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Endless Abroad Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı, 2004 yılında Bursa’da kurulmuştur. Kısa süre son-
ra merkezini İstanbul’a taşıyan Endless Abroad, 2006 yılında hizmet kalitesini arttırmak ve büyüme 
ivmesini hızlandırmak amacıyla İstanbul ofisininin akabinde Londra şubesini faaliyete geçirmiştir. 

Türkiye’nin en prestijli ve en güçlü danışmanlık firmalarının başında gelen Endless Abroad; yurt-
dışında eğitim almak isteyen kişilere, eğitim ve kariyer hedeflerine uygun profesyonel bir hizmet vere-
rek, öğrencilerin geleceklerini doğrudan etkileyen bu kararda onların en doğru  tercihleri yapmalarını 
sağlamak için danışmanlık hizmetini sürekli geliştirmektedir. Eğitim altyapısını yurtdışında tamamlamış 
olan kurucu ortakları ve çalışanlarıyla kısa sürede adından sıkça söz ettiren Endless Abroad, geliştir- 
diği özel programlar ve kampanyalar sayesinde sektördeki birçok yeniliğin öncülüğünü yapmıştır.

Sektörde 13 yılını tamamlayan Endless Abroad bu süreçte 15.000’den fazla kişinin; eği-
tim, kariyer ve dil geliştirme amaçlı yurtdışı seyahatlerinde kolaylaştırıcı rol üstlenmiş ve bu 
doğrultuda gerek organizasyonel gerek ise operasyonel faaliyetlerde yol gösterici olmuştur.
2018 yılı itibariyle İstanbul (Mecidiyeköy, Bakırköy, Kadıköy, Beylikdüzü, Fatih, Ataşehir), Londra, An-
kara (Tunalıhilmi, Bilkent), Denizli, Antalya, Alanya ve İzmir olmak üzere toplamda 13 ofisle faali-
yetlerini sürdürmekte olan Endless Abroad birçok ülkeyle çalışmaktadır.  Öncelikle, İngiltere, Mal-
ta, Kanada, Amerika, İrlanda, Birleşik Arap Emirlikleri, Avustralya olmak üzere Almanya, Fransa, Güney 
Afrika, İspanya, İtalya, Rusya ve Yeni Zelanda için aşağıdaki hizmetleri müşterilerine sunmaktadır:

• Dil Okulları
• Work & Study
• Her Şey Dahil Dil Eğitimi Paket Programları
• Sınavlara Hazırlık Kursları: TOEFL- IELTS- TESDAF- GRE
• Yaz Okulları
• Lise, Lisans, Yüksek Lisans Programları
• MBA Programları
• Sertifika Programları
• Junior Summer Camp Programları (7- 17 yaş)
• Özel Dersler
• Online İngilizce
• Online Lisans & Yüksek Lisans
• Mesleki İngilizce 
• Erasmus Staj
• Staj Programları 
• Vize Danışmanlığı

Endless Abroad tüm bu süreçte sadece bulunduğu ülkenin akreditasyonuna sahip eğitim kurum-
ları ile çalışmaktadır. Yeni çalışacağı okulları seçerken akreditasyonlar ile tescillenmiş kurumları ter-
cih etmektedir. Endless Abroad ayrıca yukarıdaki programların sorunsuz bir şekilde organizasyonunun 
sağlanması için öğrencilerine ücretsiz danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Danışmanlık hizmeti, gidilecek 
ülke ve program seçimi, başvuru, kayıt, konaklama, vize işlemleri, uçak bileti organizasyonu, seya-
hat ve sağlık sigortalarının planlanması, havaalanı transferleri de dahil olmak üzere birçok hizmeti içer-
mektedir. Özetle Endless Abroad; yurtdışında eğitim almak isteyen kişilerle  yurtdışındaki eğitim kurum-
ları arasında bir köprü görevi yaparak öğrencilerin süreçlerini daha hızlı organize etmesini sağlamaktadır.

HAKKIMIZDA
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ENDLESS ABROAD’UN ÖĞRENCİLERİNE SUNDUKLARI

16 yaş ve üzerindeki bireyler için yabancı dil öğrenme ve geliştirme üzerine sunulan programlardır. Program 
İngiltere, Amerika, Kanada, İrlanda, Malta, Avustralya gibi ana dili İngilizce olan ülkelerde yapıldığı gibi; İs-
panya, İtalya, Almanya gibi ülkelerde de  yapılmaktadır. Programın süresi, ülke ve okul seçimi tamamen kişi-
nin beklenti, ihtiyaç ve bütçesine göre organize edilmektedir.  Öğrenciler yurtdışı eğitimlerine karar verirken 
danışmanlarımızdan ücretsiz danışmanlık alarak gidecekleri ülkeye ve süreye karar verirler.

Dil Okulu Program Seçenekleri Nelerdir?

• Genel Dil Eğitimi
• Yoğun Dil Eğitimi
• Akademik Dil Eğitimi
• İş ve Meslek Üzerine Verilen Dil Eğitimi
• Sınavlara Hazırlık Kursları (TOEFL, IELTS, GMAT, GRE, TESTDAF vs.)
• 30 ve 50 Yaş Üzeri Kişilere Özel Programlar 

YURTDIŞINDA DİL OKULU PROGRAMI

Öğrencilerin istek, arzu ve ihtiyaçları 
doğrultusunda ücretsiz danışmanlık suna-
rak, öğrencilere en uygun ülke, süre ve dil 
programını organize etmek

DANIŞMANLIK

Uzman danışman ekibimizle okullara 
kayıt ve başvuru işlemlerinde danışmanlık 
sağlamak

KAYIT VE BAŞVURU

Öğrencilerin istek ve ihtiyaçlarına göre 
onlara en uygun konaklama  organi-
zasyonunu yapmak, konaklama ile ilgili 
tüm detaylarla ilgili öğrenciyi bilgilendirmek

KONAKLAMA

Öğrencileri ülkelerin sosyo ekonomik 
yapısı, dil eğitimi süreçleri, okulların Türk 
öğrencilere yapmış olduğu özel kampan- 
yaları takip ederek onları bilgilendirmek

OKUL KAMPANYALARI

Vize sürecinizin yürütülmesinde alanın-
da uzman vize departmanımız sayesinde 
profesyonel danışmanlık vererek vize reddi 
riskini en aza indirmek

VİZE

Londra ve Türkiye’de bulunan toplam 
13 ofisle ya da üniversitelerde bulunan li-  
derlerimizle öğrencilerin Endless Abroad’a 
ulaşmalarını kolaylaştırarak daha reel bilgi- 
ye ulaşmasını sağlamak 

ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME

Öğrencilerin uçak bileti ve havaalanı trans-
ferlerini organize ederek sıkıntısız bir süreç 
yaşamalarına yardımcı olmak

ULAŞIM

Acil durumlarda ulaşılabilecek telefon    
hattıyla öğrencilerin 7/24 yanında olmak

DESTEK HATTI
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PROGRAMIN DÜZENLENDİĞİ ŞEHİRLER
VE PROGRAM SÜRELERİ

Londra 3-6-10 Hafta
Dubai 4-8 Hafta
Dublin 4-8-10 Hafta
Malta 4-8-10 Hafta

HER ŞEY DAHİL PROGRAMI
Yabancı dili; ana vatanında, gezerek, görerek ve en önemlisi uygulayarak öğrenmeyi temel alan metodo-

lojimiz, yapılan çeşitli sosyal, akademik araştırmalar sonucunda da destek görmüştür. Araştırma sonuçlarına 
göre “sosyalleşmenin, dil gelişimindeki en önemli etken” olduğu ortaya konulmuştur. Öğrencilerimiz  öğren-
diklerini anında uygulayarak, aynı zamanda eğlenerek, yeni yerler keşfedip farklı kültürler ile tanışarak, adap-
tasyon sürecini bu program sayesinde hızlandırmış olmaktadırlar. Kısacası öğrencilere zaman kazandıran bu 
program dil okuluna gitmek isteyen öğrenciler için en önemli alternatiflerden biridir. 
Programa katılmak için herhangi bir şart yoktur. Öğrenciler bu programlara bireysel ya da grup olarak 
katılabilirler. Program Londra, Dubai, Dublin, Malta’da yapılmaktadır. 

Programa Neler Dahil?

• Dil Eğitimi
• Konaklama
• Kayıt Ücretleri
• Sağlık Sigortası
• Vize Ücreti
• Havaalanı Transferi
• İçinde internet, sms ve dakikanın olduğu aktif sim kart
• Kurs bitiminde alınacak sertifika
• Her ülkeye göre farklılık gösteren, ülkenin tarihi ve turistik mekanlarına düzenlenen şehir gezileri bu 
programlara dahildir.
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WORK
WORK & STUDY PROGRAMI (WAS)

Work & Study katılımcıların hem İngilizce dil eğitimi alabileceği hem de çalışarak para kazanabilecekleri 
bir programdır. Programın amacı katılımcıların dil eğitimi alarak farklı bir ülkede kültürel değişim yaşamasının 
yanı sıra,   kendilerinin belirlediği bir işte çalışarak yurtdışı eğitim masraflarını en aza indirmektedir.

Work & Study Program İçeriği

• Work & Study programında isminden de anlaşılacağı gibi programın içeriğine eğitim, yani İngilizce Dil 
Kursu dahildir.
• Öğrenciler bu program sonunda Türkiye’de kullanabilecekleri ve CV’lerine ekleyebilecekleri uluslararası 
geçerliliği olan bir sertifikaya sahip olurlar.
• Program Avustralya, Dubai, İrlanda ve Malta’da geçerlidir. Bazı sertifika programlarının yardımıyla Kana-
da’da yasal çalışma izni alınabilir. Öğrenciler gidecekleri ülkeye karar verdikten sonra o ülke hükümeti 
tarafından belirlenen kurallar doğrultusunda çalışma iznine başvurup iznini alır.
• Work and Study programı süresi öğrenci isteğine göre belirlenir, herhangi bir dönem zorunluluğu bulun-
madığı gibi öğrenciler her pazartesi bu kurslara başlayabilir.
• Her ülkenin çalışma izni kuralları farklı olduğu gibi eğitim süresi de farklılık göstermektedir. Avustralya’da 
14 hafta ve üzeri , Malta ve Dubai’de 12 hafta ve üzeri , İrlanda’da ise 25 hafta ve üzeri eğitim alan öğren-
cilere çalışma izni verilmektedir.
• Öğrenciler çalışma iznini aldıktan sonra istedikleri işte haftalık 20 saat yasal çalışma izni ile çalışıp para 
kazanarak eğitim maliyetlerini azaltabilirler.
• WAS okulları öğrencilere iş bulma konusunda yardımcı olup, yönlendirmelerde bulunmaktadır.

&
STUDY
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YURTDIŞINDA LİSE
Ağaç yaşken eğilir atasözündeki gibi, yurtdışında lise eğitimi çocuğunuzun yaşadığımız dünyayı yeniden 

tanımasında ve ufkunu geliştirmesinde önemli bir rol oynar. Farklı bir kültürü ve yaşam tarzını tanıyarak, ken-
di ayakları üzerinde durmayı öğrenir.

Yurtdışında Lise Eğitimi Almanın Faydaları

• Yurtdışında eğitim almak, yabancı kültürleri tanımayı da beraberinde getirir. Bu beceri, olaylara geniş 
bir açıyla bakıp daha hızlı ve verimli değerlendirme yetisi kazandırır. Kişi, kendi ayakları üzerinde durmayı, 
değişik görüş ve inançlara saygılı olmayı da öğrenmektedir. 
• Farklı kültür, inanç ve düşünce tarzına sahip, yeni arkadaşlıklar kurar. Öğrenciler, dar bir alanda düşün-
mezler, zengin bir düşünce tarzına sahip oldukları için daha yaratıcı olmaktadırlar. 
• İngilizceyi ana dil düzeyinde konuşurlarken, İspanyolca, Fransızca, Almanca, İtalyanca gibi ikinci hatta 
üçüncü bir dili de iyi düzeyde konuşabilmektedirler.
• Öğrencinin kendine güven duygusu artacağı için, birçok girişimlerinde başarılı olmaktadır. 
• Öğrenciler, bir akademik yıl için de onlarca dersin arasında boğulmadan, üniversitede almak istediği   
eğitime yönelik dersler seçebilme özgürlüğüne sahip olmaktadırlar. 
• Birçok öğrenci lisede AP ve IB dersleri alarak, Üniversite de AP ve IB dersinden muaf olarak daha 
erken mezun olabilme şansına sahip olabilmektedir. 
• Öğrencilerin hemen hepsi hayal ettikleri ve sevecekleri mesleki eğitimi alabilmektedir. Bu durum kısa ve 
uzun vade de tüm öğrencilere güçlü bir kariyer ve sosyal başarı sağlamaktadır. 

AMERİKA KANADA İNGİLTERE İSPANYA İSVİÇRE
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Yurtdışında Lisans & Yüksek Lisans
Eğitiminin Faydaları

• Yurtdışında Lisans & Yüksek Lisans Eğitimi alan 
bireyler hem sosyal gelişim hem de kültürel açıdan 
oldukça ileri bir vizyon edinirler. Tek başına ayakta 
durma, farklı milletlerden ve kültürlerden insanlarla 
olan etkileşim, sorumluluk alabilme gibi kazanım-
larla iş hayatında farkındalık yaratırlar.
• Alınan eğitim ve sosyal yaşam içerisinde ka-
zanılan tecrübelerle yabancı dili ana dil seviyesinde 
kullanma  becerisine erişen bireyler özgüven ve 
analiz yeteneği elde ederler. Bunlar da iş dünyasın-
da bireyde aranan en temel özelliklerdir.
• Birçok ülkede bulunan üniversitelerde teorik 
eğitimin yanı sıra pratiğe dayalı proje ödevleri ve 
zorunlu staj programı sayesinde öğrenciler mezu-
niyete kadar   pratikte iş tecrübesine ve güçlü bir 
network’e sahip  olmaktadır. 
• Uluslararası geçerliliği olan bir üniversitede alınan 
eğitimler sayesinde öğrenci uluslararası çalışma fır-
satı da yakalamış olur. Aynı zamanda ülkeler kendi 
ülkelerinde eğitim alan yabancı uyruklu öğrencilere 
mezuniyet sonrası da çalışma başvurularında ko-
laylıklar sağlamaktadır. Bu durumda birçok öğren-
ci yurtdışında bir üniversiteden mezun olduktan 
sonra, eğitim aldığı ülkede yaşamaya devam ede-
bilmektedir.
• Verilen eğitimin prestiji ve yurtdışı tecrübe-
si sayesinde öğrenci iş hayatına rakiplerinden bir 
adım önde başlar. Diğer yandan girdiği sektörde 
yükselme imkanı da oldukça yüksektir. 
• Birçok ülke üniversite eğitimi sonrasında yapıl-
mak istenilen vatandaşlık ve akademik kariyer 
planlarına sıcak bakmaktadır.
• Endless Abroad üniversite seçimi ve         
üniversitenin kabul şartlarıyla ilgili öğrencilerine 
danışmanlık hizmeti sunarak, üniversite kabul süre-
cine yardımcı olmaktadır.
• Üniversitelerin kabul şartları ülkeden ülkeye 
değişebileceği gibi üniversiteden üniversiteye de 
değişiklik göstermektedir. Bu nedenle üniversi-
te tercihlerinde sunulan danışmanlık öğrencilerin 
geleceği için çok önemli olup Endless Abroad’un 
uzman kadrosu öğrencilerine danışmanlık sunmak-
tadır.

Öğrencilerin Yurtdışında Lisans & Yüksek 
Lisans  Eğitimi Alabileceği Ülkeler

YURTDIŞINDA LİSANS & YÜKSEK LİSANS

YU
RT

DI
ŞI

ND
A 

Lİ
SA

NS & YÜKSEK LİSANS

Not: Üniversite dil yeterliliğini sağlayamayan öğren-
ciler için şartlı kabul ve hazırlık eğitimi verilmekte-
dir. Öğrenciler Lisans, Yüksek Lisans ve  Doktora 
dallarında yerleşmek istedikleri bölüme şartlı ka-
bul alarak ya da hazırlık eğitimi alarak başvuru             
yapabilirler. Bu süreç için danışmanlarımız öncelik-
li olarak öğrencinin mevcut  dil seviyesini ve almak 
istediği eğitimin şartlarını göz önünde bulundurarak 
organizasyon yapmaktadır.
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Staj

Sertifika programları yurtdışında üniversite,       
kolejler ya da dil okulları bünyesinde sunulan,2 
haftayla 24 hafta arasında değişiklik gösteren             
programlardır. Programlara kayıt olabilmek için 
öğrencilerin en az Upper Intermediate seviyesinde 
İngilizce dil bilgisine sahip olması gerekmektedir.

Yurtdışında sertifika programları kısa dönemli 
olduğu gibi uzun dönemli de olabilir. Kısa dönemli 
programlar 3-6 hafta arasında değişiklik gösterirken, 
uzun dönemli programlarda ise 12-24 hafta arasın-
da değişiklik göstermektedir.

 
Sertifika programlarını öğrenciler, belli bir iş         

tecrübesine sahip profesyoneller, iş sahipleri ve yeni 
mezunlar tercih etmektedir. Sertifika programlarıyla 
öğrenciler kendi alanında uzmanlaştıkları gibi farklı 
alanlarda da sertifika programlarına katılarak farklı 
alanlarda uzmanlık edinebilirler.

Bugün özellikle ABD, Kanada, İngiltere ve    
Avustralya gibi ülkelerde hemen her alanda sertifika     
programı  bulunabilmektedir.

İktisadi İdari Bilimleri kapsayan alanlar önde 
gelmekle birlikte Bilişim Teknolojileri, Bilgisayar     
Programcılığı, Reklamcılık, Sanat, Tasarım (Endüstri-
yel, İç Mimari, Sahne, Grafik,…), Film Yapımcılığı ve 
Yönetmenliği, Oyunculuk ve Mutfak Sanatları da son 
yıllarda en az diğerleri kadar ilgi görmektedir.

Özellikle sanat ve tasarım programlarında; İtalya, 
İspanya, İngiltere ve ABD. Mutfak Sanatlarında; İngil-
tere, Kanada, Avustralya ve ABD. Turizm alanlarında 
İsviçre, Kanada, ABD ve İngiltere öne çıkmaktadır. 
Reklamcılık ile ilgili programlarda ise ABD, Kanada, 
İtalya ve İngiltere’yi, Teknoloji programlarında ise 
Kanada, İngiltere ve ABD tercih edilmektedir.

YURTDIŞINDA SERTİFİKA PROGRAMI YURTDIŞINDA STAJ PROGRAMI

Erasmus Staj Hareketliliği

Türkiye’de bulunan özel veya devlet üniversitelerinden birinde okumakta olan (uzaktan öğrenim hariç) 
öğrencilerin faydalanabilecekleri bir programdır.
 

Öğrenciler Erasmus Staj ile Avrupa’da bulunan program kapsamındaki bir ülkede faaliyet gösteren bir 
işletmede, 3-12 ay arası staj yapabilir ve bu staj için de üniversiteleri aracılığıyla Avrupa Bakanlığı’ndan hibe 
alabilirler.
 

Katılım şartları üniversiteler arasında değişiklik göstermekle birlikte genel olarak dikkat edilenler; öğrenci-
nin not ortalaması, dil seviyesi ve staj yerinin öğrencinin bölümüyle arasındaki uyumdur.Endless Abroad, 
Erasmus Staj kapsamında öğrencilerine staj yeri organize eden ilk ve tek Yurtdışı Eğitim firmasıdır. Erasmus 
staj kapsamında 3 farklı ülkede staj olanağı sağlamaktadır. Bunlar Malta, İspanya ve İngiltere’dir.

Endless Abroad’un Erasmus Staj Hareketliliğinde Öğrencilerine Sunduğu Hizmetler

• Yurtdışında staj yapılacak işyerinin organize edilmesi
• Mülakat isteyen şirketler için mülakat süresinin organize edilmesi
• Öğrencilerin istekleri doğrultusunda konaklama yerinin organize edilmesi
• Vize süreci dahil olmak üzere tüm resmi yazışmaların yapılması
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YURTDIŞI YAZ KAMPLARI

Yurtdışı Yaz Kampı

Endless Abroad 7-17 yaş aralığındaki öğrencilerin, yaz tatillerini yurtdışında değerlendirebilmeleri için yurtdışı yaz
kampları organize etmektedir. Diğer bir deyişle 7-17 yaş arası öğrencilerin 2, 3 ve 4 haftalık dil eğitimlerini yurtdışında 
alabilmeleri anlamına gelmektedir. Öğrenciler yaz kamplarında dillerini geliştirmenin yanı sıra özgüven kazanma ve 
sosyalleşme kazanımlarını erken yaşta edinebilmektedir. Geniş bir vizyona sahip olabilmek için önemli adımlar atmak-
tadırlar. Endless Abroad tüm süreçte tabii ki gençler ile birlikte olmakta ve güvenliği en üst düzeyde tutmaktadır.

Yurtdışı Yaz Kampı Programlarının İçeriği

Yaz okulları öğrencilere, sıkılmayacakları şekilde haftada 20 derslik sınıf içi eğitimle birlikte sosyal aktiviteler, kültürel 
aktiviteler, spor aktiviteleri ve gezi programları sunar. Öğrenciler, yaz tatilleri süresince hem yabancı dillerini geliştirirler, 
hem de diğer ülkelerden gelen öğrenciler ile kaynaşarak uzun dönemli dostluklar kurup farklı kültürleri de öğrenirler.

Öğrenciler havaalanında ilgili okul temsilcileri tarafından karşılandıktan sonra, okul içindeki yurtlara yerleştirilirler, her 
türlü ihtiyaç ve gereksinimleri 24 saat okul tarafından karşılanır ve sürekli olarak kontrol ve denetim altında tutulurlar. 
Okul yetkilileri ve öğretmenler çocuk eğitimi konusunda deneyimli ve profesyonel kişilerden oluşmaktadır.  Öğrencilere 
ailelerinin yokluğunu hissettirmeden onların yaz tatillerini dolu dolu değerlendirmeleri sağlanmaktadır. Okullar tarafından 
sunulan sürekli yönlendirme desteğini de alarak yeni tecrübeler edinirler.  Yaz okulu öğrencilerinin erken yaşta, ana dili 
İngilizce olan bir ülkede eğitim alması, genç zihin ile maksimum dil becerisi kazanması anlamına da gelmektedir. 

SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY

Arrival or free 
day

Welcome and
placement

Integratedskills / Project work

Departure day 
or Full day trip 
to  Greenwich 

or River Thames 
Cruise

Break Time

Integratedskills / Project work

Packed Lunch

Shopping 
at Camden 

Market

The National 
Gallery

West End Musical
Shakespeare’s 
Globe Theatre

Madame 
Tussauds

Dinner in Homestay

SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY

9:00
Placement test

Classes
Classes Classes Classes Classes

10:30 Break Break Break Break Break

10:50 Classes Classes Classes Classes Classes

12:20 Packed Lunch Packed Lunch Packed Lunch Packed Lunch Packed Lunch

13:00 - 16:00

Sports
Including

Football
Basketball

Tennis
Volleyball

Outingstop places 
such as

Dublinia
Leisureplexor
Dalkey Castle

Culturalvisits, to
places such as the

National Gallery,
Trinity College,
Guinness Store 

House

Activities
including song,
dance or drama

Free

18:00 Dinner Dinner Dinner Dinner Dinner Dinner

20:00 - 22:00

Fund and 
games such 

as bingo, 
tablequiz and 
tick my box

Ceili - Traditional 
Irish dancing

Disco at
Sallynoggin Inn

International
Night:

Karaoke or 
Talent Show

• Malta AM Language Summer Camp
• Robotic & Coding Dublin
• Brighton University
• University of Roehampton
• University of Westminister
• Bath Spa University

• University Of Liverpool
• University of Greenwich
• Dublin City University
• London Brunel University
• George Heriot’s School
• Sibford School

Yaz Kampı Yaptığımız Ülkeler Yurtdışında Yaz Kampı Yaptığımız Okullar

İrlanda’da yaz kamp programlarından birine katılan bir öğrencinin haftalık eğitim ve aktivitelerinden oluşan tabloyu 
aşağıda inceleyebilirsiniz.
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Yurtdışında eğitim planlayan birçok öğrencinin 
en çok merak ettikleri konulardan biri de konaklama 
seçenekleri ve şartlarıdır. İyi bir konaklama öğrencinin 
eğitim sürecini ciddi anlamda etkileyebilmektedir.     

Endless Abroad Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı 
olarak öğrencilerimizin isteklerine ve ihtiyaçlarına en 
uygun ve en ekonomik konaklama seçeneklerini be-
lirleme konusunda yurtdışı çözüm ortaklarımızdan 
ve bağlantılarımızdan faydalanmaktayız. Yurtdışında      
konaklama seçenekleri ise genel olarak şu şekildedir:

Aile Yanı Konaklama: Birçok öğrencinin konaklama 
araştırması yaparken en çok karşısına çıkan en ekono-
mik konaklama tipidir. Öğrenci eğitim sürecinde aile 
yanında kalmaya karar verdiğinde tek kişilik ya da 
paylaşımlı oda seçeneklerinden birini seçerek rezer-
vasyonunu yaptırmalıdır.  Aileler hem okullar hem de 
devlet tarafından birçok yönden değerlendirildikten 
sonra öğrenci ev sahipliği yapma hakkına sahip olurlar. 
Tüm bu süreç ailelerin bulundukları ülkenin, dil okulu 
akredite merkezi ve göçmenlik ofisi tarafından denetle-
nerek karara bağlanmaktadır.  

Yurt Konaklama: Dönemsel olarak doluluk oranları en 
fazla olan konaklama tipleridir. Aile yanı konaklamaya 
oranla biraz daha pahalı bir seçenektir. Odalar genelde 
paylaşımlı 3-4 kişilik odalar olarak rezerve edilir. Ancak 
bazı yurt, rezidanslarda tek kişilik oda ve özel banyo 
seçeneği de mevcuttur. Seçilen yurdun konforuna göre 
fiyat değişmektedir.Konsept olarak ise yemekli/yemek-
siz, ortak/bireysel banyo seçenekleri genel belirleyici 
faktörlerdir. 

Apart Konaklama: Genelde 1+1 veye 1+0 daireler olarak 
kiralanan apart konaklamalar birçok lokasyonda en 
pahalı konaklama tipidir. Genel olarak tek kişilik olarak 
kiralanan apartların Türkiye’deki apart konaklama             
tiplerinden çok farkı bulunmamaktadır.

Öğrenci Evleri:  Ekonomik konaklama türlerinden biridir. 
Genellikle eğitim alınan okul vasıtasıyla organizasyonu 
yapılan ve paylaşımlı ya da tek kişilik oda seçenekleri 
bulunan evlerdir. Bu konaklama tipinde temizlik ve ye-
mek gibi ihtiyaçlar öğrencilerin kendisi tarafından orga-
nize edilmektedir.

Vize Danışmanlığı

Eğitim planı yaparken en dikkatli olunması gereken nokta vizedir. Vize profili ve evrak hazırlıkları her öğren-
ci için değişiklik göstereceğinden dolayı bazen eğitim alınacak ülkenin seçiminde bile etkili bir faktördür.  Bu 
açıdan destek alınması ve süreç takibinin çok iyi yapılması gerekmektedir. Endless Abroad profesyonel vize 
departmanı ile vize sürecinde profil analizinin akabinde tüm evrak hazırlıkları ve süreç takibi konusunda size 
yardımcı olmaktadır.

• Vize İşlemlerinde Endless Abroad Destekleri
• Resmi Evrakların Oluşturulması ve Getirtilmesi
• Evrakların Hazırlanması ve Düzenlenmesi 
• Niyet Mektubu ve Resmi Yazıların Yazımında Destek
• Randevu Alınması
• Vize Başvuru Sürecinin Takibi
• Mülakatlar İçin Gerekli Oryantasyonun Yapılması 

Her ülke için değişen vize prosedürlerini güncel olarak takip etmekte ve size en iyi vize danışmanlığını 
sunmak için güncel bilgilerden faydalanmaktayız.

Yurtdışında
Konaklama Seçenekleri

m p̂
pml

oqm p̂pml o
q
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Genel İngilizce Eğitimleri: Bu eğitime kayıtlı öğrenciler 12 hafta boyunca haftada 6 saat, son hafta ise 8 
saat eğitim alırlar.

Yarı Yoğun İngilizce Eğitimleri: Kurs süresi 10 haftadır. Bu eğitime kayıtlı öğrenciler 8 hafta boyunca 
haftada 10 saat eğitim alırlar.

Yoğun İngilizce Eğitimleri: Kurs süresi 6 haftadır. Bu eğitime kayıtlı öğrenciler 6 hafta boyunca haftada 
11 saat eğitim alırlar. 11 saatlik eğitimin 10 saati sınıf içi, 1 saati ise 4 öğrenci ve sınıf öğretmeninin katıla-
cağı özel ders şeklindedir. Yani bu sınıftaki bir öğrenci her hafta 10 saat normal eğitim, 1 saat ise bir sınıf            
arkadaşları ile birlikte özel ders (etüt) alırlar.

İş İngilizcesi Eğitimleri: Bu eğitime kayıtlı öğrenciler 8 hafta boyunca haftada 10 saat eğitim alırlar. Bu 
eğitim global iş dünyasına yönelik özel olarak hazırlanmış müfredata göre işlenmektedir.

Okul İngilizcesi Eğitimleri: Okul çağındaki genç öğrenciler için Oxford kitapları işbirliğinde MEB                      
müfredatına paralel olarak hazırlanan program, öğrencilerin okul seviyesindeki ingilizce eğitimine büyük katkı 
sağlayacaktır. Hem de ingilizceyi  temelden ve yabancı bir eğitmenden öğrenme fırsatı bulacaklardır.

Konuşma Atölyeleri: Konuşma Atölyeleri öğrencilerin kendilerini ifade etmelerine yönelik, yazılı ya da gör-
sel bir ders havası olmaksızın tamamiyle konuşmaya teşvik edici materyaller ile zenginleştirilmiş atölyelerdir.

Bire Bir Özel Dersler: Birebir özel dersler, öğrencilerin kayıtlı oldukları sınıflarda ders veren öğretmenleri 
tarafından verilmektedir.

Özel Gruplar İçin İngilizce Eğitimleri: Belirli konular üzerine birleşerek grup oluşturmuş kişiler, aynı şir-
ketin çalışanları, aynı şirkete bağlı farklı ofislerin çalışanları, bir şirket departmanındaki çalışanlar (örneğin dış 
ticaret departmanı vb.), arkadaş grupları ya da birlikte eğitim görmek isteyen kişiler için özel olarak hazırla-
nacak program kapsamındaki ingilizce eğitimleridir.

Kafe Toplantıları: Kafe toplantıları 2 ayda bir İstanbul’un herhangi bir kafesinde gerçekleştirilen ücretsiz 
toplantılardır. Toplantılar sınıf bazlı olup, yalnızca ilgili sınıfın öğrencileri ve öğretmeni katılır. Öğretmenlerimiz, 
kafe toplantısı için Londra’dan Türkiye’ye özel olarak gelmektedir.

ENDACA’nın Avantajları Nelerdir?ENDACA Hakkında

Endaca Eğitimleri

• Evinizin, iş yerinizin ya da bulunduğunuz or-
tamında rahatlığında İngilizce öğrenme sürecini       
deneyimleyebilirsiniz.
• Zaman kaybı yaşamadan eğitiminize odaklanma 
şansı elde edersiniz.
• Eğitim kurumlarına giderken oluşan yol, yemek 
gibi     ekstra masraflardan kurtulmuş olursunuz.
• Dünya’nın her yerinde kullanabileceğiniz uluslar-
arası bir sertifikaya sahip olursunuz.
• Ana dili İngilizce olan Native Speaker hocalardan 
eğitim alma şansı yakalarsınız.
• Birebir canlı ortamda, başta Türkiye olmak üzere            
Dünya’nın her ülkesinden gelen öğrencilerle 
tanışabilme şansı elde edersiniz.
• Online canlı dersler alarak birebir tanıştığınız             
eğitmenleriniz ile Endaca’nın Türkiye içinde 2 ayda 
bir organize edeceği, eğitmenlerin Türkiye’ye getir-
ileceği organizasyonlarda öğretmenleriniz ile birebir, 
yakınen tanışma fırsatı elde edersiniz.

Alanında uzmanlaşmış iki şirke-
tin güçlerini birleştirerek ortaya çıkardığı                                                                                               
ENDACA markası, Türkiye’nin uluslararası
altyapıya sahip ilk ve tek online eğitim markasıdır.

Endaca, uzaktan eğitim modeli ile şekillendirilmiş 
yeni nesil bir dil okuludur. Online ortamda İngilizce 
öğrenmenin hızlı, pratik ve modern yoludur.

Endaca’nın  barındırdığı  sosyal  ağ  modülü   ve 
sağlam altyapısı ile online eğitim alan öğren-
cilere sınıf ortamı sanal sistem üzerinden                     
gerçekleştirilmektedir.

Öğrenciler  tüm sınıf arkadaşları ve öğret-
menleri ile doğrudan  iletişim kurabilir, öğret-
menin paylaşacağı tüm materyalleri bilgisayarı-
na indirebilir, sorular sorup derse dahil olabilirler.

Endaca programından zaman ve mekan-
dan bağımsız olarak 7 yaş ve üzeri herkes eğitim                
alabilmektedir.

İngiltere’den canlı olarak bağlanan hocalarımız 
eğitimlerini internet üzerinden verirler.  Eğitimlerin 
hepsi kayıt altında olduğu için dersi tekrar dinlemek 
isteyen öğrenciler sisteme girerek aynı dersi tekrar 
izleyebilirler.



24

Endless Miles; Endless Abroad Yurtdışı Eğitim Danışmanlığının mevcut ve potansiyel müşterileri için 
geliştirdiği özel yatırım programıdır. Endless Miles üyeleri biriktirdikleri miller ile ücretsiz olarak yurtdışı eğitim 
programlarına katılabilir ya da millerini indirim olarak kullanabilmektedirler.

• Endless Miles üyesi olmak için uygulamayı indirip, üyelik formunu doldurabilir ve üyeliğinizi anında       
aktifleştirebilirsiniz.
• Endless Miles’a arkadaşlarınızı yönlendirdikçe kazandığınız miller, size yurtdışı gezisi veya yurtdışında dil 
eğitimi kazandırır.
• Endless Miles programı ile kazandığınız milleri dil eğitiminizde harcayabilirsiniz. Bu miller sayesinde 2 
hafta ile 24 hafta arasında değişen eğitimleri ücretsiz olarak alabilirsiniz.
• Eğitim planınız dışındaki programlar için de millerinizi kullanabilirsiniz. Örneğin; Venedik Gezisi , Bruggue 
Gezisi vb.

Endless Miles Mobil Uygulaması

Endless Miles uygulamasını Google Play ya da App Store’dan telefonunuza indirip, üyelik işlemlerinizi 
gerçekleştirdikten sonra sisteme giriş yapabilirsiniz. Sisteme ilk kez giriş yaptığınızda 1000 mil hesabını-
za hediye olarak yüklenir. Uygulamada geçerli tüm programları görüp var olan programların güncel mil 
karşılığını bulabilirsiniz. Yurtdışı Eğitim sektörünün ilk ve tek Miles programı olan Endless Miles, Endless 
Abroad tarafından geliştirilmiştir. Endless Miles, üyelerine farklı zamanlarda, farklı fırsatlar sunar. Bu fırsatların 
hepsi mobil uygulamamızda yer almaktadır.

18 yaşından  büyük herkes Endless Miles üyesi olabilir. 18 yaşından küçükler adına yasal
ebeveynlerinden herhangi birisi Endless Miles üyesi olabilir.

Endless Miles üyesi olmak için uygulamayı indirip, üyelik formunu doldurabilir ve üyeliğinizi
anında aktifleştirebilirsiniz.
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Kamp İçeriği Hakkında

• Bodrum’da 5 yıldızlı bir otelde herşey dahil       
konaklama 3 gece 4 gün tatil

• Kişisel gelişim uzmanlarının katılımcılara sağlaya-
cağı sertifika
• Kamp boyunca 300 üniversite öğrencisi 60 ya-
bancı misafir
• 5 kişisel gelişim uzmanı ve Endless Group 
çalışanları ile birlikte network geliştirme imkanı
• CEO ve kişisel gelişim uzmanları tarafından     
verilen eğitimlerle liderlerimizin desteklenmesi
• Kampımızda ağırlayacağımız misafirler arasında 
sürpriz konuklar

Biz Kimiz?

Endless Campus olarak bağlı olduğumuz şir-
ketler grubuna ait firmaların marketing çalışmalarını 
yapan, markaları gençlerle buluşturan ve süreci 
profesyonel bir ekip ile yöneten, kısacası markaları 
gençleştiren, gençleştirirken değer katan bir gençlik 
iletişim markasıyız.

50 farklı üniversiteden 300 Kampüs Marka         
Lideri ile marka çalışmalarını yürütüp, proje bazlı 
olarak 5000 kişiye kadar ağımızı genişletiyoruz.

 

Neler Yapıyoruz?

• Liderlik & Yurtdışı Eğitim Kampı’nda markalar ile 
gençleri buluşturuyoruz.
• Her sene 50 farklı Üniversite’de Yurtdışı          
Eğitim Semineri adı altında kişisel gelişim seminer-
leri düzenliyoruz.
• 300 kişilik genç kadromuz ile fikir alışverişi     
yaparak farklı projeler üretiyoruz.
• Online Kişisel Gelişim Eğitimleri gerçekleştiri-
yoruz.
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• Kamp boyunca bizlerle birlikte olacak 20 dil oku-
lunun Regional Marketing Representative olarak 
görev alan yetkililerin düzenleyeceği  seminerlerden 
uluslararası geçerli sertifika

Endless Campus Yurtdışı Eğitim ve Liderlik 
Kampı birçok fırsatı liderlerine sunan uluslararası 
eğitim kampı statüsünde olup; gelenekselleşmiş bir 
yapı göstererek üniversite öğrencilerine yol gösteri-
ci özelliğini devam ettirmektedir. Program olarak      
eğitim ve eğlencenin birbiri ile iç içe geçtiği bir strateji    
izleyen Liderlik & Yurtdışı   Eğitim Kampı bu özellikleri 
ile Türkiye’de ilk ve tek olma özelliğini yıllardır devam 
ettirmektedir.




