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GEORGIAN@ILAC TORONTO
Georgian@Ilac İle Toronto’nun Merkezinde Eğitim Alıp

Mezuniyet Sonrası Çalışma İzni Hakkına Sahip Olabilirsiniz.

1 Yıl Eğitim Al, 1 Yıl Daha Kanada’da Oturum ve Çalışma Hakkına Sahip Ol

2 Yıl Eğitim Al, 3 Yıla Kadar Oturum ve Çalışma Hakkına Sahip Ol

Georgian College, Toronto’nun en çok tercih edilen devlet kolejlerindendir. Diploma 
ve lisans sonrası sertifika programları ile sıklıkla öğrenci alan okul artık ILAC 
International College Toronto bünyesinde de ders vermekte. Georgian College’dan 
alacağınız eğitimi ILAC College bünyesinde alabilir, Georgian@ILAC ile Toronto 
merkezinde hem okuyup hem de çalışabilirsiniz.

Georgian@ILAC Programlarının Avantajları Nelerdir?

Georgian@ILAC ile hem lise hem de lisans mezuniyetiniz sonrasında eğitim 
alabilirsiniz. 1 yıllık bir programdan mezun olduktan sonra Kanada’da 1 yıl daha 
oturum ve çalışma hakkı alabilirsiniz. 2 yıllık bir programdan mezun olduktan sonra 3 
yıla kadar oturum ve çalışma izni hakkına sahip olabilirsiniz. 

Ayrıca İngilizce düzeyi yeterli olmayan öğrenciler için de ILAC International Language 
Academy of Canada bünyesinde 12 haftalık ücretsiz online ILAC KISS dil eğitim 
desteği verilmektedir.

Georgian@ILAC’dan 8000 CAD’e Kadar Burs İmkânı!

Georgian@ILAC, bu yıl içerisinde eğitimlerine başlayacak öğrencilere 8000 Kanada 
dolarına kadar burs imkânı sunuyor! 1 yıllık programlar için 4000 CAD, 2 yıllık 
programlar için ise 8000 CAD burs imkanı bulunuyor. Burslardan faydalanmak 
isteyen öğrencilerin 2023 yılı içerisinde kayıtlarını yaptırmaları ve okul depozitolarını 
ödemeleri gerekmektedir.
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Georgian@ILAC Programlarına Kimler 
Katılabilir?

Georgian@ILAC diploma programlarına;
• Lise veya 2 yıllık üniversite mezunu
• 18 yaşından büyük
• IELTS 6.0 düzeyinde İngilizce dil bilgisi olan (TOEFL, PTE gibi sınavlar da geçerlidir)

Georgian@ILAC Graduate certificate programlarına;
• 4 yıllık üniversite mezunu
• IELTS 6.5 düzeyinde İngilizce dil bilgisi olan (TOEFL, PTE gibi sınavlar da geçerlidir)

Georgian@ILAC Programlarına Başvuru için Gereken Evraklar Nelerdir?
• Diploma
• Transkript
• CV
• İngilizce Yeterlilik Belgeleri

Georgian@ILAC Programları
Georgian@ILAC bünyesinde hem lise hem de üniversite mezunlarının katılabileceği 
ondan fazla program bulunmaktadır. Programların detaylarını aşağıda okuyabilir, 
program ücretlerini de açıklamaların sonunda bulunan tablodan görebilirsiniz.

DİPLOMA PROGRAMLARI 
Business Diploma
Öğrenciler Business Diploma programında insan ve süreç yönetimi odaklı olarak 
işletmenin temellerini öğrenirler. Ekonomi, muhasebe, pazarlama ve insan kaynakları 
dersleri ile gelecekteki kariyer ve eğitimleri için temeller oluştururlar. İnsan ve süreç 
yönetimi eğitimi alan öğrenciler mezuniyetleri sonrasında bu alanlarda kariyerlerine 
başlayabilir veya Graduate certificate programları ile eğitimlerine bir üst seviyede 
devam edebilirler.

Business Diploma with Co-Op
Business diploma programının co-op dönemi ile birleştirilmiş halidir. Öğrenciler 4 
dönemlik eğitimlerinin son döneminde co-op dediğimiz çalışma dönemine başlarlar.

Computer Programming Diploma
Yazılım, web geliştirme ve tasarım alanları üzerine odaklanan bu programda öğrenciler 
Arduino, ASP.NET, C#, Java, JavaScript, HTML/CSS, PHP ve Swift gibi yazılım dilleri 
ile bilgisayar programcılığı eğitimi alırlar. Öğrenciler bilgisayar ve telefon için olan 
yazılım sistemlerini öğrenerek problem çözme, sorun giderme ve sistem geliştirme 
konularında deneyim kazanırlar.
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Computer Systems Technician-Networking Diploma with Co-Op
Bu programda öğrenciler sistem geliştirme, ağ oluşturma, Cloud ve güvenlik alanlarında 
eğitim alırlar. Resmi bir Cisco Networking Academy partneri olarak, sertifikalı eğitimciler 
tarafından endüstriye hazırlanırlar. 4 dönemden oluşan bu programda da öğrenciler son 
dönemleri olan co-op döneminde öğrendikleri bilgileri sektörde pratiğe dökerler.

Office Administration-Health Services
Öğrenciler bu programda sağlık alanında yönetim becerilerini en başarılı şekilde nasıl 
kullanabileceklerini öğrenirler. Öğrenciler tıbbi belge üretimi, tıbbi terminoloji, tıbbi 
teknoloji, insan anatomisi ve tıbbi etik gibi konularda eğitim alarak iş ve hasta yönetiminin 
gerekliliklerini öğrenir. Ayrıca Electronic Medical Records (EMR) sistemi ile tanıştırılan 
öğrenciler tıbbi bilgi yönetim sistemlerine de hakim olmuş olurlar.

GRADUATE CERTİFİCATE PROGRAMLARI
Business Management Certificate
Bu programdan mezun olan öğrenciler gelecekteki kariyerlerine kullanmak üzere 
araştırma, analiz ve yönetim gibi işletme alanında değerli birçok konuda donanım 
kazanmış olacaklar. 

Global Business Management Certificate
Global Business Management Programı, öğrencilerini birçok farklı eğitim ve kariyer 
geçmişi ile gelen yerel ve uluslararası çalışanlarını yönetebilme becerilerini geliştirmeleri 
için hazırlanmıştır. Öğrencilerin insan ve finansal kaynak yönetimi için gerekli olan 
becerileri kazanmalarına yardımcı olur. İlk yılında bu konuların temellerini atan programın 
ikinci yılı ise öğrenilen bu temel bilgiler kullanılarak daha derin bir eğitim sunmaktadır. 
Bu program öğrencilerde kültürel olarak çeşitli ortamlarda takım olarak çalışmayı ve 
liderlik becerilerini arttırmaya yardımcı olur. 

Human Resources Management Certificate with Co-Op
İnsan kaynakları yönetimi sertifika programı öğrencilerini insan yönetimi konusunda 
uzmanlaştırmak için hazırlanmıştır. Daha iyi bir işçi-işveren ilişkisini daha iyi öğrenmelerini 
sağlayan bu programın son dönemi olan co-op döneminde de öğrenciler programdan 
kazandıkları bilgileri pratiğe dökmektedir.
**Human Resources Managament Certificate Programına başvuru yapmak isteyen 
öğrencilerin başvurmadan önce bir essay yazmaları gerekmektedir.

Marketing Management Certificate
Pazarlama yönetimi sertifika programı ile öğrenciler şirketler arasındaki ilişkileri nasıl 
daha profesyonel bir şekilde yöneteceklerini öğrenmektedirler. Analitik ve yaratıcı 
çözümler kullanan öğrenciler reklamcılık, tanıtım, halkla ilişkiler, pazarlama yönetimi 
gibi alanların temellerini atarlar. Mezun olan öğrenciler yerel, uluslararası ve online 
pazarlarda kariyerlerine başlayabilirler.

Project Management Certificate
Proje yönetimi sertifika programı ile öğrenciler sektörde yeni oluşan alanların başarıya 
ulaşması için gerekli olan becerileri öğrenirler. Öğrenciler liderlik, işletme, stratejik 
yönetim ve teknik yönetim gibi alanlarda uzmanlaşarak kariyerlerine katkı sağlarlar.
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Supply Chain Management-Global Certificate
Dünyanın iş gücü noktasında en çok ihtiyaç duyduğu tedarik zinciri yönetimi alanında 
eğitim alan öğrenciler lojistik, sorun giderme, uluslararası ve yerel ticaret hakkında 
uzmanlaşarak gelecekteki kariyerlerine katkı sağlarlar.

Computer Systems Technician-Networking Diploma with Co-Op
Bu programda öğrenciler sistem geliştirme, ağ oluşturma, Cloud ve güvenlik alanlarında 
eğitim alırlar. Resmi bir Cisco Networking Academy partneri olarak, sertifikalı eğitimciler 
tarafından endüstriye hazırlanırlar. 4 dönemden oluşan bu programda da öğrenciler son 
dönemleri olan co-op döneminde öğrendikleri bilgileri sektörde pratiğe dökerler.

Office Administration-Health Services
Öğrenciler bu programda sağlık alanında yönetim becerilerini en başarılı şekilde nasıl 
kullanabileceklerini öğrenirler. Öğrenciler tıbbi belge üretimi, tıbbi terminoloji, tıbbi 
teknoloji, insan anatomisi ve tıbbi etik gibi konularda eğitim alarak iş ve hasta yönetiminin 
gerekliliklerini öğrenir. Ayrıca Electronic Medical Records (EMR) sistemi ile tanıştırılan 
öğrenciler tıbbi bilgi yönetim sistemlerine de hakim olmuş olurlar.

GRADUATE CERTİFİCATE PROGRAMLARI
Business Management Certificate
Bu programdan mezun olan öğrenciler gelecekteki kariyerlerine kullanmak üzere 
araştırma, analiz ve yönetim gibi işletme alanında değerli birçok konuda donanım 
kazanmış olacaklar. 

Global Business Management Certificate
Global Business Management Programı, öğrencilerini birçok farklı eğitim ve kariyer 
geçmişi ile gelen yerel ve uluslararası çalışanlarını yönetebilme becerilerini geliştirmeleri 
için hazırlanmıştır. Öğrencilerin insan ve finansal kaynak yönetimi için gerekli olan 
becerileri kazanmalarına yardımcı olur. İlk yılında bu konuların temellerini atan programın 
ikinci yılı ise öğrenilen bu temel bilgiler kullanılarak daha derin bir eğitim sunmaktadır. 
Bu program öğrencilerde kültürel olarak çeşitli ortamlarda takım olarak çalışmayı ve 
liderlik becerilerini arttırmaya yardımcı olur. 

Human Resources Management Certificate with Co-Op
İnsan kaynakları yönetimi sertifika programı öğrencilerini insan yönetimi konusunda 
uzmanlaştırmak için hazırlanmıştır. Daha iyi bir işçi-işveren ilişkisini daha iyi öğrenmelerini 
sağlayan bu programın son dönemi olan co-op döneminde de öğrenciler programdan 
kazandıkları bilgileri pratiğe dökmektedir.
**Human Resources Managament Certificate Programına başvuru yapmak isteyen 
öğrencilerin başvurmadan önce bir essay yazmaları gerekmektedir.

Marketing Management Certificate
Pazarlama yönetimi sertifika programı ile öğrenciler şirketler arasındaki ilişkileri nasıl 
daha profesyonel bir şekilde yöneteceklerini öğrenmektedirler. Analitik ve yaratıcı 
çözümler kullanan öğrenciler reklamcılık, tanıtım, halkla ilişkiler, pazarlama yönetimi 
gibi alanların temellerini atarlar. Mezun olan öğrenciler yerel, uluslararası ve online 
pazarlarda kariyerlerine başlayabilirler.
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Project Management Certificate
Proje yönetimi sertifika programı ile öğrenciler sektörde yeni oluşan alanların başarıya 
ulaşması için gerekli olan becerileri öğrenirler. Öğrenciler liderlik, işletme, stratejik 
yönetim ve teknik yönetim gibi alanlarda uzmanlaşarak kariyerlerine katkı sağlarlar.

Program Ücretleri ve Süreleri
Program ücretleri 1 yıllık programlar için toplam 1 yıl, 2 yıllık programlar için de toplam 2 
yıllık ücretlerdir. 1 yıllık programları için 4000 CAD, 2 yıllık programlar için 8000 CAD burs 
imkanı bulunmaktadır.
Ücretler yaklaşık eğitim maliyeti olarak belirtilir ve değişiklikler olabilmektedir. Güncel 
fiyatlar hakkında bilgi almak, sizlere en uygun programı belirlemek ve kontenjanları 
yakalamak için mutlaka uzman eğitim danışmanlarımız ile iletişime geçiniz.

Program Adı Program Süresi
Ücret 

(Program 
toplam ücreti)

Başlangıç 
Tarihleri

Diploma 
Programları

Business 2 yıl $32,469 CAD

Programların 
yıl içerisinde 3 

başlangıç tarihi 
bulunmaktadır:

-Ocak
-Mayıs
-Eylül

Business Co-op 2 yıl

Computer 
Programming 

Co-op
2 yıl $32,861 CAD

Computer 
Systems 

Technician-
Networking Co-

op

2 yıl $32,781 CAD

Office 
Administraton 
Health Services

2 yıl $33,037 CAD

Graduate 
Certificate 
Programları

Business 
Management 1 yıl $17,444 CAD

Global Business 
Management 2 yıl $36,519 CAD

Human 
Resources 

Management 
Co-op

1 yıl $17,874 CAD

Marketing 
Management 1 yıl $17,444 CAD

Project 
Management 1 yıl $17,444 CAD

Supply Chain 
Management 1 yıl $17,444 CAD
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NASIL EGİTİM VİZESİ ALINIR ?
Yukarıdaki Ülkelere Eğitim Vizesi almak için belirli şartların yerine getirilmesi gerekir. 
Şartları yerine getiren kişilere büyük olasılıkla vize verilir.

Vizede Ana Sartları 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 ya da 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.

KATILACAĞINIZ PROGRAMA GÖRE BANKADA GÖSTERILMESI GEREKEN 
TUTARLAR AŞAĞIDAKİ GİBİDİR
• Work And Travel: Bankada para gösterilmesi gerekmemektedir.

• Irlanda’da Work and Study 25 haftalık eğitimin vize başvurusu için bankada para 
gösterilmesi gereken minimum tutar 10.000 Euro’dur

• Kanada 24 hafta dil eğitimi programının vize başvurusu için bankada gösterilmesi 
gereken tutar minimum 20.000 CAD’dir.

• Kanada Co-op programlarında vize başvurusu için bankada para gösterilmesi gereken 
minimum tutar 30.000 CAD’dir.

• Georgian@ILAC ve Kanada devlet kolejlerinde eğitim vize başvurusu için bankada 
gösterilmesi gereken minimum tutar 40.000 CAD’dir.

• Kanada lisans ve yüksek lisans için üniversite eğitimlerinde vize başvurusu için bankada 
gösterilmesi gereken tutar minimum tutar 50.000 CAD’dır.

• Amerika’da Maaşlı Staj Programı vize başvuru yapmak için bankada para gösterilmesine 
gerek

yoktur.

• Avustralya 24 Haftalık programa vize başvuru yapmak için bankada para gösterilmesi 
gereken tutar minimum 20.000 AUD’dir.

• Dubai’de eğitim için vize başvuru yaptığınızda bankada göstermeniz gereken bir tutar 
yoktur.

• Amerika’da CPT VE OPT hakkı veren programların vize başvurusu için bankada 
gösterilmesi gereken minimum tutar dil okullarında 10-12 bin USD; lisans ve yüksek 
lisansta ise 20-25 bin USD ’dir.

• Malta’da 24 hafta dil eğitimi vizesine başvurmanız için bankada göstermeniz gereken 
minimum tutar 6.000 Euro’dur, Avrupa’da üniversite vizesine başvuru yaptığınızda 
bankada göstermeniz gereken tutar minimum 5.000 - 20.000 Euro arasında ülkesine 
göre değişmektedir.
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Global Vizyon Eğitim ve Kariyer 
Danışmanlığı İle Başvuru Süreciniz
1. İlgili danışman ile düşündüğünüz ülke ve program hakkında detaylı bilgi alırsınız.

2. Doğru ülke ve programa karar verdikten sonra kayıt işlemleriniz başlar.

3. Bu aşamada danışmanın size ilettiği Global Vizyon kayıt formunu ve Global Vizyon 
sözleşmesini eksiksiz doldurarak danışmana gönderirsiniz.

4. Formlar eksiksiz doldurulduğunuzda danışman sizlere depozito ödemesini 
yapacağınız hesap bilgilerini gönderir. Ödeme yapıldıktan sonra dekont danışman ile 
paylaşılır.

5. Danışmanın sizden isteyebileceği pasaport, CV, transkript, diploma gibi evrakları 
danışmana bu aşamada iletmeniz gerekmektedir.

6. Gerekli belgeler teslim edildikten sonra danışman ilgili okul ve programa kaydınızı 
geçecektir.

7. Okulla ilgili işlemlerin ardından vize evraklarının yüklenebilmesi için danışman sizin 
adınıza bir Google Drive dosyası oluşturacak ve planladığınız ülkeye göre gerekli 
evrakların listesini yükleyecektir. Evrak toplama aşamasında drive linki tarafınıza 
iletilecektir.

8. Gideceğiniz ülke ile ilgili vize işlemleri Uzman Vize Danışmanı tarafından yapılır. Süreç 
boyunca eğitim ile ilgili tüm işlemleriniz Uzman Eğitim Danışmanı tarafından yapılır. 

9. Vize randevunuza girmeden önce vize danışmanı ve eğitim danışmanınızla birlikte 
oryantasyonunuz yapılır. Gerekli evraklar tarafınıza ve gerekli kuruma teslim edilir.

10. Vizenizi almanızın ardından eğitim danışmanınızın yönlendirmesi ile konaklama, 
uçak bileti, sigorta vb. yapılması zorunlu olan hazırlıklarınız yapılır. 

11. Uçuşunuzdan 1 hafta önce gidiş oryantasyonunuz yapılır. Uçuş, gümrük süreçleri, 
yanınızda bulunması gereken evraklar ile ilgili bilgilendirme ve hazırlıklarınız 
tamamlanır.

12. Sürecinizin en başından döneceğiniz güne kadar eğitim danışmanınız ulaşılabilir 
olacaktır.

Süreciniz boyunca eğitim ve vize danışmanınıza gerekli evrak ve işlemler konusunda 
vereceğiniz destek işlemlerinizin sorunsuz bir biçimde ilerlemesine katkı sağlayacaktır.
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İstiklal Cad. Kallavi Sk. No:1 Leon Apt.  Kat 3-4 Beyoğlu İstanbul 34430 Türkiye (St. Antuan Katolik Kilisesi Karşısı)
Tel: +90 212 249 19 81 Fax: +90 0212 244 42 07 e-mail: info@globalvizyon.com

www.globalvizyon.com

ALICI HESAP İSMİ :
GLOBAL VİZYON EĞİTİM TURİZM VE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ.

YAPI VE KREDİ BANKASI 495 GALATASARAY SUBESI TR 95 0006 7010 0000 0070 5076 88 USD HESAP

YAPI VE KREDİ BANKASI 495 GALATASARAY SUBESI TR27 0006 7010 0000 0070 5089 12 EUR HESAP

YAPI VE KREDİ BANKASI 495 GALATASARAY SUBESI TR 50 0006 7010 0000 0070 5276 07 AUD HESAP

YAPI VE KREDİ BANKASI 495 GALATASARAY SUBESI TR 13 0006 7010 0000 0070 5325 41 CAD HESAP

GARANTİ BANKASI 68 - GALATASARAY ŞUBESİ TR85 0006 2000 0680 0006 2942 48 TL HESAP

GARANTİ BANKASI 68 - GALATASARAY ŞUBESİ TR42 0006 2000 0680 0009 0673 79 USD HESAP

GARANTİ BANKASI 68 - GALATASARAY ŞUBESİ TR93 0006 2000 0680 0009 0887 71 EUR HESAP

GARANTİ BANKASI 68 - GALATASARAY ŞUBESİ TR49 0006 2000 0680 0009 0734 61 GBP

İŞ BANKASI 1011 - BEYOĞLU ŞUBESİ TR53 0006 4000 0011 0111 7828 25 TL HESAP

İŞ BANKASI 1011- BEYOĞLU SUBESİ TR17 0006 4000 0021 0113 3514 73 USD HESAP

İŞ BANKASI 1011- BEYOĞLU SUBESİ TR55 0006 4000 0021 0113 3514 68 EUR HESAP

İŞ BANKASI 1011- BEYOĞLU SUBESİ TR86 0006 4000 0021 0113 3514 92 CAD HESAP

AKBANK BANKASI

AKBANK BANKASI
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YUKARIDA VERMİŞ OLDUĞUM BİLGİLERİN DOĞRU OLDUĞUNU KABUL EDİYORUM. TARAFIMDAN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR NEDENLE KAYDIMIN İPTALİ 
DURUMUNDA, ÖDEMİŞ OLDUĞUM DEPOSİTONUN GERİ İADE EDİLMEYECEĞİNİ BİLİYOR VE KABUL EDİYORUM.

SIGNATURE
(İMZA)

DATE
(TARİH)

IF STUDENT UNDER 18, PARENTS SIGNATURE
(ÖĞRENCİ 18 YAŞIN ALTINDA İSE VELİSİNİZN İMZASI)

YURTDIŞI EĞİTİM BAŞVURU FORMU

NAME: SURNAME:

ADRESS:

SOURCE OF FINANCING:

WHAT IS YOUR SPONSOR’S OCCUPOTION:

HOME PHONE: CELL PHONE:

SEX:

PASSPORT NO:E-MAIL:

DATE OF BIRTH:
MM/DD/YY

PERSONEL DETAILS

NAME: SURNAME:

HOME PHONE: CELL PHONE:

E-MAIL:FAX:

EMERGENCY CONTACT

WHICH UNIVERSITY DO YOU STUDY OR GRADUATED:

WHICH DEPARTMENT DO YOU STUDY AT UNIVERSITY:

WHAT’S YOUR CLASS:

GRADUATION YEAR:

EDUCATION BACKGROUND

BEGINNER
(YENİ BAŞLAYAN)

ELEMANTARY
(BAŞLANGIÇ)

INTERMEDIATE
(ORTA)

ADVANCED
(İLERİ)

LANGUAGE LEVEL

TYPE

LENGHT OF ACCOMODATION (KONAKLAMA SÜRESİ)

SPECIAL REQUEST (ÖZEL İSTEK)

HEALTH INSURANCE (SAĞLIK SİGORTASI)

DÜZENLİ KULLANILAN İLAÇ:

DEPARTURE AND ARRIVAL DATE OF TRAVEL (SEYAHAT BAŞLANGIÇ ve BİTİŞ TARİHİ)

DEPARTURE CITY (NEREDEN SEYAHATE BAŞLAMAK İSTERSİNİZ)

ARRIVAL CITY (NEREDE SEYAHATİNİZİ BİTİRMEK İSTERSİNİZ)

BİZİ NEREDEN DUYDUNUZ

DO YOU LIKE PETS? (EVCİL HAYVAN İSTER MİSİNİZ?)

DO YOU SMOKE? (SİGARA KULLANIYOR MUSUNUZ?)

AIRPORT PICK-UP (HAVAALANI KARŞILAMA)

HERHANGİ BİR SAĞLIK SORUNU VAR MI?

HOMESTAY
(AİLE YANI)

SINGLE ROOM
(TEK KİŞİLİK)

FB
(FULL BOARD)

RESIDANCE
(YURT)

BB
BED and BREAKFAST

TWIN ROOM
(ÇİFT KİŞİLİK)

TRIPLE ROOM
(ÜÇ VE ÜZERİ)

HOTEL
(APART)

HB
(HALF BOARD)

APART

SC
(SELF CATERING)

ACCOMMODATION

NAME OF THE SCHOOL AND CENTRE (OKUL İSMİ ve MERKEZİ)

TYPE OF THE COURSE (KURS ADI)

STARTING DATE (BAŞLANGIÇ TARİHİ)

LENGTH OF COURSE (KURS SÜRESİ)

ENDING DATE (BİTİŞ TARİHİ)

HOURS PER WEEK (HAFTALIK DERS SAATİ)

COURSE DETAILS

International education & career
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Detaylı bilgi ve başvurularınız için : 
40 uzman danışmanı ile hizmet veren 
Türkiye’nin en büyük yurtdışı eğitim 
ofisi

İstiklal Caddesi Kallavi Sokak No:1 
Leon Apartmanı Kat 3-4 Beyoğlu İstan-
bul 34430 Türkiye ( St. Antuan Katolik 
Kilisesi Karşısı )
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0543 379 19 23

0530 774 46 01

530 150 78 02

GÖKTÜRK

+44 7444 100437

İNGİLTERE
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