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2010'da Hollanda'da farklı, yenilikçi ve kaliteli İngilizce Dil Eğitimi
vermek amacıyla kurulan EnglishTunes bir süre sonra Avrupa'da
Üniversite için Türkiye'nin en kaliteli ve kapsamlı Yurtdışı Eğitim Danışmanlık Şirketi
haline geldi.
2015 yılında “EnglishTunes Global Education Center” markası ile “güven” merkezli
“Uluslararası Eğitim” faaliyetlerine başladı.
Yurt dışına gönderdiği öğrencileri ile sıkı bir
iletişim ve takip sistemi ile öğrencilerinin
başarısı için birçok yeniliklere imza attı.
Kurulduğu günden bu güne kadar onlarca
öğrenciye vermiş olduğu hizmet kalitesi ve
müşteri memnuniyeti ile takdir edilmiştir.
Kurucusunun da yurt dışında eğitim almış
olmasından dolayı öğrencilerimizin ihtiyaç
ve potansiyellerine uygun olarak yurt dışı
eğitim çözümleri üretmiş, bugüne kadar
onlarca öğrencinin kaliteli, ekonomik ve
uygun programlara yerleşmesini sağlamıştır.
EnglishTunes ile İtalya, Hollanda, Belçika,
İsveç, Finlandiya, Norveç, Letonya, Litvanya,
Estonya ve Avusturya olmak üzere Avrupa'nın en prestijli ülkelerindeki Dünya Sıralamasında ilk 500'deki Devlet Üniversitelerinde sizin hayallerinize, bütçenize ve gelecek
planlarınıza en uygun alternatifleri araştırmak, bu alternatiflerden kabul alabilmek

için en kaliteli başvuru sürecini planlayıp
yönetmek, birbirinden ayrıcalıklı Burs çalışmalarınızın yapılması, o ülkeye gidebilmeniz
için Vize ve Oturum İzni Danışmanlıkları ile
bizzat gideceğiniz ülkede yaşıyan bir temsilci
tarafından tüm şehir organizasyonunuzun
ve oryantasyonunuzun tamamlanması ile
aynı temsilci ile 7/24 Temsilcilik Hizmetinin 1
yıl daha devam etmesi hizmetlerinden en
ayrıcalıklı şekilde faydalanabilirsiniz.
EnglishTunes’dan aşağıdaki Yurtdışı Eğitim
Hizmetlerini alabilirsiniz.
◾ İngilizce Hazırlık Yılı Eğitimi
◾ Lisans Eğitimi
◾ Yüksek Lisans Eğitimi
◾ Doktora Eğitimi
◾ Yetişkin Eğitimleri
Eğitim kararları kişilerin geleceğini belirleyen
önemli kararlardır. EnglishTunes olarak bu
kararların alınmasındaki rolümüzün ne
kadar önemli olduğunun ve bunun bize
yüklemiş olduğu misyonun ne kadar büyük
ve önemli olduğunun bilincindeyiz. Bu anlayıştan yola çıkarak, adaylarımızın durum
değerlendirmesi, potansiyel analizi, hedefleri ve ekonomik durumuna en uygun olanı ve
en iyi seçenekleri sunmak ve adaylarımız için
olabilecek en doğru yönlendirmeyi yapmak
birinci önceliğimizdir.

YÜKSEK
LİSANS
Avrupa’da Dünya’nın ilk 500 sıralamasındaki Devlet
Üniversitelerinde yüksek lisans yapmak, tüm Dünya’da geçerli bir diploma sahibi olup Avrupa’dan
mesleki network edinmek, hem teknik hem de
sosyal anlamda kendimizi çağımıza uygun bir şekilde geliştirmek ve üst düzey İngilizce’ye ve gittiğimiz
ülke ile yerel 2. yabancı dile sahip olmak istiyoruz.
Hem de ALES ve YDS şartı olmadan.
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Peki, Yüksek Lisansı
Neden İstiyoruz?
Yüksek lisans hem akademik anlamda hem
de teknik kariyer anlamında uzmanlaşmanın şüphesiz en önemli adımlarından birisidir. Bu da bizi ömrümüzün sonuna kadar
olmak istediğimiz kişi olmaya çok daha
fazla yaklaştıracağı anlamına geliyor.
Herhangi bir işte uzmanlaşmak kavramı
ise sosyal ve bilinçsel çok yönlülüğü gerektirdiği gibi ileri seviyede İngilizce konuşup
anlayabilme, teknik bir dilde okuyup yazabilme ve alanınızda teknik anlamda çok
daha detaylı bilgiye sahip olmanızı gerektiriyor.
Doğru şekilde uzmanlaşabilmek için de
yüksek lisans sürecinizi iyi geçirmeniz gerekiyor.
Bu anlamda öncelikle kişisel ilgi alanlarınızı
belirleyip hangi alanda ne amaçla yüksek
lisans yapılacağının kararının net şekilde
verilmiş olması gerekiyor.

Bu karardan emin olduktan sonra da hem
sosyal hem de akademik anlamda sizi en
ileri seviyede geliştirecek ve sektörel
anlamda da doğru şekilde yönlendirip
kendi yetenekleriniz doğrultusunda sizi
uzmanlığa bir adım daha yaklaştıracak
eğitimi alacağınız üniversitenin ve üniversite ile birlikte size bir çok kapı açacak ve
imkanlar sunacak şehrin seçimi çok büyük
önem arz ediyor.
Tüm bu seçim süreçlerinde de alanında
uzman ve eğitimci kimliği ile size karşı
şeffaf ve dürüst olarak gelecek planlarınıza, hayallerinize, hedeflerinize ve tabi ki
bütçenize uygun bir şekilde yönlendirecek
eğitim uzmanlarına ihtiyaç duyuyorsunuz.
Bu konuda süre gelen tecrübesi ile bu güne
kadar bir çok öğrencinin hayalindeki mesleğe doğru koşmasını sağlayan profesyonel EnglishTunes Özel Yurtdışı Eğitim
Danışman Kadrosu ile tüm süreci planlayabilirsiniz.

RTU STUDY CENTRE

En çok
tercih edilen
Yüksek Lisans
Bölümleri

İtalya
Mimari Tasarım
ve Tarih - 2 yıl
3.898€

Hollanda
İşletme - 1 yıl
14.762€

Norveç
Psikoloji - 2 yıl
Ücretsiz

Belçika
Uluslararası ve
Avrupa Hukuku - 2 yıl
1.861€

Belçika
Psikoloji: Teori ve
Araştırma - 2 yıl
1.250€

İtalya
Uluslararası
İlişkiler - 2 yıl
3.217€

Peki, yurtdışında
Yüksek Lisans eğitimi için
neye ihtiyacınız var?
Öncelikle alacağınız eğitimin dili İngilizce olacağı için yeterli seviyede İngilizce becerilerine sahip olmanız gerekmekte. Ülkeye ve üniversiteye göre
değişkenlik göstermek ile birlikte
genellikle gerekli IELTS 6.5 puanı ile
bu yeterliliği kanıtlayabilir ve direk
hayalinizdeki eğitime başlayabilirsiniz. Eğer İngilizce yeterliliğiniz yoksa
ya da henüz bölüm ile ilgili doğru
kararı verdiğinizden emin değilseniz
ne yapacaksınız? O zaman da Avrupa’nın en çok İngilizce konuşulan,
eğitim kalitesinin çok yüksek olduğu
ve maliyetlerin de çok daha uygun
olduğu Kuzey Avrupa bölgesinde 1
Akademik Yıl olarak kaliteli bir devlet
üniversitesinde İngilizce Hazırlık Eğitimi alabilirsiniz.

Bu Hazırlık süresince hem İngilizce
seviyenizi gerekli düzeye çıkarabilir
hem de bizzat Avrupa’da bir üniversite bünyesinde bölüm araştırması
yaparak uzmanlaşacağınız spesifik
alanı ve buna en uygun ülke ve üniversitenin kararını çok daha doğru bir
şekilde verebilirsiniz.
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İNGİLİZCE
HAZIRLIK
EĞİTİMİ
Genel Tanıtım
Litvanya'nın başkenti Vilnius'te İngilizce
konuşma oranının Dünya'da en yüksek olan
bölgelerinden birisinde, kaliteli bir devlet
üniversitesi bünyesinde alacağınız 1 akademik yıl sürecek olan İngilizce Hazırlık Eğitimi
size uluslararası bir ortamda sınırsız İngilizce Pratik ve sınırsız Avrupa'yı keşfetme
imkanı sunacaktır.
Eğitiminiz süresince alacağınız oturum izni,
çalışma izni, schengen vizesi ve mülk edinme
hakkı gibi ayrıcalıklar ile de Avrupa'da yaşamanın tüm avantajlarını sonuna kadar kullanabileceksiniz.

Eğitiminiz sonunda da istediğiniz ülkede
istediğiniz üniversitede istediğiniz bölüme
geçiş yapabilir bunun için de en uygun alternatifi schengen vizeniz ile yerinde araştırabilir, gerekirse örnek derse girip öğrenci ve
akademisyenler ile de tanışarak kendi hayallerinize ve planlarınıza en uygun kararı yerinde verebilirsiniz.
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1 Yıl
İngilizce Hazırlık Paketi
1 Yıl İngilizce Hazırlık Eğitim Ücreti
Kayıt Ücreti
Uçuş Organizasyonu
Transfer Bedelleri
Havaalanı Karşılama
Oryantasyon Programı
Vize Danışmanlığı Hizmet Bedeli
Oturum İzni Danışmanlığı Hizmet Bedeli
7/24 Temsilcilik Hizmet Bedeli
Konaklama Organizasyonu
Sim Kart
Hizmetlerinin tamamı dahil 4.100€

LİTVANYA
Litvanya Kuzey Avrupa’da Baltık
Bölgesi olarak adlandırılan bölgenin 3
ülkesinden birisidir. Yerli halkın dili
Litvanca olmasına rağmen İngilizce
konuşma seviyesi %84 ile en yüksek
olan ülkelerden birisidir ve İngilizce
aksanları oldukça temiz ve anlaşılırdır.
Yüz ölçümünün yarısının ormanlarla
kaplı olduğu ülke Avrupa’nın en temiz
havasına ve su kaynaklarına sahiptir.
Eşsiz doğası ile insanı büyüleyen ülke
yüzyıllardır süre getirdiği kültürü ile
de diğer Avrupa ülkeleri arasında
belirgin bir yere sahiptir.
2.8 Milyon nüfusu ile dünyanın en
güvenli ülkelerinden birisi olan Litvanya, aynı zamanda yılladır koruduğu
kendine has kültürü ile renkli bir
hayata sahiptir. Başkent Vilnius ile de
her yıl düzenlenen birçok uluslararası
festival ve eğlenceye de ev sahipliği

yapmaktadırlar. Litvanya dünyanın
en hızlı internet bağlantılarından
birine sahiptir. Amerika’da ortalama
hız 11.9 MB/s ve Birleşik Krallık’ta
ortala- ma hız 11.6 MB/s iken Litvanya’da bu ortalama 13.8 MB/s.
Litvanya'da birçok toplu taşıma seçeneği mevcuttur. Çok gelişmiş toplu
taşıma ağları ile de şehir içi ve şehirlerarası ulaşım oldukça kolay, hızlı ve
ucuzdur.
Litvanya dünya tarihinde de önemli
bir yere sahiptir ve ülkenin dört bir
yanında tarihi yapılara ve çeşitli eserlere sık sık rastlamak mümkündür.
Litvanya’nın özellikle eğitim alanında
yaptığı önemli devrimler sayesinde
Litvanya'da 1579'da ilk kurulan
üniversite olan Vilnius Üniversitesi
başta diğer tüm üniversiteleri ile dünyada örnek alınan gözde eğitim merkezleri haline gelmiştir.
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Konaklama
Programa katılacak olan öğrencilerimiz bu
programa katılan tüm uluslararası öğrenciler ile birlikte bölgenin en popüler yurtlarında konaklayacaktır. Yurtların şehir merkezinde bulunmasından dolayı tüm sosyal
imkânlar öğrencilerimize yürüme mesafesinde olacaktır.
Odalar genellikle 2 kişinin rahatça kullanabileceği şekilde düzenlenmiş olup; mutfak,
banyo ve tuvalet kullanımı 3 odanın ortak
kullanacağı şekildedir. Nevresim, yastık ve
çarşaf gibi bireysel ihtiyaçlar yurt yönetimi
tarafından karşılanmaktadır ve ortak kullanım alanların düzenli temizliği yapılmaktadır. Dileyen öğrenciler ücret karşılığında
çamaşır yıkama hizmetlerinden faydalanabilmektedirler. Aynı zamanda dünyanın en
hızlı ve sınırsız interneti öğrencilerimizin
hizmetinde olacaktır.

YÜKSEK
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Ulaşım
Programa katılan tüm öğrencilerin ulaşım
organizasyonu EnglishTunes GEC tarafından yapılacaktır. EnglishTunes Eğitim Koordinatörü öğrenciler ile birlikte Türkiye’den
yola çıkıp bütün öğrenciler yurtlara yerleştirilene kadar yanlarında olacaktır. Öğrencilerin, havalimanından yurtlara giderken kullanılacak taksi ücreti EnglishTunes GEC tarafından karşılanacak ve tahsis edilecektir.
Öğrenciler eğitim hayatları boyunca bir
öğrenci kartına sahip olacakları için Letonya
içerisinde bu kartla 16 Euro gibi bir ücretle
bütün toplu taşıma araçlarını ücretsiz kullanabileceklerdir.
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Vize
Prosedürü
Eğitim başlamadan önce bütün vize işlem
danışmanlığı
EnglishTunes
tarafından
gerçekleştirilecektir. Bu süreçte bütün bilgi
paylaşımı ve yönlendirme kurum tarafından
yapılacaktır. Bu bağlamda öğrenciler kendilerinden istenen belgeleri ibraz edecekler ve
şahsen konsolosluğa başvuruda bulunacaklardır. Öğrenciler eğitim için Litvanya’ya
yerleşmelerini takiben kendilerine oturum
izni alacaklardır. Bu süreç Üniversite ile koordineli bir şekilde EnglishTunes Danışmanlığında yürütülecektir. Vize sürecince öğrencilerin istenen belgeleri gerekli resmi kurumlardan elde etmeleri öğrencilerin sorumluluğunda olacaktır.

SÜREÇ YÖNETİMİ
Kayıt işlemleri tamamlanmış herkes, büyük
EnglishTunes ailesinin resmi ve manevi
anlamda bir ferdi olmuştur. O andan itibaren hayatınızın dönüm noktası olacak Avrupa’da Eğitim ile ilgili tüm süreçte tüm aile
fertlerimiz ile olduğu gibi sizinle de sürecin
sonuna kadar beraber yürüyeceğiz, ki birlikten kuvvet doğar.
Birlikte defalarca belki de toplamda saatlerce görüştük; sizin hayallerinize, hedeflerinize
ve imkanlarınıza en uygun programı beraber
seçtik. Ailemize kayıt işlemlerini tamamladık. Bizim için asıl iş şimdi başlıyor.

🙂

Öncelikle gideceğiniz programdaki eğitim
kurumuna resmi başvuru ve sonrasında
kayıt işlemleri tarafımızca tamamlanır. Bu
süreçte sizden gerekli belge ve bilgileri isteyeceğiz.
Sonrasında gideceğiniz ülkeye girişiniz için
gerekli olan ilk olarak alacağınız geçici vize
için, ayrıca gittiğiniz ülkede alacağınız
oturum ve çalışma iznine başvuru yapabil-

meniz için gerekli olan tüm belgelerin zamanında ve bizim sizden istediğimiz şekilde
hazırlanması gerekiyor. Dosyanıza bizim de
ekleyeceğimiz çok önemli belgeler ile birlikte
dosyanız da tamamlanmış oluyor. Bu arada
merak etmeyin bu güne kadar vize alamadığımız kimse olmadı.

🙂

Dosyanız da hazırlandığına göre valizinizi
toplamaya başlayabilirsiniz. Bunun için de
tabi ki defalarca yurtdışına çıkmış bölgeyi ve
yolculuk sürecini çok iyi tanıyan profesyonel
danışmanlarımız ve eski öğrencilerimiz tarafından hazırlanan yolculuk tavsiyeleri de
sizinle paylaşılmış oldu.
Yolculuk günü geldi de çattı bile. Aileniz ile
vedalaştınız, bir tarafınız sevdiklerinizi özleyeceğiniz için hüzün ile doluyken bir tarafınız
ise hayatınız ile ilgili çok önemli bir kararı
cesurca alıp konfor alanınızdan çıktığınız için
gurur dolu. Size yolculuğunuz boyunca refakat edecek danışmanımız ile ailenize son kez
el sallayıp sizin için organize ettiğimiz uçağa
bindiniz.
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Sonunda oradayız. Uçaktan indik ve ilk
olarak yeni yaşam merkezimizin havasını
ciğerlerinize doldurdunuz. Buradaki atmosfer size nice başarılar, eğlenceler ve türlü
türlü anılar getirecek. Gümrükten de beraber geçtikten sonra bizim için EnglishTunes
tarafından organize edilen taksiler yurdumuza ulaştırmak için kapıda hazır bile.
Siz henüz Türkiye’deyken organize edilmiş
konaklama yerine geldiniz ve aileniz ile görüşüp haber verebilmeniz için (İnstagram canlı
yayınlar için de olabilir ) ilk sim kartınız
sizlere verildi ve aktivasyon işlemini beraber
tamamladık.

🙂

Yurdunuza yerleştiyseniz ilk yemeğimiz için
yurdunuza en yakın restorana gidebiliriz. İlk
İngilizce sipariş deneyiminizi burada yaşayacaksınız.

Şehirdeki ikinci günümüzde şehir turu ve ilk
oryantasyon ile birlikte ilk alışverişinizi de
yaptığınıza göre kendiniz keşfe çıkabilirsiniz
şehri.
Artık oradaki vizenizi oturum ve çalışma
iznine dönüştürme vakti. Beraber Türkiye’deyken hazırlamış olduğumuz belge ile
göçmenlik ofisine beraber gidip başvurunuzu
da yaptınız ve artık kesin olarak
“ I am
from here” diyebilirsiniz.

🙂

Tüm süreç boyunca sizinle beraber yürümekten onur duyduğumuzu ve en az sizin kadar
bizim de heyecanlanıp eğlendiğimizi söyleyebiliriz. Artık ailemizin bir üyesi olarak birbirimizi daha iyi tanıyoruz. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle.

englishtunes.com.tr
englishtunes

