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DARWIN'DE YAŞAM
Darwin, fırsatlar ve maceralarla dolu çok genç bir şehirdir. Kuzey Bölgesi'ndeki Darwin, yaklaşık 140.000 kişilik bir 
nüfusa, birçok işe, oraya taşınmak için birçok teşvike ve çok daha kolay bir göç sürecine sahiptir. Darwin, çok sayıda 
milli parkla çevrilidir. Dünyaca ünlü milli park Kakadu, Darwin'den sadece kısa bir sürüş mesafesindedir ve bir dizi 
fotoğraf anına ev sahipliği yapar. Daha sonra, Darwin'in 1961 km güneyinde, Ayers Kayası olarak da bilinen 
Uluru'nun Dünya Doğal Harikası bulunur. Darwin, Bali ve Endonezya'dan sadece 45 dakikalık bir uçuş 
mesafesindedir ve Avustralya'nın Asya'ya açılan kapısıdır. Görülecek, yapılacak ve deneyimlenecek çok şey var.

YAŞAM & İSTİHDAM
Yaşam maliyeti çok uygun ve Bölge'de gelir seviyeleri çok daha yüksek. Darwin'de okurken aynı anda 
öğrenebilecek, çalışabilecek ve para biriktirebileceksiniz. Darwin'de birçok iş fırsatı var. Ticaret, ticaret, turizm, 
madencilik, eğitim, sağlık ve kültürler arası çalışma ile ilgileniyorsanız, Kuzey Bölgesi'nde kesinlikle sizin için bir 
fırsat var. Daha fazlasını öğrenmek için bir okuyun.
Kuzey Bölgesinde Çalışmak | Avustralya'nın Kuzey Bölgesi (theterritory.com.au). Kuzey Bölgesi'nde ücretler, 
Avustralya'nın geri kalanına kıyasla çok daha yüksektir. Ücretler, bir perakende işçisi için saat başına 25 ABD 
Doları ile bir esnaf için saat başına 80 ABD Doları arasında değişmektedir. Darwin'de, özellikle turizm, yerli 
topluluklar, vahşi yaşam, toplum sağlığı, sağlık ve ruh sağlığı, eğitim, madencilik, denizcilik ile inşaat ve inşaat 
alanlarında çok sayıda istihdam olanağı mevcuttur. Darwin'de yerel halkın ortalama yıllık tam zamanlı maaşı 
yıllık 87.000 dolar, karşılaştırınGerginlikm-4e7 Sidney'deki işler.httpd://bentmÖi.hom$eaff6fiyaka4.git0au/0vize0s/alftenekeÖgar-görüştbir/hvizee- listesg/bir 0

Yaşam maliyeti Avustralya'nın diğer bölgelerine göre çok daha ucuzdur. Darwin'de, Sidney'deki bir banliyö stüdyosu 
ile aynı fiyata merkezi bir konumda bulunan 3 yatak odalı bir daire kiralayabilirsiniz.

https://theterritory.com.au/work


EĞİTİM VE GÖÇ
Darwin, Avustralya'da bölgesel bir şehir olarak sınıflandırılmıştır. Bu, Avustralya'ya uzun süreli ve hatta kalıcı 
olarak göç etmenin sizin için daha kolay olduğu anlamına gelir. Northern Territory hükümeti, Darwin'de en az 
iki yıl okuyan herkese Daimi Oturma İzni veya başka bir uzun vadeli vize seçeneği için başvurma fırsatı sunar. 
Bu, uluslararası öğrencilerin Darwin'de eğitim görmeleri için inanılmaz bir teşviktir. Bu, bir meslek kursu veya 
üniversite diploması alabileceğiniz ve bunun göçmenlik için tanınacağı anlamına gelir. Hala geçmen gerekiyor
başvuru sürecinin başarılı olması ama %96 başarı var Kuzey Bölgesi'ndeki oran. Darwin'de eğitim hakkında 
daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.Kuzey Bölgesinde Eğitim | Avustralya'nın Kuzey Bölgesi 
(theterritory.com.au)

Northern Territory Hükümeti ayrıca insanların eyaletler arası eğitim alıp mezun olmaları için nakit teşvikler 
sunuyor. Bölgeye taşınmanız için 7.000 dolarlık bir teşvik, ardından 2 yıl sonra kalmanız için başka bir nakit 
teşvik sunuyorlar. Özellikle kadınsanız veya 491/190 vizesine başvuruyorsanız. Bu herkese verilmez, ancak 
öğrenmek için başvurabilirsiniz. Ayrıca, bir ev satın alma, bir iş yeri açma, daha fazla eğitim alma ve size 
kalıcı ikametiniz verildikten sonra bir aile kurma konusunda yardım sunarlar.

Kuzey Bölgesi, göç için kapsamlı bir meslek listesine sahiptir. Bu size kalmak için birçok fırsat sunar. En 
güncel liste için buraya bir göz atın.Kuzey Bölgesi Göç Meslek Listesi | Avustralya'nın Kuzey Bölgesi 
(theterritory.com.au)

KONAKLAMA
Darwin'e vardığınızda yeni evinize 
götürüleceksiniz. Bu, konforlu bir yaşam için 
gerekli tüm aletler, mobilyalar ve mobilyalarla 
eksiksiz bir şekilde döşenmiştir. Eviniz de 
çalışacağınız ve okuyacağınız yere çok yakın 
olacaktır. Konaklama paketine tüm faturalarınız 
ve internet dahildir. Ödemeniz gereken tek şey 
kiranız, gerisini biz hallederiz. Darwin'de 3 yatak 
odalı bir daire aynı fiyata Sidney banliyösünde 
tek bir stüdyo kiralıyor. Darwin'de 3 yatak odası 
haftada yaklaşık 550 dolar.

https://theterritory.com.au/study
https://theterritory.com.au/study
https://theterritory.com.au/migrate/migrate-to-work/northern-territory-government-visa-nomination/nt-migration-occupation-list
https://theterritory.com.au/migrate/migrate-to-work/northern-territory-government-visa-nomination/nt-migration-occupation-list


DARWIN'DE SOSYAL YAŞAM

Darwin'e varır varmaz yeni insanlarla tanışacak ve yeni arkadaşlar edineceksiniz. Darwin her zaman geçici bir 
şehir olmuştur, yani eğlenmek, seyahat deneyimlerini paylaşmak ve uzun süreli dostluklar kurmak her zaman 
kolay olmuştur.

Mitchel caddesi, Darwin CBD'nin ana sosyal şerididir. Tüm barların ve gece kulüplerinin bulunduğu yer 
burasıdır. Daha çok yemek, moda ve sanatla ilgileniyorsanız, Darwin, dünyanın hemen her ülkesinden bir 
yemek ve çok sayıda yerel moda markası bulabileceğiniz Mindil Plajı'ndaki Mindil Pazarları ile ünlüdür.

Darwin, iyi bir macerayı, iyi bir bira bardağını ve iyi bir şirketi seven çok misafirperver bir topluluktur.



SİZİN İÇİN NE YAPACAĞIZ
Darwin Havalimanı'na varır varmaz sizinle ilgileneceğiz. Sizi yeni konaklamanıza götürüyoruz ve yeni 
evinize yerleşmenize yardımcı oluyoruz. Ayrıca sizi bir günlük şehir turuna çıkaracağız ve nerede 
yaşadığınızı ve neden uzun süre kalacağınızı size göstermek için ormanlık bir yolculuğa çıkaracağız.

Yerleştikten sonra, Çocuklarla Çalışma Çeki, İşyeri Sağlık ve Güvenlik Kartı, Alkol ve kumar sorumlu 
servisi gibi işyeri sertifikalarınızı almanıza yardımcı olacağız. Tamamlandığında, sizi yeni 
işvereninizle tanıştıracağız, kolejinize hoş geldiniz ve çalışmaya başlayacağız. Darwin'de 
olduğunuz süre boyunca her adımınızda yanınızda olacağız.

Avustralya'daki eğitim ve iş deneyiminiz için The Northern Territory'ye taşınmanızı içtenlikle tavsiye 
ederiz. Kendiniz için verdiğiniz en iyi kararlardan biri olacak.
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