
Yıllar içerisinde Malta’ya bir çok  denetim ziyareti gerçekleştirdik.  Eğitime gönderdiğimiz 
öğrencilerin deneyimlerini dinledik. Bu sayede; Malta’da var olan 30 kadar dil okulunun içerisinden 

fazlaca sorun yaratanları, şehir merkezine uzak olanları, konaklamalarında sıklıkla problemler 
yaşananları listelerimizden çıkarttık. Böylece; nitelikli öğretmenleri işe alan, şehir merkezinde, 

konaklamaları diğer okulların kalite olarak üzerinde olan okulları önerme şansımız doğdu. Aşağıdaki 
tanıtım yazısı da sizlerden gelen soruların yanıtlarını ve genel olarak haberdar olmanız gereken, 
deneyime dayalı tüm detay bilgileri içerir.  Fiyatlardan sonra yazılmış olan, sayfanın altındaki 
bilgilendirme yazısını lütfen okuyunuz.  

 

ESE Dil Okulu 

Broşürler, fotoğraflar  ve tanıtım sayfası 

https://www.maltayagidiyorum.com/ese-malta-dil-okulu/ 

Konaklama fotoğraf galerisi: http://ese-edu.com/gallery/accommodation-gallery/ 

Önerilerimize bizim Malta’da en sevdiğimiz okul olan ESE ile başlıyoruz. ESE tam şehir merkezinde, 

kurumsal, 60 adet sınıfı, 600 ‘ün üzerinde öğrencisi (Türk sayısı ortalama 60), 4 ayrı konaklama 

binası olan büyük bir okuldur. Kurumsal bir yapıya sahiptir. Bünyesinde Türk bir çalışanı da 

olduğundan, sorunların çözümünde diğer okullara göre daha pratiklerdir. ESE birçok kalite 

sertifikasına sahiptir.      

ESE 3 farklı konaklama seçeneği sunuyor.  
Ekonomi 
Superior 
Superior + 

  
Bu konaklamaları açıklarsak;  

  
Ekonomik konaklama okula çok yakın, oldukça rahat yürünebilen birkaç dakikalık mesafede 

bulunuyor. Ekonomik konaklamadaki daire sayısı oldukça az. Bu nedenle yer bulmak zor. 5-6 kişinin 

kaldığı dairelerde 1, 2 ya da 3 kişilik odalarda konaklarsınız. Ancawk başlangıç tarihinizden birkaç ay 

önce yapılan başvurularda yer bulmak mümkün oluyor.  
  
Bu konaklamanın haritası: 
https://goo.gl/mFD9oD  >> bina 1 
https://goo.gl/dJnZ8X  >> bina 2  
 
Paylaşımlı oda ve eğitim fiyatı: 1550 € 
Tek kişilik konaklama için + 400 € 
Yoğun eğitim için + 380 €  ek yapılacaktır. 
 
** 
Superior Konaklama okula 10  dakika kadar yürüme mesafesindeki Tamarisk adlı binadan oluşur. 
1,2 ve 3 kişilik odalar bulunuyor. Tek başınıza kalmayı seçebilirsiniz ya da paylaşımlı oda seçerseniz 

2 kişilik odalara (odanın büyüklüğüne göre yatak sayısı bu şekilde oluyor) yerleştiriliyorsunuz.  
  
Bu konaklamanın haritası:  
https://goo.gl/N154Vs  >> Binanın adı Tamarisk’dir.  
 
Paylaşımlı oda ve eğitim fiyatı: 1710 €  
Tek kişilik konaklama için + 400 € 

http://ese-edu.com/gallery/accommodation-gallery/
https://goo.gl/mFD9oD
https://goo.gl/dJnZ8X
https://goo.gl/N154Vs


Yoğun eğitim için + 380 €  ek yapılacaktır.  
** 
 
Superior + Konaklamada okula çok daha yakın, daha az daire ve öğrencinin olduğu, daha sessiz ve 
konforlu bir imkan sunuyor. Okula 10 dakika gibi kısa sürede yürüyebiliyorsunuz. Bu konaklamada 1 
ya da 2 kişi kalınıyor. Daire içerisinde toplam maksimum 5 öğrenci oluyor.  

Bu konaklamanın haritası: 
https://goo.gl/hzJWMu >> binanın adı astolat’dır 

 

Paylaşımlı oda ve eğitim fiyatı: 1910 €  
Tek kişilik konaklama için + 400 € 
Yoğun eğitim için + 380 €  ek yapılacaktır.  
** 
 
Bu okul, 10 haziran – 1 eylül tarihleri arasındaki her bir hafta için 70 € yoğun sezon farkı 
eklemektedir. Ayrıca okul toplam bedele 50 € kayıt ücreti ekleyecektir.  

** 

EC Dil Okulu 

Broşürler, fotoğraflar  ve tanıtım sayfası 

https://www.maltayagidiyorum.com/ec-malta-dil-okulu/ 

Bu okul yine şehir merkezinde konumlanmıştır. Malta’daki eğitim alabileceğimiz ikinci favori 
okulumuzdur. Konaklamaları okula ve merkeze yürüme mesafesindedir. Birçok konaklama binası 
bulunur, bu binaları daireler şeklinde ayırarak, her öğrenci ve oda arkadaşı için birer daire olarak 

hizmete sunar. Tıpkı ESE’de olduğu gibi konaklamalarında ortak kullanım alanları, her odada 1 ya da 

2 kişinin konakladığı, toplamda 5 öğrenci alan dairelerden oluşur. Bu dairelerdeki odaları 1 ya da 2 

kişilik seçiminize göre yaparak sizlere sunar. Okul 2 farklı konaklama tipi sunuyor. Bunlar standart 
ve comfort olarak ayrılmış durumda. Bu okulda konaklama ayarlaması yapılırken, sizin seçiminiz 
okula sunuluyor ve okul müsait yere göre bilgi veriyor.  

Bu okulun konaklama fotoğraflarına aşağıdaki bağlantıda bulunan galeriden ulaşabilirsiniz.  

partners.ecenglish.com/adults/malta/accommodation 

 
Oda ve eğitim fiyatları aşağıdadır:  
STANDART Konaklama ve eğitim 

Çift Kişilik konaklama ile toplam:  1443 €  
Yoğun eğitim isterseniz 336 € ek yapılmaktadır.   

 
COMFORT Konaklama ve eğitim 
Çift Kişilik konaklama ile toplam: 1503 € 
Yoğun eğitim isterseniz 336 € ekleniyor.   

Bu okul yaz sezonunda 18 haziran – 28 eylül tarihleri arasındaki tüm kurslar için her hafta 85 € ek 
yapar.  
** 

ACE Malta Dil Okulu 

https://goo.gl/hzJWMu


Broşürler, fotoğraflar  ve tanıtım sayfası 

https://www.maltayagidiyorum.com/malta-dil-egitimleri/ace-malta-dil-okulu/ 

 
Bu okul şehir merkezinde bulunan bir alışveriş merkezinin en üst katında yer alıyor. Konaklamalar 
için de iki ayrı bina satın almışlar ve bunlar okula yürüme mesafesinde bulunuyor. Standart ve 

Superior adında iki farklı konaklamaları bulunur.  Standart konaklamalar gece kulüplerine biraz yakın 
olduğundan pek de tercih etmemek gerekir ancak superior konaklamalarda rahat bir şekilde 
kalabiliriz. 

Standart Apartmanlarında, iki kişilik odada konaklama ve eğitim fiyatı:  1495 €’dur. 
Superior Apartmanlarda, iki kişilik odada konaklama ve eğitim fiyatı: 1575 € ‘dur.  

Bu okul 10 haziran – 23 eylül tarihleri arasına denk gelen kurslarda haftalık 50 € yoğun sezon farkı 
eklemekte ve  85  € kayıt bedeli ile 50 € havalimanı transferleri için  ödeme almaktadır. Transfer 
bedeli ödemek istemeyen öğrenciler havalimanının önünden 8 numaralı valetta otobüsüne 
binebilirler.  

** 

LAL – IELS Dil Okulu 

Broşürler, fotoğraflar  ve tanıtım sayfası 

https://www.maltayagidiyorum.com/lal-malta-dil-okulu/ 

Bu okulda Tas-Sliema denilen merkezdedir. Genellikle öğrencilerin uğrak yeri olan Paceville yani 
şehir merkezine 30 dakika yürüme mesafesindedir. Sürekli yürünecek bir yol olamayacak kadar 
mesafelidir bu nedenle otobüs kullanılmak gerekir. Tas-Sliema'da yani bu okulun bulunduğu muhitte 

de sınırlı sayıda olsa da restoran ve sosyal imkanlar bulunmaktadır. Okul kaliteli ve oturmuş bir 
eğitim sistemine sahiptir. Büyük bir binası, birçok sınıfı, modern teknolojilerle donatılmış imkanları 
bulunur. Konaklaması diğer okulların aksine oteldir. Otel odalarında ikişer kişi konaklarsınız. Öğrenci 
evi sistemini sevmeyenler için idealdir. Okuldan yürüyerek 10 dakika süren konaklamanızla oldukça 

yakın olarak keyifli bir eğitim alabilirsiniz. Bu konaklamaya alternatif olarak daha uzak olan 20 

dakika yürüme mesafesinde, eş konfora sahip ancak daha uzak olduğundan daha uygun fiyatla 

verdikleri ikinci bir konaklama imkanları var. Mümkünse yakın olanı seçmenizi öneririz. 

Days inn konaklama: üstte bahsedilen yakın konaklamadır.  

Konaklamanın fotoğrafları ve bilgileri  
https://goo.gl/uGz2QX 

Bu konaklamanın haritası:  
https://goo.gl/GNxULo 

 
Paylaşımlı oda ve eğitim fiyatı:  1281 €  
Tek kişilik oda ve eğitim fiyatı: 1709 €  

Yoğun eğitim için + 324 €  ek yapılacaktır.  
 

The Howard Hotel: üstte bahsedilen daha mesafeli olan konaklamadır.  

Konaklamanın fotoğrafları ve bilgileri ; 
https://goo.gl/aGNnSN 

Bu konaklamanın haritası:  
https://goo.gl/ucr1xe 



 
Paylaşımlı oda ve eğitim fiyatı: 1230 €  
Tek kişilik oda ve eğitim fiyatı: 1633 €  
Yoğun eğitim için + 324 €  ek yapılacaktır.  

Bu okul 30 haziran- 30 Eylül tarihleri arasına gelen her bir hafta için 88 € yoğun sezon farkı 
eklemektedir. Okul yoğun eğitim talep edilirse haftalık 81 € ek yapmaktadır.  

** 

 

Bütçe dostu okullar: 
https://www.maltayagidiyorum.com/en-uygun-malta-dil-okullari/ 

 

AMLC Malta Dil Okulu 

https://www.maltayagidiyorum.com/amlc-malta-dil-okulu/ 

 

1987’de kurulmuş, Malta’nın ilk dil okullarından biridir.  

4 haftalık eğitim ve konaklama fiyatı: 1158 € (4 haftalık fiyatlarda hangi ayda kayıt olduğumuza göre 
farklılık gösterebiliyor.) 

** 

 

 

Ek Açıklama ve bilgiler;  

Seçeceğiniz okul merkezde olmalı, konaklama okul arası 20 dakika gibi yürüme mesafelerini 
geçmemeli, sınıf sayısı mutlaka fazla olmalı çünkü öğrencileri başka türlü bilgi seviyesine göre eşit 
olarak sınıflara dağıtmak mümkün olmaz. Ingilizce bilginizden çok aşağı ya da yukarıda bir sınıfa 

denk gelebiliyorsunuz. Bu eğitiminiz için ciddi bir problem.  

Yaz aylarında tüm okullar, 10 haziran - 1 eylül tarihleri arasında (tarihler okullara göre degişiklik 
gösterebilir.) yaklasık olarak haftalık 70 € yaz sezonu farkı uygulamaktalar. Bu ancak seçeceğiniz okul 
ve başlangıç tarihinizden sonra net olarak hesaplanabilecektir. Okullar her Pazartesi başlar.  

Okulumuzun merkezde olmasının en önemli nedeni ulaşım. Malta yokuşlu bir coğrafyaya sahip, her 
yere kolayca yürüyemiyoruz. Okullardan şehirlere giden otobüsler akşam erken saatte seyrekleşiyor. 
9'dan sonra saatte 1 gelmeye başlıyor ve 11 de bitiyor. Taksiler ise oldukça pahalı.  

Okulları incelerken, haritalardan merkezde olup olmadığını mutlaka kontrol etmelisiniz. Malta’da 

şehir merkezi aşağıdaki haritada görüntülenebilir.  

https://goo.gl/zsLx1Z 

İnternet sitemizin tüm sayfalarını okumanızı öneriyoruz. Burada malta ile ilgili merak edebileceğiniz, 
aklınıza gelen tüm soruların yanıtlarını bulabileceksiniz. Malta güvenli, uygun yaşam masraflarına 

sahip, eğlenceli, konum olarak ülkemize yakın ve kaliteli eğitim veriliyor. Avrupa ülkeleri tarafından 

şu anda İngiltere, irlanda gibi ülkeler yerine, İngilizce eğitimi için Malta tercih ediliyor. 

www.maltayagidiyorum.com 

https://www.maltayagidiyorum.com/en-uygun-malta-dil-okullari/
https://www.maltayagidiyorum.com/amlc-malta-dil-okulu/


Bizim gibi aracı firmaları tercih ederken; o firmanın okullar hakkındaki deneyimi, sizinle görüşen 

kişinin ziyarette bulunarak incelemiş olması, fiyatlar ve bilgiler konusunda şeffaf oluşuna dikkat 
etmelisiniz. Okul ödemelerinizi, okulun faturasını gördükten sonra yine okula göndermelisiniz. Her 
okul belli oranda depozit ister. Aracı firmalar depozitleri toplayarak okullara iletme hakkına sahiptir. 
Ancak bunun dışında hiçbir ödemeyi öğrenciden alarak okula yollama hakkına sahip değildir. 
Firmalar zaman zaman indirim adı altında okula eksik ödeme göndertmektedir. Okullar da bu eksik 
ödemeyi, öğrenci Malta’ya ulaştığında kendisinden talep etmektedir. 

Hiçbir firma okulların liste fiyatlarından daha aşağıda eğitim ve konaklama fiyatı veremez. 
Okulların açıkladığı fiyatlar ve belirttiği dönemsel indirimler dışında, firmaların indirim 
yapmaları yasaktır. Size bizim tarafımızdan gönderilecek fiyatlar, okulların kendi belirttikleri 
kampanya ve indirimlerinin uygulandığı net liste fiyatlarıdır. Çeşitli firmaların bu şekilde 
öğrencilere “indirim yaptırdık, yaz sezonu farkını aldırmadık, bizim firma indirimimizdir, bize 
özel indirimdir” gibi bilgiler ile okula eksik ödeme gönderttiğini duyuyoruz. Okullar, siz eğitim 
için seyahat ettiğinizde bu indirim adı altındaki kalan ödemeyi sizlerden mutlaka talep 
edeceklerdir. Firmaların kendi insiyatiflerinde indirim yapması söz konusu değildir. Okulların 
kendi hazırladıkları faturaların üzerindeki bedeli mutlaka ödemek durumundasınız. Böyle bir 
olayla karşılaşırsanız, size “indirim” yaptığını söyleyen firmalar olursa lütfen bize 
sikayet@wayout.com.tr adresine bu indirimi taahhüt ettikleri e-postayı iletiniz. Okullar bu tarz 
firmalar ile çalışmayı keseceklerdir çünkü yapılan yasa dışıdır ve tüm okullar tarafından 
yasaklanmıştır.. 
.  

Peki bu aracı firmalar ne işe yarıyor?  

Okulların size bireysel olarak talep ettiğinizde verdiği fiyatlardan daha uygun fiyat alabiliyorlar, 
Vizelerde destek oluyorlar, Malta’da sorun yaşarsanız, firmanız okul ile aranızda iletişim kurmak için 

köprü oluyor ve sorunları daha hızlı çözüyorsunuz. Bu nedenle aracı firma kullanmak daha sağlıklı 
ve ekonomik ancak seçimi iyi yapmak gerekiyor.  

Aşağıda fiyatlara dahil olan hizmetleri listeleyelim; 

Eğitiminiz 

Konaklamanız 

Kitaplarınız  
Havalimanından alınmanız ve geri bırakılmanız. 
 
12 haftayı aşan eğitimlerde vize masraflarınız. (vizenizin çıkması durumunda.) 

12 haftayı aşan eğitimlerde sadece ESE adlı okula özel İstanbul-malta-istanbul gidiş ve dönüş uçak 

biletleriniz.  
36 hafta üzeri kayıtlarda ise tüm okullarda geçerli olmak üzere; İstanbul-malta-istanbul uçak 

biletleriniz fiyatlara dahildir.  

Önereceğimiz okullar ESE, EC, ACE, LAL (diğer adı iels) olarak belirlendi. Bunlar güvenip kendimizin 

de gidip denetlediğimiz okullardır. Hepsi merkezde bulunan okullardır. Malta'da iki farklı merkez 
bulunuyor. Biri EC, ESE, ACE'nin bulundugu St. Julians, diğer merkez ise Valetta. Ögrencilere yönelik 

tüm imkanlar St. Julians'ın merkezinde yoğunlaşmış durumda. Özellikle St. Julians kentinin Paceville 

semti genellikle öğrencilerin yaşamlarını, günlerini yoğun olarak geçirdikleri bölge. EC, ESE, ACE 

burada bulunuyor. LaL buraya 20 dakika yürüme mesafesinde bulunuyor. LAL'in bulunduğu yer ıssız 
degil, yine çevresinde onlarca restoran, alışveriş alanları, işlek bir cadde var. Lakin sıklıkla kendinizi 
Paceville'e denilen merkeze gelmek isterken bulacaksınız çünkü sosyal alanlar burada toplanmış 
durumda.  

Eğer araştırmalarınızda farklı okullara denk geldiyseniz bize adlarını bildirerek neden bu listeye dahil 
etmediğimizi lütfen sorun.  Adı çok duyulan ve Türkiye’de yoğun olarak tanıtılan okullarda yaşanan 



aksaklıklar nedeniyle listelememiş olabiliriz. Bunların tanıtılma nedeni firmalara yüksek tutarlarda 
tanıtım bedelleri ödemeleri olabilir.  

Malta’da ilk gün neler yaşayacağınızı aşağıdaki bağlantıda sizlere bir rehber olabilmesi için 

fotoğrafladık.  

https://www.maltayagidiyorum.com/maltada-ilk-gun/ 

Aşağıda yazılan tüm rakamlar Euro para birimindendir.  

Konaklama seçimlerinde aile yanı konaklamaları genellikle ufak çocukları, sahip çıkmaları için 

kullanmayı uygun görüyoruz. Okul ve konaklamanızdaki arkadaşlarınızla bolca pratik imkanı 
olacaktır. 

Malta’da konaklamalar, okulların satın aldıkları apartman dairelerini, 4-6 öğrenci gibi mevcutlarla 

paylaştırmalarından oluşur. Ortak kullanımda bir salon, mutfak, çalışma alanı bulunan bu evde, 

öğrencilerin odaları ikişer kişinin kullanacağı şekilde ayrılmış durumda. Bu pratik ve sosyalleşme 

adına diğer ülkelerde bulamadığımız çok faydalı bir konaklama şekli. Uyurken yine oda arkadaşınızla  

ya da seçiminize göre tek kişilik konaklama aldıysanız odanızda yalnız oluyorsunuz. Gün içinde ise 

arkadaşlarınızla etkileşim içine girerek pratik yapıyorsunuz. Yurtdışındaki tüm konaklamalarda nüfus 
karma cinsiyetten oluşur ancak oda arkadaşınız hemcinsinizdir. 

Konaklamada sorun yaşarsanız ne oluyor? Okulun bu gibi durumlar için öğrencilerin başvuracağı 
bir yardım bölümü bulunuyor. Eğer konaklamanızda resepsiyon varsa oraya başvuruyorsunuz, aksi 
durumda okulda bulunan öğrenci destek birimine başvurarak problemlerinizin çözümü için talepte 

bulunabiliyorsunuz. Eğer kendileri ile anlaşmakta sorun yaşarsanız, bize sorununuzu yazabilirsiniz. 
Bizler bu durumda çeviri yaparak okullara problemlerinizi listeliyor ve çözüm bulmalarını rica 

ediyoruz.  

Malta’da eğitim modelleri:  Genel ya da yoğun eğitimi seçebiliriz. Genel eğitimler haftada 20 

derstir sabah 09:30 başlangıç, öğlen 12:30 ders bitişidir.  Yoğun eğitimler haftada 30 ders olarak 

verilir ve 09:30’dan saat 14:30 a kadar sürmektedir. Yaz dönemlerinde öğleden sonra dersleri de 
konulabilmektedir. 

 


