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DUBAİ’DE WORK AND STUDY
Öğrencilerin yeni gözdesi Dubai’de 
Dil Öğrenirken Çalışma İmkanı!!!

12 Hafta Eğitim 2.997 USD /
24 Hafta Eğitim 5.591 USD

Ayda 2.000 USD kazanma imkanı

Zaman zaman turist nüfusunun yerleşik nüfusun üzerine geçtiği, kültürlerin yeni buluşma noktası, 
Dubai’de ki eğitim imkanları ve yaşam şartları inceleyenleri şaşırtıyor.

Covid 19’un en az etkilenen ülkeleri arasında gelen Dubai’de ülke halkının %50’ye yakını aşılanmış 
durumda. Hayat normal akışına dönmüşken otellerdeki doluluk oranı da her geçen gün artmakta. Bu 
da özellikle uzun dönem giden öğrencilerin sahip oldukları partime çalışma süreçlerinde bir çok iş 
fırsatını beraberinde getiriyor. 

Dubai’de Eğitim?
Dil Eğitimi almak için öyle küçük şehirlerde olmak yerine dinamikleri yüksek, her türlü aktiviteye 
kolay ulaşabileceğiniz, turistik ve yenilikçi bir ülke istiyorsanız, eğitim alırken hem de çalıma 
imkanım olsun vize işlemleri de çok zorlu olmasın diyorsanız, ben sıcak iklimlerin insanıyım 
sıcağı güneşi severim diyor ve farklı kültürlerin birleşiminden oluşun bir toplum içinde ama 
güven duyarak yaşamalıyım diyorsanız işte sizin için en doğru üke. DUBAİ.

ES Dubai Okulu Dubai’in en tanınmış ve köklü okullarındandır. Dil Eğitiminde ki başarısı ve öğrenci 
memnuniyeti çok yüksektir. Bu nedenle sizleri Dubai’de yapacağınız eğitimler de gönül rahatlığı ile 
bu okulumuza gönderiyoruz. 

ES Dubai dil okulu Dubai’nin en merkezi noktalarından biri olan Jumairah Lakes Towers bölgesinde 
bulunmaktadır. Bu bölge ağırlıklı olarak Amerikalı, İngiliz ve diğer Avrupalıların ikamet ettiği ve  bir 
çok iş merkezinin bulunduğu gelişmiş bir bölgedir. 

Okul, Dubai Marina’ya yürüyerek 15 dakika, Jumeirah Beach Residence sahiline yürüyerek 20 dakikada 
rahatlıkla ulaşılabilir. Dubai %87’ lik göçmen nüfusuyla dünyanın en kozmopolit bölgelerinden 
biridir ve bilinenin aksine Arapça’dan ziyade İngilizce birincil dil olarak konuşulmaktadır. Bu durum 
Dubai’yi uluslararası öğrenciler için cazip hale getirmektedir. Günlük yaşam ve profesyonel yaşamın 
her noktasında İngilizce öncelikli ve zorunludur.
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Dubai sahip olduğu vizyon gereği başta giyim tarzlarına vermiş olduğu özgürlük ve hayatın birçok 
noktasında sağlamış olduğu yaşam kolaylığı sayesinde öğrencilere eşsiz bir yurt dışı eğitim deneyimi 
yaşatır. Sürekli olarak festival, fuar ve konserlerle şehir oldukça canlı ve hareketlidir. Suç oranı 
o kadar yok denecek kadar az olduğu için Dünya’nın en güvenli şehirleri arasında sürekli yer alır. 
Dubai’de sokakta veya herhangi bir yerde çöp görmek imkânsızdır. Temiz bir ülkedir. Özellikle Eylül 
ayından itibaren öğrencilerin çalışabileceği part-time işler çok fazladır. 

Neden ES Dubai’de İngilizce Eğitimi Almalısınız? 
• Okulun bütün hocaları native english speaker (ana dili İngilizce olan kişi)

• Tüm sınıflarda akıllı tahtalar bulunmaktadır. 

• Beginner (başlangıç) seviyesinden Advanced (ileri düzey)seviyeye kadar tüm seviyelerde sınıflar 
mevcuttur. 

• Speaking (konuşma/telaffuz) ve IELTS hazırlık sınıfı bulunmaktadır. 

• Kurslar her hafta Pazar - Perşembe günleri arasında her gün var. Öğrenciler kursa herhangi bir 
Pazar günü başlayabilir. 

• Her hafta öğrenciler için sosyal aktiviteler düzenlenmektedir. 

• Hava sıcaklığı Haziran,Temmuz ve Agustos aylarında biraz yüksektir fakat her yerde klima 
olması (duraklar, metro istasyonları, taksiler vb.) bu 3 aylık sıcak dönemi rahat atlatmanızı 
sağlamaktadır.

ES DUBAİ Eğitim Ücretleri
Fiyatlara ; kurs ücreti, okul kayıt ücreti, vize ücreti, materyal ücreti ve havaalanı karşılama ücreti 
dahildir. 

• 12 Hafta: 2997 USD

• 16 Hafta : 4343 USD

• 20 Hafta : 4991 USD

• 24 Hafta : 5591 USD

• 28 Hafta : 6178 USD

• 32 Hafta : 6671 USD

• 40 Hafta : 7955 USD

Promosyon Geçerlilik Tarihi : 31 MART 2022
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Dubai’de Konaklama Seçenekleri 
ES Dubai okulu anlaşmalı yurt konaklaması 

• Yurdun okula ücretsiz servisi bulunmaktadır. Normal bir araçla yaklaşık 25 dakika süren yol 
shuttle ile  30 dakika ile 40 dakika civarında sürmektedir. 

• Yüzme havuzu,spor salonu, film izleme alanı, ders çalısma alanı, bilgisayarlar vb. olanaklar 
bulunmaktadır.

Paylaşımlı Odalarda Konaklama

• Jumeirah lakes Towers, Jumeirah beach residance ve Marina bölgelerinde paylaşımlı odalarda 
konaklayabilirsiniz. 

• Bu konaklamalar okula ortalama 10 ila 25 dakika yürüme mesafesindedir.  

• Evlere göre değişmekle beraber genelde 3 veya 4 odalıdır. Öğrenci oda sayısına göre evi 1, 2 yada 
3 kişiyle paylaşabilir. 

• Ortalama olarak aylık 600$ olan odalar genel olarak 2 kişiliktir. 

• Odalar büyüklüğüne göre 3 veya 4 kişiyi barındırabilir ki kişi sayısının artması fiyatları genelde 
600$ ın altına çekmektedir.

Dubai’de Çalışma Hakkı ve Olanakları 
• En az 12 hafta ve üstü kayıt olan öğrenciler part-time haftada 20 saat olarak çalışma hakkı 

vardır. 
• Okulda iş bulma konusunda full time olarak bir görevli çalışmaktadır ve öğrencilerin CV’lerini 

toplayıp onlara uygun iş bulma konusunda yardımcı olmaktadır. Ancak okul asla iş garantisi 
vermemektedir.

• Okulun dışında öğrenciler de kendileri iş bulma imkanına sahiptir. Kendi buldukları işlerde de 
çalışabilirler.

• Intermediate (orta seviye) ve üstü seviyede öğrencilerin iş bulma süreci daha hızlı olmaktadır. 
Intermediate altı öğrencilerin iş bulması biraz daha uzun bir zaman almaktadır. Bulunacak 
parttime işlerde öğrencinin kazanacağı ücret işe, iş yerine ve öğrencinin İngilizce yeteneğine ve 
karakterine bağlı olarak değişmektedir. Sosyal ve girişken bir kişiliğe sahip öğrenciler çok daha 
hızlı iş bulabilmektedir. 

• Öğrenciler Part-time işlerde ortalama 6$-8$ arası kazanabilirler. Aylık olarak minimumda 
700- 800 Usd kazanç sağlayabilirsiniz. Bu da sizin aylık konaklama ve yasam masraflarınızı 
karşılayacaktır. Ama  genele altığımız da öğrencilerin aylık kazancı 1000 USD’nin üzerine 
çıkabilmektedir. Özellikle kendinize güvenen ve girişken bir kişi iseniz saatlik ücreti yüksek 
işlerde çalışma şansınız olcaktır.

• Ayrıca Dubai diğer dil eğitimi veren destinasyonlardan farklı olarak öğrencilere kendi mesleklerini 
yapma olanağı tanımaktadır. Özellikle mühendislik okuyan yada mezun olan öğrenciler daha 
kolay kendi meslekleri ile ilgili işler bulabilmektedir.

• Mesleki işlerin dışında öğrenciler genel olarak, restoran, cafe, eğlence mekanı gibi yerlerde 
çalışabilir. Buralarda garson, kasiyer, vale vb. işlerde çalışabilirler.
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Detaylı Bilgi ve Başvurularınız için Bize Ulaşın.

İSTANBUL MERKEZ OFİS

İstiklal Caddesi Kallavi Sokak No:1 Leon Apartmanı Kat 3-4 Beyoğlu İstanbul 344430 Türkiye  
(St. Antuan Katolik Kilisesi Karşısı)
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0533 571 03 91

0530 774 46 01

530 150 78 02 +44 7444 100437 +1 647 572 60 84

GÖKTÜRK İNGİLTERE KANADA 

ES Dubai Dil Okulunda Eğitim Alabileceğiniz Programlar 
Haftada 15 Ders ve 30 Ders olmak üzere katılabileceğiniz iki farklı yoğunlukta eğitim programı 
mevcuttur ve eğitim alabileceğiniz kurs türleri şöyledir: 
• Genel İngilizce 
• Sınav Hazırlık (TOEFL , IELTS, Cambridge FCE/CAE/CPE) 
• İş İngilizcesi 
• İngilizce Konuşma ve 
• İngilizce telaffuz 

Genel İngilizce Genel İngilizce programında haftada 15 saat İngilizce dersi bulunmaktadır. Bu 
programda dil bilgisi eksiğinizi tamamlayabilir, konuşma, yazma, okuma ve dinleme gibi İngilizce 
becerilerinizi geliştirip devamında alacağınız akademik programların temelini oluşturabilirsiniz. 

IELTS  Hazırlık Bu program IELTS sınavına girmek ve istenen puanı almak için gereken becerileri, 
özgüveni ve teknikleri kazanmalarına yardımcı olur. Uzman eğitim kadrosundan geri bildirimler 
alınarak hedefl enen IELTS puanını almanıza olanak sağlar.

English for Business English for Business programı profesyonel iş yaşamı için İngilizce akıcılığını 
geliştirmeye odaklanmıştır. Öğrenciler kariyer odaklı becerileri ve iş ortamında etkin iletişim kurma 
yöntemini öğrenirler. İş İngilizcesi konuları; müzakere teknikleri, iş bağlantılarını geliştirme, 
toplantı yönetimi ve sunum teknikleri gibi konulardan oluşmaktadır.

Dubai vizesi nasıl alınır? 
ES Dubai, Dubai’nin ilk uluslararası çapta eğitim veren ve öğrenci vizesi sağlayabilen dil okuludur. 
Öğrencinin, banka hesabı göstermesine ve benzeri birçok evrak işlemleri ile uğraşmasına gerek yok. 
Dubai’de eğitim almak isteyen öğrenciden vize için gerekli olan evraklar;
1-Fotoğraf   2-Pasaport kopyası    3-Doldurulmuş başvuru formu     4-Ödeme dekontu
Şu ana kadar vize başarı oranı %100’dür. Vizeler 3 ay + 3 ay verilmektedir. 6 aydan sonra öğrencinin 
ülkeden çıkış yapması gerekmektedir. Uzatma iletişimde olduğu eğitim danışmanı ile koordineli 
şekilde gerçekleştirebilmektedir. Ön yargılı olmamanızı ve Dubai yi keşfetmenizi öneririz!
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PERSONEL DETAILS

EMERGENCY CONTACT

EDUCATIONAL  BACKGROUND

LANGUAGE LEVEL

ACCOMMODATION

COURSE DETAILS


