
General Directorate of Residency and Foreigners Affairs (GDRFA) kurallarina uygun
olarak ogrenci vizesi 1 yil (12 ay) sureli olarak verilmektedir.
Program tamamlandiktan sonra  vize  iptal edilebilir veya gerekli durumda vize
suresi uzatilabilir.
Öğrenci Vizesi onayı, GDRFA incelemesine tabidir ve BAE yetkilileri tarafından
güvenlik kontrollerinden geçmektedir. Bu nedenle, zaman zaman English Path ve
GBS Dubai'nin kontrolü dışındaki gecikmeler yasanabilir. 

Öğrenci Vizesine başvuru prosedürünün, tüm vize belgelerinin tamamlanmasi ve
öğrenim ücretlerinin ödenmesinden sonra başlayacağını unutmayıniz
Lütfen ödeme bilgisi ve vize belgelerini şu adrese gönderiniz:
admissions@englishpath.com

Lütfen aşağıdaki aciklamalari okuyup anladığınızdan emin olunuz ve  imzalayıp
başvurunuzla birlikte admissions@englishpath.com adresine gönderiniz.

GENEL BILGILER 

Ogrenci Vizesi Suresi

Ogrenci Visesi Basvuru Islemleri

DUBAI

16 HAFTA VE UZERI KAYITLARDA 1 YILLIK
OGRENCI VIZESI SURECI
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Bir yıllık vize başvurusu yapmak isteyen öğrenciler, Genel İngilizce kursuna en az 16 haftalık bir
süre için kayıt yaptırmalıdır;
Tüm öğrenciler, ilk 16 hafta boyunca gecerli olacak sekilde sağlık sigortası yaptirmalidir;
Öğrenciler, vize sponsorluğuna ilişkin tüm düzenlemelerin farkında olup, bunlara uymalidir;
English Path başvuru eksiksiz  doldurup gönderilmelidir.

Pasaportun ön sayfasının fotokopisi (pasaportun öğrencinin ayrılışından sonra en az 6 ay 
 daha geçerli olmalidir) VE pasaportun son sayfasının fotokopisi (HER SAYFA AYRI PDF DOSYASI
OLMALIDIR)
Beyaz fonlu vesikalık fotoğraf (yüksek çözünürlüklü) (4,3 cm x 5,5 cm) 
Aşı durumu (Öğrencinin halihazırda 1 veya 2 doz COVID19 alıp almadığını veya henüz
aşılanmadığını lütfen bildiriniz);
Öğrenci taahhütnamesi (undertaking Letter) (Öğrenci tarih atmalı ve imzalamalıdır. E-mail
olarak iletmemizi talep edebilirsiniz)
Ülkedeki TAM Adres;
Anne ve babanın TAM adı;
Ülkedeki TAM cep telefonu numarası.

Tüm belgeler ve ödeme alındıktan sonra English Path & GBS Dubai, yerel makamlarla öğrenci
vizesi başvurusunu başlatacaktır (vize sureci öğrencinin kurs başlama tarihinden 60 gün önce
baslatilacaktir);
Giriş izni (Entry Permit) GBS – GLOBAL BUSINESS STUDIES sponsorlugu ile alinacaktir;
Giriş izni (Entry Permit), sahibinin belirtilen süre içinde (verilisinden itibaren 60 gün icinde)
BAE'ye yasal olarak girmesine izin veren bir vize belgesidir.
Giriş izni almak genellikle 10 ila 15 iş günü sürer. Bazı uyruklar icin güvenlik kontrolüne bağlı
olarak daha uzun sürebilir.

Vize başvuruları güvenlik kontrollerinden geçer ve giriş izninin verilmesi 4 haftaya kadar (bazen
daha az, bazen daha fazla) sürebilir;
Giriş izni, nihai öğrenci vizesi değildir ve ogrenciler BAE'de iken, vize surecini tamamlamak için
gerekli diger tüm adimlari tamamlanmalıdır.

AŞAMA 1 
English Path / GBS Dubai sponsorlu öğrenciler için kayıt şartı:

Giriş İzni sürecini başlatmak için gerekli belgeler:

AŞAMA 2

ÖNEMLİ NOTLAR:

SEYAHAT ÖNCESİ
GİRİŞ İZNİ

English Path & GBS Dubai
Block 5, Dubai Knowledge Village (DKV),

Al Sufouh 2, Dubai, UAE 



Orijinal pasaport;
BAE havaalanında damgalı Giriş İzni;
Taranmış, vesikalık boyutunda (4,3 cm x 5,5 cm) beyaz arka plana sahip renkli fotoğraf.
Henüz yapılmadıysa, öğrenci resminin elektronik bir kopyasını (ICA yönergelerine göre)
kayit departmanına göndermelidir. Eger hazir degilse, oğrenci herhangi bir fotoğraf
stüdyosunda fotoğraf çektirebilir.

Okul, daha sonra öğrencinin röntgen ve HIV, hepatit B, hepatit C, tüberküloz, cüzzam ve
sifiliz testleri  de dahil olmak üzere zorunlu bir tıbbi muayene için en yakın Dubai Sağlık
Otoritesi (DHA) Tıbbi  Merkezini (18 yaşından büyük tüm öğrenciler) ziyaret etmesini
saglayacaktir. 
Öğrenci, yukarıda belirtilen hastalıklardan birinden pozitif çıkmasi durumunda sınır dışı
edilebilir. 

2. Adımın tamamlanmasının ardından (ve "FIT" tıbbi sonuçlarının alınmasının ardından)
okul, vize basilmasi surecini tamamlamak için öğrenci vizesi başvurusunu işleme
koyacaktır. Kayit Departmanı, yetkililer tarafından vize islemleri tamamlandıktan sonra
öğrencileri pasaportlarını almaları için bilgilendirecektir. 

Surec tamamlandıktan sonra, öğrencilerin parmak izi taraması ve fotoğraf için en yakın
Dubai Emirlik Kimlik Otoritesini ziyaret etmeleri gerekecektir;
Parmak izi taraması için öğrenci, EP & GBS kontrolü dışında olan 40 ila 50 gün sonra
(pasaportun damgalanmasından sonra) EIDA yetkilisinden randevu alabilir.
Emirates ID Card, parmak izi alındıktan yaklaşık 30 gün sonra okula ulaşacak ve
öğrenciler, Emirates ID kartlarinin alınmaya hazır olduğu konusunda bilgilendirilecektir.

AŞAMA 1
BAE'ye vardıklarında, öğrencilerin ilk ders gününde okuldaki kayit departmanına aşağıdaki
belgeleri sunmaları gerekmektedir: 

AŞAMA 2 (AŞAMA 1'den sonraki 7-14 iş günü)

AŞAMA 3 (AŞAMA 2'den sonraki 7-14 iş günü))

AŞAMA 4

DUBAİ'DEKI SÜREÇ
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