ADIM ADIM YURTDIŞI EĞİTİM
1.

Seçim…

İhtiyaçlarınıza, eğitim isteklerinize, maddi durumunuza ve kişisel özelliklerinize en uygun ülke, şehir ve
okul seçeneklerinin belirlenmesi sürecidir. Kendinize uygun eğitimi ve şehri seçmek, mutlu ve başarılı
olmanız için ilk ve en önemli adımdır. Bu nedenle eğitim danışmanlığı alırken kendinizden ve kişisel ilgi
alanlarınızdan olabildiğince çok bahsetmeniz, size en uygun koşulların sunulmasına yardımcı olacaktır.
Karar vermenize yardımcı olacak püf noktaları için ana sayfada yer alan Yurt Dışı Eğitim Rehberi’mizi
gözden geçirebilirsiniz.
2.

Kayıt…

Karar verilen okula yapılan rezervasyon işlemidir. Seçtiğiniz okul ve dönem için kayıt formları
doldurularak depozito tutarları yatırılır. Bu şekilde vize almanızı kolaylaştıracak olan kayıt ve davetiye
yazıları okul tarafından size gönderilir. Bazı ülke ve okullarda tüm ücretlerin kayıt aşamasında ödenmesi
istenebilir.
Kayıt işlemlerini mümkün olduğunca erken yapmanızı tavsiye ederiz. Erken kayıt sayesinde indirimli
ücretlerden yararlanma fırsatınız olabileceği gibi, olası fiyat artışlarından da etkilenme riskini
almayacaksınız ayrıca uygun bir konaklama ayarlaması yapılabilmesi ve vize işlemlerinizin sıkıntısız ve
acelesiz yürüyebilmesi için yeterli zamana sahip olacaksınız. Yine erken başvuru sayesinde olası vize
reddi gibi durumlarda, ikinci bir vize başvurusu için gerekli olan zamana da sahip olursunuz. Kısaca erken
kayıt ve erken vize başvuru süreci size olası tüm gecikmelere karşı korur, yüksek uçuş maliyetleri ve
kontenjan gibi problemleri ortadan kaldırma fırsatı verir.
3.

Vize…

Başvuru yapacağınız ülkenin belirlediği koşullar doğrultusunda gerekli olan vize başvuru evrak listesinin
tamamlanması, kontrolü ve en doğru şekilde düzenlenerek ilgili makamlara iletilmesi sürecidir. Bu
süreçte başvuru yapacağınız ülkeye ait vize başvuru formlarının, gerekli dilekçelerin ve mektupların ilgili
dillerde yazılmaları yine tarafımızca yapılması işlemleri yer alır. Ülkelere göre yeminli tercüme işlemlerinin
gerçekleştirilmesi, konsolosluğa hitaben yazılacak olan mektupların yabancı dilde yazılma işlemleri ve
mülakat istenilen ülkelere yönelik konularda yine tarafımızca destek verilmektedir. Vize sürecinde okul
kabul belgeleri vb. tüm evraklar tarafımızdan sağlanmaktadır.
4.

Ücret Ödeme…

Vize başvurusu onaylanan öğrencilerin kurs başlamadan en az 2 hafta önce kayıt aşamasında belirlenmiş
olan tüm okul ödemelerini (eğitim, konaklama, karşılama, materyal vb.) yapmaları gerekmektedir. Tam
ödeme yapıldıktan sonra okullar konaklama ve karşılama organizasyonları için onay vermekte ve gerekli
belgeleri göndermektedirler. Ödeme durumunda gecikme söz konusunda olduğunda okulların
ülkelerindeki göçmenlik bürolarına durumu ileterek vizenizi iptal ettirdiklerini unutmayınız.
5.

Uçuş Organizasyon…

Vizeniz onayladıktan, okul ödemeleriniz yapıldıktan ve konaklama başlama tarihiniz okul tarafından
onayladıktan hemen sonra gideceğiniz ülkeye seyahatinizi en uygun konfor ve maliyetlerde sağlayacak
olan uçuş ayarlamanız için sizlere tarafımızdan destek sağlanmaktadır. Sizin için önerilen uçuş detayları
ve ücreti tarafınıza bildirilerek önerilen bu uçuş için sizin daha uygun bir ayarlama yapabilme imkânınız
olup olmadığını araştırmanız için size süre verilir. Bu süre sonunda onayladığınız takdirde biletiniz alınır
veya daha uygun bir seçenek bulunması durumunda öğrencinin aldığı biletin detaylarını bize iletmesi
beklenilir. Uçak bilet ücretleri günü gününe farklılıklar gösterebildiği için biletleme yapılmadan önce
mutlaka öğrencinin de bu konuda kendi araştırmasını yapmasını tavsiye ederiz. Öğrencinin uçak
biletlemesini kendisi yapması durumunda uçuş tarihleri ve detayları için lütfen bizden onay alınız. Alınan
biletin, karşılama ayarlamanızın yapılabilmesi ve konaklama yapacağınız yere varış saatlerinizin
bildirilmesi için bize hızlı bir şekilde iletilmesi önemlidir.

6.

Konaklama, Karşılama ve Konfirmasyon…

Bu süreçte öğrenciye konaklama yapacağı yer hakkında ön bilgi ile konaklama tarihleri, adres ve telefon
bilgilerinin yer aldığı onay belgesi iletilir. Havaalanından karşılama hizmeti almış olan öğrencilere,
havaalanından karşılanacağını onaylayan, karşılanacak olan gün, saat ve uçuş bilgilerinin teyit edildiği
karşılama belgesi de konaklama detayları ile birlikte veya ek olarak verilir.
Öğrencilerimize başta aile yanı olmak üzere yurt, paylaşımlı apartman dairesi, misafirhane ve otel tipi
konaklama seçenekleri sunulmaktadır.
7.

Oryantasyon Süreci…

Kayıt süreciyle başlayan, vize başvurusu, okul ödemesi, konaklama ayarlaması ve karşılama onayı başarı
ile tamamlanan öğrencilere yapılan işlemleri gösteren ve onaylayan tüm belgelerin teslim edildiği hizmet
sürecidir. Öğrencilerin uçağa binişlerinden, varacakları ülkeye girişlerini, karşılanma sonrası konaklama
adreslerine gidişlerini, konaklama şartlarını, okula gidecekleri ilk gün yapılacakları ve istenilenleri, ülke
insanlarının yaşam tarzlarını, öğrenci hayatlarını, yemek koşullarını, banka hesabı açma, telefon hattı
alma, ev tutma, ehliyet alma gibi pek çok konuda bilgilerin verildiği hizmet sürecidir.
8.

Seyahat ve Eğitime Başlama…

Öğrencinin tüm hazırlıklarının tamamlandığı ve hedeflenen eğitime başlayacağı süreçtir. Öğrenci
belirtilen belgeleri yanında taşımalıdır. “Pasaport, Vize, Uçak Bileti, Okul Kabul Belgesi, Ödendi
Konfirmasyonu, Konaklama Detay ve Konfirmasyonu, Karşılama Konfirmasyonu, Sigorta” gibi belgeler
yanınızda olmadan gidilecek olan ülke sınır kapısından geçmeniz mümkün olmayabilir. Yine aynı şekilde
konaklayacağınız yer ve okulunuz sizden bu belgeleri isteyecektir.

