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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.

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.

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.

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.

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

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.

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. 



PERSONEL DETAILS

EMERGENCY CONTACT

EDUCATIONAL  BACKGROUND

LANGUAGE LEVEL

ACCOMMODATION

COURSE DETAILS

Yurtdışı  Eğitim ve
Çalışmalı Programlar Başvuru Formu



TUITION

AIRPORT DROP-OFF

ACCOMMODATION EXTRA NIGHT

ACCOMMODATION

OTHER

COURIER FEE

ENROLLMENT FEE

ACCOMMODATION SUPPLEMENT 

HIGH SEASON SUPPLEMENT

PICK-UP

MATERIAL FEE

SCHOOL INSURANCE

PROGRAM BİLGİLİERİ

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)

Yurtdışı  Eğitim ve Çalışmalı 
Programlar Onaylanan 
Fiyatlandırma Tablosu

GLOBAL VİZYO çalışmalı programlar depozito ücretleri,

• İNGİLTERE için ön kayıt ücreti :30

300

0 GBP

• AMERİKA için ön kayıt ücreti :

• KANADA için ön kayıt ücreti : CAD

• MALTA için ön kayıt ücreti : EUR

• İRLANDA için ön kayıt ücreti : 300 EUR

• AVUSTRALYA için ön kayıt ücreti : AUD
• DUBAİ için ön kayıt ücreti: 300 USD
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ALICI HESAP İSMİ :
GLOBAL VİZYON EĞİTİM TURİZM VE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ.

YAPI VE KREDİ BANKASI 495  GALATASARAY SUBESI TR90 0006 7010 0000 0070 4416 24 TL HESAP

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 TR17 0006 7010 0000 0070 5026 90 GBP 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 0039 - BEYOĞLU  ŞUBESİ TR88 0004 6000 3988 8000 1473 44 TL  HESAP

AKBANK BANKASI 0039 - BEYOĞLU  ŞUBESİ TR22 0004 6000 3900 1000 1567 68 USD HESAP
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