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Türk oranları: tüm okullarda belli sayıda Türk bulunur. Türk olmayan bir okul yoktur. sizin ulaşabildiğiniz gibi tüm 

okullara Türkler başvurmakta ve eğitim almaktadır. genellikle kış sezonlarında okullarda Türk oranları % 5- 8 ‘erde, 

yaz aylarında ise artarak % 10-12 düzeylerine çıkmakadır. Tüm dünya ülkelerindeki tüm okullarda da durum 

benzer şekildedir. Bu yüzdeler 500 öğrencisi olan bir okulda 25-60 arasında değişen sayılarda Türk öğrenci 

demektir. 

Malta’da 60 kadar dil okulu var ve Wayout olarak tümüyle anlaşmalıyız. Bunların bir çoğu villa okullardır ve evden 

dönüştürülmüş villalarda eğitim vermektedir. Deneyimlerimize dayanarak seyahat edip sorun yaşayacağınızı 

düşündüğümüz, daha önce adaylarımızın çözümsüz sorunlar yaşadığı okulları zaten önermiyoruz ve listelerimize 

almıyoruz. Çalıştığımız okullar eğitim binalarına sahip, kurumsal ve disiplinli, köklü okullardır. Bu nedenle yalnızca 

birkaç okul içeren bir liste gönderiyoruz. Yaşayabileceğiniz olası sorunlar; niteliksiz eğitmenler, çözümsüz 

sorunlara sahip konaklamalar, çok küçük okullarda az sınıf bulunduğundan seviyelerine göre değil, sayıya göre 

sınıflara alınmış öğrenciler, zor ve hayattan tamamen kopuk konumlardaki yerleşkeler olarak öne çıkar. 

HANGİ OKULU SEÇMELİ?
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Malta’nın güçlü, büyük ve köklü okullarından biridir. Üstte bahsedilen konfor konaklamaları sunulmaktadır ve içlerinde daha az Türk bulunur. Okul 

St Julian’s şehir merkezinde bulunmaktadır. 60 sınıfı ve 500 öğrencisi ile, köklü ve kaliteli geçmişi ile öne çıkan bir okuldur. ESE’de birçok konaklama 

tipi bulunur ve tümü yakın, yürüme mesafesindedir.

okulun konumu: https://g.page/ESE-English-school?share
 Konaklamaların konumları ve fotoğrafları için aşağıdaki bağlantıları takip edebilirsiniz.

Kayıt olan adaylar konaklamalar içinden seçim yapamaz. Bunun nedeni okulların doğru millet dağılımına göre yerleştirme yapmaya çalışmalarıdır. 

Seçeceğiniz konaklama için elbette Wayout okula uygunluk sorar ancak bir kesinlik mümkün değildir. ESE’de en uzak konaklama 15 dakika yürüme 

mesafesindedir. 

 Ekonomik konaklamalar: 
 https://ese-edu.com/tr/accommodation/valley-view/
https://ese-edu.com/tr/accommodation/springfields/
https://ese-edu.com/tr/accommodation/medvista-apartments/

Konfor konaklamalar: 
https://ese-edu.com/tr/accommodation/ese-central/
https://ese-edu.com/tr/accommodation/astolat-apartments/
https://ese-edu.com/tr/accommodation/claret-apartments/
https://ese-edu.com/tr/accommodation/salini-resort-studio-apartments/

OKULLAR VE FİYATLAR - ESE
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Fiyatlar (konaklama ve eğitim dahildir. Ese istanbul-malta-istanbul uçak bileti de hediye etmektedir.)

3 ay ekonomik konaklama: 3600 €
3 ay konfor konaklama: 3960 €
3 ay konfor plus konaklama: 4440 €

her okul yaz aylarında fiyatlarına yaz sezonu farkı ekler. Bu eğer adayın seyahat tarihini içeriyorsa kayıt öncesinde 
adaylara net hesaplama iletilir. yüksek sezon farkları aşağıdaki gibidir ancak tarihler değişebilir ve okullar 
tarafından her sene sonunda güncellenir. 

-Yoğun eğitim isteyen adaylar 3 ay için 900 €, 6 ay için 1800 € fark öderler.
-özel banyo istenirse 3 ay için 300 €, 6 ay için 600 € ek maliyet ödenir.
-ESE: 02/07/2022 - 03/09/2022 tarihleri arasında yoğun sezondur ve bu tarihler arasına denk gelen konaklamalara 
haftalık 70 € ek yapılır.
-Okul her öğrenciden 50 kayıt ücreti, 25 ilk kurs kitabı, 25 konaklama yerleştirme ve 100 bilet katkı payı olmak 
üzere toplam 200 € ek bedel alır. Bu bedel toplam tutara eklenecektir. 
Öğrenci referans videoları: 
https://www.youtube.com/shorts/NzMr1AdktM4
https://www.youtube.com/watch?v=IRuKX2RMcdQ
https://www.youtube.com/watch?v=6Qo4zWb9eD4
https://www.youtube.com/watch?v=9vsUH-T2geo
Okul tanıtım videosu: https://www.youtube.com/watch?v=PCXXhKQg9e4

OKULLAR VE FİYATLAR - ESE

6 ay ekonomik konaklama: 6720 €
6 ay konfor konaklama: 7440 €
6 ay konfor plus konaklama: 8400 €
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: Bu okul öğrencilerin ESE’nin konfor konaklamaları gibi severek konakladığı ve eğitim aldığı bir yapıya sahiptir. 
Kendilerine ait olan Days Inn adlı otelde öğrenciler seçimlerine göre 1-2 ya da 3 kişilik konaklamalarda kalırlar. Bu 
otelin küçük bir çatı havuzu bulunur ve öğrenci evi mantığında değil, butik ve mütevazi bir otel mantığında 
hizmet verir. Konaklama ve okul 6 dakika yürüme mesafesindedir. Okul Tas-Sliema’da bulunmaktadır. St julians’a 
otobüsle ulaşılabilir. Okulun etrafı da kendince bir merkezdir. Alışveriş, restoranlar, kafeler ve çeşitli imkanlar 
bulunur.
 
Okulun Konumu: https://goo.gl/maps/dVucuJNaM4F6HoGx5

Konaklama Broşürü: https://www.wayout.com.tr/iels-days-inn.pdf
Tanıtım videosu: https://www.youtube.com/watch?v=xwXrpb6NJC0
Fiyat listesi: https://wayout.com.tr/iels-fiyatlar

OKULLAR VE FİYATLAR - IELS



@wayoutedu

+90 544 134 05 35

info@wayout.com.tr 

Fiyatlar (konaklama ve eğitim dahildir.) /31 ekim 2022 tarihinden sonra fiyat artısı olacaktır.

3 ay 
3 kişilik oda konaklama ile: 3485 €
2 kişilik oda konaklama ile: 3896 €
tek kişilik oda konaklama ile: 5225 €

6 ay 
3 kişilik oda konaklama ile: 6665 €
2 kişilik oda konaklama ile: 7433 €
tek kişilik oda konaklama ile: 10145 €

Iels’in daha geniş m2 lere sahip studio odaları bulunur. Bu odalarda maliyet 3 ay için 420 €, 6 ay için: 840 €’dur. 
Studio odadatek kişilik konaklamalarda 3 ay için 84 €, 6 ay için: 168 €’dur.

Öğrenci referans videosu: https://www.youtube.com/watch?v=vPF5i1b6naM

OKULLAR VE FİYATLAR - IELS
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Malta’da bulunan diğer bir kurumsal ve büyük okuldur. Konaklamaları kendine ait apartman daireleridir ve 
öğrenci evi mantığında odalara bölünerek öğrencilere verilir. Genelde 3 odalı evlerdir. Bu odalarda yine genellikle 
2 öğrenci kalır. Bu okulun konfor konaklaması ve tek başınıza kalabileceğiniz stüdyo daireleri bulunmaktadır. 
Bunun yanında Konaklamalar okula en fazla 15-20 dakika yürüme mesafesindedir. Okul St Julian’s şehir 
merkezinde bulunmaktadır.
 
Okulun konumu: https://g.page/ec-malta-english-school?share

Fiyatlar (konaklama ve eğitim dahildir.)

Standart konaklama:
3 ay konaklama ile: 4603 €
6 ay konaklama ile: 8932 €
Tek kişilik odada: 
3 ay konaklama ile: 6803 €
6 ay konaklama ile: 11652 €
-standart konaklamalarda tek kişilik odada özel banyo istenirse 3 ay için 840 €, 6 ay için 1750€ ek maliyet ödenir.

OKULLAR VE FİYATLAR - EC
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Stüdyo daire:
3 ay konaklama ile: 7403 €
6 ay konaklama ile: 14612 €
*stüdyo dairelere aynı anda kayıt olan 2 öğrenci yerleşerek konaklama maliyetini 
paylaşabilirler. 

Yoğun eğitim isteyen adaylar 3 aylık bir eğitimde 459 €, 6 aylık bir eğitimde ise 816 € ek 
maliyet öderler. 

Konaklama bilgileri: 
Standart konaklama: https://partners.ecenglish.com/accommodation/shared-apartments/

Stüdyo daire konaklaması: 
https://partners.ecenglish.com/accommodation/studio-one-bedroom-apartment/

OKULLAR VE FİYATLAR - EC
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: Malta’daki iyi okullardan biridir. Konaklamaları tek tiptir ve fazlaca dairesi bulunduğundan bu pek de sorun 
yaratmaz. Şehir merkezinde bulunmaktadır. 

Okulun konumu: https://goo.gl/maps/1cfmkDPKMqZnj7uQ8
Örnek konaklama fotoğrafları: https://www.wayout.com.tr/ace-konaklama-ornek.jpg

Konaklama videosu: https://www.youtube.com/watch?v=wWW7KQH9IRY&t=3s

Öğrencinin referans videoları: 
https://www.youtube.com/watch?v=2Ha6DwGtJe4
https://www.youtube.com/watch?v=zYbhoaYYxnI
https://www.youtube.com/watch?v=m_BPQAOJGGQ
https://www.youtube.com/watch?v=wWW7KQH9IRY&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=YAQCqqYKtDU
https://www.youtube.com/watch?v=JQljtjbAB8w

OKULLAR VE FİYATLAR - ACE
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Fiyatlar (konaklama ve eğitim dahildir.)

3 ay konaklama ile: 3290€
6 ay konaklama ile: 6410€

Yoğun eğitim istenirse: 

3 ay konaklama ile: 3770€
6 ay konaklama ile: 7010€

Tek kişilik konaklama talep edilirse 3 ay için 900 €, 6 ay için 1800 € ek maliyet ödenir.
Oda içi banyo istenirse 3 ay için 480 €, 6 ay için 960 € ek maliyet ödenir.
Okulun 4 haziran - 17 eylül tarihleri arasına denk gelen her bir hafta için 50 € yoğun sezon farkı vardır. 6 aylık 
eğitimlerde bu fark alınmaz. 

OKULLAR VE FİYATLAR - ACE
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Sliema’da bulunan okul uygun bütçelere eğitim almak isteyen adaylar için taban fiyat uygulaması sunar. Okulun 
konfor konaklamaları mevcuttur.

Fiyatlar (konaklama ve eğitim dahildir.)

3 ay konaklama ile: 2760€
6 ay konaklama ile: 4920€

Konfor konaklama istenirse haftalık 30 € ek yapılır. 3 ay için toplam bedel 360 € 6 ay için 720 €’dur 
Yoğun eğitim istenirse haftalık 60 € ek bedel alınmaktadır. 

Okulun konumu: https://goo.gl/maps/Q8eWid3d5p9upec99

Okul tanıtım videosu: https://www.youtube.com/watch?v=FLhZ4Y0Y_OI
Öğrenci referans videosu: https://www.youtube.com/shorts/12HphT-yEmg

OKULLAR VE FİYATLAR - AMLC
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Diğer okullardan farklı bir konumda daha izole bir atmosfere sahiptir. Şehir merkezine otobüsle ulaşılır. Daha sakin ve 
kalabalıktan uzak olmak isteyen bireyler için uygundur. Okulun 6 adet konaklaması vardır ve okula en uzağı 20 
dakika yürüme mesafesindedir. 

Okulun konumu: https://goo.gl/maps/kESFTTN35SqqpXx59

Fiyatlar (konaklama ve eğitim dahildir.)
3 ay konaklama ile: 3160 €
6 ay konaklama ile: 6160 € 

-Tek kişilik oda için ödenmesi gereken ek maliyet 3 aylık kurslarda 600 €, 6 aylık kurslarda 1200 €’dur.
-Okulun konfor konaklaması bulunmaktadır. Bu konaklamada kalmak için ödenmesi gereken ek maliyet 3 aylık 
kurslarda 360 €, 6 aylık kurslarda 720 €’dur.
-Yoğun eğitim için ödenmesi gereken ek maliyet 3 aylık kurslarda 780 €, 6 aylık kurslarda 1560 €’dur.
-okulun 12 hafta ve üstü kayıtlarda yoğun sezon farkı yoktur.

OKULLAR VE FİYATLAR - BELS
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Bu okul pembroke’da bulunur. Şehir merkezine 20 dk yürüyüş mesafesindedir. 

Okulun konumu: https://g.page/AtlasLanguageSchool_Malta?share

Fiyatlar (konaklama ve eğitim dahildir.)

Sabah ve öğlen başlayan eğitimler için fiyatlar farklılık gösterir. 
3 ay konaklama ile: 3000 €
6 ay konaklama ile: 6000 €

Bu okulda ielts eğitimi bulunur. Ek maliyeti haftalık 60 €’dur. 
Yoğun eğitim için okul haftalık 60 € ek maliyet talep eder.
Tek kişilik konaklama için okul haftalık 100 € ek maliyet talep eder.
Yaz sezonunda okul 17 haziran - 10 eylül tarihleri arasına denk gelen her bir hafta için 75 € ek bedel talep eder. 

OKULLAR VE FİYATLAR - ATLAS
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Malta’da 12 hafta üstü alınan eğitimlerde, 12. haftanın sonunda öğrencilerin haftada 20 saat resmi olarak çalışma izni 
olur. Bu sistem öğrencilerin hayatlarını sürdürecek parayı kazanması için kurulmamıştır. Ingilizce öğrenmek için 
gereken pratik ihtiyacını hayatın içinde yaşayarak, çalışarak, boş zamanlarını değerlendirmeleri ve emekleri için bir 
miktar da kazanç sağlamaları için oluşturulmuş bir sistemdir. Öğrencilerin bu çalışma sürelerinde elde edecekleri 
kazanç ile yeni bir hayat kurmaları, kira ödemeleri, mümkün değildir. 

Bu sistem saatlik 8-9 € kazandırır ve bu para ancak hafif bir sosyal harcama, ek gelir gibi düşünülebilir. Türkiye’den 
seyahat eden her aday aylık en azından 500-600 € harcama yapacağını düşünerek Malta’ya seyahat etmelidir. 
Öğrenciler asla bulacakları işe güvenerek hareket etmemeli, bütçe planlaması yapmamalıdır. 

Eğitimini bitiren öğrenciler Malta’yı terketmeli ya da dil eğitimini eğer eğitim yetersiz geldiyse uzatmalıdır. çok özel 
nitelikli bireyler zaten yurt dışında her ülkede resmi olarak işverenler tarafından kabul görmektedir. Bunun için 
ingilizcenizi geliştirip, ingilizce cv hazırlayıp ilgili firmalara Türkiye’ye döndükten sonra gönderip iş arayabilirler. 

Özellikle malta’daki firmalar dil okulu ile seyahat eden öğrencileri istihdam etmek, eğitiminden sonra işe almak 
istemezler. Bunun yerine çalışma vizesi olan ve bütün hakları ile malta’da bulunan insanları tercih eder ve öncelik 
verirler. 

MALTA ÇALIŞMA İZNİ VE DETAYLAR
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İş imkanları, eğitim sonrası malta’da kalmak gibi konularda hiçbir bilgimiz ya da önerimiz bulunmuyor. Bu konularda 
umut vermek istemeyiz. Eğitimini tamamladıktan sonra ülkeden ayrılmayan öğrenciler, farklı avrupa ülkelerine 
geçen daha doğrusu kaçan bireyler çok büyük risk almaktadır. Muhtemel bir daha hiçbir dünya ülkesine vize 
alamayacak, hiçbir yerde yasal çalışamayacak hatta bir çok ülkede yasal sağlık hizmeti bile açamayacak, banka 
kullanamayacak, telefon hattı bile alamayacak olduğunuzu unutmayınız. 

Birçok avrupa ülkesinde kaçak göçmenler bilinçli olarak hiçbir hizmete, hayatlarını sürdürmeleri için gereken hiçbir 
imkana erişemezler ve çok zor bir sürecin sonunda ya Türkiye’ye dönerler ya da yakalanıp vize yasağı getirilerek  sınır 
dışı edilirler. 

Eğer eğitimini aldığınız dünyada yasal olarak karşılığı yoksa başarısız olacaksınız ve birçok sorun ile ülkenize 
döneceksiniz. Internet üzerinde görülen tutunabilmiş birkaç kişiyi elbette görmek mümkündür. Ancak bilinmelidir ki 
belki on binlerce yasa dışı göçmen Türk vatandaşı zorlu koşullar yaşayıp ülkemize dönmektedir.

Bu nedenle her adaya önerimiz öncelikle dil eğitimini en iyi derecede, yoğun ve uzun eğitimlerle almaktır.
Ardından Türkiye’ye dönerek eğer yurt dışına gitmek istiyorsa iş başvurusu yapmak, eğitimi yoksa da yüksek 
eğitimlere başvurmak ve nitelikli hale geldikten sonra iş aramaktır. Tüm dünya niteliksiz göçmen dolu. Eğer 
yeteneğiniz ya da eğitiminizin yurt dışında karşılığı yoksa başarısız olursunuz.

MALTA ÇALIŞMA İZNİ VE DETAYLAR
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Bu bilgiler ışığında; dil eğitimi süresince Malta’daki çalışma izinlerinin yalnızca ve yalnızca ingilizce dilini geliştirmek 

için var olduğunu, pratik imkanı sunduğunu, eğitim sonrasında kalmak, eğitimden sonra orada iş bulmak 

konularında adaylara hiçbir faydasının olmadığının bilinmesini isteriz. 100 adaydan 1-2 tanesi geçici kontratlı işler 

bulsalar da beklemedikleri anlarda işsiz kalarak yine düzenlerini bozup ülkemize dönmektedir.

Bu nedenle planlarınızı daima ülkemize dönecek şekilde yapmanız önemlidir. 

Okullara ve vizelere başvuru yaparken -okul bedeli ve konaklama ödemesi hariç adayların banka hesaplarında; 2000 

€ 3 ay, 4000 € 6 ay için nakit ve bankada hazır para göstermek gerekir. Bu birikime sahip değilseniz vize reddi 

alırsınız. Bu güvence bedeli okul ve konaklama ödendikten sonra bankanızda olmalıdır. (borç, alacak, kredi, ev, araba, 

kripto satışları bekleyen öğrenciler nakit olarak okul bedeli ve bu üstteki güvence bedelini hazırlamadan başvuru 

yapamaz. Lütfen maddi olarak hazır olduğunuzda başvuru yapınız. Başvuru yaparken gideceğiniz tarih konusunda 

emin olmalısınız. Okullar başvuru yapılırken 290 € kapora alırlar ve bu ödeme yine okullar tarafından başvurusundan 

vazgeçen adaylara geri ödenmez. Yine tarih değişikliklerinde okullar 100-150 € arası değişiklik bedeli isterler. Bu 

nedenle maddi zarara uğramamak için mutlaka kararlı ve maddi olarak hazır şekilde başvuru yapmalısınız. 

OKUL BAŞVURULARININ MADDİ BOYUTU
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Aşağıdaki tanımlara uyan adaylar, Malta, Amerika, İngiltere, Kanada vizesi alamaz. Firma olarak bu tanımlara uyan öğrencilerin kayıtlarını 

yalnızca Dubai ülkesi için almaktayız. Zaman zaman nadiren vizeleri onaylanıyor olsa da Wayout tarafından işlemleri yapılmaz. 

-ilk öğretim mezunları

-lise mezunları

-2 yıllık üniversite mezunu

-açık öğretim lisans öğrencileri

-4 yıllık yüz yüze eğitime kayıtlı ancak başarısız ya da devamsız öğrenciler. 

-4 yıllık yüz yüze eğitime kayıtlı başarılı devamlı öğrenciler eğitim öğretim döneminde eğitimlere katılamaz. Okulu dondursa da vize reddi 

alır. Bu nedenle yalnızca yaz aylarında, okulların kapanıp açılacağı sürelerde kısa eğitimler alabilirler. 

-çalışan adaylar şirketlerinden, eğitim süresince izinli olacakları, döndüklerinde çalışmaya devam edeceklerine dair bir yazı alabilir olmalılar. 

Eğer alamıyorlarsa aileden 1. derece yakınları kendilerine sponsor olabilir. Bu sponsor çalışıyor olmalıdır, düzenli finansal evrakları tam 

olmalı, sgk primleri son 6 aydır düzenli yatıyor olmalı ve bankada üstte belirtilen tutarları gösterebiliyor olmalıdır. Bu koşullara sahip 

olmayan, bir sponsoru olmayan adaylar başvuru yapamaz. Yabancı biri, arkadaş, patron, iş yeri, teyze, hala, dayı size sponsor olamaz. 

-vize onay ya da red kararı tamamen konsolosluğun elindedir. Biz dahil hiçbir birey ya da kurum bu kararı değiştiremez. Bizlerden 

alacağınız destek dosyalarınızın doğru oluşturulması ve eksik evrak ile başvuru yapmamanız için faydalıdır ve ücretsizdir. Ancak vize 

kararının tamamen konsolosluğun elinde olduğunu lütfen unutmayın. Tüm koşulları sağlayan adaylar buna rağmen vize reddi alabilirler. 

KİMLER VİZE ALAMAZ?

Üstteki koşullar esnetilemez, vize reddi alınır. Lütfen ısrarcı olmayınız. Eğer üstteki koşullardan birinde dahi 
sorun yaşıyorsanız yalnızca dubai kaydı gerçekleştirebilirsiniz. Dubai Türkiye ile anlaşması nedeniyle ek 
evrak ya da sıkı prosedürlere sahip değildir. Dubai bilgi ve fiyatları için bu sayfayı inceleyebilirsiniz.
https://www.wayout.com.tr/es-dubai-dil-okulu/



@wayoutedu

+90 544 134 05 35

info@wayout.com.tr 

Aşağıdaki koşullara uyulmadığında vize başvuruları yapılmaz, yapıldığında ise red alınır. bunlardan kaçınmanın bir yolu yoktur. 
koşullar sağlanmadıgında öğrencilerin en az 500 €’ya yakın toplam zararı olabilir. (vize ücretleri ve okulların yapacağı iade 
kesintileri için)

-Okula ödenecek ücret ve yaşam masrafları için gerekli ücret toplamı kişinin veya sponsorunun hesabında ne kadar uzun 
süredir durursa o kadar iyi.  Bu paranın kaynağının da kesinlikle ispatlanabilir olması gerekir. Kişinin veya sponsorunun geliri 
hayatın olağan akışı içerisinde bu paraya sahip olması gerekir. Bu bütçenin içerdiği hesap kredi ödüyor olmamalı, borçlu 
olmamalı, üzerinde haciz olmamalı. para bankaya son anda dışarıdan yatırılmış olmamalı. eğer yeni yatırdıysanız yatıran 
hesabın dökümünü de yerleştirerek bunun nedenini hesap dökümüne iliştirilecek bir dosya kağıdına, bilgisayarda net şekilde 
yazılmış bir yazı ile belirtmelisiniz. 

örnek olarak babanız çalışansa ve siz çalışan değilseniz ancak para sizin hesabınızda ise ve babanız sponsor gösterilecekse, 
paranın babanızın hesabına yattığı hesabın dökümü ve ayrıca bir dosya kağıdına niçin paranın sizde olduğu, nasıl kazanıldığı ile 
ilgili geçerli ve mantıklı bir açıklama yazılarak yerleştirilmelidir. 

-okul tarihlerini değiştirmek, erteleme yapmak okullar tarafından göndereceginiz kapora’dan kesilecek 150 € ile ücretlendirilir. 
bu nedenle planlamanızı kesinleştirmek gerekir. 

-okullar kayıt olduğunuz hafta, paranın bulunduğu hesabın ekran görüntüsünü isteyeceklerdir. bu nedenle para hazırlığı 
yapmadan kayıt işlemlerine başlamamak doğru olur.

VİZE İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER; 


