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EnglishTunes
Kimdir?



2010'da Hollanda'da farklı, yeni-
likçi ve kaliteli İngilizce Dil Eğitimi 
vermek amacıyla kurulan Englis-
hTunes bir süre sonra Avrupa'da 

Üniversite için Türkiye'nin en kaliteli ve kap-
samlı Yurtdışı Eğitim Danışmanlık Şirketi 
haline geldi.
2015 yılında “EnglishTunes Global Educati-
on 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 sağlamış-
tır.
EnglishTunes ile İtalya, Hollanda, Belçika, 
İsveç, Finlandiya, Norveç, Letonya, Litvanya, 
Estonya ve Avusturya olmak üzere Avru-
pa'nın en prestijli ülkelerindeki Dünya Sırala-
masında ilk 500'deki Devlet Üniversitelerin-
de sizin hayallerinize, bütçenize ve gelecek 
planlarınıza en uygun alternatifleri araştır-
mak, bu alternatiflerden kabul alabilmek 

için en kaliteli başvuru sürecini planlayıp 
yönetmek, birbirinden ayrıcalıklı Burs çalış-
malarınızın 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 anla-
yıştan yola çıkarak, adaylarımızın durum 
değerlendirmesi, potansiyel analizi, hedefle-
ri ve ekonomik durumuna en uygun olanı ve 
en iyi seçenekleri sunmak ve adaylarımız için 
olabilecek en doğru yönlendirmeyi yapmak 
birinci önceliğimizdir.
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Lisans eğitimi size ömrünüzün 
sonuna kadar yapmak istediğiniz meslek 
ile ilgili size tüm fırsatları açacak, gerekli 
yetkinlikleri kazandıracak, mesleki teknik 
eğitimi verip aynı zamanda da mesleki 
çevre edinmenizi sağlayacak olan 
eğitimdir. 
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Bu soru yüzlerce yıldır sorulmakla birlikte 
cevabı da konjonktüre uygun şekilde sürekli 
değişmektedir.  Günümüz çağında ve 
öngörülen gelecekte mesleki yeterlilik için 
teknik anlamda alınan doğru ve güncel 
bilginin yanında, pratik anlamda edinilen 
deneyime, tüm dünyayı okuyabilecek 
vizyona, yenilikleri ve sürekli değişimi takip 
edebilecek yabancı dil becerilerine, mesleki 
çevreye ve tabi ki tüm dünyada geçerli bir 
diplomaya ihtiyaç duyuyoruz.
Tüm bunları edinebilmek için hangi lisans 
bölümünü, hangi üniversitede, hangi şehir-
de ve nasıl alacağımıza doğru karar 
vermemiz gerekmekte. 
Bu anlamda öncelikle kişisel ilgi alanlarınızı 
belirleyip hangi alanda ne amaçla lisans 
eğitimi alınacağının kararının net şekilde 
verilmiş olması gerekiyor. 
Bu karardan emin olduktan sonra da yuka-
rıda bahsettiğim konularda sizi en ileri 
seviyede geliştirecek ve sektörel anlamda 
da doğru şekilde yönlendirip kendi yete-
nekleriniz doğrultusunda sizi hayaliniz olan 

mesleğe bir adım daha yaklaştıracak eğiti-
mi alacağınız Üniversite’nin ve bu üniversi-
te ile birlikte size bir çok kapı açacak ve 
imkanlar sunacak şehrin seçimi çok büyük 
önem arz ediyor. 
TYT-AYT gibi hayallerinizden ve gerçek 
yeteneklerinizden bağımsız herhangi bir 
sınav sistemine ihtiyaç duyulmaksızın 
Dünya’nın ilk 1000 sıralamasındaki devlet 
üniversitelerinde tüm Dünya’dan gelen 
başarılı öğrenciler ile hayallerinize koşabilir 
ve kendinizi keşfedebilirsiniz. 
Tüm bu seçim süreçlerinde de alanında 
uzman ve eğitimci kimliği ile size karşı 
şeffaf ve dürüst olarak gelecek planlarını-
za, 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 mes-
leğe doğru koşmasını sağlayan profesyo-
nel EnglishTunes Özel Yurtdışı Eğitim 
Danışman Kadrosu ile tüm süreci planla-
yabilirsiniz.

Peki, mesleki 
yeterlilik için ne gerekiyor? 



RTU STUDY CENTRE

En çok 
tercih edilen 
Lisans 
Bölümleri

Hollanda
Küresel Hukuk - 3 yıl

8.900€

Litvanya
Yazılım Mühendisliği

3,5 yıl
3.600€

İtalya
Tıp ve Cerrahi - 6 yıl

3.472€

Litvanya
Mimarlık - 5 yıl

3.500€

İsveç
İşletme ve Ekonomi

3 yıl
9.556€

Belçika
İşletme Mühendisliği

3 yıl
2.000€



Öncelikle alacağınız eğitimin dili İngi-
lizce olacağı için yeterli seviyede İngi-
lizce becerilerine sahip olmanız gerek-
mekte. Ülkeye ve üniversiteye göre 
değişkenlik göstermek ile birlikte 
genellikle gerekli IELTS 5.5-6.0 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 mali-
yetlerin de çok daha uygun olduğu 
Kuzey Avrupa bölgesinde 1 Akademik 
Yıl olarak kaliteli bir devlet üniversite-
sinde İngilizce Hazırlık Eğitimi alabilir-
siniz.

Bu Hazırlık süresince hem İngilizce 
seviyenizi gerekli düzeye çıkarabilir 

hem de bizzat Avrupa’da bir üniversite 
bünyesinde bölüm araştırması yapa-
rak uzmanlaşacağınız spesifik alanı ve 
buna en uygun ülke ve üniversitenin 
kararını çok daha doğru bir şekilde 
verebilirsiniz.

Avrupa’da 
Lisans Eğitimi 
için ne gerekiyor?
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Litvanya'nın başkenti Vilnius'te İngilizce 
konuşma oranının Dünya'da en yüksek olan 
bölgelerinden birisinde, kaliteli bir devlet 
üniversitesi bünyesinde alacağınız 1 akade-
mik yıl sürecek olan İngilizce Hazırlık Eğitimi 
size uluslararası bir ortamda sınırsız İngiliz-
ce 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 yaşa-
manın tüm avantajlarını sonuna kadar kulla-
nabileceksiniz. 

Eğitiminiz sonunda da istediğiniz ülkede 
istediğiniz üniversitede istediğiniz bölüme 
geçiş yapabilir bunun için de en uygun alter-
natifi schengen vizeniz ile yerinde araştıra-
bilir, gerekirse örnek derse girip öğrenci ve 
akademisyenler ile de tanışarak kendi hayal-
lerinize ve planlarınıza en uygun kararı yerin-
de verebilirsiniz.

İNGİLİZCE 
HAZIRLIK 
EĞİTİMİ

Genel Tanıtım
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1 Yıl 
İngilizce Hazırlık Paketi

Hizmetlerinin tamamı dahil 4.100€

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
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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 Litvan-
ya, 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 Litvan-
ya’da bu ortalama 13.8 MB/s.

Litvanya'da birçok toplu taşıma seçe-
neği mevcuttur. Çok gelişmiş toplu 
taşıma ağları ile de şehir içi ve şehirle-
rarası ulaşım oldukça kolay, hızlı ve 
ucuzdur.
Litvanya dünya tarihinde de önemli 
bir yere sahiptir ve ülkenin dört bir 
yanında tarihi yapılara ve çeşitli eser-
lere 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 dün-
yada örnek alınan gözde eğitim mer-
kezleri haline gelmiştir.
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Programa katılacak olan öğrencilerimiz bu 
programa katılan tüm uluslararası öğrenci-
ler ile birlikte bölgenin en popüler yurtların-
da konaklayacaktır. Yurtların şehir merke-
zinde bulunmasından dolayı tüm sosyal 
imkânlar öğrencilerimize yürüme mesafesin-
de olacaktır.

Odalar genellikle 2 kişinin rahatça kullanabi-
leceği 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 kulla-
nım alanların düzenli temizliği yapılmakta-
dır. Dileyen öğrenciler ücret karşılığında 
çamaşır yıkama hizmetlerinden faydalana-
bilmektedirler.  Aynı zamanda dünyanın en 
hızlı ve sınırsız interneti öğrencilerimizin 
hizmetinde olacaktır.

Konaklama



HAZIRLIKLİSANS



Programa katılan tüm öğrencilerin ulaşım 
organizasyonu EnglishTunes  tarafından 
yapılacaktır. EnglishTunes Litvanya Temsil-
cisi tüm öğrencilerimizi havalimanında 
karşılayıp bütün öğrenciler yurtlara yerleşti-
rilene kadar yanlarında olacaktır. Öğrencile-
rin, havalimanından yurtlara giderken kulla- 
nılacak taksi ücreti dahil tüm organizasyon 
EnglishTunes tarafından organize edilecek 
karşılanacaktır. Öğrenciler eğitim hayatları 
boyunca bir öğrenci kartına sahip olacakları 
için Litvanya içerisinde bu kartla 15-20 Euro 
gibi bir ücretle bütün toplu taşıma araçlarını 
sınırsız kullanabileceklerdir.

Ulaşım



Eğitim başlamadan önce bütün vize işlem 
danışmanlığı EnglishTunes tarafından 
gerçekleştirilecektir. Bu süreçte bütün bilgi 
paylaşımı ve yönlendirme kurum tarafından 
yapılacaktır. Bu bağlamda öğrenciler kendi- 
lerinden istenen belgeleri ibraz edecekler ve 
şahsen konsolosluğa başvuruda bulunacak-
lardır. Öğrenciler eğitim için Litvanya’ya 
yerleşmelerini takiben kendilerine oturum 
izni alacaklardır. Bu süreç Üniversite ile koor-
dineli bir şekilde EnglishTunes Danışmanlı-
ğında yürütülecektir. Vize sürecince öğrenci-
lerin istenen belgeleri gerekli resmi kurum-
lardan elde etmeleri öğrencilerin sorumlulu-
ğunda olacaktır.

Vize
Prosedürü

LİSANS



Kayıt işlemleri tamamlanmış herkes, büyük 
EnglishTunes ailesinin resmi ve manevi 
anlamda bir ferdi olmuştur. O andan itiba-
ren hayatınızın dönüm noktası olacak Avru-
pa’da Eğitim ile ilgili tüm süreçte tüm aile 
fertlerimiz ile olduğu gibi sizinle de sürecin 
sonuna kadar beraber yürüyeceğiz, ki birlik-
ten kuvvet doğar.
 
Birlikte defalarca belki de toplamda saatler-
ce görüştük; sizin hayallerinize, hedeflerinize 
ve imkanlarınıza en uygun programı beraber 
seçtik. Ailemize kayıt işlemlerini tamamla-
dık. 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 iste-
yeceğiz.

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 zama-
nında 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 alamadı-
ğımız 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 tara-
fından hazırlanan yolculuk tavsiyeleri de 
sizinle paylaşılmış oldu. 

Yolculuk günü geldi de çattı bile. Aileniz ile 
vedalaştınız, bir tarafınız sevdiklerinizi özle-
yeceğiniz 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 refa-
kat edecek danışmanımız ile ailenize son kez 
el sallayıp sizin için organize ettiğimiz uçağa 
bindiniz.

SÜREÇ YÖNETİMİ



Sonunda oradayız. Uçaktan indik ve ilk 
olarak yeni yaşam merkezimizin havasını 
ciğerlerinize doldurdunuz. Buradaki atmos-
fer size nice başarılar, eğlenceler ve türlü 
türlü anılar getirecek. Gümrükten de bera-
ber geçtikten sonra bizim için EnglishTunes 
tarafından organize edilen taksiler yurdu-
muza ulaştırmak için kapıda hazır bile. 

Siz henüz Türkiye’deyken organize edilmiş 
konaklama yerine geldiniz ve aileniz ile görü-
şüp 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 yaşaya-
caksınız. 

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 Türki-
ye’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 yürümek-
ten onur duyduğumuzu ve en az sizin kadar 
bizim de heyecanlanıp eğlendiğimizi söyleye-
biliriz. Artık ailemizin bir üyesi olarak birbiri-
mizi daha iyi tanıyoruz.  Her şeyin gönlünüz-
ce olması dileğiyle. 
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englishtunes
englishtunes.com.tr


