl süre ile
OTURUM VE ÇALIŞMA HAKKI kazanabilirsiniz.

ÜSTELİK 12 HAFTA İNGİLİZCE VE 1000 CAD BURS KAZANABİLİRSİNİZ.

GEORGIAN COLLEGE @ILAC TORONTO
PROGRAMI
Georgian College Toronto bölgesinin en popüler Devlet Kolejlerinden birisidir. Lisans ve Lisans
sonrası Diploma Programları alanlarında en çok tercih edilen kolejin programlarını artık ILAC
College Toronto’da takip edebilirsiniz. Üstelik İngilizce yeterlilik için Diploma Programlarına yeterli
olmayan öğrencilere ILAC Kolej dil okulu 12 Hafta ÜCRETSİZ İngilizce desteği vermektedir.

Georgian @ILAC Toronto’da Hangi Lisans ve Lisans Üstü Diploma Programları
Yapılabilir?
•

Project Management Lisans sonrası Diploma; 1 yıl- yıllık ücret 16,000 CAD

•

(İngilizcesi yeterli olmayanlara 12 hafta İngilizce kursu ÜCRETSİZ)-Mayıs ve Eylül 2021
başlangıçta 1500 CAD Burs Fırsatı

•

Global Business Lisans sonrası Diploma; 2 yıl-yıllık ücret 16,000 CAD ( İngilizcesi yeterli
olmayanlara 12 hafta İngilizce kursu ÜCRETSİZ) Mayıs ve Eylül 2021 başlangıçta 1500 CAD Burs
Fırsatı

•

Business Diploma Lisans seviyesinde ; 2 yıl -yıllık ücret 16,000 CAD ( İngilizcesi yeterli
olmayanlara 12 hafta İngilizce kursu ÜCRETSİZ) Mayıs ve Eylül 2021 başlangıçta 1500 CAD Burs
Fırsatı

•

1 yıllık programı tamamlayanlar 1 yıl oturum ve çalışma izni kazanır. Öğrencilik esnasında part
time çalışabilirler.

•

2 yıllık programı tamamlayanlar 3 yıl oturum ve çalışma izni kazanır. Öğrencilik esnasında part
time çalışabilirler.
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Georgia @ILAC TORONTO Programlarına
Kimler, Nasıl Katılabilir?
Georgian @ILAC Toronto Programlarına
•

Yeni lise mezunları

•

2 yıllık üniversite mezunları

•

4 yıllık üniversite mezunları

•

39 yaşına kadar iş hayatında bir kariyer yapan herkes katılabilir

Öğrencilerin Başvuru Evrakları
Diploma
• Transkript
• CV
• İngilizce Yeterlilik Belgeleri
•

Georgia @ILAC TORONTO programlarına direk kabul için en az lise ve 2 yıllık mezunlarda 6.0
IELTS yada dengi, 4 yıllık üniversite mezunlarında ise 6.5 IELTS ve dengi İngilizce istenir. İngilizce
yeterlilik belgesi resmi sınav ile verilebileceği gibi ILAC ve GEORGIAN COLLEGE İngilizce sözlü ve
yazılı testi ile belgelenebilir. Resmi IELTS, Toefl IBT, PTE, DUOLingua sonuçları olan adaylar direk
kabul alabilirler.

GEORGIAN @ILAC Toronto Programlarına katılmak için 3 yol
•

Eğer İngilizce dil seviyeniz lise ve 2 yıllık mezunlar için IELTS 6.0, 4 yıllık Üniversite Mezunları
için IELTS. 6.5 ve seviyesi ve üzeri ise direk kabul edilirsiniz. İngilizce yeterlilik sınavı ILAC
tarafından yapılır.

•

Eğer İngilizce seviyeniz IELTS. 5.5 civarında çıkar ise 12 Hafta ILAC Online yada Toronto’da
İngilizce kursu yapmanız gerekir. İŞTE ILAC COLLEGE farkı burada başlar eğer bu kategoride
iseniz 12 hafta İngilizce kursu ister ONLINE ister TORONTO’da olsun sizin için ÜCRETSİZ .. 3500
CAD civarı olan 12 hafta İngilizce kursuna hiçbir ücret ödemeyeceksiniz.

•

Eğer İngilizce seviyeniz IELTS 4.5 civarında çıkar ise hala GEORGIAN @ ILAC TORONTO
Programlarına katılabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey 28 hafta İngilizce Kursuna kayıt
yaptırmanız olacaktır. ILAC size 28 haftalık İngilizce kursunun 12 haftasını ister ONLİNE evinizde
ister TORONTO’da ÜCRETSİZ verecektir. 28 hafta İngilizce kursunda 5600 CAD yerine 3000
CAD civarına kayıt olabileceksiniz.
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GEORGIAN COLLEGE @ILAC TORONTO
Diploma Programlarına Ne zaman Başlanır
nasıl kayıt olunur?
Georgian @ILAC Toronto Diploma Programlarına Mayıs 2021, Eylül 2021 ve Ocak 2022’de
başlayabilirsiniz. Çok fazla talep olan bu programlarda yerinizi ayırtmak için hemen danışmanlarımız
ile irtibata geçiniz.

Başvuru için yapılması gerekenler;
Ön Başvuru Formunu Doldurup 250 CAD depozito ödemesiniz
• İngilizce yeterlilik için ILAC tarafından uygulanan sözlü ve yazılı teste girmelisiniz.
• Aldığınız kabul tipine göre size KANADA VİZE BAŞVURUNUZ İÇİN KABUL MEKTUBU
gönderilecektir.
• Eğer kabul alırsanız Diploma Programları için 2500 CAD ön depozitoyu 250 CAD düşülerek vize
başvurusu öncesi ödemeniz gerekir.
GEORGIAN @ILACTORONTO Kanada’da eğitim, çalışma ve oturum için büyük bir fırsattır. 17 Mayıs
yada Eylül 2021’de KANADA ‘da olmak istiyorsanız hemen ön başvurunuzu yapınız...
•

ILAC COLLEGE ÇALIŞMALI COOP, İNGİLİZCE
KURSU ve GEORGIA @ILAC TORONTO
Programları için KANADA VİZESİNDE
ŞARTLAR NEDİR?
EN az yeni lise yada 2 yıllık bir okuldan mezun olmak
• 4 yıllık bir üniversite mezunu olursanız şansınız çok daha artar
• Türkiye’de bir kariyeriniz olmalı yada gelecek için çok iyi bir kariyer planı yapabilmesiniz ..
Kariyer planınızda göre uygun kursu seçmelisiniz.
• Herhangi bir bankada sadece 28 hafta İngilizce kursuna gidiyor iseniz en az 15,000 CAD, 2 yıllık
ILAC Coop - Çalışmalı program için en az 24,000 CAD, Georgia @ILAC Toronto 1 yada 2 yıllık
diploma programları için en az 35,000 CAD göstermeniz gerekir.
Bu şartları karşılıyor iseniz hemen bizi arayınız yada ön başvuru formunu doldurunuz.
•
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KANADA DEVLET OKULLARINDA 2 YIL
DİPLOMA YAP ARTI 3 YIL ÇALIŞMA VE
OTURUM İZNİ HAKKI KAZAN !
En İyi Özel & Devlet Kolejleri ve Programlarını Sizler İçin Listeledik
Kanada son yıllarda dünyanın farklı ülkelerinden pek çok insan için bir cazibe ülkesi oldu. Eğitim,
yaşa, iş kurma ve çalışma için yüzbinlerce insan Kanada’yı tercih ediyorlar. Kanada’ya eğitim
amaçlı gidip orada yerleşim ve çalışma izni almak için 3 yol vardır. İlki 6 ay ve üzeri bir İngilizce
kursuna gitmek, ikincisi 1 yada 2 yıl süren özel okullara veya devlet okullarındaki Post Grad
Diploma programlarına katılmak, son seçenek ise lisans veya yüksek lisans eğitimine gitmek.
İngilizce kursunda yasal çalışma izni verilmez. Ancak, özel okullarda yapılan 1 yada 2 yıllık
post graduate diploma programlarında öğrencilik esnasında part-time çalışma izni verilir. Bazı
özel okulların Diploma Programlarında, örneğin GreyStone Montreal Kampüsü 1 yıllık diploma
programlarında öğrencilik esnasında part-time , 1 yıllık eğitim sonrasında ise 1 yıl süre ile full
time çalışma ve oturum izni verilir.
Devlet okullarında yapılan post- graduate diploma programlarında ise 1 yıl eğitim yapılır ise,
öğrencilik esnasında part-time, eğitimin sonunda ise 1 yıl full time oturum ve çalışma, eğer
2 yıllık post graduate diploma yapılırsa eğitim esnasında part time , eğitim sonunda ise 3 yıl
süre ile full time çalışma ve oturum hakkı verilir.
COVID-19 sonrası Kanada’da en çok tercih edilen program 1 yada 2 yıl süren post grad diploma
ve sertifika programlarına katılmak olmuştur. Bu program esnasında 2 Yıl part time çalışma
hakkı elde eden katılımcı, program bitiminde ise eğer 1 yıllık eğitim yapmış ise 1 yıl, 2 yıl eğitim
yapmış ise 3 yıl full-time çalışma hakkı kazanır yani toplam 5 yıl Kanada’da oturum ve çalışma
hakkı elde eder.
Covid-19 nedeniyle vizelerde gecikme ve okulların geç açılması gibi faktörlerden dolayı Kanada
diploma ve sertifika okulları, uluslararası öğrencilere ONLINE EĞİTİME Türkiye’de başlama
hakkı vermiştir. Ancak şu anda Kanada Konsolosluğu Vize vermeye başladığı için öğrenci ister
Türkiye’de eğitime başlayabilir isterse Kanada’da...
Kanada Devlet Okullarında diploma eğitiminin bir başka avantajı ise Kanada’da Göçmenlik Kanada Express Entry’de çok iyi puan elde etmesidir.
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Kanada Özel Kolej Diploma Programları
OKUL ADI

BÖLGE

ILAC COLLEGE

TORONTO /
VANCOUVER
TORONTO /
VANCOUVER

GREYSTONE
COLLEGE

TSOM

VIC

CORNERSTONE
COLLEGE

MONTREAL

TORONTO

VANCOUVER

VANCOUVER

PROGRAM
Sales & Marketing / 92 Hafta
Business Administration 92 Hafta
Service Excellence for Business / 48 Hafta
Service Excellence with Business Communication
/ 60 Hafta
Health Care Administration / 92 Hafta
International Business Management Co-op / 50
Hafta
Business Communications Co-op / 50 Hafta
Hospitality Management / 98 Hafta
Attestation of College Studies International
BusinessManagement Evening / 36 Hafta / 64
Hafta
Diploma in Data Analytics / 52 Hafta
Diploma in Cybersecurity Specialist Co-op / 51
Hafta
Certificate in Business Essentials Co-op / 31 Hafta
Advanced Diploma in Hospitality and Tourism
Management Co-op / 109 Hafta
Diploma in Business Management / 76 Hafta
Diploma in Digital Marketing Specialist Co-op / 51
Hafta
Certificate in Customer Service Excellence Co-op /
31 Hafta
Diploma in Business Administration Co-op / 66
Hafta
Global Business Expertise with Co-op - 1 Yıl
Customer Services Professional - 1 Yıl
Hospitality Management Co-op / 2 Yıl
Customer Relations Specialist Co-op Diploma / 52
Hafta
International Business Management Co-op
Diploma / 52 Hafta
Digital Marketing Specialist Co-op Diploma / 52
Hafta
Web and Mobile App Development Co-op Diploma
/ 2 Yıl
Network and System Solutions Specialist Co-op
Diploma Programs / 2 Yıl
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ÜCRET (CAD$)
7500 CAD
7500 CAD
6000 CAD
7000 CAD
9000 CAD
6,996 CAD
6,786 CAD
14432 CAD
8837 CAD
9000 CAD
9500 CAD
4500 CAD
8500 CAD
8000 CAD
8500 CAD
4500 CAD
6100 CAD
6.900 CAD
6.900 CAD
7500 CAD
7975 CAD
9130 CAD
9575 CAD
14945 CAD
13745 CAD

Kanada Devlet Kolej Diploma Programları
OKUL ADI

PROGRAM
ÜCRET (CAD$)
Business Management - International Business /
14,052
1 Yıl
Financial Planning & Wealth Management / 1 Yıl
14,912
Marketing Management - Professional Sales / 1 Yıl
16000
Enterprise Project Management / 1 Yıl
16,351
Computer Software & Database Development / 1
17300
Yıl
TORONTO
/
LAMBTON
16,762
SARNIA / Mobile Application Design & Development / 1 Yıl
COLLEGE
MISSASUAGA Cloud Computing for Big Data / 1 Yıl
17300
Wireless Networking / 1 Yıl
17300
Quality Engineering Management / 1 Yıl
17,425
Chemical Laboratory Analysis / 1 Yıl
17000
Food Safety & Quality Assurance Management / 1
17000
Yıl
Occupational Health & Safety Management / 1 Yıl
16,052
Global Business Management / 1 Yıl
16000
Project Management / 1 Yıl
16000
Artificial Intelligence - Architecture, Design, and
16000
Implementation / 1 Yıl
Big Data Analytics / 1 Yıl
16,986
GEORGION
18,045
TORONTO Information Systems Security / 1 Yıl
COLLEGE
Mobile Application Development / 1 Yıl
18,082
Research Analyst / 1 Yıl
16000
Kitchen and Bath Design / 1 Yıl
16000
Event Management / 1 Yıl
16000
Food and Nutrition Management / 1 Yıl
16000
BRAND MANAGEMENT / 1 Yıl
16.000
Event Marketing - Sports, Entertainment, Arts / 1 Yıl
16.000
Human Resources Management / 1 Yıl
16.000
Supply Chain Management - Global Logistics / 1 Yıl
16.000
3D Animation / 1 Yıl
16.000
Visual Effects for Film & Television / 1 Yıl
16.000
SENECA COLLEGE TORONTO
Early Childhood Education - Resource Consulting / 1 Yıl
16.000
Project Management - Environmental / 1 Yıl
16.000
Cybersecurity & Threat Management / 1 Yıl
16.000
Database Application Developer / 1 Yıl
16.000
Professional Accounting Practice / 1 Yıl
16.000
Fraud Examination & Forensic Accounting / 1 Yıl
16.000
Advertising - Media Management / 1 Yıl
16,328
Cloud Computing / 1 Yıl
19,108
HUMBER
Web Development / 1 Yıl
19,108
TORONTO
COLLEGE
Entrepreneurial Enterprise, Business Management
16,328
/ 1 Yıl
Event Management / 1 Yıl
16,328
HUMBER COLLEGE

BÖLGE

TORONTO

Fashion Management / 1 Yıl
Financial Planning / 1 Yıl
Project Management / 1 Yıl
Information Technology Solutions / 1 Yıl
Sport Business Management / 1 Yıl
Supply Chain Management / 1 Yıl

16,328
16,328
16,328
19,158
15,775
16,328
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OKUL ADI

BÖLGE

GEORGE BROWN
COLLEGE

TORONTO

CENTENNIAL
COLLEGE

TORONTO

CONESTOGA
COLLEGE

Waterloo
/ Kitchener

LANGARA
COLLEGE

VANCOUVER

SHERIDAN
COLLEGE

Mississauga /
Oakville

SHERIDAN
COLLEGE

Mississauga /
Oakville

FANSHAWE
COLLEGE

London

NIAGARA COLLEGE

Niagara on the
Lake

PROGRAM

Cyber Security / 1 Yıl
Interactive Media Management / 1 Yıl
Visual Effects / 1 Yıl
Financial Planning / 1 Yıl
International Business Management / 1 Yıl
Project Management / 1 Yıl
Digital Media Marketing / 1 Yıl
Construction Management / 1 Yıl
Autism and Behavioural Science / 1 Yıl
Strategic Relationship Marketing / 1 Yıl
Advertising - Media Management / 1 Yıl
Arts Management / 1 Yıl
Construction Project Management / 1 Yıl
Event Management / 1 Yıl
Food Media / 1 Yıl
Global Business Management / 1 Yıl
Mobile Applications Development / 1 Yıl
Paralegal / 1 Yıl
Television & Film - Business / 1 Yıl
Communications - Professional Writing / 1 Yıl
Big Data Solution Architecture - 1 Yıl
Business Development and Sales - 1 Yıl
3D Computer Animation - 1 Yıl
Software Quality Assurance and Test Engineering - 1
Yıl
Construction Management - 1 Yıl
Event Management - 1 Yıl
Global Business Management - 1Yıl
Project Management - 1 Yıl
Robotics and Industrial Automation - 2 Yıl
Supply Chain Management - Global - 1 Yıl
Applied Energy Management - 2 Yıl
Web and Mobile App Design and Development - 2 Yıl
Data Analytics - 2 Yıl
Marketing Management
Accounting - 2 Yıl
Advertising - Account Management - 1 Yıl
Business Analysis and Process Management - 1 Yıl
Digital Product Design - 1 Yıl
Game Development - Advanced Programming - 1 Yıl
Game Level Design - 1 Yıl
Teaching English to Speakers of Other Languages
(TESOL) - 1 Yıl
3D Animation and Character Design - 1 Yıl
Construction Project Management - 1 Yıl
Digital Communication Management
Network and Security Architecture - 1 Yıl
Sport and Event Marketing - 1 Yıl
Applied Aerospace Manufacturing - 1 Yıl
Beverage Business Management - 1 Yıl
Hospitality and Tourism Management - 1 Yıl
Event Management - 1 Yıl
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ÜCRET (CAD$)
16000
16000
16000
16000
16000
16000
16000
16000
16000
16000
17000
17000
17000
17000
17000
17000
17000
17000
17000
17000
15.226
15.767
15.396
15.226
16.105
15.676
16.264
15.854
16.633
16.136
16.000
15.750
13.865
15.000
15.126
20.216
20.000
25.351
26.977
24.727
17.169
15.192
15.192
15.192
14.467
15.192
15.192
14.750
14.750
14.750
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Dünyanın En İyi İngilizce Dil Okulu ILAC
(International Language Academy of Canada)
ILAC Kiss ile Evinize Geliyor.
Online canlı derslere kayıt yapan herkes eğitim ILAC Toronto ya da ILAC Vancouver Okullarına
istediği tarihte devredebilir. Üstelik ILAC Kiss online kurs için ödediği ücreti Kanada’da sınıf
dersine başladığında burs olarak geri alıyor.

$1 KISS = $1 CAD
ILAC KISS Programında aldığınız online program ücreti kadar KISS puanı kazanırsınız. 1 Kanada
Doları, 1 KISS puanına karşılık gelmektedir. Böylelikle siz online eğitim aldıkça cüzdanınızda
KISS puanlar birikmeye başlar. Ve bu puanları Kanada’daki programınızda kullanma hakkına
sahip oluyorsunuz. Ne kadar uzun süre online eğitim alırsanız o kadar çok KISS Puanına sahip
oluyorsunuz.

Georgian@ILAC Programında %100 KISS PUAN
Kullanım Hakkı
ILAC Higher Education Programları içerisinde yer alan Georgian@ILAC ve Sterling/Red Dear
College programlarında KISS Puanlarınızı birebir kullanma hakkına sahipsiniz. Bir örnekle
açıklarsak ;12 hafta ILAC KISS ONLİNE İngilizce kursu alan bir öğrenci haftada 12 derslik
program için 1.200 CAD artı 100 CAD (kayıt ücreti) toplam 1300 CAD öder ve online derslerine
başlar. Sonrasında 2 yıl süren Georgia at ILAC ( 2 yılın sonunda 3 yıl oturum ve çalışma izni veren
program) kayıt yaptırırsa 14.500 CAD yerine 13,300 CAD ödeyerek programa katılmaya hak
kazanır.Yani 12 haftalık online programdan kazandığı 1200 KISS PUAN Kanada’da katılacağı
programa 1200 CAD indirim olarak yansır.
Diğer bir örnek verirsek ; 12 hafta (haftada 20 ders) ILAC KISS ONLINE İngilizce programı
kursu alan bir öğrenci 1.680 CAD artı 100 CAD (kayıt ücreti) öder. Sonrasında Georgian at ILAC
programına devam ederse 14.500 CAD yerine 12.820 CAD ödeyerek programa katılma hakkı
kazanır. Yani 1.680 CAD değerinde ILAC KISS Puanı kazanmış olur.
Yani Georgian@ILAC programına katılan kişiler ödedikleri ücreti %100 olarak Kanada’daki
programında burs olarak kullanabilir. Ayrıca , 12 hafta Online İngilizce ile Dil seviyesini
Georgian College’e kabul edilecek seviyeye getirir ve vize başvurusunda daha avantajlı olur.
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ILAC Dil Okulu, Üniversite Hazırlık, College yada
Sınav Hazırlık Kurslarında %50 değerinde KISS PUAN
Kullanım Hakkı
Eğer kişi aldığı ILAC KISS online eğitimden kazandığı KISS puanları ILAC Okullarının; Dil Okulu,
Üniversite Hazırlık yada College Programlarından birinde kullanmak ister ise 1 KISS 0,50 CAD ‘a
karşılık gelecek. Online eğitim için ödediği ücretin %50’si tutarında bir indirim Kanada’daki bu
eğitimlerine yansımış olacak.
Bu durumu da bir örnek ile açıklarsak ; 12 hafta ILAC KISS ONLİNE İngilizce kursu alan bir
öğrenci haftada 12 derslik program için 1.200 CAD artı 100 CAD (kayıt ücreti) toplam 1300 CAD
öder ve online derslerine başlar.
3 ayın sonunda Kanada’da ILAC genel ingilizce sınıf derslerine 28 haftalık süre için kayıt olur.
Normalde öğrencinin 5.600 CAD olan 28 haftalık eğitiminden, aldığı online İngilizce eğitimden
kazandığı 1200 Kiss puanın %50’si indirim olarak yansıtılır. Yanı öğrenci 600 CAD indirim elde
etmiş olur. Ve program ücreti 5.000 CAD’a düşmüş olur.
Ya da eğer öğrenci 12 hafta ILACK KISS ONLİNE ingilizce sonrası 2 yıl süren ILAC COOP
programlarına kayıt olursa 7.500 CAD kurs ücretsi yerine 6.900 CAD ödeyerek 600 CAD değerinde
olacak KISS Puanları burada da kulanarak programa katılabilir.

NEDEN ILAC KISS ONLINE İNGİLİZCE EĞİTİMİNE
ŞİMDİ BAŞLAMALISNIZ ?
1. Rusya, Brezilya, Avrupa Ülkeleri, Japonya, Güney Kore, Çin vb. pek çok ülkeden öğrencilerin

katıldığı international bir ortamda online canlı dersler ile İngilizcenizi geliştirirsiniz. Farklı
ülkelerden arkadaşlar edinirsiniz.
2. Kanada’da bir dil programına gitmeyi düşünüyorsanız ülkeye gitmeden önce İngilizce

seviyenizi yükseltir, adaptasyonunuzu arttırır Kanada’ya gittiğinizde daha üst seviyelerden
eğitiminize başlarsınız.
3. Kanada’da dil, college yada Georgian ILAC gibi programlara kayıtlı yada kayıt olmayı

düşünüyorsanız online İngilizce eğitiminize şimdi başlamanız vize dosyanızı güçlendirecektir.
4. ILAC Kiss Online ile sadece genel İngilizce değil, TOEFL IBT, IELTS, Üniversite Pathway,

Cambridge Sınav hazırlık kurslarına da katılabilirsiniz.
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5. ILAC Kiss Online eğitimize şimdi Türkiye’de başlayarak burada aldığınız online eğitim

ücreti kadar Kanada’da alacağınız eğitimde BURS alabilirsiniz.
6. Kanada’da dil, college yada Georgian @ILAC programlarından herhangi birine kayıtlı

öğrencimiz olup başlamak için vize görüşmenizi yada Covid’in kontrol altına alınmasını
bekliyor iseniz de bu kampanyadan yararlanabilirsiniz.
Covid-19 virüsü nedeniyle pek çok eğitim kurumu eğitimlerini durdurmak zorunda kaldı.
Ancak bazı Yurtdışı Dil Okulları çok hızlı bir şekilde CANLI - ZOOM VIDEO CONFERENCE ile
aynı gerçek sınıflarda olduğu gibi ingilizce eğitim fırsatlarını öğrencileriyle buluşturdular.
ILAC (INTERNATIONAL LANGUAGE ACADEMY OF CANADA) Dünyanın en iyi ingilizce dil
okullarından birisi olarak ILAC KISS - ONLINE- VIDEO CONFERENCE eğitimine en hızlı
geçiş yapan dil okulu olmuştur. ILAC Dil Okulları Türkiye, Rusya, Brezilya, Avrupa ülkeleri,
Japonya, Güney Kore, Çin başta olmak üzere pek çok ülkeden öğrenci alan uluslararası bir
okuldur.
ILAC, Genel İngilizce Eğitimi ,Toefl IBT, IELTS, Üniversite Hazırlık ve 2 yıllık stajlı postagraduate
diploma programları gibi bir çok alanda öğrencilere mükemmel program sunmaktadır.
ILAC Kiss Online ile de öğrencilere eğitimlerini Türkiye’de başlama yada Türkiye’de başlayarak
Kanada’da devam etme imkanı sunmaktadır.
Okul yeni başlattığı kampanyası ile de öğrencilere bir çok açıdan destek sağlamaya devam
etmiş ve ILAC KISS ONLİNE için ödedikleri tüm ücretleri, Kanada’da eğitime başladıklarında
burs olarak geri ödemeye başlamıştır.
Pandemi süresince toplam 7,000 öğrencisi ile yüzlerce ZOOM - VIDEO Conference sınıfı
oluşturmuştur. Kanada’lı CELTA ve/veya TESOL sertifikasına sahip uzman öğretmenleriyle 1215 kişilik sınıflarda İngilizce kurslarına ve diğer eğitimlerine devam etmektedir.
ILAC canlı video konferans derslerine kayıtlar 8-12-16-20-24-32-48 hafta olarak yapılabilir.
Canlı - zoom conference dersleri haftalık kurs ücreti sadece 100 CAD’dan başlamaktadır. 24
hafta kayıt yaptıran öğrenci sadece 2400 CAD ödemektedir.
Öğrencilerimiz için en güzel haber ise; ILAC KISS online eğitimine kayıt olan öğrenci Covid19’un kontrol altına alınmasından sonra yada birkaç ay sonra vizesini alarak Kanada’ya
gitmek isterse online İngilizce eğitimi için ödediği ücreti BURS olarak Kanada’daki
programında kullanmak üzere geri almaktadır.
Kanada’nın en büyük ve en fazla ödüle sahip olan dil okulu ILAC sınıflarında uyguladığı eğitim,
materyal ve sınav sistemini Canlı Eğitimde de birebir uygulamaktadır. Seviyeniz online sınavla
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belirlendikten sonra seviyenize en uygun sınıflara yerleştirileceksiniz.
ILAC İngilizce eğitim sisteminde toplam 17 seviye bulunmakta olup seviye atlama sınavları 2
haftada bir online yapılmaktadır.
ILAC Online English Test ile seviyenizi ücretsiz ölçebilir, danışmanlarınızla sonucunuzu
paylaşıp kaç hafta İngilizce eğitime ihtiyacınız olduğunu öğrenebilirsiniz.
ILAC Canlı derslerinizi Kanada saatinde ILAC öğrencileri ve dünyanın dört bir yanından
öğrencilerle alıyor olacaksınız. ILAC’ın kullandığı canlı eğitim platformu aynı zamanda birçok
kolej ve üniversite tarafından kullanılmaktadır. Tüm öğrencilerin kamera ile bağlandığı sistemde
öğretmenleriniz ve arkadaşlarınızla sınıf ortamındaki gibi iletişimde olmaya devam edebilecek,
sorularınızı sorabilecek, sınıf içi etkinliklerde aktif olarak yer alabileceksiniz. ILAC Canlı eğitim
haftalık 12 veya 20 ders eğitim yapabileceğiniz bireysel çalışma programı olarak pazartesiden
perşembeye 15:30 – 17:30 ya da 19:00 – 21:00 saatleri arasında verilmektedir.

Programlar
•
•
•
•
•

Genel İngilizce
Sınav Hazırlık (TOEFL , IELTS, Cambridge FCE/CAE/CPE)
İş İngilizcesi
Pathway Üniversite Geçiş
Sertifika ve diploma programları
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İRLANDA’DA HEM OKU HEM ÇALIŞ...
WORK AND STUDY. AYDA 1000 EURO KAZAN! 25
HAFTA EĞİTİM 1700 EURO’dan Başlıyor..
VİZE BAŞVURUSU YAPILABİLİYOR . ANCAK İRLANDA’YA ŞU ANDA ÖĞRENCİLER SEYAHAT
EDEMİYOR . NİSAN YADA MAYIS AYINDA VİZE VERİLMEYE BAŞLANACAK VE ÖNCELİK ŞU ANDA
VİZE BAŞVURULARINI YAPANLARA VERİLECEKTİR.
İRLANDA’DAYA ŞİMDİ VİZE BAŞVURUNU YAP, VİZE VERİLMEYE BAŞLANINCA ÖNCELİKLİ
DEĞERLENDİRMEYE GİR…
OKUL BAŞVURULARINI SADECE 100 EURO DEPOZİTO İLE YAPABİLİRSİN..

Neden İrlanda’da Work and Study?
İrlanda uluslararası öğrencilere yasal çalışma izni sağlayan nadir ülkelerden birisidir. İrlanda’da 25
haftalık herhangi bir eğitime kayıt yaptırdığınızda eğitim sürecinde part time (haftalık 20 saat)
çalışarak saat ücreti olarak minimum 9.6 EURO kazanabilir. Ayrıca eğitime ara vererek Noel veya
yaz döneminde toplamda maksimum 8 hafta full time çalışabilir.
Dil kursu ile vizenizi İrlanda’da iken 2 kere daha çok avantajlı fiyatlarla uzatabilir ve toplam kalış
sürenizi 75 hafta yani 1,5 yıl yapabilirsiniz. Aynı zamanda çalışarak ayda ortalama 1000 EURO ile
1200 EURO arasında kazanır ve konaklama- yaşam maliyetlerinizi karşılayabilirsiniz. Öğrenciler
Spar, Starbucks gibi kafelerde, Burger King, Mc Donalds’ gibi fast food restoranlarda, Temple Bar
bölgesindeki publar ve restoranlarda, Tesco ve Spar gibi süpermarketlerde, lokal sandwich salata
barlarda , Türk ve Yunan restoranlarında çalışabilirler. Ayrıca IT konusunda deneyimli ve yetenekli
öğrenciler IT sektöründe işler bulabilir. IT sektörü İrlanda için büyük bir sektördür. Google,
Facebook, Instragram ve pek çok IT firmasının Avrupa üstü İrlanda’dır.

İrlanda’da Çalışma İzni Nasıl Alınır?
25 Hafta dil eğitimine giden her öğrenciye part-time çalışma izni tanımlanıyor. Öğrenciler çalışma
iznini GNIB kartı alarak elde edebiliyor. İrlanda’ya vardıktan sonra GNIB kartı randevusu almak
için önce Registration / GNIB (inis.gov.ie) İnternet sitesinden müsait tarih ve saat belirlenerek
randevu alınır. Randevuya giderken yanınızda kayıt olduğunuz dil okulundan alınmış kabul belgeleri,
biyometrik fotoğraf ve seyahat sağlık sigortasının fotokopisi götürmeniz gerekmektedir. Belgeleri
başvuru esnasında yetkililere teslim ediyorsunuz daha sonrasında GNIB kartınız size kargo ile veya
elden teslim edilir.

İrlanda Okulları Ne Zaman Work and Study’ye Başlayacak Vizeler Ne Zaman Alınacak?
Mart- Nisan ayından itibaren tüm dünyada Covid 19’un kontrol altına alınmaya başlayacağı ve
hayatın normalleşme sürecine gireceği öngörülmektedir.
İrlanda dil okulları en geç Mayıs yada Haziran ayında öğrencilerin seyahat edebileceğini ve
eğitimlerine başlayabileceğini varsaymaktadır. Bu nedenle şu anda kayıtlarını veren ve yerlerini
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ayırtan öğrencilere çok özel kampanyalar sunarak ön plana çıkmaya başlamışlardır.
Mevcut pandemi sürecinde okulları kapanan yada online eğitime devam eden öğrencilerine desteğini
kesmeyen İrlanda hükümeti bu süreçte öğrencilere, haftalık 350 EURO ödemeler yaparak eğitim ve
konaklama desteğinde bulunmuştur. Ayrıca çalışma izinleri de devam eden öğrenciler bu dönemi
zarar görmeden atlatmaktadır.
Eylül 2021 akademik dönemi için İrlanda okulları çok cazip, öğrencileri ve eğitimi destekleyen
kampanyalarını açıkladılar. Hatta bazı dil okulları 25 haftalık eğitim ücretini 1700 EURO’ya kadar
indirdiler.
Şimdi bu kampanyalardan yararlanarak kayıt olabilir şartların beklenen şekilde devam etmesi
halinde Eylül 2021’de İrlanda’da olabilirsiniz.

İrlanda Work and Study Vizesi Nasıl Alınır?
İrlanda’da vize başvurunuzu sizin adınıza Global Vizyon Yurtdışı Eğitim olarak yapıyoruz. Eski adıyla
GNIB yeni adıyla Irish Residence Permit (IRP) yani İrlanda Oturum İzni başvurusu için randevu
almak için size yardımcı oluyor ve asıl çalışma izniniz olan PPS başvurusu için sizi yönlendiriyoruz.
İrlanda Konsolosluğu Vize başvurularını kabul etmektedir. COVID 19 ‘daki olumlu gelişmelere
göre Mart- Nisan- Mayıs aylarında vize vermeye başlaması beklenmektedir. Şu anda eğitim vizesi
başvurusu yapanlara vizeler verilmeye başlandığı anda öncelik verilecektir. Vize garantisi verilmez
ancak şartları yerine getirenler öncelikli olarak değerlendirilir. Okullarda şu anda kayıt verenlere
kabul mektuplarını göndermekte ve vize başvurularını yapıp öncellikli değerlendirmeye girmelerini
sağlamaktadırlar.

İrlanda Eğitim Vizesi alabilmek için 4 Ana Kriter Vardır?
1. 4 yıllık üniversite öğrencisi yada mezunu
2. Lise yada 2 yıllık mezunlar eğer yeni mezun iseler başvuru yapabilirler
3. İrlanda’da genelde 25 hafta dil kursu Work and Study programına kayıt yaptıran öğrenciler

bankada minimum 7.000 EURO Miktar para göstermelidir. Banka hesap dökümleri minimum
son 6 aylık olmalı ve ‘’VADESIZ’’ hesap olmalıdır. Vadeli hesap olması durumunda bankadan
‘’paranın istenildiği zaman kullanılabileceğine dair bir yazı’’ alınmalıdır.
4. Okul ücreti vize başvurusu öncesinde ödenmelidir.
5. Başvuru sahibi niçin İrlanda’da eğitim yapmak istediğini açıklayan, geçmiş kariyerini ve gelecek

planlarını anlatan bir NİYET MEKTUBUNU Global Vizyon Danışmanlarının yol göstermesi ile
hazırlamalıdır. Bu niyet mektupları kesinlikle KOPYALAMA Olmamalı ve kişiye özel olmalıdır.
6. Bu 4 Temel kriteri yerine getiren başvuru sahibine GLOBAL VİZYON Vize Departmanı yardımcı

olur ve diğer evrakları da bir araya getirerek yaklaşık 4-6 hafta arasında Vize Başvurusunu
neticelendirir. İRLANDA VİZE BAŞVURULARI İRLANDA Konsolosluğuna VFS İrlanda aracılığı ile
tarafımızda elden yapılmaktadır.
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İrlanda’nın En İyi ve Ekonomik WORK AND STUDY
Programı Sunan Okulları
25 haftalık
indirimli kurs
ücreti (EURO)

Kurs saatleri:

€ 1.900
€ 1.700
€ 2.450
€ 2.250
€ 2.664
€ 2.368
€ 2.600
€ 2.975
€ 2.125
€ 3.100

Sabah
Öğleden Sonra
Sabah
Öğleden sonra
Sabah
Öğleden sonra
Sabah
Sabah
Öğleden sonra
Sabah (Barista kursu hediyeli )

Horner School of English
CES Dublin
Emerald Cultural Institute Dublin

€ 3.250
€ 2.875
€ 3.315
€ 2.380
€ 3.300
€ 2.850
€ 3.500
€ 3.675
€ 3.900

Kaplan English

€ 3.900

Sabah
Öğleden sonra
Sabah
Öğleden sonra
Sabah
Öğleden sonra
Sabah
Sabah
Sabah
Sabah (extra 2 hafta online
eğitim dahil)

Okul adı
ICOT College
Twin Dublin
ISI
International House Dublin
Eli Drogheda:
Berlitz
Dublin
ELI Dublin
Apollo Dublin
Atlas

Work and Study Sonrası Kariyerinize Devam Edin !
Yeterli İngilizce seviyesine ulaştıktan sonra İrlanda deneyiminize 1 yıllık yüksek lisans programları
ya da 9 aylık Postgraduate Diploma programları ile devam edip ekstra 2 yıl çalışma izni alabilirsiniz.
Bir dipnot bilgi vermek gerekirse İrlanda 160’ı Bilişim sektörü olmak üzere, ilaç, finans, oyun
sektöründe 1000’in üzerinde uluslararası şirketin Avrupa merkezlerine vergi kolaylığı sunduğu
için ev sahipliği yapıyor. Bu firmalar arasında Google, Takeda, Bayer, Amazon, Apple, Microsoft,
IBM, Huawei, Allianz, Fijutsu, Deutsche Bank gibi çok önemli firmalar var. Bu firmalar işgücü
ihtiyaçlarının önemli bir kısmını İrlanda içinde eğitim almış çalışma izni olan kişilerden karşılıyor.
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Work and Study Sonrası Postgraduate Diploma ve Master programı sunan bazı
İrlanda okullarımız:
Griffith College, Dublin (Master süresi 1 yıl, fiyat 12000 EURO )
*Not: 2000 EURO master programları için 1000 EURO PG diploma programları için burs imkanı
var.
• MSc / MBA in International Business Management (*PG Diploma opsiyonu var)
• MSc Global Brand Management
• MA Tourism and Hospitality Management
• MSc in Accounting and Finance (*PG Diploma opsiyonu var)
• MSc in International Business and Law (*PG Diploma opsiyonu var)
• MSc in Computing Science (*PG Diploma opsiyonu var)
• MSc in Big Data Management and Analytics
• MSc in Network Information Security
• MSc in Interactive Digital Media (*PG Diploma opsiyonu var)
• MA in Journalism and Media Communication / Public Relations(*PG Diploma opsiyonu var)
• MA in TV and RadiProduction (*PG Diploma opsiyonu var)
• LLM in International Law (*PG Diploma opsiyonu var)
• LLM in International Commercial Law (*PG Diploma opsiyonu var)
• LLM in International Human Rights Law (*PG Diploma opsiyonu var)
• MSc In Pharmaceutical Business and Technology
• MSc in Procurement and Supply Chain Management (1 yıl 15000 EUR)

IBAT College (University of Wales Trinity Saint David)
•

MBA program ücreti : 9000 EURO , program süresi 1 yıl

Dublin Business School
•
•
•
•
•
•
•
•

o Masters Programları ücreti 12500 EURO ve 13500 EURO, program süresi 1 yıl
o Master of Science (MSc.) Digital Marketing
o Master of Science (MSc.) Fintech
o Master of Science (MSc.) in Data Analytics
o Master of Science (MSc.) in BusinessAnalytics
o Master of Science (MSc.) in Cybersecurity**
o Master of Science (MSc.) in Artificial Intelligence**
o Master of Science (MSc.) in Financial Analytics**

Türk öğrencilere sunulan özel fiyatlardan yararlanmak, detaylı bilgi almak şimdi
formu doldurun size arayalım.
Yada aşağıdaki numaralardan uzman danışmanlarımız ile telefon & Whatsapp
üzerinden iletişime geçebilirsiniz.
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MALTA’DA HER ŞEY DAHİL İNGİLİZCE EĞİTİMİ
SADECE 13 HAFTA 18.500 TL!!!
EĞİTİM ALIRKEN ve sonrasında ÇALIŞMA İZNİ…
OKUL ÖN VİZE İNCELEMESİ SAYESİNDE KOLAY VE
GARANTİLİ VİZE…
YÜZYÜZE İNGİLİZCE DERSLERİ
Malta şu anda sınıf içi İngilizce eğitim alabileceğiniz tek ülkedir. TÜRSAB ve YEDAB Üyesi Global
Vizyon Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı olarak size en ekonomik, kaliteli ve vize sıkıntısı yaşamadan
Malta’da çalışarak bir eğitim fırsatı sunuyoruz.
Malta dünya genelinde en ekonomik İngilizce dil eğitimi alacağınız ve en ekonomik konaklama
bulacağınız bir ülkedir. Üstelik Gidiş Dönüş Uçak biletleri 200 Euro’dan başlar.

Malta Çalışarak Eğitim Fırsatı Sağlar
24 hafta ve üzeri eğitim alan öğrencilerimizin haftada 20 saat çalışma izni bulunmaktadır.
Öğrencilerimiz genelde hizmet sektörü, IT sektörü, Call center gibi alanlarda çalışabilmektedir.
Öğrencilerimiz Malta’da vizelerini uzatabilirler. Birçok Malta firması Türk öğrencilere bir süre
sonra “yasal çalışma” izni almakta ve öğrencilerimiz full -time çalışma ve oturma hakkı elde
edebilmektedir.

Hangi Okullar En Popülerdir?
Malta deyince Covid 19 sonrası akla gelen 2 okul ESE Dil okulları ve Club Class Dil okullarıdır. Her
ikisi de Türk öğrenciler için harika kampanyalar yapmaktadırlar. Ayrıca ,her iki okulda da eğitim yüz
yüze devam etmekte ve farklı ülkelerden gelen öğrenciler ile güzel bir ortam sağlamaktadırlar.

ClubClass Dil Okulu Paket Fiyatları
13 hafta her şey dahil eğitim paketi sadece 18.500 TL’dir. Üstelik eğitim, konaklama, havalimanı
karşılama dahildir .
Clubclass okulumuzda 13 hafta dil eğitimi konaklama dahil 18.500 Türk lirası, 24 hafta dil eğitimi
ise 32.000 Türk lirasıdır. Ön kaydını yaptıran öğrencilerimiz 2021 yılı içinde istedikleri tarihte
eğitimlerine başlayabilirler.

ClubClass Pakete dahil olanlar
•

Haftada 20 ders eğitim
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•

Öğrenci apartı konaklama (2-3 kişilik Paylaşımlı oda)

•

Gidiş-dönüş havalimanı transferi

•

Kayıt ücreti

•

Ders kitapları (İlk kitap)

ClubClass Pakete dahil olmayanlar
•

Uçak biletleri (Global Vizyon danışmanları en ekonomik uçak biletini sizin için bulacaklardır)

•

Vize harcı (70 Euro)

•

Kargo Ücreti (65 Euro)

•

Seyahat sağlık sigortası Covid’i kapsayan; 91 Euro

Okulun sitesi: www.clubclass.com

INLINGUATIME - MALTA Dil Okulu Paket Fiyatları
Paket Programa Dahil Olanlar: Haftada 15 saat eğitim, 2 kişilik yemeksiz yurt konaklama,
2 yön Havaalanı Transfer, Kayıt, Konaklama bulma ücreti ve tek ders kitabi dahildir.
Yaz Ek Sezon Ücreti : 30 Euro Haftalık (27 Haziran-04 Eylül)

13 Hafta : 2.840 EURO
24 Hafta : 3.840 Euro
https://www.inlingua.com/

IELS -MALTA Dil Okulu Paket Fiyatları
Paket Programa Dahil Olanlar: Paket Programa Dahil Olanlar : Haftada 15 saat eğitim, 2 kişilik
yemeksiz yurt konaklama, 2 yön Havaalanı Transfer, Kayıt, Konaklama bulma ücreti ve tek ders
kitabi dahildir.
Yaz Ek Sezon Ücreti : 70 Euro Haftalık (27 Haziran-04 Eylül)

13 Hafta : 3000 EURO
24 Hafta : 6000 Euro
http://www.ielsmalta.com/en

Atlas Dil Okulu Paket Fiyatları
13 hafta her şey dahil eğitim paketi sadece 3000 euro’dur. Üstelik eğitim, konaklama, havalimanı
karşılama dahildir .
Atlas okulumuzda 13 hafta dil eğitimi konaklama dahil 3000 EURO’dur. 24 hafta dil eğitimi ise
6.000 EURO’dur Ön kaydını yaptıran öğrencilerimiz 2021 yılı içinde istedikleri tarihte eğitimlerine
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başlayabilirler.

ATLAS Pakete dahil olanlar
•

Haftada 20 ders eğitim

•

Öğrenci apartı konaklama (2-3 kişilik Paylaşımlı oda)

•

Gidiş-dönüş havalimanı transferi

•

Kayıt ücreti

•

Ders kitapları (İlk kitap)

ATLAS Pakete dahil olmayanlar
•

Uçak biletleri (Global Vizyon danışmanları en ekonomik uçak biletini sizin için bulacaklardır)

•

Vize harcı (70 Euro)

•

Kargo Ücreti (65 Euro)

•

Seyahat sağlık sigortası Covid’i kapsayan; 91 Euro

Okulun sitesi: atlaslanguageschool.com/atlas-malta/
* Yaz ek sezon ücreti olmamaktadır.

Malta’nın en iyi dil okulu; ESE Malta Paket Fiyatları …
Malta’nın en iyi dil okulu ESE Malta 13 haftalık dil eğitimi her şey dahil 3120 Euro, 24 hafta dil
eğitimi ise her şey dahil 5760 Euro.
Ön kaydını yaptıran öğrencilerimiz 2021 yılı içinde istedikleri tarihte eğitimlerine başlayabilirler.

ESE Pakete Dahil Olanlar:
•

Haftada 20 ders eğitim

•

Öğrenci apartı konaklama (2-3 kişilik Paylaşımlı oda)

•

Gidiş-dönüş havalimanı transferi

•

Kayıt ücreti

•

Ders kitapları (İlk kitap)

Pakete dahil olmayanlar
•

Vize harcı (70 Euro)

•

Kargo Ücreti (65 Euro)

•

Seyahat sağlık sigortası Covid’i kapsayan 91 Euro
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Okulun sitesi: www.ese-edu.com
* Yaz ek sezon ücreti, haftalık 70 Euro (31 Mayıs - 11 Eylül tarihleri arasında)

Malta Öğrenci Vizenizi Okullar İnceliyor , Dosyanız Eksiksiz ve Doğru Hazırlanmış ise
Vizeniz Garanti Ediliyor..
Malta COVID 19 Sonrası Öğrenci Vize sisteminde değişiklik yapmıştır. Malta’da dil eğitimi yapmak
isteyen öğrencilerin dosyası aşağıdaki evraklar doğrultusunda hazırlanır ve direk Malta’ya okula
gönderilir. ESE yada CLUBCLASS tarafından incelenen dosyanız MALTA İÇ İŞLERİ BAKANLIĞI VİZE
DAİRESİNE İLETİR. Yaklaşık 4-6 hafta arasında vizenize onay verilir.
Global Vizyon Yurtdışı Eğitim Malta’nın yetkili eğitim TÜRSAB üyesi acentalarından biridir. Eğitim
danışmanlarımızın sizden istedikleri evrakları toplamanız halinde vize alma şansınız çok yüksektir.

Sevgili Öğrencimiz,

GLOBAL VİZYON & GLOBAL VİZE
MALTA ÖĞRENCİ VİZESİ EVRAK LİSTESİ

•

Malta vize başvuruları bizzat öğrenci tarafından ve evrakların orijinalleri ile birlikte VFS Beyoğlu
vize başvuru merkezine yapılmaktadır. Malta’da eğitim vizesine başvurabilmek için en az 13
haftalık dil eğitimine kayıt olmanız gerekmektedir. Kayıt işleminden sonra okul ücretinin tamamı
ödenecek, ardından Malta konsolosluğu evrak teslimi ve biometri işlemleri için size randevu
günü belirleyecektir. Randevular okul kaydından sonra ortalama 2 hafta sonraya verilmektedir
ve randevu tarihinde değişiklik yapılamamaktadır.

•

Randevu gününüze kadar başvuru formları, okul kabul belgeleri, faturalarınız Global Vizyon
tarafından hazırlanacak ve toplayacağınız gerekli evraklarla birlikte başvuruya hazır hale
getirilecektir.

•

13 Haftalık dil eğitimi başvurusunda sizin veya sponsorunuzun hesabında en az 2700 Euro, 24
haftalık dil eğitiminde ise en az 5400 Euro bulunması gerekmektedir. Bu rakamlar konsolosluk
tarafından belirlenen minimum tutarlardır. Bu rakamların üstünde para göstermeniz kesinlikle
tavsiye edilir.

Global Vizyon Yurtdışı Eğitim Malta’nın yetkili eğitim TÜRSAB üyesi acentalarından
biridir. Eğitim danışmanlarımızın sizden istedikleri evrakları toplamanız halinde vize alma
şansınız çok yüksektir.

GENEL BELGELER
1- Malta Vize Başvuru Formları- Global Vizyon danışmanları tarafından doldurulacak ve öğrenci tarafından şahsen imzalanacaktır.
2- Letter of Acceptance- Malta vize başvurunuzdan önce okul ücreti mutlaka ödenmiş olması gerekmektedir. Okul kabulleriniz ve faturalarınız Global Vizyon tarafından
temin edilecek ve başvuruya hazır hale getirilecektir.
3- Niyet Mektubu- Niyet Mektubu Kanada Konsolosluk görevlileri için en önemli belgedir. Bu nedenle size ekte gönderilen ‘’Niyet Mektubu Analiz Formunu’’ çok dikkatli
doldurmanız ve içeriğini detaylı ve zengin şekilde hazırlamanız gerekir. Niyet Mektubunuzu oluşturmaya kendiniz başlayabilirsiniz son halini ise danışmanınız ile beraber
oluşturacaktınız. İngilizce veya Türkçe yazabilirsiniz.
4- Pasaport- Pasaportunuzda kişisel bilgilerin yer aldığı ön sayfanın fotokopisi.
5- Nüfus cüzdanınızın fotokopisi.
6- Varsa güncel ve eski pasaportlarınızdaki vizelerin dolu ve işlenmiş tüm sayfaların fotokopileri.
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7- 1 adet 3,5x4,5 cm boyutlarında, arka fonu beyaz fotoğraf.
8- Aile bireylerini de gösteren, Vukuatlı Nüfus Kayıt örneği. E- Devletten alınabilir.
9- Evli iseniz eşiniz ve çocuklarınıza ait kimlik ve varsa pasaportlarının fotokopileri.
10- 18 yaş altı başvuru sahipleri için Anne ve Babadan ya da YASAL vasisinden NOTER onaylı Muvafakatname alınması zorunludur.
11- E-Devlet’ten İngilizce alınmış sabıka kaydınız.
12- Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi ya da Terhis Belgesi. E-devletten alabilirsiniz.
13- Seyahat Sağlık Sigortası: Seyahat sağlık sigortası dönüşten itibaren 15 gün fazla olacak şekilde yapılmalıdır. Seyahat sağlık sigortanızın mutlaka COVID-19 teminatı
bulunmak zorundadır. Seyahat sağlık sigortalarınızı Global Vizyon’dan Sompo Japan garantisiyle temin edebilirsiniz. 13 Haftalık Covid teminatı bulunan Eğitim Sağlık
Sigortası 61 Euro, 24 haftalık ise 76,50 Eurodur.
14- 14- Gidiş-Dönüş uçak bileti rezervasyonları. Global Vizyon tarafından yapılacaktır.
15- 15- Masrafların anne, baba veya bir başkası tarafından karşılanıyor olması durumunda ebeveynden ya da Vukuatlı Nüfus örneğiyle akrabalığını kanıtlayabilecek
kişilerden alınan ve gidiş dönüş tarihlerini kapsayan, noterden onaylı, ORIJINAL ve GUNCEL (Son 14 gün içinde alınmış) taahhütname sunmalıdır. Öğrenciler için, konaklama
ücreti ödendiyse günlük 18 Euro, ödenmediyse 30 Euro gösterilmesi gerekmektedir. Taahhütname arkasında sponsorun noter onaylı kimlik fotokopisi bulunmalıdır. Örneği
Global Vizyon tarafından hazırlanıp size gönderilecektir.

EĞİTİM BELGELERİ
1- Öğrenci iseniz güncel tarihli öğrenci belgesi. Malta vize başvurularında öğrenci belgeleri mutlaka E-Devlet’ten alınmış olmalıdır.
2- İngilizce Transkriptiniz. Not ortalaması önemli bir faktör olabilir.
3- Mezun iseniz geçici mezuniyet belgesi veya diplomanız. Mezun belgenizi mutlaka E-Devlet üzerinden alınız.
4- Katılmış olduğunuz sınavların sonuç belgelerinin fotokopileri örneğin; IELTS, KPDS, TOEFL, ÜDS
5- Daha önce yurt dışında veya yurt içinde dil eğitimi vb. aldıysanız sertifikaların fotokopileri. Malta Konsolosluğu Malta okullarından Online Olarak bir süre İngilizce
kursu alan öğrencileri daha ciddi olarak algılayabilir o nedenle MUTLAKA en az 2 hafta bile olsa ONLINE İngilizce Kursu bir Malta okulundan almanızı öneririz.
6- Varsa Başarı Belgeleri- Onur belgeleri, katılmış olduğunuz projeler, stajlar, mesleki kursların sertifikaları fotokopileri.
7- Herhangi bir derneğe, baroya, meslek odasına üye iseniz mutlaka belgelerinin fotokopileri.

Maddi Durumu Gösteren Belgeler (Financial Documents)
1- Ailenize ve/veya size ait tüm banka hesaplarına (TL, USD, CAD, GBP, EURO vs ve Altın) ait son 3 aylık hesap dökümü ya da işlenmiş hesap cüzdanları orijinalleri
(Bankanızdan İngilizce olarak isteyiniz)
2- 13 Haftalık dil eğitimi için hesapta gösterilmesi gereken minimum tutar 2700 Euro’dur. 24 Haftalık dil eğitimi için hesapta gösterilmesi gereken minimum tutar
5400 Euro’dur. Bu rakamların minimum tutarlar olduğunu unutmayınız. Daha fazla para göstermek vize başvurunuzun onay almasını kolaylaştıracaktır.
3- Ailenize ve/veya size ait tüm banka hesaplarına ait dökümdeki son bakiyeyi belirten resmi İngilizce banka yazısı. Her Banka İngilizce olarak bu yazıyı vermek
zorundadır kesinlikle ısrarla Bankanızdan isteyin.
4- Varsa borsa, tahvil, bono, bitcoin belgeleriniz
5- Varsa Tapu, Araç Ruhsatlarının fotokopileri, Kira Sözleşmeleri.
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Size veya Sponsorunuza Ait İş/Çalışma Belgeleriniz
Siz veya sponsorunuz maaşlı çalışan iseniz;
1- Görev Tanım Yazısı ; İşe giriş tarihini ve pozisyonu, maaşınızı, artı prim yada bonus alıyor iseniz belirten bir yazı. Geri dönüşünüzde eğer aynı işyerinde daha iyi bir
pozisyonda çalışacak iseniz belirtilmesi gerekir.
2- İşyerinizden izinli olarak gidiyorsanız, işyeri izin yazısı. Dönüşünüz üzerine daha iyi pozisyon verilecek ise bu yazıda da belirtilebilir.
3- İşe Giriş Bildirgesi- E-devletten indirebilirsiniz.
4- Son 3 aylık kaşeli veya e-imzalı Maaş Bordrosu.
5- Çalıştığınız şirketin resmi evraklarını; Ticaret sicil gazetesi, İmza sirküleri, Vergi levhası fotokopileri, Ticaret odası belgesi orijinali (Son 3 ay içinde alınmış olmalı).
6- Başvuru yapacak kişinin ve sponsorunun E-Devlet’ten alınmış barkodlu 4A Hizmet Dökümü.

İşveren ya da Şirket Ortağı iseniz;
1- İşyerinizin Vergi Levhası Fotokopisi .
2- Ticaret sicil gazetesi fotokopisi (kuruluş gazetesi)
3- Son 3 ay içinde alınmış, Ticaret ya da Esnaf Odası Kayıt Belgesi orijinali –Ticaret odasından İngilizce olarak alabilirsiniz.
4- İmza sirküleriniz

Emekli iseniz;
1-E-Devletten alınmış barkodlu Emeklilik Yazısı.
2- Emeklilik hesabınızın yattığı banka hesabının son 3 aylık dökümü.

Kamu çalışanı iseniz;
1- Çalıştığınız Kurumdan alınmış Görev Tanım Yazısı.
2- Son 3 aylık Maaş Bordrosu.
3- SGK’dan alınmış 4A, 4C Hizmet Dökümü.

Vize Ücretleri
Malta D tipi öğrenci vizesi ücreti: 70 Euro Vize Ücreti+ 30 Euro Hizmet Bedeli: 100 Euro’dur.
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DUBAİ’DE WORK AND STUDY
Öğrencilerin yeni gözdesi Dubai’de
Dil Öğrenirken Çalışma İmkanı!!!
12 Hafta Eğitim 2.300 USD /
24 Hafta Eğitim 3.854 USD
Ayda 1.000 USD kazanma imkanı
Zaman zaman turist nüfusunun yerleşik nüfusun üzerine geçtiği, kültürlerin yeni buluşma noktası,
Dubai’de ki eğitim imkanları ve yaşam şartları inceleyenleri şaşırtıyor.
Covid 19’un en az etkilenen ülkeleri arasında gelen Dubai’de ülke halkının %50’ye yakını aşılanmış
durumda. Hayat normal akışına dönmüşken otellerdeki doluluk oranı da her geçen gün artmakta. Bu
da özellikle uzun dönem giden öğrencilerin sahip oldukları partime çalışma süreçlerinde bir çok iş
fırsatını beraberinde getiriyor.

Dubai’de Eğitim?
Dil Eğitimi almak için öyle küçük şehirlerde olmak yerine dinamikleri yüksek, her türlü aktiviteye
kolay ulaşabileceğiniz, turistik ve yenilikçi bir ülke istiyorsanız, eğitim alırken hem de çalıma
imkanım olsun vize işlemleri de çok zorlu olmasın diyorsanız, ben sıcak iklimlerin insanıyım
sıcağı güneşi severim diyor ve farklı kültürlerin birleşiminden oluşun bir toplum içinde ama
güven duyarak yaşamalıyım diyorsanız işte sizin için en doğru üke. DUBAİ.
ES Dubai Okulu Dubai’in en tanınmış ve köklü okullarındandır. Dil Eğitiminde ki başarısı ve öğrenci
memnuniyeti çok yüksektir. Bu nedenle sizleri Dubai’de yapacağınız eğitimler de gönül rahatlığı ile
bu okulumuza gönderiyoruz.
ES Dubai dil okulu Dubai’nin en merkezi noktalarından biri olan Jumairah Lakes Towers bölgesinde
bulunmaktadır. Bu bölge ağırlıklı olarak Amerikalı, İngiliz ve diğer Avrupalıların ikamet ettiği ve bir
çok iş merkezinin bulunduğu gelişmiş bir bölgedir.
Okul, Dubai Marina’ya yürüyerek 15 dakika, Jumeirah Beach Residence sahiline yürüyerek 20 dakikada
rahatlıkla ulaşılabilir. Dubai %87’ lik göçmen nüfusuyla dünyanın en kozmopolit bölgelerinden
biridir ve bilinenin aksine Arapça’dan ziyade İngilizce birincil dil olarak konuşulmaktadır. Bu durum
Dubai’yi uluslararası öğrenciler için cazip hale getirmektedir. Günlük yaşam ve profesyonel yaşamın
her noktasında İngilizce öncelikli ve zorunludur.
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Dubai sahip olduğu vizyon gereği başta giyim tarzlarına vermiş olduğu özgürlük ve hayatın birçok
noktasında sağlamış olduğu yaşam kolaylığı sayesinde öğrencilere eşsiz bir yurt dışı eğitim deneyimi
yaşatır. Sürekli olarak festival, fuar ve konserlerle şehir oldukça canlı ve hareketlidir. Suç oranı
o kadar yok denecek kadar az olduğu için Dünya’nın en güvenli şehirleri arasında sürekli yer alır.
Dubai’de sokakta veya herhangi bir yerde çöp görmek imkânsızdır. Temiz bir ülkedir. Özellikle Eylül
ayından itibaren öğrencilerin çalışabileceği part-time işler çok fazladır.

Neden ES Dubai’de İngilizce Eğitimi Almalısınız?
•

Okulun bütün hocaları native english speaker (ana dili İngilizce olan kişi)

•

Tüm sınıflarda akıllı tahtalar bulunmaktadır.

•

Beginner (başlangıç) seviyesinden Advanced (ileri düzey)seviyeye kadar tüm seviyelerde sınıflar
mevcuttur.

•

Speaking (konuşma/telaffuz) ve IELTS hazırlık sınıfı bulunmaktadır.

•

Kurslar her hafta Pazar - Perşembe günleri arasında her gün var. Öğrenciler kursa herhangi bir
Pazar günü başlayabilir.

•

Her hafta öğrenciler için sosyal aktiviteler düzenlenmektedir.

•

Hava sıcaklığı Haziran,Temmuz ve Agustos aylarında biraz yüksektir fakat her yerde klima
olması (duraklar, metro istasyonları, taksiler vb.) bu 3 aylık sıcak dönemi rahat atlatmanızı
sağlamaktadır.

ES DUBAİ Eğitim Ücretleri
Fiyatlara ; kurs ücreti, okul kayıt ücreti, vize ücreti, materyal ücreti ve havaalanı karşılama ücreti
dahildir.
WORK & TRAVEL ÖĞRENCİLERİNE
ÖZEL FİYATLAR

STANDART ÖĞRENCİ FİYATLARI

•

4 Hafta : 1039 USD

•

4 Hafta : 1170 USD

•

8 Hafta: 1824 USD

•

8 Hafta: 2045 USD

•

12 Hafta: 2300 USD

•

12 Hafta: 2600 USD

•

16 Hafta : 3022 USD

•

16 Hafta : 3500 USD

•

20 Hafta : 3425 USD

•

20 Hafta : 3840 USD

•

24 Hafta : 3854 USD

•

24 Hafta : 4335 USD

•

36 Hafta : 5442 USD

•

36 Hafta : 6115 USD

Promosyon Geçerlilik Tarihi : 31. 07. 2021
Konaklama tüm öğrenciler için haftalık 140 USD’dir.

Promosyon Geçerlilik Tarihi : 31. 07. 2021
Konaklama bulma ücreti: 90 USD’dir.
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Dubai’de Konaklama Seçenekleri
ES Dubai okulu anlaşmalı yurt konaklaması
•

Yurdun okula ücretsiz servisi bulunmaktadır. Normal bir araçla yaklaşık 25 dakika süren yol
shuttle ile 30 dakika ile 40 dakika civarında sürmektedir.

•

Yüzme havuzu,spor salonu, film izleme alanı, ders çalısma alanı, bilgisayarlar vb. olanaklar
bulunmaktadır.

Paylaşımlı Odalarda Konaklama
•

Jumeirah lakes Towers, Jumeirah beach residance ve Marina bölgelerinde paylaşımlı odalarda
konaklayabilirsiniz.

•

Bu konaklamalar okula ortalama 10 ila 25 dakika yürüme mesafesindedir.

•

Evlere göre değişmekle beraber genelde 3 veya 4 odalıdır. Öğrenci oda sayısına göre evi 1, 2 yada
3 kişiyle paylaşabilir.

•

Ortalama olarak aylık 600$ olan odalar genel olarak 2 kişiliktir.

•

Odalar büyüklüğüne göre 3 veya 4 kişiyi barındırabilir ki kişi sayısının artması fiyatları genelde
600$ ın altına çekmektedir.

Dubai’de Çalışma Hakkı ve Olanakları
•
•

•
•

•

•

En az 12 hafta ve üstü kayıt olan öğrenciler part-time haftada 20 saat olarak çalışma hakkı
vardır.
Okulda iş bulma konusunda full time olarak bir görevli çalışmaktadır ve öğrencilerin CV’lerini
toplayıp onlara uygun iş bulma konusunda yardımcı olmaktadır. Ancak okul asla iş garantisi
vermemektedir.
Okulun dışında öğrenciler de kendileri iş bulma imkanına sahiptir. Kendi buldukları işlerde de
çalışabilirler.
Intermediate (orta seviye) ve üstü seviyede öğrencilerin iş bulma süreci daha hızlı olmaktadır.
Intermediate altı öğrencilerin iş bulması biraz daha uzun bir zaman almaktadır. Bulunacak
parttime işlerde öğrencinin kazanacağı ücret işe, iş yerine ve öğrencinin İngilizce yeteneğine ve
karakterine bağlı olarak değişmektedir. Sosyal ve girişken bir kişiliğe sahip öğrenciler çok daha
hızlı iş bulabilmektedir.
Öğrenciler Part-time işlerde ortalama 6$-8$ arası kazanabilirler. Aylık olarak minimumda
700- 800 Usd kazanç sağlayabilirsiniz. Bu da sizin aylık konaklama ve yasam masraflarınızı
karşılayacaktır. Ama genele altığımız da öğrencilerin aylık kazancı 1000 USD’nin üzerine
çıkabilmektedir. Özellikle kendinize güvenen ve girişken bir kişi iseniz saatlik ücreti yüksek
işlerde çalışma şansınız olcaktır.
Ayrıca Dubai diğer dil eğitimi veren destinasyonlardan farklı olarak öğrencilere kendi mesleklerini
yapma olanağı tanımaktadır. Özellikle mühendislik okuyan yada mezun olan öğrenciler daha
kolay kendi meslekleri ile ilgili işler bulabilmektedir.
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•

Mesleki işlerin dışında öğrenciler genel olarak, restoran, cafe, eğlence mekanı gibi yerlerde
çalışabilir. Buralarda garson, kasiyer, vale vb. işlerde çalışabilirler.

•

ES Dubai Dil Okulunda Eğitim Alabileceğiniz Programlar
Haftada 15 Ders ve 30 Ders olmak üzere katılabileceğiniz iki farklı yoğunlukta eğitim programı
mevcuttur ve eğitim alabileceğiniz kurs türleri şöyledir:
• Genel İngilizce
• Sınav Hazırlık (TOEFL , IELTS, Cambridge FCE/CAE/CPE)
• İş İngilizcesi
• İngilizce Konuşma ve
• İngilizce telaffuz
Genel İngilizce Genel İngilizce programında haftada 15 saat İngilizce dersi bulunmaktadır. Bu
programda dil bilgisi eksiğinizi tamamlayabilir, konuşma, yazma, okuma ve dinleme gibi İngilizce
becerilerinizi geliştirip devamında alacağınız akademik programların temelini oluşturabilirsiniz.
IELTS Hazırlık Bu program IELTS sınavına girmek ve istenen puanı almak için gereken becerileri,
özgüveni ve teknikleri kazanmalarına yardımcı olur. Uzman eğitim kadrosundan geri bildirimler
alınarak hedeflenen IELTS puanını almanıza olanak sağlar.
English for Business English for Business programı profesyonel iş yaşamı için İngilizce akıcılığını
geliştirmeye odaklanmıştır. Öğrenciler kariyer odaklı becerileri ve iş ortamında etkin iletişim kurma
yöntemini öğrenirler. İş İngilizcesi konuları; müzakere teknikleri, iş bağlantılarını geliştirme,
toplantı yönetimi ve sunum teknikleri gibi konulardan oluşmaktadır.

Dubai vizesi nasıl alınır?

ES Dubai, Dubai’nin ilk uluslararası çapta eğitim veren ve öğrenci vizesi sağlayabilen dil okuludur.
Öğrencinin, banka hesabı göstermesine ve benzeri birçok evrak işlemleri ile uğraşmasına gerek yok.
Dubai’de eğitim almak isteyen öğrenciden vize için gerekli olan evraklar;
1-Fotoğraf 2-Pasaport kopyası 3-Doldurulmuş başvuru formu 4-Ödeme dekontu
Şu ana kadar vize başarı oranı %100’dür. Vizeler 3 ay + 3 ay verilmektedir. 6 aydan sonra öğrencinin
ülkeden çıkış yapması gerekmektedir. Uzatma iletişimde olduğu eğitim danışmanı ile koordineli
şekilde gerçekleştirebilmektedir. Ön yargılı olmamanızı ve Dubai yi keşfetmenizi öneririz!
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AMERİKA DİL OKULLARI
Amerika her zaman en çok ilgi gören ülkelerden birisidir. Ancak Covd 19 sonrası Konsolosluk vize
hizmetleri dil öğrencileri için durdurulmuştur. Şu anda ne zaman açılacağı tamamen Dünyada,
Amerika’da ve Türkiye’deki Covid 19’un gidişatına göre belli olacaktır. Amerika’da açık olan ve
derslerine ONLINE devem eden az sayıda dil kursu vardır. Şu anda bu okullar başvurular almakta
ve I-20 yani kabul mektubunu öğrenciye göndermektedir. I-20 ‘sini alan öğrenci adayının Global
Vizyon Danışmanlarınca vize randevusu alınır ancak bu randevu çok ileri tairhlere verilmektedir.
Ancak Covid 19 ‘da oluşacak iyi gelişmelere göre randevular erkene alınabilir. Amerika ‘de dil eğitimi
düşünen öğrenciler şimdiden en uygun fiyatlar ve koşullar ile başvurularını yapabilir ve vizeler
açılınca başvurularını yapabilirler.

Amerika 12 Hafta Dil Okulları Fiyatları
•

Kaplan Language School Boston , New York, San Francisco, Los Angeles, Chicago : 4.070 USD

•

LSI Language School New York, Boston , San Francisco , San Diego: 2.460 USD

•

Oxford International : 1.960 USD

Amerika 24 Hafta Dil Okulları Fiyatları
•

Kaplan Language School Boston , New York, San Francisco, Los Angeles, Chicago: 7.644 USD

•

LSI Language School New York, Boston , San Francisco , San Diego: 4.680 USD

•

Oxford Internatıonal San Diego : 3.725 USD
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BERLITZ ENGLISH LANGUAGE SCHOOL
MANCHESTER AND DUBLIN
İNGİLTERE VE İRLANDA’NIN EN İYİ İNGİLİZCE
DİL KURSUNDAN CAZİP KAMPANYALAR!
MANCHESTER 24 HAFTA İNGİLİZCE KURSU
HAFTADA 20 DERS VE TAM PANSİYON AİLE YANI
KONAKLAMA DAHİL 3500 STERLİN...
İRLANDA DUBLİN 25 HAFTA WORK AND STUDY 3100 EURO
AYRICA İRLANDA’DA 2 HAFTA BARİSTALIK KURSU
HEDİYE
Berlitz Manchester Okulları Hakkında
1.

Berlitz uluslararası bir kuruluştur.

2.

Anlaşmalı üniversitelerimizden şartlı kabul imkânı

3.

Profesyoneller için İngilizce

4.

Maximum 12 kişilik sınıflar

5.

Mükemmel Lokasyonlar

6.

Akademik olarak yerli öğretmenler

7.

Çalışmak isteyen öğrenciler danışmanlık

Alanında Dünya Lideri bir kurum olan Berlitz 1878 yılında kurulmuştur. Berlitz’in bugüne kadar yetiştirdiği
bir çok öğrenci Manchester ve Dublin lokasyonlarında eğitim almıştır. Manchester lokasyonu British
Council tarafından akreditedir ve aynı zamanda Dublin lokasyonu MEI ve ACELS tarafında akredite
olmuştur. En alt seviyeden en üst seviyeye kadar tüm öğretmenler CELTA ve DELTA sertifikalarına
sahiptir. Ana dili İngilizce olan öğretmenler öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda en kaliteli eğitimi
vermektedirler. Okulda genel İngilizce, Ielts hazırlık, akademik İngilizce, profesyonellere yönelik İngilizce
ve üniversite hazırlık programları bulunmaktadır ayrıca çocukları olan öğrencileriniz gönül rahatlığı ile
çocukları okul içerinde bulunan kreşimize bırakabilirler.
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İngiltere’nin 3. en gelişmiş kenti olan Manchester, hareketli bir kenttir. Çok sayıda yurt dışından
gelen öğrenci eğitim tercihleri Manchester’dan yana kullanır. Şehirde çeşitli eğlence merkezleri
bulunur ve here kesime hitap edebilecek eğlence bulmak mümkündür.
Berlitz Manchester şehir merkezinde olup havalimanın sadece 30 dk. Uzaklıkladır. Okula; tren,
metro, otobüs gibi toplu taşıma araçlarıyla ulaşım oldukça kolaydır. Okulumuz ten istasyonun 5 dk
mesafede olup hızlı tren ile Londra’ya 2 saat mesafededir.
Şu an Manchester lokasyonunda öğrenci nüfusu Arap, Avrupa Birliği ve çok az sayıda Türk öğrenciden
oluşmaktadır. Sınıf mevcudu ortalama (Covid nedeniyle) 5-6 kişidir. Dersler hafta 15 Saat’tir. Her
ders süresi 60 dk’dır.

İngiltere’de Vize Verilen ve Eğitimine Devam Eden Okullarımız
Berlitz Dublin şehir merkezinde eğitim vermektedir. Work and Study programları Dublin’de çok
popülerdir. Öğrenciler hem eğitim alabilir hem de Dublin’de çalışabilirler. Berlitz Dublin Work and
Study programına katılan öğrenci sabahları derslere katılır öğleden sonra ve akşamlar part-time
çalışabilirler. Ayrıca tatil dönemlerinde full time çalışma hakkı kazanırlar.

İrlanda için çalışma izinli program detayları
Work Study programı: Öğrencinin İngilizce seviyesi b-1 olması ve minimum 25 hafta kayıt olması
şartıyla turizm alanında işlerde yasal olarak çalışabilir. Bu şartları taşıyan öğrencilere 350 Euro
değerinbe barista kursu hediye olarak verilir . 25 hafta İngilizce kursu , sigorta ve barista kursu dahil
3100 Euro’dur.
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ŞİMDİ İNGİLTERE’DE DİL KURSU ZAMANI...
VİZELER AÇIK, UÇAKLAR UÇUYOR,
OKULLAR ONLİNE AÇILDI, FİYATLAR İSE
SON 30 YILIN EN İYİSİ !
6 AY DİL KURSU SADECE 13 BİN TL
HEMDE İNGİLTERE HÜKÜMETİ 6 AYA KADAR
TURİST VİZESİ İLE DİL KURSU HAKKI
TANIDI...
İngiltere, İngilizce Dil kursu denilince ilk akla gelen ülkedir. Türkiye’den çok sayıda öğrenci yıllardır
İngiltere’de dil kursları takip eder. Başta Londra olmak üzere, Oxford ,Camrbridge, Brighton,
Bournemouth, Manchester ve Liverpool gibi şehirler büyük ilgi görür.
Pandemi sonrası uzun süre, her ülkede olduğu gibi, İngiltere dil okulları da kapalı kalmıştır Ancak
Ağustos ve Eylül ayından itibaren büyük fırsatlar, indirimler ve başka kolaylıklar sağlayarak kapılarını
yeniden uluslararası öğrencilere açmaktadırlar.
Özellikle Londra’da bulunan 6 okulumuz Mart- Haziran ve Eylül 2021 tarihlerine İngilizce
kurslarına başlayacak öğrencilere büyük bir kampanya düzenlemişlerdir.
AYRICA İNGİLTERE HÜKÜMETİ TURİST VİZESİ İLE - SHORT TERM VISITOR VISA ile 6 aya kadar
İngiltere’de İngilizce kursu yapılamasına izin vermiştir.

İngiltere’de Vize verilen ve Eğitimine Devam eden Okullarımız
İNGİLTERE 12 HAFTA LONDON DİL OKULLARI :
Kaplan London : 2.520GBP
• St Giles London : 2.457 GBP (AM) / 1845 GBP (PM)
•
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•
•
•
•
•

Stafford House London : 2.394 GBP
Oxford Internatıonal London : 2052 GBP (AM) / 1680 GBP (PM)
LSI- London : 2040 GBP
Bayswater College London : 1.596 GBP (PM)
Uk College London : 900 GBP (PM)

İNGİLTERE 24 HAFTA LONDON DİL OKULLARI :
•
•
•
•
•
•
•

Kaplan London : 4.536 GBP
St Giles London : 4.320 GBP (AM) / 3456GBP (PM)
Stafford House London : 4.115 GBP
Oxford Internatıonal London : 3670 GBP (AM) / 3360 GBP (PM)
LSI- London : 3600 GBP
Bayswater College London : 2.940GBP (PM)
Uk College London : 1250 GBP (PM)

İngiltere Öğrenci Vizesi Almak için Koşullar Nelerdir?
İngiltere Konsolosluğu Vize başvurularını kabul etmekte ve vize vermeye devam etmektedir.
İrlanda Eğitim Vizesi alabilmek için 4 Ana Kriter Vardır?
1. 4 yıllık üniversite öğrencisi yada mezunu
2. Lise yada 2 yıllık mezunlar eğer yeni mezun iseler başvuru yapabilirler
3. İngiltere için genelde 12 hafta için bankada 6000 GBP, 24 hafta için ise 12000 GBP para

gösterilmek zorundadır.
4. Başvuru sahibi niçin İngiltere’de eğitim yapmak istediğini açıklayan, geçmiş kariyerini ve gelecek

planlarını anlatan bir NİYET MEKTUBUNU Global Vizyon Danışmanlarının yol göstermesi ile
hazırlamalıdır. Bu niyet mektupları kesinlikle KOPYALAMA Olmamalı ve kişiye özel olmalıdır.
Bu 4 Temel kriteri yerine getiren başvuru sahibine GLOBAL VİZYON Vize Departmanı yardımcı olur
ve diğer evrakları da bir araya getirerek yaklaşık 4-6 hafta arasında Vize Başvurusunu neticelendirir.
İngiltere VİZE BAŞVURULARI İNGİLTERE Konsolosluğuna Online olarak tarafımızda yapılmaktadır.
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ÖZLEDİK HEM DE ÇOK ÖZLEDİK; YURTDIŞINA
SEYAHATI, EĞİTİMİ, YEMEYİ, İÇMEYİ ÖZLEDİK…
İNGİLTERE’Yİ … LONDRA’YI, OXFORD’U, BRIGHTON’ I
ÖZLEDİK…
HAVALİMANLARINI, UÇAKLARI, MÜZELERİ,
İNSANLARI ÖZLEDİK….
BULUŞMAYI, PARTİLERİ, PUBLARI, SOKAKLARI
ÖZLEDİK…
HEPİMİZ AMA HEPİMİZ HAKETTİK…
HAYDİ ŞİMDİ BU YAZ GEZELİM, DİL ÖĞRENELİM,
EĞLENELİM …
İngiltere’de “Normalleşme Planı” ile birlikte İngiltere’de eğitim almak isteyen öğrencilere MÜJDE!
İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın Covid 19 önlemlerini aşamalı olarak kaldırma planı açıklaması
ile birlikte öğrencilerin İngiltere’ye olan ilgisi arttı.
Pandemi sürecinden en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İngiltere, 8 Aralık 2020 tarihi ile
birlikte ilk aşılamayı başlatmıştı ve bugün gelinen nokta herkes için umut vaat ediyor. İngiltere’de
yeni normalleşme planı doğrultusunda 8 Mart itibari ile okullar açılmaya başlıyor.
8 Mart’tan 21 Haziran’a kadar sürecek olan yeni normalleşme planı ile İngiltere’de COVID SONRASI
HAYAT BAŞLIYOR .

Plana göre;
• 8 Mart’ta okullar açılacak
• 12 Nisan’da açık havada hizmet veren kafe restorantlar açılacak
• 17 Mayıs’ta kapalı mekan buluşmalarına izin verilecek
• 21 Haziran’da sosyal temasla ilgili bütün yasal sınırlandırılmalar kaldırılacak!

İngiltere’de aşılanma oranı yüzde 30-40’ları geçmiş durumda. Şu an itibariyle dünyada 2. sırada. Bu
yaz İngiltere’de dil kursu ya da Eylül’den itibaren Üniversite eğitimi yapacak uluslararası öğrencilerde
genel kriterlere uyarlarsa AŞI yaptırabilecekler.

İNGİLTERE AÇILIYOR ARTIK BİZDE AÇILALIM….
Bu yaz İngiltere’de hem eğitim alıp, hem de İngiltere’nin bir çok şehrini gezmek için İngiltere’deyiz!
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İngiltere ‘de 12 Nisan itibari ile yeni TAM normalleşme planlarına başlayan ilk ülke…
21 Haziran itibari ile ise artık Covid-19 kapsamındaki kısıtlamaların tamamen bitireceğini ilan etti,
Avrupa ve tüm Dünya için örnek alınır bir uygulama başlattı.
2021 yazı ile özlediğimiz seyahat ve eğitimlerimize İngiltere sayesinde kavuşmuş olacağız.
Global Vizyon Yurt Dışı Eğitim olarak sizlere muhteşem İngiltere Dil Okulları paketleriyle bu yaz
İngiltere’de eğitim almanızı sağlıyor ve yazın tadını çıkarmanızı sağlıyoruz.
Yaz aylarında (Haziran-Temmuz-Ağustos) ister İngiltere’nin kalbi Londra’da ister Brighton sahil
şehrinde, isterseniz tarihi büyüye sahip eğitim şehri Oxford’da, yada diğer İngiltere şehirlerinde
2-3-4-8 veya 12 hafta eğitim alıp İngiltere’yi keşfedebilirsiniz.
Pandemi sonrası dönemi olduğu için İngiltere okulları ek indirimler yapmış ve bu dönemde kayıt
olan öğrencilere uygun paketler sunmaktadır.

2021 İngiltere Yaz Okulu Kampanyalarımız;
Londra Yurt Konaklamalı ve Haftada 20 Ders İngilizce Kampanyamız;
2 Hafta Paket Fiyat : 775 GBP
3 Hafta Paket Fiyat : 1.135 GBP
4 Hafta Paket Fiyat : 1.495 GBP
8 Hafta Paket Fiyat : 2.935 GBP
12 Hafta Paket Fiyat : 4.375 GBP
Paket Fiyata Dahil Olanlar ;
Haftada 20 ders öğleden sonra eğitim, 2 kişilik yemeksiz ortak mutfak özel banyo kullanımı,1 ders
kitabı dahildir.

Londra Aile Yanı Konaklamalı ve Haftada 20 Ders İngilizce Kampanyamız;
2 Hafta Paket Fiyat : 680 GBP
3 Hafta Paket Fiyat : 995 GBP
4 Hafta Paket Fiyat : 1.310 GBP
8 Hafta Paket Fiyat : 2.560 GBP
12 Hafta Paket Fiyat : 3.810 GBP
Paket Fiyata Dahil Olanlar ;
Haftada 20 ders öğleden sonra eğitim, Aile yanı tek kişilik oda sabah kahvaltısı ve 1 ders kitabı
dahil.
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Brigton Yurt Konaklamalı ve Haftada 20 Ders İngilizce Kampanyamız;
2 Hafta Paket Fiyat : 795 GBP
3 Hafta Paket Fiyat : 1.165 GBP
4 Hafta Paket Fiyat : 1.535 GBP
8 Hafta Paket Fiyat : 3.015 GBP
12 Hafta Paket Fiyat : 4.495 GBP
Paket Fiyata Dahil Olanlar ;
Haftada 20 ders öğleden sonra eğitim, tek kişilik yemeksiz ortak mutfak ve banyo kullanımı, 1 ders
kitabı dahildir.

Brighton Aile Yanı Konaklamalı Kampanyamız;
2 Hafta Paket Fiyat : 640 GBP
3 Hafta Paket Fiyat : 930 GBP
4 Hafta Paket Fiyat : 1.225 GBP
8 Hafta Paket Fiyat : 2.390 GBP
12 Hafta Paket Fiyat : 3.560 GBP
Paket Fiyata Dahil Olanlar ;
Haftada 20 ders öğleden sonra eğitim, tek kişilik sabah kahvaltı dahil, ortak ve banyo kullanımı, 1
ders kitabı dahildir.

Oxford Yurt Konaklamalı ve Haftada 20 Ders İngilizce Kampanyamız;
2 Hafta Paket Fiyat : 875 GBP
3 Hafta Paket Fiyat : 1.285 GBP
4 Hafta Paket Fiyat : 1.695 GBP
8 Hafta Paket Fiyat : 3.335 GBP
12 Hafta Paket Fiyat : 4.975 GBP
Paket Fiyata Dahil Olanlar ;
Haftada 20 ders öğleden sonra eğitim, tek kişilik yemeksiz ortak mutfak ve banyo kullanımı, 1 ders
kitabı dahildir.
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Oxford Aile Yanı Konaklamalı Kampanyamız;
2 Hafta Paket Fiyat : 645 GBP
3 Hafta Paket Fiyat : 940 GBP
4 Hafta Paket Fiyat : 1.230 GBP
8 Hafta Paket Fiyat : 2.410 GBP
12 Hafta Paket Fiyat : 3.590 GBP
Paket Fiyata Dahil Olanlar ;
Haftada 20 ders öğleden sonra eğitim, tek kişilik sabah kahvaltı dahil, ortak ve banyo kullanımı, 1
ders kitabı dahildir.
Bu paketler Oxford İnternational okulumuzun ögleden sonra kursu için yapılmış olup aynı paketler,
London School of English, Kaplan İnternational, St Giles International, Bayswater College, UK
College, LSI okulları içinde yapılabilir.

57

oxfordhousewat

ohcwat

ohcwat

58

info@oxfordhousewat.com • www.oxfordhousewat.com

Amerika’da Maaşlı Staj Programları
Amerika’da maaşlı staj programı; Turizm, Gastronomi IT, İşletme, İktisat, Satış Pazarlama, Finans
veya Ziraat Mühendisliği gibi alanlarında uzmanlaşmış kişilerin, 12 - 18 ay boyunca Amerika’da
profesyonel olarak aylık 4.000 USD’ye kadar maaşla staj yaptığı programdır. Katılımcılar üst düzey
otellerde, restoranlarda ve çeşitli kurumsal firmalarında iş deneyimi elde ederken aynı zamanda
İngilizce pratik yapma ve farklı kültürlerle iç içe yaşama şansına sahip olmaktadır.

Amerika’da hangi firmalarda staj yapılabilirsiniz
Amerika’daki bu staj programı; ACCOR, Four Seans Hotel, Sheraton Group, The Ritz – Carlton, Marriott
Group, Hyatt, Hilton, Sage Hospitality gibi üst segmentteki otellerde; V Group, Soyko International,
Deliverlt Pharmacy Infusion Center, GSMK Tax gibi kurumsal firmalarda gerçekleştirilmektedir.
Örnek işyeri listemizi ekte bulabilirsiniz.

Amerika’da Kazanç Miktarı
Bu alanlarda çalışan katılımcılar Amerika’da saatlik olarak 9-25 USD arasında bir gelir elde edebilirler
(Aylık ortalama 2000-4000 USD)
· Haftalık minimum 32-40 saat arasında bir çalışma süresi elde edeceksiniz.
· Haftalık olarak 40 saat üzerinde çalışıldığı ek saatlerde 1.5 katı ücret elde edeceksiniz.
· Maaşlar 2 haftada bir paycheck şeklinde ödenmektedir.

Programa başvuru süreci
1. Ekte bulabileceğiniz İngilizce CV örneğimizi doldurup tarafımıza iletmeniz gerekmektedir.

İndirilebilir CV linki (http://oxfordhousewat.com/AAG_Resume_template_intern.doc)
2. CV

değerlendirmenizin
gerçekleştirilecektir.

3.

ardından

Skype

üzerinden

İngilizce

yeterlilik

mülakatınız

Bu aşamanın ardından CV’niz Amerika’daki sponsor kurumumuz olan Alliance Abroad Group
yetkilileri ile paylaşılacaktır. AAG yetkilileri ile de bir İngilizce mülakat gerçekleştirilecektir.

4. AAG yetkilileri ile gerçekleştirilen mülakatın olumlu geçmesinin ardından kurum danışmanımız

ile birlikte iş seçimi yapılır ve ön kayıt işlemleri gerçekleştirilir. Bu aşamaya kadar sizden hiçbir
ücret talep edilmez.
5. İş seçiminden sonra işverenle son mülakata girilir ve eğer karşılıklı anlaşma sağlanırsa gerekli

evrakları tamamlama süreci başlar, job offer imzalanır ve vize aşamasına geçilir.
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GEREKLİ EVRAKLAR
•

Mezun olduğunuz son kuruma ait diplomanız ( İngilizce çeviri hali)

•

Kişinin mezuniyet durumu ve mezuniyet zamanına göre şekillenen referans

•

Özgeçmişinde yer alan iş yerlerinin, adres bilgisi ve telefon numarası.

•

Acil durumlarda iletişime geçilecek kontak kişi bilgisi (açık adres, posta kodu, telefon ve e-maili
ile birlikte)

•

Pasaport (En az 2 yıllık)

•

Ds 160 formu (vize aşamasında gerekli olan bir form, template size tarafımızdan iletilecektir.)

•

Program ücretinin yatırıldığına dair dekont.

•

Amerika’da ödenecek geri kalan program ücretinin imzalı ödeme planı (2250 USD’lik tutar, bu
ödeme planı da bizim tarafımızdan size iletilecektir.)

•

Terms, job offer, housing agreement imzalı formları ( bu belgeler de tarafımızdan size iletilecektir)

Programa katılım şartları şu şekildedir
•

20-35 yaş arasında olmak

•

Son bir yıl içerisinde Turizm Otelcilik, Gastronomi IT, İşletme, İktisat, Finans veya Ziraat
Mühendisliği gibi alanlarında ön lisans ya da lisans mezunu olmak ya da,

•

İlgili alanlarda ön lisans ya da lisans mezunu olup en az 1 yıllık iş veya staj tecrübesine sahip
olmak,

•

Lisans veya ön lisans diploması yok ise alanında minimum 5 yıllık iş deneyimine sahip olmak,

•

En az orta seviye İngilizce konuşabilmek.

Amerika’da Maaşlı Staj Program Maliyetleri
Ön kayıt ücreti: 500 USD – iş yerleşimi gerçekleştikten sonra ödenir. CV incelemesi, ön mülakat,
CVnin işverenlere iletilme kısmında herhangi bir ücret talep edilmez
Hospitality (turizm otelcilik, gastronomi): 4.200 USD (ön kayıt ücreti dahil)
Non-hospitality (IT, finans, işletme, ziraat, iktisat, vb): 5.000 USD (ön kayıt ücreti dahil)
Aday eğer isterse program ücretinin 2.250 USD’lik tutarını Amerika’da çalışmaya başladıktan sonra
10 taksitte ödeyebilir.
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Adayın Ekstra Harcamaları:
Vize Ücreti: 160 USD
SEVIS Ücreti: 220 USD
Gidiş dönüş uçak bileti: Ortalama 750 USD
İlk maaşı alana kadar yeme-içme, kira, ulaşım gibi yaşam masraflarını karşılayabilecek cep harçlığı:
1000-1500 USD
NOT: Bazı iş yerleri, katılımcı Amerika’ya gitmeden yaklaşık 1 ay kadar önce konaklama için depozito
ve ilk kirayı talep edebilmektedir. Bu ücretler 200-750 USD arasında değişir.
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Participant Resume

Name-Surname
•

Skype ID:

•

Field of Training Desired:

Professional Photo

ABOUT ME
EDUCATION
• University/School Name:
• Location (city and country):
• Website:
• Institution Start Date (month and year):
• Graduation/Expected Graduation Date (month and year):
• Field of Study:
• Classes Taken Relevant to Desired Training:
• GPA, awards, and honors:

WORK EXPERIENCE
• Employer Name:
• Location (city and country):
• Website:
• Job Title:
• Dates of Employment:
• Responsibilities and achievements:
• Employer Name:
• Location (city and country):
• Website:
• Job Title:
• Dates of Employment:
• Responsibilities and achievements:

SKILLS
•

English:

•

Computer:

HOBBIES
• Hobby #1:

• Hobby #2:
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• Hobby #3:
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TURİSTİK, TİCARİ VE ÖĞRENCİ
VİZESİ UZMANI...
KONSOLOSLUKLAR HİZMETE BAŞLIYOR...
Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüs salgını nedeniyle getirilen uluslararası seyahat ve
vize kısıtlamaları yeniden düzenlenmeye başladı. Vize başvurularını geçici olarak askıya alan
Amerika, Kanada, Avustralya, İngiltere, İrlanda ve Schengen üye ülkelerinde yeni gelişmeler
mevcut… Genel bir bilgi vermek gerekirse; İngiltere, Malta, İspanya ve Kanada vize başvuruları
almaya başlarken Amerika görüşmelere başlamasa da artık vize randevu taleplerini kabul ediyor.
Avrupa’ya baktığımızda eğitim ve aile birleşim vizelerinin açık ancak diğer vize türlerinin kapalı
olduğunu görüyoruz. Avrupa’da sadece İspanya turistik ve iş vizesi başvurularını kabul ediyor fakat
buna rağmen henüz vize vermiyor.

Kanada’da Son Durum:
Kanada ülkeler arasında elini en çabuk tutanlardan. Kanada; 20 Ekim tarihinden itibaren 14
günlük karantina şartı ile öğrenciler için uçuşları açtığını duyurmuştu. Uçuşları öğrenciler için açan
Kanada; vize başvurularını da Kanada Konsolosluğu’nun online sisteminden kabul ediyor. Online
vize başvurusu yapmış ve başvurusu onaylanmış kişiler biyometri işlemini tamamlamak üzere VFS
Global İstanbul veya Ankara ofislere müracaat edebiliyorlar. Son alınan kararlar doğrultusunda
Kanada’ya eğitim, turistik, ticari ve aile birleşim vize başvuruları yapılabiliyor.

Malta’da Son Durum:
Malta da vize başvurusu alan ülkeler arasında… Malta öğrencilerin minimum 13 haftalık bir eğitim
programına kayıt olması şartı ile vize başvurularını kabul ediyor. Gerekli evraklar İstanbul VFS vize
merkezinde elden teslim ediliyor. Ayrıca geçerli Schengen vizesi olan ve yeşil pasaport sahipleri
Malta’ya eğitim süresi fark etmeyecek şekilde seyahat edebiliyor.

Amerika’da Son Durum:
Amerika hali hazırda vize başvurularını kabul ediyor fakat henüz vize görüşmelerine başlamış
durumda değil. Amerika; öğrenci, turistik ve ticari vizesi başvurularına randevu tarihlerini Ekim
2021’e verme şartı ile devam ettiriyor.

Avustralya’da Son Durum:
Avustralya bu konuda en sıkı tedbirleri alan ülkeler arasında… Avustralya, vize başvurularının bir
sonraki duyuruya kadar kapalı olduğunu bildirmiştir.

Schengen Ülkelerinde Son Durum:
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Schengen üye ülkelerinde ise sadece İspanya başvuru kabul etmeye devam ediyor. İspanya turistik
ve iş vizesi başvurularını kabul etse de henüz vize verme aşamasına geçmiş değil. Almanya dahil
olmak üzere diğer Schengen ülkelerinde eğitim ve aile birleşim vizeleri açık ancak diğer vize türleri
şu an kapalı gözüküyor.

NEDEN globalvize.com ile Vize Başvurunuzu Yapmalısınız?
25 yıllık tecrübesiyle yurtdışına seyahat etmek ve yurtdışında eğitim almak isteyenlere en doğru
ve en güvenilir hizmeti sağlayan Global Vizyon Vize Danışmanlık ve Başvuru Hizmetleri, artık
globalvize.com ile hizmetinizde! Global Vizyon Vize Danışmanlık ve Başvuru Hizmetleri sayesinde
planladığınız seyahatten ödün vermeden vize başvurusu yapmak oldukça kolay!
Konsolosluklara yapılan başvurularda yapılan en ufak bir hata geri dönüşü olmayan maddi ve manevi
zararlara neden olabiliyor. Global Vizyon Vize olarak bu talihsizliklerin önüne geçmek için; dinamik
ve uzman kadromuzla doğru ve eksiksiz dosya hazırlamada %100 başarı ile çalışmaktayız. Global
Vizyon Vize olarak Amerika, İngiltere, Kanada, Avustralya, İrlanda, Malta ve Schengen ülkelerine
turistik, ticari ve öğrenci vizeleri konusunda yardımcı oluyoruz. TÜRSAB üyesi A grubu seyahat ve
vize acentesi olarak müşterilerimize en doğru ve en güvenilir hizmeti sunuyoruz.

UZMANLIKLARIMIZ
• Avrupa Schengen Turistik, Ticari ve Öğrenci Vizesi: İspanya vize başvurularını kabul etmektedir.
Almanya başta olmak üzere diğer AB ülkeleri ise sadece eğitim ve aile birleşimi vize başvurularını
kabul etmektedir.
• İngiltere Öğrenci, Turistik ve Ticari Vize: İngiltere vize başvuruları ülkeye girişte 10 gün karantina
kuralına uymak şartıyla devam ediyor. Öğrenci vizelerinde karantina süresince konaklamanız
okullar tarafından ücretsiz olarak karşılanıyor.
• Kanada Öğrenci Vizesi: Kanada 20 Ekim’den itibaren sınırlarını uluslararası öğrenciler için 14
günlük karantina şartı ile açtı. Kanada Konsolosluğu online başvuru sistemi üzerinden dosya kabul
etmeye devam ediyor. Online vize başvurusu yapmış ve başvurusu onaylanmış kişiler biyometri
işlemini tamamlamak üzere VFS Global İstanbul veya Ankara ofislere müracaat ediyorlar.
Kanada’ya eğitim haricinde turistik, ticari ve aile birleşim vize başvuruları da yapılabiliyor.
• İrlanda Uzun Dönem Çalışmalı Öğrenci Vizesi, Turistik ve Ticari Vize: İrlanda Konsolosluğu 25
hafta ve üzeri dil eğitimi ve akademik eğitim vizeleri başvurularını kabul ediyor ancak vize
başvurularını henüz sonuçlandırmıyor.
• Amerika Vize Başvuruları: Amerika F1 Öğrenci Vizesi, Turist ve Ticari vize başvurularını Ekim
2021’e randevu vermek şartıyla devam ediyor. Yani randevu yapmak mümkün fakat henüz vize
görüşmelerine başlanmadı. Vize görüşmeleri için Ekim 2021’i beklemeniz gerekiyor.
• Malta Öğrenci Vizesi: Malta’ya vize başvuruları açıldı. Malta; minimum 13 haftalık dil eğitimi
programlarına katılmak şartıyla başvuruları kabul ediyor. Buna ek olarak yeşil pasaport sahipleri
ve geçerli Schengen Vizesi olanlar dilerlerse daha kısa süreli olarak eğitim alabiliyor.
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• Avustralya Kısa Dönem Turistik veya Uzun Dönem Öğrenci Vizesi: Avustralya Konsolosluğu
yapacağı ikinci bir açıklamaya kadar vize başvurularının kapalı olduğunu belirtti. Konuyla ilgil
henüz bir gelişme yok.
• Dubai Öğrenci, Turistik ve Ticari Vizesi: Dubai Konsolosluğu vize işlemlerine devam etmektedir.
Sorunsuz bir seyahat hayali kuruyorsanız bunun ilk aşaması sorunsuz bir vize başvurusu yapmaktadır.
Sorunsuz vize başvuru için de Global Vizyon Vize’ye güvenebilirsiniz! Seyahat planınıza en uygun vize
hizmetini almak için tek yapmanız gereken ön başvuru formunu doldurmak! Ön başvuru formunuzu
doldurduktan sonra kadromuzdaki uzman danışmanlarımız sizlere dönüş yaparak, ‘VİZE ANALİZİNİZİ’
yapacaktır.

Vize başvurusu yapanlar 3 kategoridedir:
1. Herhangi bir prosedür ve evrak hatası yapılmaması durumunda vizeyi kesin alabilecek olanlar. Bu kategorideki
kişilerin çok dikkat etmesi gerekir. Birçok vize reddinin nedeni sadece basit bir prosedür ya da eksik evrak hatasıdır.
Global Vizyon Vize olarak ekibimizin en hassas olduğu nokta başvuru prosedürü ve evraklarıdır.
2. Vizeyi bazı şartları yerine getirerek alabilecek olanlar. 25 yıllık deneyimimiz sonucu hangi şartlar yerine
getirildiğinde vize alınabileceğini bilen bir kadromuz vardır. Kişinin analizi çok önemlidir. Uzman ekibimiz eğitim
durumu, çalışma durumu, mali durum vb. konularda sizi yönlendirecek ve vize için başvurunuzu uygun hale
getirmenizi sağlayacaktır.
3. Vize şartlarını kesinlikle yerine getiremeyenler ve RED alacaklar. Bu kategorideki kişileri danışmanlarımız
rahatlıkla analiz ederler ve kendilerine boş yere parasını, zamanını harcamaması gerektiğinin bilgisini verir. Hangi
şartları yerine getirse başvuru yapabileceğini kendisine iletir.

Hangi vize tipi olursa olsun aşağıdaki başlıklar vize alıp alamamanızda belirleyici
unsurlardır...
1. EĞİTİM DURUMUNUZ: İster turistik vize ister öğrenci vizesi başvurusu yapılsın, her konsolosluk başvuru sahibinin
eğitim durumuna bakar.
2. MESLEKİ KARİYER VEYA KARİYER PLANI: İşiniz, mesleğiniz her vize türünde çok büyük önem arz eder.
3. FİNANSAL DURUMUNUZ: Hangi vize türü olursa olsun yeterli maddi durum belgesinin sunulması gerekir. Banka
dökümleri ve hesaplar gibi…
4. PROSEDÜRLERLE UYGUN, EKSİKSİZ VE DOĞRU EVRAKLARLA BAŞVURU: En önemli kısımdır ve bu konuda sizi
en iyi şekilde yönlendirmek bizim işimizdir.
5. Global Vizyon Vize olarak bizim görevimiz bu 4 kategoride hata yapmadan vizenizi almanızı sağlamaktır.
GlobalVize.Com’un uzman danışmanları ön başvurunuzu aldığımızda yukarıdaki kriterlere uygun olup olmadığınız test
edecek, size en uygun olan ve hazırlamanız gereken evrak listesini gönderilecektir.
Bu işlemi gerçekleştirmenizin ardından adınıza özel bir Google Drive klasörü açılacaktır. Bu dosyaya ulaşım bilgileriniz,
danışmanınız tarafından size iletilecektir. Süreç boyunca hazırlamanız gereken tüm evrakları bu sistem üzerinden
vize danışmanınıza iletebilecek ve kendiniz de istediğiniz zaman bu dosyaya erişim sağlayabileceksiniz. Eğer sistemi
kullanamaz iseniz evrakları bize Whatsapp veya E-mail ile göndermenize imkân sağlanacaktır.
Bu analizin ardından vize danışmanlık ücreti olan 499 TL’nin şirket hesaplarına yatırılarak ödeme dekontunu
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danışmanınıza iletilmeniz gerekmektedir. (Bu ücreti dosyanın sonunda bulunan şirket hesaplarına havale/EFT yoluyla ya
da yine dosyanın sonunda bulunan mail order formu ile kredi kartı ile ödeyebilirsiniz)
Evraklarınızı yüklemenizin ardından danışmanlarımız evraklarınızı detaylı bir şekilde inceleyecek, başvurunuzun eksiksiz
ve doğru biçimde tamamlanması için yapılması gerekenleri tarafınıza tek tek iletecektir. Bu sürecin en doğru ve sorunsuz
tamamlanması için vize danışmanınız ile sürekli iletişim halinde olmanız ve gerekli evrakları zamanında tamamlamanız
çok önemlidir.

Adım Adım Vize Almak:
1. Almak istediğiniz vize türü tespit edilir. Hangi ülke, hangi tür vize vb. konular analiz edilir.
2. Ülke ve vize türüne göre hazırlamanız gereken evrak listesi tarafınıza gönderilir.
3. Pasaportunuzun fotokopisi ile beraber danışmanlık ücreti 499 TL ve başvuru yapacağınız ülkenin vize harcının
ödenmesi gerekir. (Ülkelere göre vize harcı ücretleri aşağıda listelenmiştir)
4. Ödemeden sonra danışmanlarımız sizin online olarak vize randevunuzu oluşturur. Randevu gününüzü ve saatiniz
bildirilir. Randevudan en az 30 dakika öncesi ilgili birimlerde olmanız gerekir.
5. Randevunuz oluştururken size verilen vize evrak listesi danışmanlarımızın da desteğiyle, sizin tarafınızdan hazırlanır
ve bu belgeleri size özel açılan GOOGLE Drive sistemine yüklemeniz gerekir. Eğer sistemi kullanamaz iseniz e-mail
veya Whatsapp ile bize göndermeniz sağlanır.
6. Yüklediğiniz evraklar danışmanlarımız tarafından incelenir ve konsoloslukların istedikleri tarzda bir dosya haline
getirilir. Her şey prosedüre uygun organize edilir. Randevu gününden en az 48 saat öncesi dosyanız kapatılır.
7. Schengen Ülkeleri ve Amerika hariç tüm diğer tüm ülkelere vize dosyanız sisteme online olarak yüklenir. Sizin
randevu günü geçerli pasaport ve başvuru formu konfirmasyonu onayı ve randevu mektubu ile birlikte ilgili vize
kurumuna gitmeniz gerekir.
8. Schengen Bölgesi ve Amerika vizelerinde ise Google Drive’da toplanan dosyanız vize randevusundan en az 48 saat
önce çıktıları alınarak hazır hale getirilir ve size en az 2 günde öncesinden ulaştırılır. Siz randevu gününe dosyanıza
pasaportunuz ekleyerek gidebilirsiniz. Özellikle turistik evraklarınız hızlı hazırlanabilmesi için Google Drive yerine
Whatsapp ve e-mail ile de gönderebilirsiniz.
9. Randevu gününde parmak izi verilerek başvurunu gerçekleşir. (Parmak izi vermeniz gereken vize merkezlerinin
adresleri aşağıda listelenmiştir.)
10. Vizelerin sonuçlanma süresi her ülkeye göre değişebilir. Genelde 2-10 hafta arası sürebilir.
11. Vize değerlendirmesi sonucunda pasaportunuz vermiş olduğunuz adrese direkt konsolosluklar tarafından gönderilir
ya da elden kendiniz teslim alabilirsiniz.
Başvuruda sunulan bütün evrakların Türkçeden İngilizceye ve diğer dillere çevirisi de alanında uzman danışmanlarımız
tarafından yapılacaktır. Bunların yanı sıra vize başvuru formlarınızın doldurulması, vize başvuru merkezinden dilediğiniz
gün ve saatte dilediğiniz kategoride görüşme ve parmak izi randevusu alınması, başvuru yaptıktan sonra vize başvuru
dosyanızın konsolosluktaki değerlendirilme sürecinin takibi de size sunduğumuz hizmetler arasında yer almaktadır.
globalvize.com üzerinden başvuru yapmak istediğiniz ülkenin başvuru koşullarına, gerekli evrak listelerine ve vize
başvuru ücretlerine kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Hizmet verdiğimiz tüm ülke ve vize türlerinde danışmanlık ücreti sadece 499 TL! Hizmet verdiğimiz
tüm ülke ve vize türlerinde danışmanlık ücreti sadece 499 TL!
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ÜLKELERİN VİZE ÜCRETLERİ VE SAĞLIK SEYAHAT SİGORTA ÜCRETLERİ
Ülke

Vize Türü

Schengen Üye Turist Vizesi/
Ülkeleri
Ticari Vize
Amerika
Turist Vizesi
F1 Öğrenci
Amerika
Vizesi
J1
Amerika
Work&Travel
Vizesi
Amerika
J1 Staj Vizesi
Avustralya
Turist Vizesi
Uzun Dönem
Avustralya
Öğrenci Vizesi
Turist Vizesi/
İngiltere
Ticari Vize
Kısa Dönem
İngiltere
Öğrenci Vizesi
Uzun Dönem
İngiltere
Öğrenci Vizesi
İngiltere

Tier 4

İrlanda

Turist Vizesi

İrlanda
Kanada
Kanada
Kanada
Malta
Malta

Uzun Dönem
Çalışmalı
Öğrenci Vizesi
Turist Vizesi/
Ticari Vize
Kısa Dönem
Öğrenci
Uzun Dönem
Öğrenci
Turist Vizesi/
Ticari Vize

Vize Ücreti
80 EUR Konsolosluk Ücreti + 20 EUR Vize Merkezi
Hizmet Bedeli
160 USD Vize Ücreti

Danışmanlık
Ücreti
499 TL
499 TL

160 USD Vize Ücreti + 350 USD Sevis Ücreti

499 TL

160 USD Vize Ücreti + 35 USD Sevis Ücreti

499 TL

160 USD Vize Ücreti + 220 USD Sevis Ücreti
145 AUD +78 TL Biyometrik Ücreti

499 TL
499 TL

620 AUD + 78 TL Biyometrik Ücreti

499 TL

124 USD (Dönemsel olarak değişiklik göstermektedir.)

499 TL

124 USD (Dönemsel olarak değişiklik göstermektedir.)

499 TL

233 USD Vize Ücreti + 368 USD Sigorta Ücreti USD
(Ücretler eğitim süresine göre değişiklik göstermektedir.)
444 USD Vize Ücreti + Sigorta Ücreti (Ücretler dönemsel
olarak değişiklik göstermektedir (sigorta ücreti sistem
tarafından otomatik olarak hesaplanmaktadır))
60 EUR Konsolosluk Ücreti + 22 EUR Vize Merkezi
Hizmet Bedeli +10 EUR pasaport teslim kurye ücreti
60 EUR Konsolosluk Ücreti + 22 EUR Vize Merkezi
Hizmet Bedeli +10 EUR pasaport teslim kurye ücreti

100 CAD Konsolosluk Ücreti + 85 CAD Biyometrik İşlem
Ücreti
100 CAD Konsolosluk Ücreti + 85 CAD Biyometrik İşlem
Ücreti
150 CAD Study Permit Ücreti + 85 CAD Biyometrik İşlem
Ücreti
80 EUR Konsolosluk Ücreti + 30 EUR Vize Merkezi
Hizmet Bedeli
80 EUR Konsolosluk Ücreti + 30 EUR Vize Merkezi
Öğrenci Vizesi
Hizmet Bedeli
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499 TL
499 TL
499 TL
499 TL
499 TL
499 TL
499 TL
499 TL
499 TL

Tüm Dünyada Geçerli (ABD, Kanada ve Japonya Hariç) Seyahat Sigortası Ücretleri
• 7 Güne Kadar Seyahat Sağlık Sigortası Ücreti: 5 Euro
• 14 Güne Kadar Seyahat Sağlık Sigortası Ücreti: 6 Euro
• 1 Aya Kadar Seyahat Sağlık Sigortası Ücreti: 12 Euro
• 2 Aya Kadar Seyahat Sağlık Sigortası Ücreti: 17 Euro
• 3 Aya Kadar Seyahat Sağlık Sigortası Ücreti: 20 Euro
• 6 Aya Kadar Seyahat Sağlık Sigortası Ücreti: 27 Euro
• 1 Yıla Kadar Seyahat Sağlık Sigortası Ücreti: 33 Euro

Hangi Ülke Başvurusu Nereye Yapılır?
• VFS GLOBAL- Beyoğlu : Merkeze başvurusu yapılan ülkeler: Kanada, Fransa, İrlanda, Hollanda,

Malta, Belçika, Danimarka, İsveç, Norveç , Polonya, Rusya
Adres: Hacıahmet Mahallesi Kurtuluş Deresi Caddesi . No: 29/A (Elysium Soul) Beyoğlu-İstanbul
Telefon: 0212 376 58 07
• IDATA- Gayrettepe: Merkeze başvurusu yapılan ülkeler: Almanya, İtalya

Adres: Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi . No: 127 Astoria Kuleleri Astoria AVM B2 Katı,
Esentepe / Şişli / Telefon: 0 850 460 8493
• BLS International- Kağıthane: Merkeze başvurusu yapılan ülkeler: İspanya

Adres: Yeşilce Mahallesi Destegül Sokak, Polatcan Plaza No-5 Kağıthane – İstanbul
Telefon: 0212 281 5281
• Kosmos- Harbiye : Merkeze başvurusu yapılan ülkeler: Yunanistan

Adres: Ergenekon Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:139 Harbiye/ Şişli/İstanbul
Telefon: 0 850 474 20 21
• TLS Contact - Mediciyekoy Profilo: Merkeze başvurusu yapılan ülkeler: İngiltere ve İsviçre

Adres: Gülbahar, Beşinci Yıl Sokak No:23, 34394 Şişli/İstanbul / Telefon: 0 212 370 31 00
• AS Visa Solutions- Harbiye: Merkeze başvurusu yapılan ülkeler: Portekiz, Macaristan

Adres: Ergenekon mahallesi cumhuriyet caddesi Fransız, Hastane Sokak no.5, 34373 Şişli
Telefon: 0212 245 95 95
• Amerika Konsolosluğu – Sarıyer : Amerika vize görüşmeleri bizzat Konsolosluklarında

yapılmaktadır.
Adres: İstinye, Poligon Caddesi No:75, 34460 Sarıyer/İstanbul / Telefon: 0212 335 90 00
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KANADA TURİSTİK VİZE BAŞVURUSU
Kanada turistik vize başvurunuzda öncelikle ön kayıt için pasaportunuzun içinde kişisel bilgilerinizi
içeren sayfanın fotoğrafını danışmanınıza iletiniz. Daha sonra size danışmanınızın belirteceği tüm
evrakları hazırlayıp PDF şeklinde Drive sistemine yükleyiniz. Danışmanınızla paylaşacağınız evraklar
kontrol edildikten sonra işleminiz başlamaktadır. Tüm bilgileriniz ve evraklarınızın kontrolü bittikten
sonra Kanada Konsolosluğu’nun seyahat işlemleri sisteminde (https://www.canada.ca/en/services/
immigration-citizenship.html ) adınıza bir hesap oluşturulacaktır.
Kanada Turistik vize başvuru ücreti; 185 CAD tutarındadır (100 CAD Vize Ücreti+85 CAD Parmak
izi işlem ücreti). Bu ücreti isterseniz dosyanın sonunda bulunan şirket hesaplarımıza havale/EFT
yöntemiyle ya da yine formun sonundaki mail order formu ile kredi kartınızdan bize ödeyebilirsiniz.
Ödemeyi bize yapmanız halinde sizin adınıza konsolosluk ödemeleriniz tarafımızca yapılacaktır.
Kanada Turistik vize başvurusu 4 ana formdan oluşmaktadır. Bu formlar sizden aldığımız kişisel bilgiler
doğrultusunda danışmanınız tarafından doldurulacak ve konsolosluk sistemine yüklenecektir. Bu
formlar ve gerekli tüm evraklar taranıp sisteme yüklendikten sonra Biyometrik İşlemler Randevunuz
vize danışmanınız tarafından oluşturulacaktır.
Son adım olarak tüm bu işlemler tamamlandıktan sonra konsolosluk tarafından size gönderilecek olan
randevu mektubu ve vize danışmanınız tarafından oluşturulan vize dosyanız ile randevu tarihi ve
saatinde randevu merkezinde bireysel olarak bulunmanız gerekmektedir.

KANADA TURİSTİK VİZESİ GEREKLİ EVRAK LİSTESİ
Maaşlı çalışan iseniz;
•

Vize Başvuru Formu: Global Vize danışmanınız tarafından doldurulacaktır.

•

Talep edilen vize bitiş tarihinden itibaren en az 6 ay geçerli pasaportunuzun tüm işlenmiş
(damgalar dahil) sayfalarının fotokopileri

•

T.C. Kimlik fotokopileri

•

Görev Tanım Yazısı ve İzin Yazısı: Çalıştığınız şirketten temin edebilirsiniz.

•

Tüm aile bireylerini gösteren vukuatlı nüfus kayıt örneği: E-devletten barkodlu olması şartıyla
alabilirsiniz.

•

Adli Sicil Kaydı: E-devletten barkodlu olması şartıyla alabilirsiniz.

•

Güncel İşyeri Evrakları: Vergi Levhası, Ticaret Sicil Gazetesi, İmza Sirküleri, Faaliyet Belgesi ve
Son Üç Aylık Maaş Bordrosu.

•

4A / 4B Hizmet Dökümü: E-devletten barkodlu olması şartıyla alabilirsiniz.

•

2 Adet Biometric Fotoğraf: 3,5 x 4,5 ölçülerinde olmalıdır.

•

Seyahat Sağlık Sigortası: Global Vize danışmanınız tarafından temin edilecektir.

•

Otel ve Uçak rezervasyonları: Global Vize danışmanınız tarafından hazırlanacaktır.
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Emekli iseniz;
•

Vize Başvuru Formu: Global Vize danışmanınız tarafından doldurulacaktır.

•

Talep edilen vize bitiş tarihinden itibaren en az 6 ay geçerli pasaportunuzun fotokopileri

•

T.C. Kimlik fotokopileri

•

Emekli olduğunuza dair E-devletten barkodlu temin edilmiş emeklilik belgesi

•

Tüm aile bireylerini gösteren vukuatlı nüfus kayıt örneği: E-devletten barkodlu olması şartıyla
alabilirsiniz.

•

Emekli maaşınızın yattığı bankadan alacağınız imzalı ve kaşeli hesap dökümleri, birikiminizi
gösteren imzalı ve kaşeli hesap dökümleri.

•

Seyahat Sağlık Sigortası: Global Vize danışmanınız tarafından temin edilecektir.

•

Otel ve Uçak rezervasyonları: Global Vize danışmanınız tarafından hazırlanacaktır.

Öğrenci iseniz:
•

Vize Başvuru Formu: Global Vize danışmanınız tarafından doldurulacaktır.

•

Talep edilen vize bitiş tarihinden itibaren en az 6 ay geçerli pasaportunuzun fotokopileri

•

T.C. Kimlik Fotokopileri

•

Öğrenci Belgesi (İngilizce ve Türkçe)

•

İngilizce Transkript

•

Dilekçe Global vize danışmanından örnek talep edebilirsiniz.

•

Tüm aile bireylerini gösteren vukuatlı nüfus kayıt örneği: E-devletten barkodlu olması şartıyla
alabilirsiniz.

•

2 Adet Biometric Fotoğraf

•

18 Yaşından küçük iseniz Muvafakatname

•

Sponsor yazısı

•

Size sponsor olacak kişinin işyeri evrakları (Görev Tanım Yazısı, Vergi Levhası, Ticaret Sicil Gazetesi,
İmza Sirküleri, Faaliyet Belgesi ve Son Üç Aylık Maaş Bordrosu) ve banka hesap dökümleri.

•

Seyahat Sağlık Sigortası: Global Vize danışmanınız tarafından temin edilmektedir.

•

Otel ve Uçak rezervasyonları: Global Vize danışmanınız tarafından hazırlanmaktadır.
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Japonya Üniversiteleri - Yıllık ortalama eğitim maliyetleri 6.000 USD ile 30.000 USD arasındadır.
Japonya Üniversitesi özellikle yüksek lisans seviyesinde çok fazla oranda burs verirler. Ayrıca yüksek
lisans programlarının önemli bir kısmı İngilizce olarak verilir. Türk öğrenciler için çok iyi fırsatlar
sunan Japonya eğitim ve üniversiteleri için aşağıdaki siteyi ziyaret edebilir ve danışmanlarımzıdan
başvurularınızda destek alabilirsiniz. https://www.jasso.go.jp/en/study_j/
Ritsumeikan Asia Pacific University
• Kyota University Advanced Sciences- GV
•

Malezya Üniversiteleri - Yıllık ortalama eğitim maliyetleri 3.000 USD ile 10.000 USD arasındadır.
İngilizce eğitim veren Malezya Üniversiteri dünyanın en iyi 500 ‘inde önemli bir yerdedirler.
Malezya’da lisans ve yüksek lisans için detaylı bilgi aşağıdaki siteden elde edebilir ve aşağıdaki
üniversitelere lisans ve yüksek lisans başvurularınız danışmanlarımız yardımıyla yapılabilir. https://
educationmalaysia.gov.my/
•
•
•
•
•

Universiti Teknologi Petronas/601-800
Asia Pacific University of Technology and
Innovation (APU)
Cyberjaya University College of Medical
Sciences (CUCMS)
Universiti Putra Malaysia (UPM)
MAHSA University

•
•
•
•
•
•

Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
Universiti Teknologi Petronas (UTP )
Universiti Malaysia Kelantan
Universiti Malaysia Sabah
Universiti Teknologi Malaysia
Management & Science University (MSU)

İspanya Üniversiteleri - Yıllık ortalama eğitim maliyetleri 3.000 USD ile 15.000 USD
arasındadır. İspanyolca dili İngilizce’den sonra dünyada en çok konuşulan dillerden birisidir. İspanya
dil okullarında çok sayıda Türk öğrenci gitmektedir. İspanya Devlet üniversiteleri yanısıra çok sayıda
özel üniversiteye sahiptir. Özellikle Enforex İspanyolca dil okullarında dil öğrenen öğrenciler İspanya
devlet üniversitelerine lisans ve yüksek lisans eğitimini nerdeyse tam burslu yapabilir. İspanya Devlet
Üniversiteleri hakkında bilgi için; http://sepie.es/internacionalizacion/study.html
•
•
•
•
•
•

Universidad Autónoma de Madrid
University of Barcelona (Universitat de
Barcelona)
University of Murcia - ÖZEL
University of Navarra
ESERP Business School- ÖZEL
EEA Business School- ÖZEL
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Rusya Üniversiteleri - Yıllık ortalama eğitim maliyetleri 1.000 USD ile 6.000 USD arasındadır.
Rusya özellile Moskova ve St Petersburgh şehirlerindeki üniversiteleri ile gözde bir ülkedir. Rudn
Moskova Üniversitesi çok sayıda bölümde lisans ve özellikle yüksek lisans seviyesinde İngilizce eğitim
verir. Rusya Devlet Üniversiteleri hakkında kapsamlı bilgi için https://www.5top100.ru/en/ sitesini
ziyaret edebilir ve danışmanlarımızdan başvurularınızda destek alabilirsiniz.
Higher School of Economics National Research University (301-350. sıra arasında) -GV
• RUDN University- Peoples Friendship University Moscow (601-800. sıra arasında)
• Tomsk Polytechnic University (501-600. sıra arasında)
• Ural State University
•

Rusya Üniversiteleri - Yıllık ortalama eğitim maliyetleri 1.000 USD ile 6.000 USD arasındadır.
Rusya özellile Moskova ve St Petersburgh şehirlerindeki üniversiteleri ile gözde bir ülkedir. Rudn
Moskova Üniversitesi çok sayıda bölümde lisans ve özellikle yüksek lisans seviyesinde İngilizce eğitim
verir. Rusya Devlet Üniversiteleri hakkında kapsamlı bilgi için https://www.5top100.ru/en/ sitesini
ziyaret edebilir ve danışmanlarımızdan başvurularınızda destek alabilirsiniz.
Higher School of Economics National Research University (301-350. sıra arasında) -GV
• RUDN University- Peoples Friendship University Moscow (601-800. sıra arasında)
• Tomsk Polytechnic University (501-600. sıra arasında)
• Ural State University
•

Çin Üniversiteleri - Yıllık ortalama eğitim maliyetleri 1.000 USD ile 6.000 USD arasındadır. Çin’de
eğitim son yıllarda çok popüler olmuştur. Çin Devleti uluslararası öğrencilere tam burs sağlamaktadır.
Burs için aşağıdaki sitelere başvuru yapabilirsiniz. https://studyinchina.csc.edu.cn/ https://www.
chinesescholarshipcouncil.com/
•
•
•
•
•

Sino British College
Sangay University
Hong Kong University of Science and
Technology
Dalian University of Technology
Dongbei University of Finance and

•
•
•
•

Economics, China
The Education University of Hong Kong
The Chinese University of Hong Kong,
Shenzhen
Dali University, P.R. CHINA
Xi’an Jiaotong University
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İNGİLTERE TURİSTİK VİZE BAŞVURUSU
İngiltere turistik vize başvurusu yaparken ön kayıt için pasaportunuzun içinde kişisel bilgilerinizi içeren
sayfanın fotoğrafını danışmanınıza iletiniz. Daha sonra size danışmanınızın belirteceği listedeki tüm
evrakları hazırlayıp PDF şeklinde Drive sistemine yükleyiniz. Danışmanınızla paylaşacağınız evraklar
kontrol edildikten sonra işleminiz başlamaktadır. Tüm bilgileriniz ve evraklarınızın kontrolü bittikten
sonra İngiltere Konsolosluğu’nun seyahat işlemleri sisteminde ( https://www.gov.uk/standardvisitor-visa/apply ) adınıza bir hesap oluşturulacaktır.
Tarafımıza eksiksiz teslim ettiğiniz evraklardaki bilgilerin doğrultusunda konsolosluk sistemine
bilgileriniz girildikten sonra vize harcınız ödenecek ve Biyometrik İşlem Randevunuz oluşturulacaktır.
İngiltere Turistik vize başvuru ücreti; 130 USD tutarındadır (Vize ücreti dolar-pound kur farkına göre
değişkenlik gösterebilir). Bu ücreti isterseniz dosyanın sonunda bulunan şirket hesaplarımıza havale/
EFT yöntemiyle ya da yine formun sonundaki mail order formu ile kredi kartınızdan bize ödeyebilirsiniz.
Ödemeyi bize yapmanız halinde sizin adınıza konsolosluk ödemeleriniz tarafımızca yapılacaktır.
Randevuya giderken, yanınıza alacağınız başvuru formunuz ve tüm evraklarınız tarafımızdan size teslim
edilecektir. Bu dosya ile randevu tarihi ve saatinde randevu merkezinde bireysel olarak bulunmanız
gerekmektedir.

GEREKLİ EVRAK LİSTESİ
Maaşlı çalışan iseniz:
•

Vize Başvuru Formu: Global Vize danışmanınız tarafından doldurulacaktır.

•

Talep edilen vize bitiş tarihinden itibaren en az 6 ay geçerli pasaportunuzun tüm işlenmiş
(damgalar dahil) sayfalarının fotokopileri

•

T.C. Kimlik fotokopileri

•

Görev Tanım Yazısı ve İzin Yazısı: Çalıştığınız işyerinden temin edebilirsiniz.

•

Tüm aile bireylerini gösteren Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği: E-devletten barkodlu olması şartıyla
alabilirsiniz.

•

Adli Sicil Kaydı: E-devletten barkodlu olması şartıyla alabilirsiniz.

•

Güncel İşyeri Evrakları: Vergi Levhası, Ticaret Sicil Gazetesi, İmza Sirküleri, Faaliyet Belgesi ve
Son Üç Aylık Maaş Bordrosu

•

4A / 4B Hizmet Dökümü: E-devletten barkodlu olması şartıyla alabilirsiniz.

•

2 Adet Biometric Fotoğraf: 3,5 x 4,5 ölçülerinde olmalıdır.

•

Seyahat Sağlık Sigortası: Global Vize danışmanınız tarafından temin edilecektir.
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Emekli iseniz:
•

Vize Başvuru Formu: Global Vize danışmanınız tarafından doldurulacaktır.

•

Talep edilen vize bitiş tarihinden itibaren en az 6 ay geçerli pasaportunuzun fotokopileri

•

T.C. Kimlik Fotokopileri

•

Dilekçe: Global Vize danışmanınızdan örnek metin talep edebilirsiniz.

•

Emekli olduğunuza dair E-devletten alınmış bir emeklilik belgesi.

•

Tüm Aile bireylerini gösteren Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği: E-devletten barkodlu şekilde
alabilirsiniz.

•

Emekli maaşınızın yattığı imzalı ve kaşeli banka hesap dökümleri, birikiminizi gösteren imzalı
kaşeli banka hesaplarınız

•

Seyahat Sağlık Sigortası: Global Vize danışmanınız tarafından yapılmaktadır.

•

Otel ve Uçak rezervasyonları: Global Vize danışmanınız tarafından yapılmaktadır.

Öğrenci iseniz:
•

Vize Başvuru Formu: Global Vize danışmanınız tarafından doldurulacaktır.

•

Talep edilen vize bitiş tarihinden itibaren en az 6 ay geçerli pasaportunuzun fotokopileri

•

T.C. Kimlik Fotokopileri

•

Öğrenci Belgesi (İngilizce ve Türkçe)

•

İngilizce Transkript

•

Dilekçe: Global vize danışmanından örnek talep metin edebilirsiniz.

•

Tüm Aile bireylerini gösteren Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği: E-devletten barkodlu olması şartıyla
alabilirsiniz.

•

2 Adet Biometric Fotoğraf

•

18 yaşından küçük iseniz Muvafakatname

•

Sponsor yazısı

•

Size sponsor olacak kişinin işyeri evrakları (Görev Tanım Yazısı, Vergi Levhası, Ticaret Sicil Gazetesi,
İmza Sirküleri, Faaliyet Belgesi ve Son Üç Aylık Maaş Bordrosu) ve banka hesap dökümleri

•

Seyahat Sağlık Sigortası: Global Vize danışmanınız tarafından temin edilmektedir.

•

Otel ve Uçak rezervasyonları: Global Vize danışmanınız tarafından hazırlanmaktadır.
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AMERİKA TURİSTİK VİZE BAŞVURUSU
Amerika turistik vize başvurusu yaparken ön kayıt için pasaportunuzun içinde kişisel bilgilerinizi içeren
sayfanın fotoğrafını danışmanınıza iletiniz. Daha sonra size danışmanınızın belirteceği listedeki tüm
hazırlayıp PDF şeklinde Drive sistemine yükleyiniz. Danışmanınızla paylaşacağınız evraklar kontrol
edildikten sonra işleminiz başlamaktadır. Tüm bilgileriniz ve evraklarınızın kontrolü bittikten sonra
Amerika Konsolosluğu’nun seyahat işlemleri sisteminde AA kodu ile (https://ceac.state.gov/GenNIV/
Default.aspx ) başvurunuz başlatılacaktır.
Tarafımıza eksiksiz teslim ettiğiniz evraklardaki bilgilerin doğrultusunda konsolosluk sistemine
bilgileriniz girildikten sonra vize harcınız ödenecek ve Biyometrik İşlem Randevunuz oluşturulacaktır.
Amerika Turistik vize başvuru ücreti; 160 USD’dır. Bu ücreti isterseniz dosyanın sonunda bulunan
şirket hesaplarımıza havale/EFT yöntemiyle ya da yine formun sonundaki mail order formu ile kredi
kartınızdan bize ödeyebilirsiniz. Ödemeyi bize yapmanız halinde sizin adınıza konsolosluk ödemeleriniz
tarafımızca yapılacaktır.
Randevuya giderken, yanınıza alacağınız başvuru formunuz ve tüm evraklarınız tarafımızdan size teslim
edilecektir. Bu dosya ile randevu tarihi ve saatinde randevu merkezinde bireysel olarak bulunmanız
gerekmektedir.

EVRAK LİSTESİ
Maaşlı çalışan iseniz;
•

DS-160 Vize Başvuru Formu; Global Vize danışmanınız tarafından doldurulacaktır.

•

Talep edilen vize bitiş tarihinden itibaren en az 6 ay geçerli pasaportunuzun fotokopileri

•

T.C. Kimlik Fotokopileri

•

Görev Tanım Yazısı ve İzin Yazısı: Çalıştığınız işyerinden temin edebilirsiniz.

•

Konsolosluğa hitaben yazılmış İngilizce Vize Talep Dilekçesi

•

Adli Sicil Kaydı: E-devletten barkodlu olması şartıyla alınabilir.

•

Güncel İşyeri Evrakları: Vergi Levhası, Ticaret Sicil Gazetesi, İmza Sirküleri, Faaliyet Belgesi ve
Son 3 Aylık Maaş Bordrosu

•

Tüm Aile bireylerini gösteren Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği: E-devletten barkodlu şekilde
alabilirsiniz.

•

4A / 4B Hizmet Dökümü: E-devletten barkodlu olması şartıyla alabilirsiniz.

•

2 Adet Biometric Fotoğraf: 3,5x4,5 ölçülerinde olmalıdır.

•

Seyahat Sağlık Sigortası: Global Vize danışmanınız tarafından temin edilecektir.

•

Otel ve Uçak rezervasyonları: Global Vize danışmanınız tarafından hazırlanacaktır.
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Emekli iseniz:
•

Vize Başvuru Formu: Global Vize danışmanınız tarafından doldurulacaktır.

•

Talep edilen vize bitiş tarihinden itibaren en az 6 ay geçerli pasaportunuzun fotokopileri

•

T.C. Kimlik Fotokopileri

•

Dilekçe: Global Vize danışmanından örnek metin talep edebilirsiniz.

•

Emekli olduğunuza dair E-devletten barkodlu şekilde alınmış bir emeklilik belgesi.

•

Tüm aile bireylerini gösteren Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği: E-devletten barkodlu şekilde
alabilirsiniz.

•

Emekli maaşınızın yattığı imzalı ve kaşeli banka hesap dökümleri, birikiminizi gösteren imzalı ve
kaşeli banka hesap dökümleri

•

Seyahat Sağlık Sigortası: Global Vize danışmanınız tarafından temin edilecektir.

•

Otel ve Uçak rezervasyonları: Global vize danışmanınız tarafından hazırlanmaktadır.

Öğrenci iseniz:
•

Vize Başvuru Formu: Global Vize danışmanınız tarafından doldurulacaktır.

•

Talep edilen vize bitiş tarihinden itibaren en az 6 ay geçerli pasaportunuzun fotokopileri

•

T.C. Kimlik Fotokopileri

•

Öğrenci Belgesi (İngilizce ve Türkçe)

•

İngilizce Transkript

•

Dilekçe Global vize danışmanından örnek talep edebilirsiniz.

•

Tüm Aile bireylerini gösteren Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği: E-devletten barkodlu olması şartıyla
alabilirsiniz.

•

2 Adet Biometric Fotoğraf

•

18 yaşından küçük iseniz Muvafakatname

•

Sponsor yazısı

•

Size sponsor olacak kişinin işyeri evrakları (Görev Tanım Yazısı, Vergi Levhası, Ticaret Sicil Gazetesi,
İmza Sirküleri, Faaliyet Belgesi ve Son Üç Aylık Maaş Bordrosu) ve banka hesap dökümleri

•

Seyahat Sağlık Sigortası: Global Vize danışmanınız tarafından temin edilmektedir.

•

Otel ve Uçak rezervasyonları: Global Vize danışmanınız tarafından hazırlanmaktadır.
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İSPANYA (SHENGEN) TURİSTİK
VİZE BAŞVURUSU
İspanya turistik vize başvurusu yaparken ön kayıt için pasaportunuzun içinde kişisel bilgilerinizi içeren
sayfanın fotoğrafını danışmanınıza iletiniz. Daha sonra size danışmanınızın belirteceği listedeki tüm
evrakları hazırlayıp PDF şeklinde Drive sistemine yükleyiniz. Danışmanınızla paylaşacağınız evraklar
kontrol edildikten sonra işleminiz başlamaktadır. Tüm bilgileriniz ve evraklarınızın kontrolü bittikten
sonra İspanya Konsolosluğu’nun seyahat işlemleri sisteminde (https://turkey.blsspainvisa.com/
istanbul/turkish/index.php ) adınıza bir hesap oluşturulacaktır.
Tarafımıza eksiksiz teslim ettiğiniz evraklardaki bilgilerin doğrultusunda tüm evraklarınızı sırasıyla
düzenlenip tarafınıza teslim edilecek ve Biometrik İşlem Randevunuz oluşturulacaktır.
İspanya Turistik vize başvuru ücreti; 89 USD’dır. Bu ücreti parmak izi randevusu esnasında elden nakit
olarak vermeniz gerekmektedir.
Randevuya giderken, yanınıza alacağınız başvuru formunuz ve tüm evraklarınız tarafımızdan size teslim
edilecektir. Bu dosya ile randevu tarihi ve saatinde randevu merkezinde bireysel olarak bulunmanız
gerekmektedir.

GEREKLİ EVRAK LİSTESİ
Maaşlı çalışan iseniz;
•

Vize Başvuru Formu: Global Vize danışmanınız tarafından doldurulacaktır.

•

Talep edilen vize bitiş tarihinden itibaren en az 6 ay geçerli pasaportunuzun fotokopileri

•

T.C. Kimlik Fotokopileri

•

Görev Tanım Yazısı ve İzin Yazısı: Çalıştığınız işyerinden temin edebilirsiniz.

•

Adli Sicil Kaydı: E-devletten barkodlu olması şartıyla alınabilir.

•

Güncel İşyeri Evrakları: Vergi Levhası, Ticaret Sicil Gazetesi, İmza Sirküleri, Faaliyet Belgesi ve
Son 3 Aylık Maaş Bordrosu

•

Tüm Aile bireylerini gösteren Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği: E-devletten barkodlu şekilde
alabilirsiniz.

•

4A / 4B Hizmet Dökümü: E-devletten barkodlu olması şartıyla alabilirsiniz.

•

2 Adet Biometric Fotoğraf: 3,5x4,5 ölçülerinde olmalıdır.

•

Seyahat Sağlık Sigortası: Global Vize danışmanınız tarafından temin edilecektir.

•

Otel ve Uçak rezervasyonları: Global Vize danışmanınız tarafından hazırlanacaktır.
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Emekli iseniz:
•

Vize Başvuru Formu: Global Vize danışmanınız tarafından doldurulacaktır.

•

Talep edilen vize bitiş tarihinden itibaren en az 6 ay geçerli pasaportunuzun fotokopileri

•

T.C. Kimlik Fotokopileri

•

Dilekçe: Global Vize danışmanından örnek metin talep edebilirsiniz.

•

Emekli olduğunuza dair E-devletten barkodlu şekilde alınmış bir emeklilik belgesi.

•

Tüm aile bireylerini gösteren Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği: E-devletten barkodlu şekilde
alabilirsiniz.

•

Emekli maaşınızın yattığı imzalı ve kaşeli banka hesap dökümleri, birikiminizi gösteren imzalı ve
kaşeli banka hesap dökümleri

•

Seyahat Sağlık Sigortası: Global Vize danışmanınız tarafından temin edilecektir.

•

Otel ve Uçak rezervasyonları: Global vize danışmanınız tarafından hazırlanmaktadır.

Öğrenci iseniz:
•

Vize Başvuru Formu: Global Vize danışmanınız tarafından doldurulacaktır.

•

Talep edilen vize bitiş tarihinden itibaren en az 6 ay geçerli pasaportunuzun fotokopileri

•

T.C. Kimlik Fotokopileri

•

Öğrenci Belgesi (İngilizce ve Türkçe)

•

İngilizce Transkript

•

Dilekçe Global vize danışmanından örnek talep edebilirsiniz.

•

Tüm Aile bireylerini gösteren Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği: E-devletten barkodlu olması şartıyla
alabilirsiniz.

•

2 Adet Biometric Fotoğraf

•

18 yaşından küçük iseniz Muvafakatname

•

Sponsor yazısı

•

Size sponsor olacak kişinin işyeri evrakları (Görev Tanım Yazısı, Vergi Levhası, Ticaret Sicil Gazetesi,
İmza Sirküleri, Faaliyet Belgesi ve Son Üç Aylık Maaş Bordrosu) ve banka hesap dökümleri

•

Seyahat Sağlık Sigortası: Global Vize danışmanınız tarafından temin edilmektedir.

•

Otel ve Uçak rezervasyonları: Global Vize danışmanınız tarafından hazırlanmaktadır.
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ADIM ADIM DüNYANI
DEĞİŞTİR!
ADIM 2
KARAR AŞAMASI
İlk görüşmelerde elde edilen veriler ışığında ülke, şehir,
üniversite ve kolejler üzerinde karşılaştırmalı analizler
yapılır.En uygunlar listelenir. Okulların internet sitesi ve
broşürleri incelenir. Gerekirse bazı ayrıntılar için okullarla
hemen irtibata geçilir bilgiler alınır.
Çok kapsamlı son değerlendirme sonucu öğrenciye en
uygun okul, kolej veya üniversiteye karar verilir.
(Üniversite lisans ve yüksek lisans için birkaç farklı
üniversiteye başvuru yapılabilir) ve kursun detayları,
maliyetleri tespit edilir.
Maliyetler tek tek yazılarak net rakamlar ortaya çıkarılır.

ADIM 1
ÖN GÖRÜŞME ve DANIŞMANLIK
Danışmanlarımız, öğrencinin eğitim durumu, dil seviyesi,
ihtiyaçları ve kariyer hedeflerine göre öğrenci analizi
yapar.
Öğrencinin dil, yaz okulu, sertifika, üniversite lisans,
yüksek lisans, staj vs programların hangisine uygun
olduğu tespit edilir.
Eğitim alınmak istenen ülkenen vize koşulları
değerlendirilir ve öğrencinin vize analizi yapılır.
Öğrencinin hangi ülke veya ülkeler için uygun olduğu,
ülkenin hangi şehirlerinde uyumlu olabileceği, şehrin
sosyal, kültürel ve yaşam koşulları değerlendirilir.
Öğrencinin bütçe analizi yapılır, ihtiyaç ve bütçesine en
uygun program seçilir. Bazı programlar için kısmi burs
veya özel indirim olanaklarından öğrencinin yararlanıp
yararlanamayacağı tespit edilir.
Öğrencinin dil, sertifika, lisans, yüksek lisans
programlarına ne zaman başlayabileceği vize, mali durum,
öğrencinin durumu, okulların kabul kriterlerine göre tespit
edilir.
Üniversite lisans ve yüksek lisans başvurusu yapan
öğrencilerin not ortalaması, referansları, Toefl, Ielts gibi
sınav sonuçları veya sınav günleri tespit edilir.
Öğrenci mutlaka (öğrenci aksini istemedikçe) TC. Milli
Eğitim Bakanlığına Bağlı olan kurumumuz Oxford House
College dil seviye tespit sınavına (yazılı ve sözlü) alınır ve
öğrencinin dil seviyesi daha ilk görüşmede belirlenir ve ne
tür programlara katılabileceği yeniden değerlendirilir.
Dileyen öğrenci bu aşamada Oxford House CollegeIstanbul okulu bünyesinde genel İngilizce, konuşma
sınıfları, Toefl, IELTS, mesleki İngilizce kurslarına özel
fiyatlar ile katılabilirler. Yurtdışına çıkmadan önceki 1-2
aylık kurslar öğrenciye yurtdışındaki ilk haftalarında
çok yarar sağlayacaktır.

ADIM 7
OKULUN İLK GÜNÜ
Okulun ilk günü eğitim göreceğiniz binayı, çevreyi,
okulda çalışan insanları, ve okulun sistemi ve düzenini
tanıtan bir oryantasyana düzenlenir.
Her ne kadar Oxford House College’in yazılı ve sözlü
testini yapmış ve seviyeniz belirlenmiş olsa dahi gittiğiniz
okulun kendi testlerini de okulun ilk günü yapmak
zorundasınız. Genelde OHC’nin test sonucu ile aynı
seviyede olunmasına rağmen bu test zorunludur ve bu
test sonucuna göre sizi uygun sınıfa gönderirler.
Seviye tespit sınavı sonucu gönderildiğiniz sınıfla ilgili bir
sorununuz olursa okul yetkilileri ile görüşebilirsiniz. İlk
hafta uyum dönemi olduğu için hem okulda hem
konaklamada ve genel olarak ortama uyumda sorunlar
yaşanabilir. Hassas olan ilk haftada acele kararlar
verilmemesi ve sorun halinde mutlaka Danışmanınız ve
Okuldaki yetkililerile görüşmeniz gerekir. Danışmanlarımız
öğrenci ile ilk haftanın sonunda irtibata geçer ve ilk
izlenimleri alır.
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ADIM 6
GİDİŞ İÇİN SON KONTROLLER
Konaklaması aile yanında olacaklar mutlaka gidişten 1 gün
önce aileye telefon ile varış saatlerini bildirmelidirler.
Dilerseniz bu işlemi Danışmanınız ile beraber yapabilirsiniz.
Valizlerin hazırlığı, valiz kilo kurallarına uygunluk,
yanınızda götürmeniz gereken eşyalar ve götürmemeniz
gerekenler nelerdir ?
Dış hatlar uçuşu için hareket saatinden en az 2 saat önce
havalimanında olunuz. Online Check In işlemi yaparsanız
dilediğiniz koltuğu seçebilirsiniz. Danışmanlarınız bu
konuda yardımcı olabilir.
Ulkeye vardığınızda gümrük girişinde pasaport kontrolü
yapılır. Size niçin geldiğiniz ve ne kadar kalacağınıza dair
sorular sorulur. Mutlaka Goobye Pack yanınızda olsun ve
istenildiği takdirde evraklarınızı gösteriniz.
Eğer karşılama istemiş iseniz, pasaport konrolü
sonrasında, çıkışta karşılayacak kişi öğrencinin ismi veya
okulun ismi yazan bir tabela ile öğrenciyi bekler.
Karşılayacak kişi ile buluşma olmamış ise mutlaka en
yakın” information” masasına gidilip, oradaki kişiye acil
telefon numaraları listesinde ismi olan karşılayacak kişiyi
aratmalı veya kendisi aramalıdır.
Karşılayacak kişi sizi doğrudan kalacağınızı eve veya
yurda götürecektir.Aile yanında kalan öğrenciler aile ile
tanışır ve okulun ilk günü olacak ertesi güne hazırlık
yaparlar.Aile ertesi gün okula nasıl gideceğini öğrenciye
anlatır.Yurt konaklamada olacak öğrenci ise okul
arkadaşlarıyla tanışır ve yurt görevlisi tarafından gerekli
talimatlar kendisine verilir.

ADIM 3
KAYIT AŞAMASI
Danışmanlarımız eğitim durumu, dil seviyesi, ihtiyaçlar ve
kariyer hedeflerine göre öğrenci analizi yapar.
Öğrencinin dil, yaz okulu, sertifika, üniversite lisans,
yüksek lisans, staj vs programların hangisine uygun
olduğu tespit edilir.
Eğitim alınmak istenen ülkenen vize koşulları
değerlendirilir ve öğrencinin vize analizi yapılır.
Öğrencinin hangi ülke veya ülkeler için uygun olduğu,
ülkenin hangi şehirlerinde uyumlu olabileceği, şehrin
sosyal, kültürel ve yaşam koşulları değerlendirilir.
Öğrencinin bütçe analizi yapılır, ihtiyaç ve bütçesine en
uygun program seçilir. Bazı programlar için kısmi burs
veya özel indirim olanaklarından öğrencinin yararlanıp
yararlanamayacağı tespit edilir.
Öğrencinin dil, sertifika, lisans, yüksek lisans
programlarına ne zaman başlayabileceği vize, mali durum,
öğrencinin durumu, okulların kabul kriterlerine göre tespit
edilir.
Üniversite lisans ve yüksek lisans başvurusu yapan
öğrencilerin not ortalaması, referansları, Toefl, Ielts gibi
sınav sonuçları veya sınav günleri tespit edilir.
Öğrenci mutlaka (öğrenci aksini istemedikçe) Oxford
House College dil seviye tespit sınavına (yazılı ve sözlü)
alınır ve öğrencinin dil seviyesi daha ilk görüşmede
belirlenir ve ne tür programlara katılabileceği
tekrardan değerlendirilir.

ADIM 4
VİZE BAŞVURUSU VE SONUÇLANMASI
Öğrenciye verilen vize evrak listesini hazırlayan öğrenci
evrakları danışmanına teslim eder. Danışman evrak
listesini tek tek kontrol eder ve eksiksiz teslim alır. Eksiklik
var ise acilen giderilmesini talep eder.
Evrakları eksiksiz teslim edilmiş ise danışmanlar kağıt
üzerinde veya gerekli ise online olarak ilgili ülkenin vize
formunu doldurmaya başlar ve hatasız bir şekilde
başvuru formu doldurulur.Başvuru formunun eksiksiz,
hatasız ve anlaşılır doldurulması çok önemlidir.
Bu esnada vize için randevu veren ülkelerden öğrencinin
vize randevusu alınır.
Dosyası hazır ve başvuru formu doldurulmuş vize dosyası,
randevulu ise öğrenci daha önce organize edilmiş
randevu günü konsolosluğa gönderilir. Eğer ilgili
konsolosluk tarafından sadece dosyanın eksiksiz
gönderilmesi isteniyor ise Oxford House tarafından dosya
konsolosluklara gönderilir.
Danışmanlarımız üst bir yazı olarak konsolosluğa hitaben
öğrencinin işlemlerinin Kurumlarımız tarafından
yapıldığına dair bir ön yazı sunar.

ADIM 5
GİDİŞE HAZIRLIK
Vizesi olumlu şekilde sonuçlanan öğrencinin (bu süreç
döneme ve ülkeye göre 2-12 hafta arası sürebilir) acilen
konaklama, karşılama ve uçak bileti rezervasyonu
kesinleştirilir. Okula hemen vizenin olumlu bilgisi verilir.
Öğrencinin uçak biletini acilen alması istenir. Öğrencinin
uçak bileti en uygun uçuş fırsatı ve fiyatı ile TÜRSAB
üyesi GLOBAL VİZYON’un bünyesinde bulunan YET
TRAVEL tarafından organize edilir.
Öğrenci karşılama istemiş ise okuldan son teyit alınır ve
karşılama kesinleştirilir.
Öğrenci okul ücreti ve konaklama ücretini faturadaki
rakam üzerinden öder. Okul ücretinin tamamı, konaklama
ücretinin ise (aksi belirtilmedikçe en az 1 ayı) ödenmelidir.
Öğrenci için özel hazırlanmış Goodbye Pack hazırlanır; Bu
dosyanın içine; vizeli olarak pasaportunuz, okul kabul
mektubunuz, okulun ve konaklamanın adres ve haritaları,
konaklama yazısı, giriş çıkış tarihleri ve aile yanı
konaklamada dikkat edilecek hususlar yazısı, okulun
faturası ve ödeme makbuzu, karşılama konfirmasyon
belgesi, acil bir durumda ilgili kişilerin telefonları, varsa
sağlık ve yolculuk sigorta poliçesi, elektronik uçak
biletinin çıktısı eklenir ve öğrenciye teslim edilir.

ADIM 8
EĞİTİM SÜRECİNİZDE YANINIZDAYIZ
Global Vizyon ve Oxford House Yurtdışı Eğitim
Danışmanları öğrenci, ailesi ve okulu ile düzenli irtibatta
olur ve öğrencinin akademik gelişimi ve diğer konuların
takipçisi olur. Her şeyin planlandığı gibi gitmesini
sağlamaya çalışır.
Konaklama veya kurs konusunda problem olduğu
takdirde okul yetkilileriyle anında irtibata geçer ve gerekli
değişikliklerin yapılmasını ve öğrenciye izah edilmesine
yardımcı olur. Her ne kadar Danışmanlarımız her zaman
yardıma hazır olsa da, öğrencinin sorunlarını okul
yetkililerine ilk aşamada aktarmalarını tavsiye ediyoruz.
Bu sayede öğrenci İngilizce olarak kendi sorunlarını
çözebilir ve yurtdışı eğitimin en önemli yararlarından birisi
olan ayakları üzerinde durabilme ve sorun çözebilme
yetisini geliştirir.
Yurtdışında eğitim yapan öğrenci, eğer okul değiştirme,
program değiştirme yapmak ister ise Danışmanları bu
konularda yardımcı olmaya devam eder. Özellikle dil
eğitimi sonrası lisans ve yüksek lisans yapmak isteyen
öğrencilerin başvuruları yapılır.

LAN

GUAGE SCHOO

L
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GLOBAL VİZYON

YURTDIŞI EĞİTİM, DANIŞMANLIK KAYIT İŞLEMLERİ ve GENEL KOŞULLARI
GLOBAL VİZYON yurtdışı okullarının Türkiye resmi temsilcisi olduğu için öğrenciden
ekstra danışmanlık ücreti almaz. GLOBAL VİZYON ücretini temsilcisi olduğu yurtdışı
okullarından alır. Fiyat listesinde bulunan okulların büyük bölümünün Türkiye temsilcisi
olarak okula kayıt işlemleri ücretsiz olarak danışmanlarımız tarafından yapılır. Ayrıca
; konaklama,vize ,uçak bileti ve havalimanı karşılamalarınız organize edilir. Bazı
Yurtdışı Devlet üniversitelerine yapılan dil kursu ve diğer programlara kayıt işlemleri
için GLOBAL VİZYON tarafından belirlenen miktarda danışmanlık ücreti alınır. Bu
ücret karşılığı öğrenci adına tüm yazışmalar yapılır. Okul kabul mektupları getirilir.
Konaklama, uçak bileti ve vize işlemleri organize edilir.
Ne zaman ve nasıl kayıt yaptırmalıyım ?
Gitmek istediğiniz okulu
GLOBAL VİZYON
danışmanları ile birlikte belirledikten sonra dil
okuluna başlamak istediğiniz tarihten en az 6 -8
hafta önce kayıt yaptırmanızda fayda vardır. Okul
kayıt ve vize işlemlerinin rahat yürütülmesi ve
konaklayacağınız yerin isteklerinize uygun olabilmesi
için tavsiyemiz en az 8 hafta öncesinden müracaat
yapılmasıdır. Üniversite lisans ya da yüksek lisans
eğitimi başvurularınızı okul başlamadan en az 6 ay
önce yapmalısınız. Çok popüler üniversiteler için 10
ay önce başvuru yapılmalıdır.
Dil okulları ve sertifika programlarına kayıt için dergide
bulunan başvuru formu doldurulmalı, İngiltere dil
okulları için 100 Sterlin depozit ve diğer ülkeler için
250 Dolar veya 250 Euro depozit ödenmelidir.
Üniversite lisans veya yüksek lisans kayıtları için
arka sayfadaki ön başvuru formu doldurulmalı ve
form üzerinde yazan gerekli belgeler GLOBAL
VİZYON Üniversite Yerleştirme Departmanına teslim
edilmelidir. Ön başvuru esnasında ülkeye göre
belirlenen danışmanlık ücreti ödenmelidir.
OKUL ve ÖĞRENCİ arasındaki ilişkide OKULUN kendi
sözleşmesi geçerlidir. GLOBAL VİZYON
verdiği
hizmetlerdeki rolü, ÖĞRENCİ’nin taleplerini OKUL’a;
OKUL’un taleplerini de ÖĞRENCİ’ye iletmektir.
OKUL’un, ÖĞRENCİ’ye taahhüt ettiği hizmetleri
yerine getirmemesi veya ÖĞRENCİ ile OKUL arasında
oluşan ihtilaf ve zararlardan dolayı GLOBAL VİZYON
sorumlu tutulamaz. OKUL’un eğitim kalitesinden
doğrudan OKUL ve OKUL’a yeterlilik belgesi veren o
ülkenin resmi makamları sorumludur.
Konaklama : Başvuru formunda tercih ettiğiniz
konaklama tipini özel isteklerinizi belirtiniz. Okullar
mümkün olduğunca sizin istekleriniz doğrultusunda,
konaklama bulmaya çalışacaktır. Özellikle, okula yakın

ailelerde konaklama isteyenlerin mümkün olduğunca
erken müracaat yapmaları gerekir.
Konaklamalar sadece eğitim alınan süre için geçerlidir.
OKUL’un eğitim vermediği Noel veya Sömestre
tatillerinde, ÖĞRENCI konaklama için ek ödeme
yapmayı kabul eder. Tatil dönemlerinde ÖĞRENCI
barındığı yeri tamamen boşaltmamışsa, barınma
ücretini aynen ödemeye devam eder. Konakladığı yeri
değiştirmek isteyen ÖĞRENCI’den OKUL konaklama
ayarlama ücreti talep edebilir.
Ulaşım : GLOBAL VİZYON öğrencilerin uçak
rezervasyonlarını havayollarından özel indirimli
öğrenci fiyatları üzerinden yapar. Ancak öğrenci
kendisi daha uygun bir fiyat veya ulaşım aracı bulmuş
ise biletini kendisi temin edebilir. Okul temsilcileri
tarafından okula en yakın havalimanında karşılanmak
istiyorsanız başvuru formunda belirtmeniz gerekir.
Havalimanı transferleri isteğe bağlı olup gidilecek
uzaklığa göre değişir. Havalimanı transferleri günün
her saatinde yapılır.
İptal ve Ücret İadesi : Öğrenci kursun başlangıç
tarihinden en az 1 ay öncesi iptal ederse 250 USD
kesinti yapılır. Daha kısa süreli iptallerde ise okulun
uyguladığı iptal prosedürü uygulanır. Vize alınmaması
durumunda kayıt sırasında alınan depozito iade
edilmez. Bu depozito okulun kayıt ücreti ve diğer
masraflar için kesilir.
ÖĞRENCI kaydolduğu okul için ödediği konaklama ve
eğitim ücretlerini üçüncü bir kişiye devredemez, ancak
mücbir sebeplerden dolayı okulun başlamasından 1
(bir) hafta öncesine kadar haber vermek koşuluyla
eğitime başlayacağı tarihi en fazla 6 (altı) ay süreyle
erteleyebilir. Erteleme işlemi sadece okulun eğitim
programı için geçerlidir. Konaklama ertelemesi
yapılırken, en fazla 2 (iki) haftalık konaklama ücreti
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kadar ceza ödenmesi gerekir. Erteleme işleminin
yapılabilmesi için, mücbir sebebin varlığını ispat
etmek, öğrencinin sorumluluğundadır.

Devamsızlık: Kurs süresince devamsızlık yapılamaz.
Yapılması durumunda telafisi için ücretsiz ek kurs
verilmez.

ÖĞRENCİ, OKUL ücretinin tamamını vizesinin
onaylanmasını takiben 1 (bir) hafta içinde, GLOBAL
VİZYON aracılığıyla, alıcı ve aracı banka transfer
ücretleri dahil olarak öder.
OKUL’daki eğitimin
başlamasına, 1 haftadan daha az bir süre kaldıysa,
ÖĞRENCİ bu ödemeyi bekleme yapmadan hemen
yapmalıdır. ÖĞRENCİ, bu ücretlerin OKUL’un ücretleri
olduğunu, GLOBAL VİZYON ile bir ilgisi olmadığını
ve GLOBAL VİZYON’tan
geri istenemeyeceğini
kabul eder.

Öğrencinin Korunması ve Güvencesi: GLOBAL
VİZYON temsil ettiği okulların tümü ülkelerinde
yetkili kurumlarca onaylı olup, belirli standartlara
sahip kurumlardır. Okulların tümü öğrencilerine en iyi
hizmet vermek zorundadır. Ayrıca, GLOBAL VİZYON
Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği “ TÜRSAB” üyesi,
bünyemizdeki OXFORD HOUSE College ise T.C
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA bağlı bir kurumdur.
Her iki kurumda tüketici haklarının korunması
konusunda TÜRSAB ve T.C Milli Eğitim Bakanlığı
yönetmeliğine ve iş ahlakına uymayı taahhüt etmiştir.
Mali Sorumluluk : Mal ve can kaybı veya yaralanma
nedeniyle GLOBAL VİZYON ve OXFORD HOUSE
herhangi bir mali sorumluluk taşımaz. Öğrenciye
sigorta yapılması tavsiye edilir.

Kursu yarıda kesmek: Her okulun kendine göre
kuralları vardır. Fakat genellikle kurs başladıktan
sonra süreniz bitmeden kursu bırakmak isterseniz
isteğinizi en az 4 hafta öncesinde okul idaresine
bildirmelisiniz. Bu durumda 4 hafta boyunca öğrenci
okula devam etmek zorundadır. Bu süre sonrası için
iade yapılır. Kursu yarıda bırakmak isteyen öğrenci,
nedenlerini yazılı bir biçimde bildirmek zorundadır.
Bu bildirim doğrudan GLOBAL VİZYON‘a veya okula
yapılmalıdır. Kursu yarıda bırakmak isteyen öğrenci
eğer geçerli sebeplerle iptal ediyorsa iade yapılır.
Kursunu yarıda bırakan öğrenci normal koşullarda
Türkiye’ye geri dönmek zorundadır. Okuldan veya
programdan memnun kalmama durumunda ise
öğrenci niçin memnun kalmadığını detaylı bir
biçimde GLOBAL VİZYON veya okula bildirmek
zorundadır. Eğer, öğrencinin şikayet ettiği sorunlar
çözülemeyecek durumda ise ya başka bir okula
transferi yapılır ya da ödemiş olduğu ücret iade edilir.

Öğrencinin Sorumluluğu: Öğrenci eğitim gördüğü
ülkenin yasalarına, okul kurallarına uymak zorundadır.
Aksi takdirde programla ilişkisi kesilebilir. Bu durumda
ödemiş olunan ücretler iade edilmez.
ÖĞRENCİ, belirtilen süre içinde yapması gereken
ödemeyi yapmaması durumunda OKUL’un vizenin
iptali için gerekli işlemleri başlatabileceğini kabul
eder. Bu durumda, öğrencinin ilgili ülkeye girişi
mümkün olmayabilir.
Vizesini alan öğrencinin GLOBAL VİZYON’a ödediği
depozito tutarı OKUL’a yapılacak toplam ödemeden
düşülür.

OKUL’un kendi yönetmeliği veya ilgili ülkenin vize
kanunları gereği, nedeni ne olursa olsun ÖĞRENCİ’nin
yapacağı her tür iptallerde, ÖĞRENCİ’ye para iadesi
yapılması mümkün olamayabilir. Ancak, OKUL’un
eğitime devam etmemesi, eğitime ara vermesi
veya kanunların emrettiği durumlarda ve OKUL
yönetmeliğinin buna izin vermesi hallerinde, GLOBAL
VİZYON’un öğrenciye sunduğu vize rehberlik ve
öğrenci danışmanlık bedeli ve ÖĞRENCİ’ye yapılan
(ücretsiz veya indirimli uçak bileti, eğitim veya
konaklama hediyesi gibi) promosyon masrafları,
OKUL’un yapacağı iade tutarından düşülür.
Sağlık Sigortası: ABD, Kanada ,Avustralya ve Avrupa
ülkelerine gidecek tüm öğrencilerin zorunlu kaza ve
sağlık sigortası yaptırması gerekir. İngiltere ve diğer
ülkeler için zorunluluk yoktur ancak tavsiye edilir.
Sigorta poliçesi, yurtdışındaki okullar tarafından
sigorta şirketlerine yaptırılır ve kaza, hastalık, kayıp
veya çalınan bagaj ve kişisel eşyaları kapsar. Ödenecek
prim miktarı Amerika ve Avrupa okulları için aylık
40-50 dolar, İngiltere için aylık 15-20 Sterlin, Kanada
için aylık 60-70 Kanada Doları, Avustralya için ise
50-60 Avustralya doları civarındadır. Türkiye’den
herhangi bir kurumdan sağlık sigortası olanlar, bu
sigortanın yurtdışında geçerli olup olmadığını sigorta
şirketinden öğrenmelidir.
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Şimdi Global Vizyon ile
GLOBAL BİR VİZYON Kazanma Zamanı...

Detaylı Bilgi ve Başvurularınız için Bize Ulaşın.
İSTANBUL MERKEZ OFİS
İstiklal Caddesi Kallavi Sokak No:1 Leon Apartmanı Kat 3-4 Beyoğlu İstanbul 344430 Türkiye
(St. Antuan Katolik Kilisesi Karşısı)

global_vizyon

globalvizyoncom

0533 571 03 91

GlobalVizyon

GÖKTÜRK

İNGİLTERE

KANADA

530 150 78 02

+44 7444 100437

+1 647 572 60 84
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85

oxfordhousewat

ohcwat

ohcwat

