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AVUSTRALYA
Bugüne kadar uzak mesafesi dolayısıyla öğrenciler ve ailelerin sıcak bakmadığı Avustralya’da 
dil okulu seçenekleri, teknolojinin ve ulaşım imkanlarını gelişmesiyle hak ettiği yeri bulmaya 
başlamıştır. Avustralya’nın çok sıcak kanlı, yardımsever ve güler yüzlü vatandaşlara sahip olması, 
ülkedeki suç oranlarının dünya geneline göre çok çok düşük olması, insan haklarının ön planda 
tutulması, her vatandaşın bir diğerine gösterdiği saygılı tutum bu ülkenin bir yıldız gibi parlamasını 
sağlar. Avustralya’ya öğrenim görmeye giden gençler; hiçbir ayrıma maruz kalmadan, en iyi şekilde 
ağırlanmaktadır. Avustralya; aborjin kabileleri, yağmur ormanları, egzotik canlılar, Hint ve Büyük 
Okyanus’a olan kıyılarıyla öğrencilere bambaşka bir dünyanın kapılarını aralar. Avustralya’da bir 
koalayı kucağınıza alıp sevebilir, kanguruyla hatıra pozu çektirebilir, yağmur ormanlarında keşe 
çıkabilir, balina izleme gezilerine katılabilirsiniz. Bu yönleriyle Avustralya belki de insan ömründe 
sadece bir kez yaşanabilecek deneyimleri sunmasıyla cezbedicidir. Türk öğrencilerin bu ilgisinin 
altında Avustralya’nın uzun dönem dil okulu öğrencilerine part-time çalışma izni sunması da vardır. 
Avustralya’da dil okulu programına katılan öğrenciler haftalık 20 saat part-time çalışma izni alır. 

Yaşam kalitesi sıralamasında, Avustralya dünyanın en iyisi olan Norveç’ten hemen sonra gelir. 
Gelişmiş altyapısı, dünya lideri sağlık hizmetleri, aktif toplu taşıma sistemi, sayısız öğrenci hizmetleri 
ve nispeten ucuz olan yaşam maliyeti ile Avustralya, yurtdışında eğitim görmek isteyenlerin 
sığınacakları güvenli bir limandır. Ülke, öğrencilerin yaşam kalitesi, çalışma olanakları, yaşam 
giderleri ve sahip olduğu öğrenci birliği açısından değerlendirildiğinde dünyanın öğrenciler için en 
iyi olan 30 şehrinden beşine sahiptir.

Ayrıca Avustralya Hükümeti, ülkesinde eğitim görmek isteyen yabancı öğrencilere 200 milyon 
dolarlık burslar, çeşitli alanlarda çalışma/iş vizeleri, çok sayıda araştırma fırsatı ve mezun olduktan 
sonra sürekli oturum iznine sahip olma olasılığı gibi birçok teşvik de sunmaktadır.

Uluslararası Öğrenciler için popüler olan şehirler: Sydney, Melbourne, Brisbane, Gold Coast, Perth, 
Adeilade

Dil okulları: ILSC, Kaplan English, IH Sydney, IH Brisbane, Browns English , Hawtorn English, Navitas 
English 

Üniversiteler: Macquaire University, La Trobe University, Curtin University, Charles Sturt University, 
Deaking University, RMIT, UNSW, Griffith Univeristy , Bond University 
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SİDNEY

Sidney, Avustralya’nın güney kıyısına kurulu olan, ülkenin en eski yerleşim yerlerinden biridir. 
Ekonomi ve nüfus açısından da Avustralya’nın en gelişmiş şehridir. Dünyanın en görkemli ve en 
önemli limanlarından birisine sahip olan şehir, hem turistik hem de ekonomik açıdan ülkeye çok 
fazla katkı sağlıyor. Sidney, dünyanın her yerinden pek çok turisti bünyesine çeken bir şehir. İklimi, 
birbirinden güzel plajları ve gece hayatının renkliliği sayesinde şehrin Avustralya’nın turizm 
başkenti olduğunu söyleyebiliriz. Sidney yaklaşık 5 milyon nüfusu olan doğa, kültür ve sanat şehri 
olan Sidney, dünya sıralamasında üst sıralarda yer alan üniversitelere de ev sahipliği yapmaktadır. 
Sanılanın aksine ülkenin başkenti değildir. Ülkenin başkenti Canberra’dır. Uyumayan şehir Sidney’de 
bir öğrencinin sıkılmaya vakti olmaz. Sidney Avusturalya’nın doğu kesiminde bulunan New South 
Wales eyaletinin başkentidir.

ILSC SYDNEY
Sidney şehir merkezinde bulunan okul muhteşem olanakları, iş bulma kulübü, sınav hazırlık 
programları, iş İngilizcesi programları, akademik İngilizce program alternatifleri, seçmeli dersleri 
ve sosyal etkinlikleri ile oldukça kaliteli eğitim sunmaktadır. 

24 hafta eğitim ücreti, haftada 24 ders sabah 5880 AUD 
24 hafta eğitim ücreti, haftada 24 ders ö.sonra 5520 AUD
Okul kayıt ücreti 230 AUD 

DİĞER ÜCRETLER
Kurs materyalleri 240 AUD
OSHC (Sigorta) (aylık) 50-55 AUD
Konaklama bulma ücreti 275 AUD
Aile yanı konaklama ücreti (haftalık) 335 AUD 
Vize ücreti 630 AUD

*Promosyon için son başvuru tarihi: 31 Mart 2022



info@globalvizyon.com • www. globalvizyon.com

4

INTERNATIONAL HOUSE SYDNEY
Sidney’de çok merkezi bir konumda olan okul Opera Binası ve Harbour Bridge’e yürüme mesafesindedir. 
İngilizce kursları için farklı alternatifler sunan okulun sınıfları oldukça donanımlı olup, tecrübeli, iyi 
eğitimli öğretmenleri  ile meşhurdur. 

24 hafta eğitim ücreti, haftada 24 ders sabah 5760 AUD 
Okul kayıt ücreti 225 AUD 

DİĞER ÜCRETLER
Kurs materyalleri 225 AUD
OSHC (Sigorta) (aylık) 50-55 AUD
Konaklama bulma ücreti 330 AUD
Öğrenci yurdu konaklama ücreti (haftalık) 265 AUD 
Vize ücreti 630 AUD

*Promosyon için son başvuru tarihi: 31 Mart 2022

NAVITAS SYDNEY
Okul Sydney şehir merkezinde yer almaktadır. Akademik İngilizce ve sınav hazırlık programları 
konusunda çok iyi. Eğitim kalitesi oldukça yüksek olan okulun üniversite bağlantıları çok iyi olup bir 
çok okula sınavsız geçiş yapma imkanı sağlamaktadır. 

24 hafta eğitim ücreti, haftada 25 ders sabah 10404 AUD 
24 hafta eğitim ücreti, haftada 25 ders akşam 8466 AUD
Okul kayıt ücreti 0 AUD 

DİĞER ÜCRETLER
Kurs materyalleri 0 AUD
 50-55 AUD
Konaklama bulma ücreti 285 AUD
Aile yanı konaklama ücreti (haftalık) 330 AUD 
Vize ücreti 630 AUD

*Promosyon için son başvuru tarihi:  27 Haziran 2022
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MELBOURNE

Melbourne, Avustralya’nın en büyük ikinci şehridir. Victoria eyaletinin başkenti olan Melbourne 
4 milyondan fazla nüfusu sahiptir. Melbourne 2011 yılından beri dünyanın en yaşanabilir şehri 
seçilmektedir. Bu listenin belirlenmesindeki kriterler ise kültürel nitelik, iklim, yaşam ücreti, sağlık 
koşulları ve suç oranı gibi sosyal koşullarıdır. 

Melbourne, hem ekonomik hem de spor bakımından çok gelişmiş bir şehirdir. Avustralya’nın en 
büyük şirketlerinin pek çoğu burada yer almaktadır. Aynı zamanda Avustralya’nın en büyük spor 
organizasyonları da yine bu şehirde düzenlenmektedir. Melbourne’da çok çeşitli etnik gruptan insan 
bulunmaktadır. Bunlarında etkisiyle ortaya karma bir kültür çıkmaktadır. Melbourne’da seyahat 
ederken ulaşımla ilgili bir sorununuz olmayacaktır. Çünkü dünyanın en büyük tramvay ağı bu şehirde 
yer almaktadır. Ayrıca Melbourne bir liman kenti olduğundan dolayı pek çok deniz aktivitesi de 
gerçekleştirilebilmektedir.

ILSC MELBOURNE
Melbourne şehir merkezinde bulunan okul muhteşem olanakları, iş bulma kulübü, sınav hazırlık 
programları, iş İngilizcesi programları, akademik İngilizce program alternatifleri, seçmeli dersleri 
ve sosyal etkinlikleri ile oldukça kaliteli eğitim sunmaktadır.  

24 hafta eğitim ücreti, haftada 24 ders sabah 5880 AUD 
24 hafta eğitim ücreti, haftada 24 ders ö.sonra 5520 AUD
Okul kayıt ücreti 230 AUD 

DİĞER ÜCRETLER
Kurs materyalleri 240 AUD
OSHC (Sigorta) (aylık) 50-55 AUD
Konaklama bulma ücreti 275 AUD
Aile yanı konaklama ücreti (haftalık) 335 AUD 
Vize ücreti 630 AUD

*Promosyon için son başvuru tarihi: 31 Mart 2022
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INTERNATIONAL HOUSE MELBOURNE
Okul Melbourne şehir merkezindedir. Sosyal aktiviteleri, iş kulübü ve sosyal aktiviteleri yönünden 
öğrencilere birçok imkan sağlamaktadır. 

24 hafta eğitim ücreti, haftada 24 ders sabah 5760 AUD 
Okul kayıt ücreti 225 AUD 

DİĞER ÜCRETLER
Kurs materyalleri 225 AUD
OSHC (Sigorta) (aylık) 50-55 AUD
Konaklama bulma ücreti 330 AUD
Aile yanı konaklama ücreti (haftalık) 370 AUD 
Vize ücreti 630 AUD

*Promosyon için son başvuru tarihi: 31 Mart 2022

HAWTHORN ENGLISH MELBOURNE
University of Melbourne Hazırlık programını da yürüten okul Melbourne’deki en kaliteli dil okullarından 
biridir. Özellikle Akademik İngilizce eğitimi konusunda oldukça iddialıdır. Okul Melbourne şehir 
merkezine yaklaşık 45 dakika mesafede yer almaktadır. Yaklaşık 1000 öğrenci kapasitesi vardır. 

25 hafta eğitim ücreti, haftada 25 ders sabah 7125 AUD 
Okul kayıt ücreti 265 AUD 

DİĞER ÜCRETLER
Kurs materyalleri 0 AUD
OSHC (Sigorta) (aylık) 50-55 AUD
Konaklama bulma ücreti 275 AUD
Aile yanı konaklama ücreti (haftalık) 335 AUD 
Vize ücreti 630 AUD

*Promosyon için son başvuru tarihi: 16 Aralık 2022
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BRISBANE

Queensland eyaletinin başkentidir. Avustralya’nın üçüncü büyük şehridir. Brisbane; gökdelenler, 
doğal parklar, tarihi yapıların uyumuyla eşsiz şehir manzaraları sunmaktadır. Gold Coast ve Sunshine 
Coast, kentin deniz turizminin ve su sporlarının merkezleridir. Dünyanın en büyük koala parkı 
Lone Pine’in yanı sıra; Brisbane Forest Park, City Botanic Gardens, Roma Street Parkland, kentin 
tropikal bitki hazinesini gözler önüne sermektedir. Ayrıca galeri, müze ve performans merkezi olarak 
kullanılan Queensland Kültür Merkezi, Brisbane Müzesi, Parlemento Binası, St. Stephan Kateedrali, 
Eski Hükümet Binası, kentin başlıca sanatsal ve mimari gezi merkezleridir. Brisbane, sıcak ve ılıman 
iklim etkisindedir. 

ILSC BRISBANE
Brisbane şehir merkezinde bulunan okul muhteşem olanakları, iş bulma kulübü, sınav hazırlık 
programları, iş İngilizcesi programları, akademik İngilizce program alternatifleri, seçmeli dersleri 
ve sosyal etkinlikleri ile oldukça kaliteli eğitim sunmaktadır. 

24 hafta eğitim ücreti, haftada 24 ders sabah 5760 AUD 
24 hafta eğitim ücreti, haftada 24 ders ö.sonra 5040 AUD
Okul kayıt ücreti 230 AUD 

DİĞER ÜCRETLER
Kurs materyalleri 240 AUD
OSHC (Sigorta) (aylık) 50-55 AUD
Konaklama bulma ücreti 275 AUD
Aile yanı konaklama ücreti (haftalık) 295 AUD 
Vize ücreti 630 AUD

*Promosyon için son başvuru tarihi: 31 Mart 2022
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BROWNS BRISBANE
Brisbane şehir merkezinde bulunan okul muhteşem olanakları, iş bulma kulübü, sınav hazırlık 
programları, iş İngilizcesi programları, akademik İngilizce program alternatifleri, seçmeli dersleri 
ve sosyal etkinlikleri ile oldukça kaliteli eğitim sunmaktadır. Okul Qeensland bölgesinin en büyük 
dil okuludur. 

24 hafta eğitim ücreti, haftada 24 ders sabah 4776 AUD 
Okul kayıt ücreti 255 AUD 

DİĞER ÜCRETLER
Kurs materyalleri 360 AUD
OSHC (Sigorta) (aylık) 50-55 AUD
Konaklama bulma ücreti 280 AUD
Aile yanı konaklama ücreti (haftalık) 320 AUD 
Vize ücreti 630 AUD

*Promosyon için son başvuru tarihi: 31 Mart 2022

LSI BRISBANE
Dil okulumuz, şehrin tam kalbinde, ulaşım hizmetlerine, restoranlara ve mağazalara yakın tarihî bir 
binada yer alır. TOEFL ve Cambridge Sınavı’na hazırlık kurslarının yanındagenel İngilizce programları 
da sunulmaktadır. Brisbane, baş döndürücü plajlara ve görülmeye değer kırsal bölgelere kolay erişim 
imkânı sağlayan güneşli kent, iş, eğlence ve kültür açısından da çok gelişmiştir.

24 hafta eğitim ücreti, haftada 24 ders sabah 5160 AUD 
Okul kayıt ücreti 235 AUD 

DİĞER ÜCRETLER
Kurs materyalleri 300 AUD
OSHC (Sigorta) (aylık) 50-55 AUD
Konaklama bulma ücreti 260 AUD
Aile yanı konaklama ücreti (haftalık) 280 AUD 
Vize ücreti 630 AUD

*Promosyon için son başvuru tarihi: 31 Mart 2022
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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)
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0533 571 03 91

0530 774 46 01

530 150 78 02 +44 7444 100437 +1 647 572 60 84

GÖKTÜRK İNGİLTERE KANADA 

Türk öğrencilere sunulan özel fi yatlardan yararlanmak, detaylı bilgi almak şimdi 
formu doldurun size arayalım.
Yada aşağıdaki numaralardan uzman danışmanlarımız ile telefon & Whatsapp 
üzerinden iletişime geçebilirsiniz.
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PERSONEL DETAILS

EMERGENCY CONTACT

EDUCATIONAL  BACKGROUND

LANGUAGE LEVEL

ACCOMMODATION

COURSE DETAILS


