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Ek No 1 -  Paket Fiyatlarımıza neler dahildir?  

1. 
Eğitim danışmanlığı (uygun okul seçimi)  

Ukrayna dil okulları ve üniversiteleri hakkında bilgi verilir.  

2.  
Davetiye ücreti ve öıı kayıt işlemleri  Okuldan kabul mektubu alınır ve Türkiye'ye ulaştırılır.  

3.  Gereken belgelerin tercümesi ve noter tastiki (6 adet 

evrak içerir)  

Okul için gereken evraklar Ukraynaca tercüme yapılır ve noterinde tasdik edilir  

4.  Vize ücreti, seyahat sigortası (1)  
(normal vize 16  günde alınır, ekspres -3  gün) 

Bütün evraklarla birlikte okuldan alınan kabul mektubu ile Ukrayna Konsolosluğun-

dan öğrenci vizesi alınır.  

5 .  
Sağlık sigortası (1 senelik)  

Deport sigortası (1)  3 aydan fazla Ukrayna Cumhuriyetinde kalanlar için sağlık sigortası gerekir.  

6. 
Ukrayna'ya gidiş organizasyonu İstanbul -Odesa 

Uçak bileti (tek gidiş)  

Uçak bileti alınır. Tek veya grup olarak Öğrenciler İstanbul'dan gönderilir ve Odessa 

da havalimanında karşılanır.  

7.  Havaalanından transfer  

Geliş noktasından otobüse bindirilir ve seçime göre yurda veya kiralık eve götürülür.  

X.  Konaklama organizasyonu 
Öğrenci için yurt ayarlanır veya istek üzere daha  

gelmeden(gcldiktcn sonra) kiralık ev bulunur.  

9.  Eğitim ücreti (1  senelik)( 1) Üniversite Hazırlık sınıfının 1 senelik eğitim ücreti. 

10. 

Oturma izni (1 senelik) (1) 
Ukrayna Emniyet Müdürlüğünden 1 senelik Oturum belgesi alınır.  

11. 
Yurt ücreti (1 senelik) (1)  10  aylık yurt ödemesi yapılır.  

12.  Hazırlık sınıfı ders kitapları  Rusça ders kitapları alınır.  

13.  Uluslar arası öğrenci kartı 
Uluslar arası kabul edilen ayrıca çeşitli indirimlerden yararlanmayı sağlayan örcnci 

kartı alınır. 

14.  Telefon kartı Ukrayna ait kontör hattı.  

15 .  1 ay ülkeye adaptasyon yardımı (2)  
Okul dışı yaşantı ve faaliyetlerde yönlendirme yapılır. (Alışveriş, kültür ve spor 

tesisleri gibi) 

16.  
Eğitim sorunlarında destek (1 senelik) Eğitim sürecinde öğrenci ile okul arasında çıkabilecek çeşitli sorunlarla ilgili yardım.  

17.  Okul dışı aktiviteler  
Sene içeresinde çeşitli şehir içi ve şehir dışı geziler ve aktiviteler düzenlenir  

IX.  1. sınıfa kayıt yardımı (3)  
1. sınıfa kayıtta Hazırlık senesi sonunda yardım edilir ve tatile girilir.  

19.  Denklik (Nostrifıkatsia) işlemleri  

Ukrayna Milli Eğitim Bakanlıktan Lise diplomasına alınan denklik belgesi  

NOTLAR 

(1) Ücretlerde olabilecek değişiklikler paket fiyatlarına yansıtılacaktır. Öğrenci Express Vizeye başvurmak isterse de Ek ücret (100 dolar) 

öder. 

(2) Bu sürenin aşımından itibaren, okul dışı danışmanlıklarda randevu sistemi uygulanacaktır.  

(3) 1. Sınıfa kayıtta verilecek hizmet tamamen yol gösterme maksatlıdır, süreç içinde çıkabilecek maliyetler öğrenciye aittir.  
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