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Kaplan, 80 yıldır profesyonel ve kişisel hedeflerine
ulaşmalarında öğrencilere yardım ediyor.
Kaplan International Languages’da yaptığımız her şey,
bir dil öğrenmenin bir macera olması gerektiğine olan
inancımızla destekleniyor. Okullarımız, Londra’nın kalbinin
attığı noktadan New York’taki Central Park’ın yanı başına
ve Sydney’in plajlarına kadar, dünyanın her yerinde en
unutulmaz konumlarda bulunmaktadır. Bir dille çepeçevre
sarmalandığınızda ve o dili sınıfta, yeni bir şehirde ve sınıf
arkadaşlarınızla sosyalleşirken her gün kullandığınızda,
inanamayacağınız kadar hızlı bir şekilde akıcılık kazanırsınız.
Eğitimde dünya lideri bir kurum olarak, önceliğimiz somut
sonuçlarla kaliteli dil eğitimi sağlamaktır. Kaplan ile eğitim
alırken hızlı ilerleme kaydedeceksiniz ve bu, uzun süreli
kurslarımızın çoğunda Seviye Atlama Garantisi sözümüzle ve
heyecan verici projelerde ekip halinde çalışırken ileri düzeyde
akıcılık kazanacağınız yeni özel beceri derslerimiz Real English
tarafından destekleniyor.
Her zaman öğrencilerimize daha fazlasını sunmanın yollarını
arıyoruz ve bu yıl İngilizce kurslarımızın üzerine Fransa,
İsviçre, Almanya ve İspanya’daki çeşitli heyecan verici
şehirlerde Fransızca, Almanca ve İspanyolca dillerinde kurslar
ekledik. Bu dillerin tümü küresel ticaret, akademi, politika
ve sanatta çok değerlidir ve size bu diller ile yepyeni bir
uluslararası fırsatlar dünyası sunmaktan mutluluk duyuyoruz.
Yurt dışında bir üniversiteye girmek istiyorsanız, akademik
yolculuğunuzda size yardım etmekten gurur duyarız.
İngiltere, Amerika ve Avustralya’daki prestijli üniversiteler
ile ortaklığımız bulunmaktadır. Akademik ve sınava hazırlık
konularında özelleştirilmiş kurslarımız sizi gerçek bir
akademik ortamda yaşama hazırlar ve çalışmalarınızda,
kariyerinizde ve ötesinde mükemmelleşmeniz için gereken
araçları sağlar.
Kaplan ile eğitim aldığınızda, her adımda sizin için burada
olacağız. Kurs kabul sürecinde, vizenizle, konaklamanızla
veya elbette akademik çalışmalarınızla alakalı yardıma
ihtiyacınız olduğunda size destek olmak için buradayız. İşine
tutkuyla bağlı ve özverili personellerimiz, öğrencilerimizin
%97’sinin bizi gönül rahatlığıyla tanıdıklarına tavsiye
etmelerine ilham veriyor.
Her yıl binlerce öğrencinin bu dönüştürücü deneyimin keyfini
çıkarmalarını sağlamak, bizim için büyük bir ayrıcalık. Size bu
öğrencilerden biri olmanın ne anlama geldiğini göstermeyi
dört gözle bekliyoruz.

İÇİNDEKİLER

Fransızca, Almanca ve İspanyolca öğrenin
Alpadia ile Fransızca ve Almanca öğrenin
Enforex ile İspanyolca öğrenin
Gençler için Programlar

Kurslar ve programlar
112 Enforex ve Alpadia okullarında
sunulan kurslar

Miami

114 Kaplan okullarında sunulan kurslar
Daha fazla bilgi için: kaplaninternational.com/tr
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BİZ KAPLAN INTERNATIONAL LANGUAGES
DİL OKULLARIYIZ

Kaplan olarak biz; dilleri çok seviyoruz. 80 yılı aşkın süredir öğrencilerimizin akademik, profesyonel ve kişisel potansiyellerini
keşfetmelerine yardımcı oluyoruz. Bağlantılar kurmak, yeni arkadaşlar edinmek, heyecan verici fırsatlar yakalamak
ve hayatınızı zenginleştirmek için dil eğitiminin gücüne inanıyoruz.
İngilizce, Fransızca, Almanca ve İspanyolca dil programlarımız ile hayal ettiğiniz çift anadilli geleceği inşa etmenize
yardımcı olabiliriz.

PORTFOLYOMUZ

HAYATINIZIN HER
EVRESİNDE ÖĞRENİN
Dil öğrenmeye başlamak için hiçbir zaman
geç ya da erken değildir. Standart yetişkin
kurslarımız ile beraber yıllık kurs ve
8-18 yaş arasındaki çocuk ve gençler için
İngiltere ve İrlanda, Amerika ve Kanada,
Avustralya ve Yeni Zelanda, Fransa, Almanya
ve İsviçre’deki okullarımızda İngilizce,
Fransızca ve Almanca yaz dil kampı imkanı
sunuyoruz. Ayrıca, 30 yaş üstü, profesyonel
ve eğitim odaklı bir ortamda eğitim almak
isteyen öğrenciler için özelleştirilmiş
dil kursları sunuyoruz. Planınıza ve
hedeflerinize göre eğitim programlarımızın
uzunluğunu ve yoğunluğunu ayarlayabiliriz.

Kaplan portfolyosu; İngiltere, İrlanda, Amerika, Kanada,
Avustralya, Yeni Zelanda’daki İngilizce okullarımızın yanı
sıra İsviçre, Fransa ve Almanya’daki İngilizce, Fransızca
ve Almanca eğitim veren Alpadia dil okullarımızı kapsar.
Aynı zamanda Enforex’in İspanya’daki İspanyolca
okullarını size sunuyor olmaktan gurur duyuyoruz.

YARDIM İÇİN BURADAYIZ

BİZ EVRENSELİZ

Müşteri hizmetlerimiz ve öğrenci destek ekiplerimiz, kurslarımızdan
en iyi şekilde yararlanmanız için her anınızda yanınızda. Kayıt ve ulaşım
yardımından konaklama ve akademik yardıma kadar istediğiniz her şey için
ekibimizin desteğine güvenebilirsiniz.

Okul ağımız, Fransa’dan Avustralya’ya uzanan dünyanın
dokuz farklı ülkesinde yer alır ve dünyanın lider tanınmış
kuruluşlarının onay damgasına sahibiz. Her sene Avrupa,
Bağımsız Devletler Topluluğu, Asya, Pasifikler, Amerika,
Afrika ve Orta Doğu’yu da içeren dünyanın her yerinden
95.000 öğrenciyi ağırlıyoruz ve onlara birleştirici ve
bütünleyici bir dünya görüşü aşılamak için farklı kültürleri
bir araya getiriyoruz.

SERTİFİKALI GELİŞİM
Dil kursunuzun sonunda yeni dil seviyenizi ve katılımınızı belgeleyen bir
sertifika alacaksınız. Dünyadaki saygın ve tanınmış kuruluşlar tarafından
kabul edilmekten gurur duyuyoruz.

UNUTULMAZ TECRÜBELER
Öğrencilerimize ömür boyu
hatırlayacakları tecrübe ve anılar
yaşatmak bizim için çok önemli. Kaplan
International Languages dil okullarında
eğitim almak, bir dil öğrenmekten daha
fazlası: bir macera.

İLGİ ÇEKİCİ ŞEHİRLER
Programlarımızda, sahil kasabalarından kalabalık şehirlere
çeşitli şehir seçenekleri sunuyoruz. İster New York’un yaşayan
sokaklarında, Freiburg’ün yemyeşil üniversite kasabasında
veya Sydney’in surf şehrinde eğitim alın – istediğiniz eğitim
tecrübesi ne olursa olsun, size göre bir şehir mevcut.

KALİTELİ EĞİTİM

KENDİ SEVİYENİZDEN BAŞLAYIN

Mezun öğrencilerimizden %97
memnuniyet ve 5 yıldızlı Trustpilot
puanımız kaliteli bir dil eğitimi vermek
için gösterdiğimiz özenin bir yansıması.
Öğrencilerimizin özel kalitede bir
eğitim alması için modern eğitim
metotlarının en iyisini, en çağdaş
öğrenme imkanlarını ve çok yönlü bir
müfredat kullanıyoruz.

Varış öncesi dil testimiz, size uygun seviyedeki dil kursumuzdan
başlamanız için tasarlandı. Öğretmenlerimiz, kursumuzdan
maksimum verim aldığınızdan emin olmak için düzenli dil
testleriyle gelişiminizi takip edecek. İngilizce kurslarımızda dil
seviyenizi ölçmek için Kaplan tarafından geliştirilen Kaplan’ın
Uluslararası İngilizce Testi (KITE)’ni kullanacaksınız.

4
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BİR DİLDEN DAHA FAZLASINI ÖĞRENİN

İster uluslararası alanda tanınan bir dil yetkinliği, kısa ve eğlenceli denizaşırı bir seyahat ya da yıllık yoğunlaştırılmış bir eğitim
arayışında olun, kurslarımız hayatınızı zenginleştirmek ve hedeflerinize ulaşmanıza yardım etmek için tasarlandı.

BAŞKA BİR DİL DAHA ÖĞRENİN:
FIRSATLAR YARATIN

KAPLAN OKULLARIMIZ:
HARİKA DİL EĞİTİMİ
Okullarımızın her özelliği sizin daha
hızlı öğrenmenize yardımcı olmak için
tasarlandı: az sınıf mevcutları, çok yönlü
eğitim teknolojisi ve tabiki, yetenekli
dil öğretmenlerimiz. Eğitim kadromuzu
dinamik ve deneyimli, yurtdışında
okumanın nasıl olduğunu anlayan,
potansiyelinize ulaşmanıza yardım
etmeye istekli ve farklı kültürlerden gelen
insanlardan seçiyoruz. Tarihi binalarda,
göz kamaştırıcı gökdelenlerde ya da cıvıl
cıvıl üniversite kampüslerinde bulunan
okullarımız çağdaş eğitim tesisleri ve
değerli dil kaynaklarıyla donanmıştır.

Ana dilinizin yanında başka bir dili daha konuşmak; keşfetmenizi, çalışmanızı
ve hayal dahi edemeyeceğiniz ülkelerden arkadaşlar edinmenizi sağlayan bir
sihre sahip olmak gibidir.

BİLİYOR MUYDUNUZ?

MÜFREDAT DIŞI KAPLAN PROGRAMLARIMIZ:
DAİMA HATIRLAYACAĞINIZ TECRÜBELER İÇİN

• İki dil bilen insanlar, tek dil konuşan insanlara göre daha çabuk odaklanır
ve birden fazla işi daha kolay hallederler.1

Programlarımız, size dil becerilerinden daha fazlasını kazandırmak için tasarlandı.
Dil öğrenmek, hayatınızı zenginleştirmek ve yeni tecrübelerin keyfini sürmek
demek. Sosyal programlarımız yeni bir ülkeyi keşfetmenize ve yabancı insanlarla
iletişim kurmanıza yardım edebilmek için heyecan verici etkinliklere sahiptir. İster
macera sporlarını sevin, ister alışveriş ya da müze gezmekten hoşlanın, herkese
göre etkinlikler mevcut. Bazı kurslarımızda dil derslerinizi ile beraber iş tecrübesi,
staj ya da gönüllü iş tecrübesi de edinebilirsiniz. Bu sayede öğrendiklerinizi
uygulama fırsatına sahip olursunuz.

• 2015’te Bank of America tarafından verilen iş ilanlarının üçte biri, iki dil birden
konuşabilen çalışanlar içindi.2
• İki dil konuşabilmek yaratıcılığınızı geliştirir. Bir fikir için iki ya da daha fazla
kelime bilmek esnek düşünebilmenizi sağlar.3
Başka bir dil konuşabildiğinizde istediğiniz gelecek avucunuzdadır. Ve Kaplan ile
çıkacağınız dil öğrenme yolcuğunuzda iyi bir rehbere ve desteğe sahip olacaksınız.

HER YERDE DİL:
HIZLI GELİŞİM
Programlarımızdan birçoğu size seçtiğiniz
dili anavatanında öğrenme olanağı
tanıyacaktır, bu da yeni bir dile direkt
alışmanızı sağlar. Bütün dersler ve
sosyal aktiviteler tamamıyla öğrendiğiniz
dilde olacağı için dili günlük hayatta
konuşarak öğreneceksiniz.

KAPLAN KURSLARIMIZ:
BAŞARIYA YOLCULUK
Bir haftalık kısa bir zamandan bir
senelik detaylı dil eğitimine kadar
istediğiniz zaman aralığında bizden
eğitim alabilirsiniz. Birçok ana
programımız değiştirilebilir, uzatılabilir
ve eklemeler ile zenginleştirilebilir.
Herhangi bir kursu tamamladığınızda
bazı üniversiteler tarafından dil
yetkinlik kanıtı olarak kabul edilen
ve dil seviyenizi gösteren bir sertifika
alacaksınız. TOEFL®, IELTS, Cambridge,
GMAT®, OET, DELF, TCF, TELC, GoetheInstitut ve TestDaF, SIELE and DELE gibi
uluslararası tanınmış bazı dil sınavları
için özel eğitim ve sınav stratejileri
sunuyoruz. 8-18 yaş arasındaki
çocuklar ve gençler için de özel
programlar yürütüyoruz.

Geçen sene okullarımız 150 farklı
ülkeden öğrenci ağırladı. Seçtiğiniz şehri
birbirinden eğlenceli tur ve etkinliklerimizle
keşfederken edindiğiniz yeni arkadaşlar
ile sınıflarda öğrendiğiniz dili kullanarak
iletişim kuracaksınız. Uluslararası samimi
bir topluluğun parçası olarak yeni ve
eğlenceli şehrinizde yaşarken ne kadar hızlı
öğrendiğinize siz bile şaşıracaksınız.

1

 ialystok, Ellen, Fergus Craik, and Gigi Luk.
B
“Cognitive control and lexical access in younger and
older bilinguals.” Journal of Experimental Psychology:
Learning, memory, and cognition 34, no. 4 (2008): 859.

2

‘ New American Economy, ‘Demand For Bilingual Workers
More than Doubled in 5 years, New Report Shows’, 2017:
https://www.newamericaneconomy.org/press-release/
Demand-for-bilingual-workers-more-than-doubled-in-5years-new-report-shows/

3

 aker, Colin. Foundations of bilingual education and
B
bilingualism. Vol. 79. Multilingual matters, 2011.
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SEVİYE ATLAMA GARANTİSİ

SS

GU

ED

İngilizce evrensel bir dildir. İngilizceyi yabancı dil olarak konuşan insan sayısı ana dili İngilizce olanlardan çok daha fazladır
ve bu sebeple dünyadaki herkese iş yapma, fikir paylaşma ve seslerini duyurma imkanı veren İngilizce herkesin dilidir.
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KAPLAN İLE İNGİLİZCE ÖĞRENİN
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Editable text version

A4 Page size

İngilizcenizin gelişeceğinden o kadar eminiz ki eğer Amerika, İngiltere, Kanada ya da İrlanda’da bulunan okullarımızdan birinde
her 10 haftada bir en az bir seviye atlamazsanız eğitiminizin sonunda size ek olarak ücretsiz dört haftalık kurs imkanı vereceğiz.

Outlined text version with solid white centre

Outlined text version with white centre knocked out

*Bu garanti, belirli İngilizce kursları için geçerlidir.

İNGİLİZCE:
FIRSATIN DİLİ
İngilizce ile hayata önde başlamanın birçok yolu var: yurtdışında çalışma veya okuma imkanları, ülkenizde daha iyi iş imkanları
ve seyahat ve dünyanın her yerinden yeni arkadaşlar edinme özgürlüğü.
Biliyor muydunuz?
• Farklı ülkelerden işe alım uzmanları, mükemmel İngilizceye sahip iş arayan adayların öteki adaylara göre %30-50 daha fazla
kazandığını söylüyor.1
• Uluslararası yöneticilerin neredeyse %70’i çalışanlarının İngilizce konuşması gerektiğini söylüyor.2
• Dünyanın en iyi 10 üniversitesinden dokuzu ya İngiltere’de veya Amerika’da bulunuyor ya da İngilizce eğitim veriyor.3
İngilizce ile hayal ettiğiniz gelecek elinizin altında ve biz her adımınızda size destek olmak için buradayız.

İNGİLİZCE OKULLARIMIZ
Kaplan, İngilizce konuşulan ülkelerde en geniş okul ağına sahiptir. New York’un enerjik havasından, Londra’nın ihtişamına ve
Avustralya’nın altın kıyılarına uzanan okulları altı ülkenin unutulmaz şehirlerinde bulunur. Ayrıca, İngiltere, Amerilka, Kanada,
Almanya ve İsviçre’deki gözde şehirlerde 18 yaş altı gençler için İngilizce yaz kampı imkanı sunuyoruz.

REAL ENGLISH

Birçok öğrenci orta seviye dil becerilerini bir sonraki seviyeye taşımakta ve sınıf dışında İngilizce konuşmakta zorlanır.
Dil gelişiminizin yanında Real English özel beceri derslerimiz hayatta başarmanız gereken kritik becerilere odaklıdır
ve kursunuzun bir parçası olarak alabilirsiniz.
STUDY

Bu yılki yenilik ile artık Londra, Liverpool, New York ve Toronto’da dört 30+ yaş okulumuz bulunuyor. 30 Yaş Üstü Yetişkinlere Özel
Program (30+), istekli öğrencilere profesyonel ve kariyer odaklı bir ortamda İngilizce öğrenme olanağı tanır. Ayrı bir program ile kafa
dengi öğrenciler ile eğitim alarak yüksek hedefli ve kariyer odaklı öğrenciler için tasarlanmış müfredatımızı takip edecek ve Kaplan
okulunuzdaki özel 30+ hizmetlerimizden yararlanacaksınız.

KURSLARIMIZ
Bütün seviyelerdeki öğrencilere hizmet verebilmek adına başlangıç için bir haftalık yoğunlaştırılmış kurstan daha ileri İngilizce
konuşanlar için yıllık akademik programlara kadar birçok İngilizce kursu veriyoruz. Genel İngilizce ya da İş İngilizcesi öğrenin veya
üniversite kazanmak için uzun dönem Akademik İngilizce kurslarımızdan birini alın. Ayrıca TOEFL®, IELTS, Cambridge, GMAT® ve
OET sınavları için özelleştirilmiş sınava hazırlık kursları ve çocuklar için hem yıllık hem de yaz boyunca İngilizce kursları sunuyoruz.
İngilizce kursunuzu, ilave birebir dersler ekleme, derslerinizin yoğunluğunu artırma ya da bu seneki yeni kursumuz
Real English’in de içinde bulunduğu Özel Yetenek derslerinden birini alma seçeneklerinden yararlanarak kişisel isteklerinize
göre ayarlayabilirsiniz.

1

‘ English at Work: global analysis
of language skills in the workplace’,
Cambridge English and QS, 2016

2

‘ Competing across borders’,
The Economist Intelligence Unit, 2012

3

‘ World University Rankings 2018’,
Times Higher Education, 2018
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KAPLAN İLE
GELİŞİN

ÖZGÜVENİNİZİ ARTIRIN
Biz Kaplan’da her şeyi siz yeni şehrinizde özgürce yaşayın
diye yapıyoruz ve kendinizi evinizde hissetmeniz için her
adımınızda yanıbaşınızda olacağız.

Kaplan’da sizin her alanda gelişmenize
yardım ediyoruz. Sadece İngilizce
becerilerinizin değil, özgüveninizin ve
başka kültürlere farkındalığınız artması
hayatınızdaki fırsatları değerlendirme
konusunda da size yardımcı oluyoruz.

Havaalanına ayak bastığınızda sizi karşılamaya sımsıcak
gülümseyen biri gelebilir ve yeni evinizde yolunuzu
bulmanıza yardımcı olabilir. ilk gününüzde yeni şehrinizde
bir tanışma turu atacaksınız, size bir tanışma paketi
verilecek kursunuzdaki herkesle tanışma imkanınız olacak.
Dikkatle seçilen konaklamamız, ister öğrenci yurdu ya da
aile yanı olsun, size verimli bir öğrenme atmosferi sunma
konusunda mükemmel. Aynı zamanda, birine ihtiyacınız
olduğunda 7/24 yardım hattının öbür ucunda her zaman size
yardımcı olabilecek biri olacak. Çok kısa sürede bir yerli gibi
yaşayıp konuşacaksınız.

Kaplan’ı seçtiğinizde gelişiminize katkı
sağlayacağına güvenebileceğiniz bir okulu
seçiyorsunu ve biz de önünüzdeki engelleri
kaldırıyoruz. Okulumuzda geçirdiğiniz vakti
en kaliteli ve konforlu hale getirebilmek için
her şeyi düşündük.
Müşteri hizmet anlayışımız üç prensip
üzerine kurulu: İngilizceyi iyice
öğrendiğinizde özgüveniniz yükselecek,
yetenekleriniz artacak ve geleceğe bakış
açınız değişecek.

YETENEKLERİNİZİ GELİŞTİRİN
Başarmanız için gereken her şeye sahip olduğunuzdan emin
olacağız. Eğitiminizin ilk gününde sizin için bir öğrenim
planı hazırlıyoruz ve siz KITE sistemimizle yaptığımız düzenli
İngilizce testleri sonucunda gelişirken programınızı ona
göre uyarlıyoruz.
Entegre edilmiş sosyal programımız derslerde öğrendiğiniz
her şeyi gerçek dünyaya da taşımanıza olanak sağlar.
Real English seçmeli ve konuşma kulüplerimiz konuşma
becerilerinizi geliştirmenize olanak sağlar, bu sayede bir
yerli kadar iyi konuşabilirsiniz.
Belirli yoğun İngilizce kurslarımızda gelişiminizi
garanti ediyoruz ve yeterlilik seviyelerimizle dil
gelişiminizi ölçebiliyoruz.*

GELECEĞİNİZİ YÖNETİN
Hiçbir şeyi kaçırmadığınızdan emin olmak için kursunuz
bitmeden iki hafta önce size birebir görüşme imkanı
sunuyoruz. Eğer daha fazla gelişmek isterseniz ek
ders de talep edebilirsiniz. Dersleriniz bittiğinde sınıf
arkadaşlarınıza ‘hoşçakal’ ve yeni hayatınıza ‘merhaba’
demek için mezuniyet töreninize katılacaksınız. Kursunuza
daha iyi bir İngilizce ve bunu kanıtlayıcı nitelikte olan
Kaplan sertifikanız ile veda edeceksiniz.
Kaplan yolculuğunuz burada bitmek zorunda değil tabii ki:
yeni uluslararası bağlantılarınızdan kopmayın ve Kaplan ile
irtibatta kalmak için Kaplan mezun topluluğuna katılın.
*Kaplan International, Yeni Zelanda ve Avustralya'da kurs sonuçlarını garantileyememektedir.
Sözleşme şartları uygulanır. Lütfen kaplan.do/gp adresini ziyaret edin.
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Daha fazla bilgi için: kaplaninternational.com/tr
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EĞİTİME YAKLAŞIMIMIZ

Kaplan’da kaliteli ve yoğun bir eğitimin İngilizce öğrenmenin en etkili yolu olduğuna inanıyoruz. Yoğun pratik,
en modern eğitim metotları ve her yerden erişebileceğiniz ileri müfredatımız ile size kusursuz bir öğrenme
deneyimi sunuyoruz. Her gün şehrinizde harika tecrübeler edinirken kendinizi derste öğrendiklerinizi
pekiştirirken ve birçok yeni kelime öğrenirken bulacaksınız.

HARMANLANMIŞ EĞİTİM SİSTEMİMİZ

Benzersiz karma eğitim sistemimiz; dijital, metin tabanlı ve karşılıklı eğitim yöntemlerinin güçlü yanlarından
yararlanmak üzere uluslararası uzmanlardan oluşan bir ekip tarafından tasarlanmıştır. Kitaplarımız, çevrimiçi
kaynaklarımız ve kulüplerimiz birlikte çalışarak sınıfta, hareket halinde ve evde hızla öğrenmenize yardımcı olur.
Kaplan’da eğitiminizi tamamladıktan sonra bile K+ Online ve K+ Online Extra aboneliği ile alıştırma yapmaya
devam edebilir ve becerilerinizi güncel tutabilirsiniz.
K+ CEFR (Avrupa Ortak Dil Kriterleri) seviyeleri ile uyumludur.

KENDİNİ ADAMIŞ ÖĞRETMENLER
Konularına son derece hakim ve
size ilham verecek, sizi motive
edecek öğretmenler seçiyoruz.
Öğretmenlerimiz, sizi gerçek
yaşamda karşılaşacağınız İngilizceye
hazırlamak üzere tasarlanan eğlenceli
ve interaktif dersler ile sizi motive
etmeye kendilerini adamanın yanı
sıra öğrencilerin karmaşık fikirleri
anlamasına yardımcı olmaktan da
büyük keyif alır. Sınıf mevcudunun az
olması öğretmenlerimizin sizi bir birey
olarak tanımasına olanak sağlar ve size
uygun, kişisel bir öğrenim stratejisi
oluşturulmasına yardımcı olur.

Özel K+ Kurs Kitapları eğitim
yolculuğunuza gerçek dünya
senaryolarına dayanan ilgili ve güncel
içerik ile yön verir. İlginç konular
ve alıştırmalar adım adım özgüven
kazanmanızı sağlayacak. Her iki
haftada bir yeni bir kurs
kitabı edineceksiniz.

Aynı anda hem sosyalleşin hem
de dil becerilerinizi pratiğe dökün.
Bir hafta boyunca öğretmenlerimizin
öncülüğündeki kulüpler telaffuz
veya kelime dağarcığı gibi belirli
dil sorunlarına odaklanmanızı
sağlayacak; İngilizcenizi
pekiştirirken yeni bir yetenek ya da
gastronomi, fotoğrafçılık gibi hobiler
edinebilirsiniz. Genel K+ Eğitim
Kulüpleri arasında Okuma, Münazara,
Diyalog ve Yaşam Becerileri
kulüpleri yer alır.

360⁰ EĞİTİM
Eğitim materyallerimizi sürekli
yenileyerek derslerin güncel
kalmasını sağlıyoruz; örneğin,
sınıftaki etkinlikler güncel
haberlerden veya yakın zamanda
vizyona girmiş bir film ile ilgili olabilir.
Öğrenme sürecinizin modern ve
kusursuz olmasını sağlamak üzere
en yeni teknolojilerden yararlanırken
sınıf içi öğrenimden ev ödevlerine
geçişin mümkün olduğunca
sorunsuz olması için çalışıyoruz.
Kurs kitaplarınız ve ders planlarınızla
beraber ilerleyen çevrimiçi eğitim
materyallerimizin yer aldığı paket
istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde
ilerleme kaydetmenizi sağlar.

Sınavlardan aldığınız notları takip
edin, çevrimiçi dil bilgisi kataloğunda
arama yapın ve öğrendiğiniz
konularla ilgili anlatımları gözden
geçirin. Etkinlikler, oyunlar ve sınavlar
sınıftaki gelişiminizi pekiştirmenizi
sağlarken ödevler ve alıştırmalar ile
ilgili de anında geri bildirim alırsınız.

SON TEKNOLOJİ TESİSLER
Okullarımızın tamamında kapsamlı
K+ müfredatının alıştırmalarını hayata
geçirmek için son teknoloji interaktif
akıllı tahtalar yer almaktadır.
Multimedya laboratuvarlarımız,
e-postalarınızı kontrol edebileceğiniz
bir yer olmanın ötesinde sınıfta
öğrendikleriniz hakkında daha fazla
bilgi edinmenize yardımcı olmak
üzere interaktif çevrimiçi araçlarla
donatılmıştır. Okullarımızın büyük
bir kısmı öğrencilerin kullanması için
Chromebook sunmaktadır.

Öğretmenleri son derece motive görmek beni
şaşırtmıştı; daha önce hiç böyle bir şeyle
karşılaşmadım. Bütün öğretmenler ilgili, işini seven
ve öğrencilerin sorularına ve kaygılarına her zaman
cevap veren kişilerdi.
Sina Dommann,
İsviçre
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K+ yaklaşımı, araştırma tabanlı geri bildirim uygulamaları ve grup tabanlı eğitim
uygulayarak İngilizce öğrenimini optimize eder. Sınıfta, K+ öğrencilerin yeni yetilerini birlikte
kullanabilmesi için olanakları en üst seviyeye yükseltirken iyi eğitimli öğretmenler de geri
bildirim sağlar. K+ Online, öğrencilerin tek başlarına istedikleri kadar çalışmasına yardımcı
olur, bu şekilde sınıf içi ve sosyal etkinliklerin daha üretken ve keyifli olmasını sağlar.

Yeni dil bilgisi, telaffuz, kelime
alıştırmaları, interaktif sorular,
videolara ve sesli örnekler ile
sınıfta yaptıklarınızın ötesine geçin.
K+ Online Extra deneyimini
güçlü ve zayıf yönlerinize göre
düzenleyebilirsiniz; tüm gelişiminiz
otomatik olarak kişisel hesabınıza
kaydedilir.

Doç. Dr. Bror Saxberg,
Kaplan’ın benzersiz K+ eğitim sisteminin yaratıcısı
Harvard, Oxford ve MIT’de eğitim aldı
Daha fazla bilgi için: kaplaninternational.com/tr
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KITE ADAPTİF ÇEVRİMİÇİ
DEĞERLENDİRME

Kaplan International İngilizce Testi (KITE); yanıtlarınıza göre uyarlanan, güçlü ve zayıf yönlerinizi son
derece doğru şekilde ortaya koymak üzere siz ilerledikçe soruların zorluğunu ayarlayan gelişmiş bir
test sistemidir. İhtiyaçlarınızın anlaşılmasını, doğru sınıfa yerleşmenizi ve öğrenme deneyiminizin size
göre düzenlenmesini sağlar. KITE ile İngilizce seviyenizi evinizden ayrılmadan, okulumuza vardığınızda
ve seviye atlamaya hazır olduğunuzda bile değerlendirebiliriz.

A NTE

P

RO

Editable text version

Outlined text version with solid white centre

DİL BİLGİSİ

KONUŞMA

YAZMA

TESTLER NASIL PUANLANIYOR?

TESTLER NASIL PUANLANIYOR?
KITE testinin Konuşma ve Yazma bölümleri, eğitimli
profesyoneller tarafından CEFR seviyelerine göre
uyarlanmış derecelendirme seviyeleri kullanarak
puanlanmaktadır.

GRE

KAPLAN’IN SEVİYE ATLAMA GARANTİSİ

OKUMA

KITE her bölümde güçlü ve zayıf yönlerinizi değerlendirmek
için karmaşık bir yazılım motoru kullanır.

SS

AR

ED

GU

DİNLEME

A4 Page size

Outlined text version with white centre knocked out

Amerika, İngiltere, İrlanda ve Kanada’da verdiğimiz İngilizce kurslarının eğitim yöntemlerine o kadar güveniyoruz ki, size bir söz veriyoruz.
Bizimle 10 hafta yoğun İngilizce eğitimi alın, derslere katılım sağlayın ve sizden istendiği şekilde ödevlerinizi tamamlayın; dilde en az bir üst
yetkinlik seviyesine atlayacaksınız. Bununla birlikte, gereklilikleri yerine getirir, ancak bu hedefe ulaşamazsanız, dört haftalık ekstra eğitimi
de size ücretsiz sunacağız.
ÜSTÜN SEVİYEDEN SEVİYEYE
İLERLEME
Tüm dil okulları aynı değildir. Seviye
atlama garantisi sunan tek okul biz
değiliz. Ancak elde edeceklerinizi
son derece net bir şekilde ortaya
koyuyoruz. Sadece birkaç kelime
daha öğreneceğinizi veya kendinize
biraz daha güveneceğinizi iddia
etmiyoruz. Size ölçülebilir ve anlamlı
bir gelişim vaat ediyoruz: Bizimle
10 hafta geçirdiğinizde; en az bir
yetkinlik seviyesi atlayacaksınız.

BAŞARI İÇİN TASARLANDI
Yetkinlik seviyelerimiz kurslarımıza göre hazırlanmadı: Altı seviyenin her
biri Avrupa Ortak Dil Kriterleri(CEFR) standartları ile uyumludur. Bu nedenle
İngilizceniz değerlendirilirken notunuzun tam olarak ne anlama geldiğini
ve ne kadar ilerleme kaydettiğinizi anlayabileceksiniz.

Kaplan International Avustralya, Yabancı Öğrencilere
Eğitim Veren Tedarikçiler İçin Uygulama Yasası 2018 ve
ESOS Act 2000 uygunluk çerçevesinde kurs sonuçlarının
garantisini verememektedir. Kaplan International Yeni
Zelanda kurs sonuçlarının garantisini verememektedir.
Hükümler ve koşullar geçerlidir, bilgi için lütfen kaplan.
do/gp sitesini ziyaret ediniz.
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Her on haftada bir sadece bir seviye mi atlayabilirsiniz? Elbette hayır.
Öğrencilerimizin çoğu çok daha hızlı ilerler, bazılarının ise daha fazla zamana
ihtiyacı vardır. En hızlı öğrenenlerden biri olacağınızı garanti edemeyiz ancak
her 10 haftada bir, eğer her iki taraf da payına düşeni yaptıysa sonuçların sizin
için bir anlam ifade ettiğini göreceksiniz ya da size verdiğimiz dört hafta
ekstra eğitim sözümüzü tutacağız.
Daha fazla bilgi için: kaplaninternational.com/tr
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GU

Birkaç basit kelime ve ifade
bilirsiniz ancak kelime dağarcığınız
son derece sınırlıdır ve sadece temel
ihtiyaçlarınızı iletebilirsiniz.

SINAV SEVIYELERI
• CEFR A1
• TOEFL® 0–12
• IELTS 3.5–4.0
• CAMBRIDGE 100–120
• KITE Ana Set (Dinleme/
Okuma/Dil bilgisi) 225–274
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SS

P

Editable text version

Altı dil seviyemiz, CEFR (Avrupa Ortak Dil Kriterleri) seviyeleri ile uyumludur.

ELEMENTARY (BAŞLANGIÇ)

ED

R

O Gseviye
R E atlama
Yoğun kurslarımız ile size her 10 haftada bir
garantisini veriyoruz. Daha fazla bilgi için 14. sayfaya göz atın.

Kursunuz başlarken, son derece hassas ve uyarlanabilir test sistemimiz KITE ile İngilizce
seviyenizi değerlendireceğiz. Bu test sistemi, ihtiyaçlarınızın anlaşılmasını, doğru seviyedeki
bir sınıfa yerleşmenizi ve öğrenme deneyiminizin size göre düzenlenmesini sağlar. Her
5 haftada bir yapılan seviye testleri ile kaydettiğiniz ilerlemeyi ölçmeye de devam edeceğiz.

0

A NTE

HER 10 HAFTADA BİR SEVİYE ATLA

NE KADAR İLERLEME
KAYDEDERİM?

hafta

AR

20

10

hafta

INTERMEDIATE (ORTA)

hafta

LOWER INTERMEDIATE
(ORTA SEVIYEYE GEÇIŞ)
Basit konuşmalara katılabilirsiniz, basit
metinleri okuyabilirsiniz ve basit notlar ile
mektupları okuyabilirsiniz.

SINAV SEVIYELERI
• CEFR A2
• TOEFL® 13–36
• IELTS 4.0–4.5
• CAMBRIDGE 120–140 A2 Key
•K
 ITE Ana Set (Dinleme/Okuma/
Dil bilgisi) 275–349

Bilinen konular hakkındaki
konuşmalara katılabilirsiniz,
daha uzun metinler okuyabilir ve
basit paragraflar yazabilirsiniz.

SINAV SEVIYELERI
• CEFR B1
• TOEFL® 37–54
• IELTS 4.5-5.5
• CAMBRIDGE
140–160 B1 Preliminary
•K
 ITE Ana Set (
Dinleme/Okuma/Dil
bilgisi) 350–424

Daha fazla bilgi için: kaplaninternational.com/tr

30
hafta

HIGHER INTERMEDIATE
(İLERI SEVIYEYE GEÇIŞ)
Daha karmaşık sohbetlere
katılabilir ve daha gelişmiş
metinler okuyup kısa
kompozisyonlar yazabilirsiniz.

SINAV SEVIYELERI
• CEFR B2
• TOEFL® 55–74
• IELTS 5.5–7.0
• CAMBRIDGE
160–180 B2 First
• KITE Ana Set
(Dinleme/Okuma/Dil
bilgisi) 425–499

40
hafta

ADVANCED (İLERI)
Sosyal ve profesyonel birçok konuşmanın
altından kalkabilir, karmaşık düşünceleri
dile getirebilir ve genel konulardaki radyo
ve TV programlarını anlayabilirsiniz.

SINAV SEVIYELERI
• CEFR C1
• TOEFL® 75–91
• IELTS 7.0–7.5
• CAMBRIDGE 180–200 C1 Advanced
• KITE Ana Set (Dinleme/Okuma/Dil
bilgisi) 500-534

Outlined text version with solid white centre

50
hafta

PROFICIENCY (YETKİNLİK)
Zorlu metinleri okuyabilir
ve derin tartışmalara katılabilirsiniz.
Üstü örtülü yan anlamları anlayabilir
ve ifade edebilirsiniz. Dili, anadili
İngilizce olan biri gibi kullanmaya
çok yakınsınız.

SINAV SEVIYELERI
• CEFR C2
• TOEFL® 92+
• IELTS 7.5+
• CAMBRIDGE 200+ C2 Profıcıency
• KITE Ana Set (Dinleme/
Okuma/Dil bilgisi) 535+
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OKUL EKİBİ
İLE TANIŞIN

ÖĞRENCİ BAŞARI HİKAYELERİ
İngilizce size heyecan dolu bir işin, uluslararası bir kariyerin, dünyanın her yerine seyahat olanaklarının
veya İngilizce konuşulan bir üniversitede daha üst seviyede eğitim almanın kapılarını açabilir. Geçmişte
Kaplan öğrencilerinin İngilizce eğitimlerini hayatlarını değiştirmek ve geleceklerini şekillendirmek için nasıl
kullandıklarını öğrenin.

Yurt dışında eğitim alarak geçirdiğiniz sürenin her anı
önemlidir: sınıfta göze çarpan bir gelişme, sınıf dışında
heyecan dolu maceralar ve konforlu aile evi veya öğrenci
yurtlarındaki dinlenme vakitleri. Öğretmenlerimiz, okul
direktörlerimiz, sosyal program yöneticilerimiz ve konaklama
danışmanlarımız, deneyiminizi faydalı ve unutulmaz hale
getirmek için yoğun çaba gösterir.

MARITZA MENDES

Brezilya – Adelaide’da okudu

“Adelaide’a taşınıp uzun dönem burada
yaşamayı düşündüğüm için İngilizce
öğrenmek benim için çok önemli.
İş bulmam, insanlarla iletişim kurmam
ve iyi bir IELTS notu almam için İngilizce
konuşmam gerek. Başladığımda
İngilizce yazmak konusunda
endişelerim vardı ve yazma sınıfında
olmaktan korkuyordum. Fakat şimdi
çok mutluyum çünkü o korkuyu aştım.
Birkaç sene sonra şef olarak çalışmayı
ve bir Avustralya vatandaşı olmayı
umuyorum – Bu güzel ülkeye hizmet
etmek istiyorum.”

Kaplan’da İngilizce kursunu bu kadar özel yapan kişilerin
bazılarıyla tanışın.

DEBORAH
HOMESTEAD

Öğretmen, Huntington Beach

FLAVIUS AKERELE

Akademik Müdür, San Diego

“Benim işimin temel amacı;
akademik açıdan düzgün
olduğumuzdan, öğretmen ve
öğrencilerimizin iyi bir akademik
tecrübe edindiklerinden emin
olmak. Öğrenciler bir okulu iyi
eğitim ve öğretmenler için tercih
ediyorlar ve ben San Diego’nun
bu isteklerinin somut hali
olduğuna inanıyorum.”

JARED GRUNWALD

Öğretmen, Adelaide

“İngilizce öğretmenin
yanında düzenli olarak
KITE testleri yapıyorum,
öğrenci kulüplerini
yönetiyorum ve okul
aktivitelerine katılıyor
ve düzenliyorum. Gün
geçtikçe öğrencilerdeki
gelişimi görmek
gerçekten tatmin
edici ve bu beni
insanların hayatını
değiştiriyormuşum
gibi hissettiriyor.”
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“Neredeyse 12 senedir
Kaplan’da öğretmenim.
Şu an orta seviyeye eğitim
veriyorum ve bu seviye
yedi yetenek setini içeriyor:
dil bilgisi, kelime bilgisi,
okuma, yazma, dinleme,
konuşma ve telaffuz.
Meslektaşlarım işlerinde
başarılı, istekli ve yaratıcı
bir gruptan oluşuyor.
Yönetim kadrosuyla olduğu
gibi kendi içimizde de iyi ve
sağlam bir ilişkimiz var.”

KAPLAN.TO/GOFURTHER ADRESINE GIREREK KAPLAN
DENEYIMI ILE ILGILI ILHAM VEREN VIDEOMUZU IZLEYIN

LOUISA MOUTHON

Fransa – Huntington Beach’te okudu

“Kaplan tecrübem hayatımın bu döneminde gerekliydi
çünkü geleceğim hakkında endişelenirken kendimi
kaybetmiştim. Burada geçirdiğim zaman hayatım
hakkında büyük bir karar vermeme yardımcı oldu.
Yüksek lisans yapmak için San Diego’da bir üniversiteye
başvurdum. Kabul edildim! Buraya gelmeden önce
yurt dışında yüksek lisans yapabileceğim aklıma
bile gelmezdi!”

SOFI BACON

Bölge Konaklama Müdürü,
Oxford ve Cambridge

SARAH SHINNICK

Okul Müdürü, Manchester

“20 seneyi aşkın süredir yabancı
öğrencilerle çalışıyorum. Farklı
ülkelerden gelen öğrencilerimizden
hala neredeyse her gün yeni şeyler
öğreniyor olmak beni çok mutlu
ediyor. Her pazartesi bütün yeni
öğrencilerimize merhaba demeyi
ihmal etmiyorum ve onları her
ihtiyaçlarına yardımcı olacak
mükemmel ekibimle tanıştırıyorum.”

“Öğrencilerimize öğrenci
yurtlarımızda veya
ailelerimizin yanında
konaklama imkanı
sağlıyorum; eğer özel
konaklama isterlerse de
tavsiyede bulunuyorum.
Ev sahiplerimiz oldukça
iyi. Çoğu senelerdir
bizimle çalışıyorlar ve
öğrencilerimizi öğrenmeye
teşvik edecek ortamlar
sağlıyorlar.”

Daha fazla bilgi için: kaplaninternational.com/tr

REIMI KUBO

Japonya – Portland’da okudu

“Her zaman İngilizce öğrenmek
istemiştim ve eşim Portland’a tayin
olduğunda Kaplan International’a
kayıt olma imkanımı kullandım.
Portland’a ilk geldiğimde İngilizcem
çok kötüydü. Hiçbir şey anlayamıyor
ya da konuşamıyordum. Okulda
öğrendiğim her şeyi unutmuştum.
Şimdi dil bilgim güçleniyor ve
kazandığım özgüvenle daha
doğal konuşabiliyorum. Bir spor
yorumcusu olarak İngilizce benim
için çok önemli çünkü Tokyo’da
yapılacak 2020 Olimpiyatları’nda
atletlerle röportaj yapmak benim
hayalim.”

STEPHANIE SOSA

Venezuela –
Bournemouth’da okudu

“İngilizcemi büyük oranda
geliştirdiğimi düşünüyorum
çünkü Kaplan’a gelmeden
önce konuştuğumdan daha
akıcı konuşabiliyorum ve dil
bilgimi de geliştirdim.”
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İSTEĞE ÖZEL GRUP PROGRAMLARI
Şirketinizin mükemmel İngilizce becerilerine mi ihtiyacı var?
Eğer konaklama, havacılık, eğitim ya
da sağlık gibi uluslararası bir sektörde
hizmet veren bir ekip ya da yurt dışında
eşsiz bir deneyim arayan bir grup
öğrenciyseniz, Kaplan grup paketi sizin
için ideal bir seçim. Şirketinizin dil
hedeflerini karşılayabilecek size özel
bir program oluşturabilir ve aklınıza
gelebilecek her alanda İngilizce
eğitimi verebiliriz. Hedefiniz ne olursa
olsun grubunuzun başarmasına
yardımcı olabiliriz.

SPONSOR LIAISON
VE ÖĞRENCİ DESTEĞİ
Sponsor Liaison öğrenci gelişimi
ve derse katılımı hakkında sizi
bilgilendirecek ve uygun durumlarda
bazı konularda alınan aksiyonlar
hakkında sizi haberdar edeceğiz.
Sponsor Liaison Öğrenci Hizmetleri’yle
çalışır. Öğrencilerimizin ihtiyaç
duyduklarında kendi dillerinde
problemlerini dile getirebileceği bir
yetkili olacağının garantisini veriyoruz.

İNGİLİZCE VE TEST PREP
Kaplan, Inc. SAT, ACT ve AP gibi
hayatınızı değiştirebilecek profesyonel
ve akademik sınavların yanı sıra MCAT,
LSAT ve USMLE gibi tıp ve hukuk
sınavları için de özel bir hazırlık sunar.
Eğer grubunuzun İngilizce yapılan
önemli bir sınav için dil becerilerini
geliştirmeye ihtiyacı varsa gireceğiniz
sınav merkezli özel bir koçluk
hizmeti sunabiliriz.
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MESLEKİ İNGİLİZCE

HUKUK İÇİN İNGİLİZCE

Bu, İngilizce ve çeşitli alanlarda
profesyonel eğitimi harmanlayarak
size sunabileceğimiz özel grup
paketlerinin küçük bir örneği.

Müşterilere tavsiye verme, sözleşme
yapma ve mahkeme önünde
savunma gibi konularda ihtiyacınız
olan İngilizceyi ceza, iş, şirket ya da
eşya hukukuna ait kelime bilgisini
içeren derslerle edinin. Bu kursu
International Legal English Exam
(TOLES) sınavı için gereken eğitimle
birleştirebiliriz.

HAVACILIK İÇİN İNGİLİZCE
Göklerde bir kariyere genel
yetkinliğinizi geliştirirken bir yandan
da sefer, müşteri hizmetleri ve aciliyet
prosedürleri hakkında özelleştirilmiş
dersler ile hazırlanın.

MÜHENDİSLER İÇİN İNGİLİZCE
Mühendislik tasarımı ve materyal
teknolojisini keşfedin ve tasarım
problemlerini ve çözümlerini İngilizce
nasıl ifade edebileceğini öğrenin.

TIP İÇİN İNGİLİZCE
Sağlık profesyonelleri için hazırlanmış
İngilizce eğitimimiz ile hasta ve ekiple
konuşurken nasıl hassas ve doğru
iletişim kurulacağını öğrenin. Bu kursu
USMLE, BMAT ya da OET sınavları için
gereken eğitimle birleştirebiliriz.

FİNANS İÇİN İNGİLİZCE

KURUMLAR VE SPONSORLAR

İş planlarını analiz etmeyi, ticaret
performansını anlatmayı, kültürler
arası problemleri çözmeyi ve başarılı
anlaşmalar yapmayı öğrenerek
bankacılık ya da muhasebe
alanlarında uluslararası bir kariyer
edinmek için gereken profesyonel
iletişim becerilerinizi geliştirin.

Fransa, İtalya, İspanya ve Türkiye’deki
devlet ihaleleri, Erasmus gibi Avrupa
eğitim programları, Al-Ula İçin Suudi
Kraliyet Komisyonu ve Orta Doğu ve
Latin Amerika’daki askeri unsurlar gibi
dünya çapında kurumları da içeren
grup paketleri hazırladık. Üçüncü şahıs
eğitim acentalarımız sayesinde bazı
kurumlarla da çalışıyoruz.

İNSAN KAYNAKLARI (İK)
İÇİN İNGİLİZCE
Mülakat yapma, rehberlik ve
mentorluk, ve disiplin ve sıkıntılı
süreçleri yönetme gibi İK’nin anahtar
konularını keşfedin.

Daha fazla bilgi için: kaplaninternational.com/tr

SORUMLULUK ALIYORUZ
Biz, kim olduğunuza ya da nerede doğduğunuza bakmadan herkesin iyi
bir eğitime ulaşma imkanı olması gerektiğine inanıyoruz. Eğitim sayesinde
değişen her hayat, dünyayı değiştirme yolunda atılmış bir adımdır.

Dünyadaki vakıflar, sivil toplum
örgütleri ve üniversitelerle çalışarak
herkese daha iyi bir gelecek inşa
etmek için elimizden geleni yapıyoruz.

AFRİKA’DA EŞİT EĞİTİM
OLANAKLARINI DESTEKLİYORUZ
2013’ten beri Kaplan, Orta Afrika’daki
kız çocuklarına daha iyi eğitim
olanakları sunulmasına yardımcı
olmak için Plan International UK ile
çalışmaktadır. Senegal’de, Kaplan’ın
bağışlarıyla Plan International
16 okuldaki 9-16 yaşları arasında
1000 kız çocuğunun eğitim
imkanlarının artırılmasını sağladı.
Sierra Leone’de Afrikalı Kadın
Eğitmenler Forumu’nun desteğiyle
Kaplan, 483 kadına öğretmen olma
şansı vermek için Plan International
ile çalışıyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞBİRLİKLERİ
İngiltere’deki en sürdürülebilir
yedi üniversitenin dört tanesi
ve sürdürülebilirlik açısından
2:1 ya da daha iyi derecelendirilmiş
dokuz üniversite ile iş birliği
içerisindeyiz. Broşürlerimiz
sürdürülebilir kaynaklardan üretilen
FSC sertifikalı kağıtlara basılır.
FSC, en yüksek çevresel ve sosyal
standartları sağladığından emin
olmak için dünyanın dört bir
yanındaki ormanları tasdik eder.

SPONSORLUK VE TOPLUM
YARARI İÇİN ÖĞRETMENLİK
Refuaid gibi vakıflarla çalışarak
Suriye ve diğer tehlikede olan
ülkelerdeki mültecilere okullarımızda
İngilizce öğrenmeleri için sponsor

oluyoruz. Aynı zamanda, mülteci ve
sığınmacılara eğitim veren gruplar
için çevrimiçi eğitim materyallerimizin
lisanslarını sağlıyoruz.

ÖĞRENCİLER İLE YARDIM BAĞIŞI
Birçok okulumuz yerli ve uluslararası
vakıflarla beraber düzenli yardım
bağışı düzenliyor. Bu, sadece
ihtiyaç sahiplerine yardım etmekle
kalmıyor, öğrencilerimize de
İngilizce konuşulan bir toplumda
iletişim kurma ve dil yeteneklerini
kullanarak dış problemleri çözme
fırsatı tanıyor. Bunun öğrencilerimize
özgüven kazandırdığını ve daha hızlı
gelişmelerini sağladığını keşfettik,
bu da bizim Real English kursumuzun
temel prensiplerinden biri.
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REAL ENGLISH

İDEAL
KURSUNUZU
SEÇİN

Bir dil öğrenmeye başladığınızda gelişmeniz daha hızlı olabilir. Sonuçta, dün beş kelime, bugün ise on
kelime biliyorsanız bir gecede bilginizi ikiye katlamışsınız demektir. Fakat orta seviyeden ileri seviyeye
çıkmak bu kadar kolay olmayabilir. Bu seviyedeki çoğu öğrenci sınıfta iyi iken gerçek hayatta sohbet
ederken zorlanır. Bu durumlarda umutsuzluğa düşebilir ve asla akıcı konuşamayacağınızı düşünebilirsiniz.

Dil hedefleriniz ne olursa olsun, ilgi alanlarınıza
ve hedeflerinize uyacak bir Kaplan İngilizce kursu
bulacaksınız, öğrenim görmek için sadece birkaç haftanız
veya tam bir yılınız olsa da. Dost canlısı, deneyimli
öğretmenlerimiz hızla ve güvenle seviye atlamanıza
yardımcı olacaktır.

İşte bu yüzden Real English’i
geliştirdik. Yapılan son
araştırmalara göre hazırlanan
bu program, İngilizcenizi sınıf
ortamından çıkartarak gerçek
hayata uyarlayacak biçimde
tasarlandı. Real English’ten yoğun
İngilizce kurslarına katılan bütün
öğrenciler yararlanabilir ve bu kurs
sizin orta seviyeden ileri seviyeye
çıkmanıza yardımcı olacaktır.
Adeta ilk İngilizce kelimelerinizi
öğrenirken duyduğunuz heyecanı
hissedeceksiniz.

NEYİ BAŞARMAK İSTİYORSUNUZ?
İngilizce seviyenizi genel olarak güçlendirmeniz
mi gerekiyor? Belirli bir sınav için mi çalışıyorsunuz?
Akıcılığınızı önemli ölçüde geliştirmek mi istiyorsunuz?
Yurt dışında geçireceğiniz zamanı en iyi şekilde
değerlendirmek için esnek bir ders planı önemli mi?
Dil hedeflerinize mükemmel şekilde uyacak bir
programımız var.

PROJE BAZLI EĞİTİM
İngilizceye kariyeriniz ya da
uzun dönem kişisel hedefleriniz
için ihtiyaç duyabilirsiniz
ama günlük planlarınız için
gerekli mi? Araştırmalar, eğer
günlük planlarınızla alakalı
değil ise bir dilde akıcı halde
gelmenizin oldukça zor olduğunu
söylüyor. Beyniniz gerekli işlere
odaklanabilmeniz için gereksiz
bilgileri filtrelemeye programlı.

ESNEK İNGİLİZCE KURSLARI
Her biri her hafta başında başlayan ve minimum bir hafta
süren ve farklı başlangıç seviyelerine sahip olan Genel,
Yarı yoğun* veya Yoğun İngilizce kurslarımıza katılın.

UZUN DÖNEM İNGİLİZCE KURSLARI
Daha akıcı hale gelin, kelime dağarcığınızı genişletin
ve başka bir ülkede öğrenim görmenin sağladığı yaşam
değiştirici deneyimin keyfine varın.

Ama bir takımın parçası
olduğunuzda ve İngilizceyi tüm
dikkatinizi gerektiren acil ve
ilgi çekici bir proje yaparken
kullandığınızda iletişim kurma
motivasyonuna sahip olacaksınız.
Gerçek sorunlar çözerken ve gerçek
sonuçlar başarırken yeni kelime ve
dil bilgisi kurallarını öğrenmenin
çok daha kolay olduğunu
keşfedeceksiniz.

İNGİLİZCE SINAV HAZIRLIK KURSLARI
TOEFL®, IELTS, GRE®, GMAT® veya Cambridge Sınav
Hazırlığı için puanlarınızı yükseltmenize yardımcı olacak
beceriler, stratejiler ve güven geliştirin.

İŞ İNGİLİZCESİ KURSLARI
Kariyerinize faydalı olacak yüksek seviyeli uzman bir kurs
ile işinizde İngilizceye odaklanın.

YAŞAM BECERİLERİ
KAZANIMI İÇİN CAMBRIDGE
ÇERÇEVESİ
Real English seansları,
Cambridge Üniversitesi’ndeki
ELT araştırmaları başkanlığı
tarafından hazırlanan bir girişim
olan Yaşam Becerileri için
Cambridge Çerçevesi’ne uygun
olarak tasarlandı. Öğrencilerin
hızla değişen dünyaya ayak
uydurmasına yardım etmeyi
amaçlamaktadır ve başarı
için gerekli olan yedi yaşam
becerisini tanımlar.

Bu yedi beceri şunlardır:

HAYAT TECRÜBELERİ

• Takım çalışması

Takımlar halinde çalışırken iyi
bir İngilizceden daha fazlasını
öğreneceksiniz. İşverenlerin aradığı
profesyonel ve kişisel becerileri
geliştirmenize yardımcı olmak
için Yaşam Becerileri kazanımı
için Cambridge Çerçevesi’nden
ilham aldık. Ne zaman liderlik
rolü üstlenmeniz gerektiğini
(ve ne zaman üstlenmemenizi!),
sorumluluklarınızı yönetmeyi,
fikirlerinizi resmi bir şekilde
ifade etmeyi ve daha fazlasını
öğreneceksiniz.

• İletişim
• Eleştirel düşünme
• Yaratıcı düşünme
• Duygusal Gelişim
• Öğrenmeyi Öğrenme
• Sosyal Sorumluluklar

ÖRNEK PROGRAM

AKADEMİK AMAÇLAR İÇİN İNGİLİZCE

PROJE: BİR OKUL GAZETESİ TASARLAMA VE YAYIMLAMA

Gelişmiş İngilizce yetkinliği ile birlikte İngilizce konuşulan
akademik ortamlarda öğrenmeniz ve öne çıkmanız için
ihtiyaç duyacağınız tartışma, sunum ve hitap becerilerini
geliştirmenize yardımcı olacağız.

PAZARTESİ

SALI

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA

Takım olarak, hem yazı
analiz becerilerinizi
geliştirmek hem de
ton, stil ve amaçtaki
benzerlik ve farklılıkları
gözlemlemek için gerçek
İngilizce gazete örnekleri
inceleyeceksiniz.

Sözlü iletişim ve kariyer
becerilerini aynı anda
geliştirmek için proje
yönetimi konusunda
online bir eğitim videosu
izleyecek ve onun üzerine
tartışacaksınız.

Araştırmacı gazetecilik
zamanı! Okulda neler
oluyor? Çiftler halinde
bir hikaye bulmak için
arkadaşlarınızla röportaj
yapacaksınız, tabii ki
İngilizce.

Projeyi görevlere
ayıracak ve roller tayin
edeceksiniz. Takımın her
üyesinin bir görevi olacak:
editör, yazar, araştırmacı.
Olası hikayeler için
beyin fırtınası yapacak
ve röportaj soruları
bulacaksınız.

Derste güncel haberlerin
dilini inceleyecek, böylece
dikkat çekici manşetler
yazmanın ardındaki gizli
kuralları öğreneceksiniz.

Derste haftanın
haberlerini
tartışacaksınız.
Öğretmeniniz
telaffuzunuzu kontrol
edecek ve güncel
konuların dilini çözmenize
yardımcı olacak.

Hikayenizi düzenleyecek
ve son taslağını
hazırlayacaksınız.
Gazeteyi tamamlamak
için sınıf arkadaşlarınızla
birlikte online bir dosyada
çalışacaksınız, fotoğraflar,
alt başlıklar ve yazar
isimleri ekleyeceksiniz.
Öğretmeniniz dosyanıza
online yorumlar yaparak
size tavsiye verecek ve
yanlışlarınızı düzeltecek.

GENÇ ÖĞRENCİLERE YÖNELİK PROGRAMLAR
12-17 yaş arasındaki öğrenciler için İngiltere, Amerika
ve Kanada’da heyecan dolu yaz programları sunuyoruz.
Aynı zamanda, yıl boyunca bazı okullarımızda özel grup
paketleri de sunuyoruz.

Öğretmeniniz bilmediğiniz
kelime ve dil bilgisi
konusunda size yardım
edecektir. Ders bittiğinde
derste öğrendiklerinizi
proje günlüğünüze
yazacaksınız.

*Auckland okulumuzda Genel İngilizce Tatilde İngilizce olarak
ifade edilmektedir; Yarı Yoğun İngilizce ise Genel İngilizce olarak
ifade edilmektedir.
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REAL ENGLISH’İN İŞLEYİŞİ
Her hafta yeni bir projeye
başlayacaksınız: belki uygulama
tasarlanmasına yardım edecek,
kısa bir film çekecek, yardım
broşürü hazırlayacak veya bir
yardım etkinliği düzenleyeceksiniz.
Fikirlerinizi anlatmak için
kullanırken İngilizce düşünmeye
başlayacaksınız. Ve bitirdiğinizde
bütün okul takımınızın neler
başardığına şahit olacak.
Yaptıklarınızın insanlar ile
paylaşılacağını bilmek yaptığınız
işe bir anlam ve amaç yüklemenize
yardımcı oluyor; öğretmeninizin
öğreteceği yeni dil ögelerini
anlamanız için bu çok önemli.

Daha fazla bilgi için: kaplaninternational.com/tr

Ekip arkadaşınızla birlikte
bir başlık bulacaksınız
ve hikayenizin ilk
taslağını çıkaracaksınız.
Öğretmeniniz size
başlığınızı dikkat çekici ve
vurucu yapma konusunda
yardımcı olacaktır.

Artık gerçek bir gazete gibi
görünüyor; basıldıktan
sonra okula dağıtılacak!
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ESNEK İNGİLİZCE KURSLARI

ESNEK İNGİLİZCE KURSLARI
GENEL İNGİLİZCE*

YARI-YOĞUN İNGİLİZCE*

YOĞUN İNGİLİZCE

BU KURSU NEDEN SEÇMELİYİM?

BU KURSU NEDEN SEÇMELİYİM?

BU KURSU NEDEN SEÇMELİYİM?

• Temel İngilizce becerilerinizi geliştirmek

• Güvenle İngilizce konuşmaya odaklanmak

• İngilizcenizin akıcılık seviyesini ileri bir seviyeye yükseltmek

• İngilizce derslerinizi seyahatlerinizle birleştirmek

• İngilizce sınıflarını eğlence etkinlikleriyle dengelemek

• Kaplan’ın benzersiz K+ müfredatı ile öğrenmek

• Kaplan’ın benzersiz K+ müfredatı ile öğrenmek

• E
 tkinlikler ve yolculuklar sırasında yeni becerilerinizden
yararlanmak
• Kaplan’ın benzersiz K+ müfredatı ile öğrenmek

• Ç
 evrimiçi eğitim materyallerimize erişim sağlamak:
K+ Online ve K+ Online Extra

• Ç
 evrimiçi eğitim materyallerimize erişim sağlamak:
K+ Online ve K+ Online Extra
• Kursunuzu yeteneklerinize özel sınıflarla kişiselleştirmek
• B
 ir üniversite veya koleje geçiş yapmak için gereken İngilizce
yetkinlik seviyesini karşılamak

HER HAFTA SIZE SUNULANLAR

HER HAFTA SİZE SUNULANLAR

20 İngilizce Dersi

20 İngilizce Dersi

20 İngilizce Dersi

Entegre beceriler yaklaşımı ile okuma, yazma, dinleme,
diyalog, dil bilgisi, kelime dağarcığı ve telaffuz eğitimi
21 SAAT

Entegre beceriler yaklaşımı ile okuma, yazma, dinleme,
diyalog, dil bilgisi, kelime dağarcığı ve telaffuz eğitimi

15 SAAT †

Entegre beceriler yaklaşımı ile okuma, yazma, dinleme,
diyalog, dil bilgisi, kelime dağarcığı ve telaffuz eğitimi

15 SAAT †

HER HAFTA SIZE SUNULANLAR

8 Özel Beceri Dersi

DERSLERİNİZE EK OLARAK

DERSLERİNİZE EK OLARAK

K+ Online

K+ Online

K+ Online

Tamamlayıcı K+ Online eğitim materyallerine erişim

Tamamlayıcı K+ Online eğitim materyallerine erişim

K+ Eğitim Kulüpleri**

KURS SÜRESİ NE KADAR?

Rehberlik ve izleme ile öğretmenin yönettiği eğitim
oturumlarına erişim

1 haftadan 52 haftaya kadar öğrenim görün (okula bağlı olarak)**

5.25+ SAAT

DERSLERİNİZE EK OLARAK

Tamamlayıcı K+ Online eğitim materyallerine erişim

K+ Eğitim Kulüpleri

Rehberlik ve izleme ile öğretmenin yönettiği eğitim
oturumlarına erişim

K+ Online Extra

K+ Online Extra

*Auckland okulumuzda Genel İngilizce Tatil İngilizcesi olarak ifade
edilmektedir.

KURS SÜRESİ NE KADAR?

KURS SÜRESİ NE KADAR?

**Genel İngilizce için kurs süresi hedef ülkedeki vize
düzenlemelerine bağlıdır.

1–52 hafta öğrenim görün (okula bağlı olarak)

1 ila 52 hafta arasında eğitim

NE ZAMAN BAŞLAYABILIRIM?

NE ZAMAN BAŞLAYABILIRIM?

Dersler her hafta başlar

Dersler her hafta başlar

NE ZAMAN BAŞLAYABİLİRİM?

Kendi başınıza yön verdiğiniz öğrenim süreci için K+ Online Extra
ek öğrenim materyallerine erişim

Dersler her hafta başlar

Avustralya ve Yeni Zelanda’da kurslar, her hafta minimum
20 veya daha fazla yüzyüze iletişim saatleri içerir.

5.25+ SAAT

Programınızı belirli öğrenim ihtiyaçlarınızı karşılayacak
şekilde düzenlemenize yardımcı olacak konu yelpazesi

Kendi başınıza yön verdiğiniz öğrenim süreci için K+ Online Extra
ek eğitim materyallerine erişim

†

* Yarı yoğun İngilizce Auckland okulumuzda Genel İngilizce olarak ifade edilir.

KURS BİLGİLERİ

**Amerika’da öğrenciler en az 3 saat/ hafta K+ Eğitim Kulüplerine katılmak zorundadır.
Avustralya ve Yeni Zelanda’da kurslar, her hafta minimum 20 veya daha fazla yüzyüze
iletişim saatleri içerir.
†

PROJE BAZLI EĞİTİM

SS

GU

ED

Real English özel yetenek sınıfımız, sınıf
dışında da İngilizce konuşabilmeniz için gerekli
dil becerilerini geliştirmenizeRyardımcı
olur.
A NTE
A

P

RO
SEVİYE ATLAMA GARANTİSİ
GRE

A4 Page size

Bu kurs sırasında her 10 haftada bir yetkinliğinizin bir
seviye yükseleceğine, eğer yükselmezse dört hafta daha
ücretsiz kurs imkanı sağlayacağımıza söz veriyoruz.
Editable text version

Derslerin süresi ne kadar?
45 dakika
Ortalama sınıf mevcudu nedir?
Ortalama 12, maksimum 15
Giriş seviyeleri nedir?
Elementary’den (Başlangıç) Advanced’e (İleri) kadar
(bkz. sayfa 16)
Yaşım kaç olmalı?
Yaşınız en az 16 olmalıdır
Nerede eğitim alabilirim?
Bkz. sayfa 114

Outlined text version with solid white centre

Outlined text version with white centre knocked out

Hüküm ve şartlara tabidir. kaplan.do/gp sitesini ziyaret edin.

24

Daha fazla bilgi için: kaplaninternational.com/tr/yurtdisi-ingilizce-kurslari
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UZUN DÖNEM İNGİLİZCE KURSLARI

UZUN DÖNEM İNGİLİZCE KURSLARI

KURS BİLGİLERİ

Derslerin süresi ne kadar?
45 dakika
Ortalama sınıf mevcudu nedir?
Ortalama 12, maksimum 15
Giriş seviyeleri nedir?
Elementary’den (Başlangıç) Advanced’e (İleri)
kadar (bkz. sayfa 16)
Yaşım kaç olmalı?
Yaşınız en az 16 olmalıdır
Nerede eğitim alabilirim?
Bkz. sayfa 114

İngilizcenizi geliştirmek ve bulunduğunuz şehirden keyif almanızı sağlayacak bir deneyim mi arıyorsunuz? Yanıt, uzun
dönem İngilizce kurslarımızda gizli. Yeni bir kültürle sizi saran şehri tanımak için birkaç ay geçirin, bu arada İngilizcenizi
akıcı hale getirerek ve harika beceriler edinerek kariyer veya akademik hedeflerinize ulaşmaya bir adım daha yaklaşın.

AKADEMİK SÖMESTİR

AKADEMİK YIL

BU KURSU NEDEN SEÇMELİYİM?

BU KURSU NEDEN SEÇMELİYİM?

İngilizcenizi akıcı hale getirmek ve bulunduğunuz şehri bir turistin bakış açısının ötesinde deneyimleme şansını
arıyorsanız, Akademik Yıl ve Akademik Sömestir kursları bunun için ideal bir seçimdir. Birbirinden farklı senaryolarla beş
veya altı ay boyunca yoğun şekilde İngilizceye yoğunlaşarak İngilizce düşünmeye, hatta belki İngilizce rüya görmeye
başlayacaksınız! Akademik veya kişisel kariyerinizde bir sonraki aşamaya geçmek üzere İngilizce becerilerini ortaya
koyabilen bir kişi olarak geri döneceksiniz.

Akademik Yıl kursunda 2 sömestir tatili ile yurt dışında 8 ay
geçireceksiniz. Kendinizi yeni bir ülke ve kültüre bırakırken İngilizce
dil becerilerinizi yüksek bir standarda getirmeye odaklanın.

AKADEMİK SÖMESTİR

AKADEMİK YIL

YOĞUN AKADEMİK YIL

HER HAFTA SIZE SUNULANLAR

HER HAFTA SIZE SUNULANLAR

20 İngilizce Dersi

20 İngilizce Dersi

20 İngilizce Dersi

20 İngilizce Dersi

K+ Online

K+ Eğitim Kulüpleri

Tamamlayıcı K+ Online öğrenim materyallerine erişim

NE ZAMAN BAŞLAYABILIRIM?
Akademik Sömestir kurslarının standart başlangıç tarihleri
bulunmaktadır. Kapsamlı bilgi için lütfen kaplan.do/as adresini
ziyaret edin
Avustralya ve Yeni Zelanda’da kurslar, her hafta minimum 20 veya daha fazla yüzyüze
iletişim saatleri içerir.

Kendi başınıza yön verdiğiniz öğrenim süreci için K+ Online Extra
ek öğrenim materyallerine erişim

K+ Online Extra

NE ZAMAN BAŞLAYABILIRIM?

Kendi başınıza yön verdiğiniz öğrenim süreci için K+ Online Extra
ek öğrenim materyallerine erişim

Akademik Yıl kurslarının standart başlangıç tarihleri
bulunmaktadır. Kapsamlı bilgi için lütfen kaplan.do/ay adresini
ziyaret edin

NE ZAMAN BAŞLAYABILIRIM?

Amerika’da öğrencilerin K+ Learning Clubs’ın haftada en az üç saatine katılmaları gerekir.

*

Yoğun Akademik Sömestir kurslarının standart başlangıç
tarihleri bulunmaktadır. Kapsamlı bilgi için lütfen kaplan.do/as
adresini ziyaret edin

*
Avustralya ve Yeni Zelanda’da kurslar, her hafta minimum 20 veya daha fazla yüzyüze
iletişim saatleri içerir.

K+ Eğitim Kulüpleri

Rehberlik ve izleme ile öğretmenin yönettiği öğrenim
oturumlarına erişim

K+ Online

Tamamlayıcı K+ Online öğrenim materyallerine erişim

K+ Online Extra

Kendi başınıza yön verdiğiniz öğrenim süreci için K+ Online Extra
ek öğrenim materyallerine erişim

NE ZAMAN BAŞLAYABILIRIM?
Yoğun Akademik Yıl kurslarının standart başlangıç tarihleri
bulunmaktadır. Kapsamlı bilgi için lütfen kaplan.do/iay adresini
ziyaret edin

Editable text version

SEVİYE ATLAMA GARANTİSİ

A4 Page size

Outlined text version with solid white centre

Bu teklif Amerika, İngiltere, Kanada ve İrlanda’daki okullarımızda geçerlidir.
Hüküm ve şartlara tabidir. Bilgi için kaplan.do/gp sitesini ziyaret edin.

Daha fazla bilgi için: kaplaninternational.com/tr/uzun-donem-ingilizce-kurslari

Outlined text version with white centre knocked out

O Gyetkinliğinizin
Bu kurs sırasında her 10 haftadaR bir
RE
bir seviye yükseleceğine, eğer yükselmezse dört
hafta daha ücretsiz kurs imkanı sağlayacağımıza
söz veriyoruz.
P

P

O Gyetkinliğinizin
Bu kurs sırasında her 10 haftadaRbir
RE
bir seviye yükseleceğine, eğer yükselmezse dört
hafta daha ücretsiz kurs imkanı sağlayacağımıza
söz veriyoruz.

ED

PROJE BAZLI EĞİTİM
Real English özel yetenek sınıfımız, sınıf dışında
da İngilizce konuşabilmeniz için gerekli dil
becerilerini geliştirmenize yardımcı olur.
A NTE
AR

ED

PROJE BAZLI EĞİTİM
Real English özel yetenek sınıfımız, sınıf dışında
da İngilizce konuşabilmeniz için gerekli dil
becerilerini geliştirmenize yardımcı olur.
A NTE
AR

SEVİYE ATLAMA GARANTİSİ

Vize kurallarına bağlı olarak Akademik Sömestir programında
iki öğrenim süresi bulunmaktadır. Size uygun programı
öğrenmek için lütfen bir Kaplan temsilcisi ile iletişime geçin.

K+ Online Extra

Tamamlayıcı K+ Online öğrenim materyallerine erişim

GU

*

K+ Online

DERSLERİNİZE EK OLARAK

GU

Kendi başınıza yön verdiğiniz öğrenim süreci için K+ Online Extra
ek öğrenim materyallerine erişim

5,25+ SAAT

DERSLERİNİZE EK OLARAK

Rehberlik ve izleme ile öğretmenin yönettiği öğrenim
oturumlarına erişim

K+ Online Extra

26

*Rehberlik ve izleme ile öğretmenin yönettiği öğrenim
oturumlarına erişim

Programınızı belirli öğrenim ihtiyaçlarınızı karşılayacak
şekilde düzenlemenize yardımcı olacak konu yelpazesi

SS

Tamamlayıcı K+ Online öğrenim materyallerine erişim

8 Özel Beceri Dersi

K+ Eğitim Kulüpleri*

Programınızı belirli öğrenim ihtiyaçlarınızı karşılayacak
şekilde düzenlemenize yardımcı olacak konu yelpazesi

21 SAAT

K+ Online

5,25+ SAAT

*Rehberlik ve izleme ile öğretmenin yönettiği öğrenim
oturumlarına erişim

DERSLERİNİZE EK OLARAK

Entegre beceriler yaklaşımı ile okuma, yazma,
dinleme, diyalog, dil bilgisi, kelime dağarcığı
ve telaffuz eğitimi

21 SAAT

8 Özel Beceri Dersi

K+ Eğitim Kulüpleri*

Entegre beceriler yaklaşımı ile okuma, yazma,
dinleme, diyalog, dil bilgisi, kelime dağarcığı
ve telaffuz eğitimi

21 SAAT

DERSLERİNİZE EK OLARAK

Entegre beceriler yaklaşımı ile okuma, yazma, dinleme,
diyalog, dil bilgisi, kelime dağarcığı ve telaffuz eğitimi

SS

Entegre beceriler yaklaşımı ile okuma, yazma, dinleme,
diyalog, dil bilgisi, kelime dağarcığı ve telaffuz eğitimi

15 SAAT †

HER HAFTA SIZE SUNULANLAR
15 SAAT †

HER HAFTA SIZE SUNULANLAR

5,25+ SAAT

YOĞUN AKADEMİK SÖMESTİR

Editable text version

Outlined text version with solid white centre

Bu teklif Amerika, İngiltere, Kanada ve İrlanda’daki okullarımızda geçerlidir.
Hüküm ve şartlara tabidir. Bilgi için kaplan.do/gp sitesini ziyaret edin.
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O

İNGİLİZCE SINAV HAZIRLIK KURSLARI

İNGİLİZCE SINAV HAZIRLIK KURSLARI

KURS BİLGİLERİ

Derslerin süresi ne kadar?
45 dakika
Yaşım kaç olmalı?
Yaşınız en az 16 olmalıdır
Ortalama sınıf mevcudu nedir?
TOEFL iBT®, IELTS, Cambridge:
Ortalama 12, maksimum 15
GRE® ve GMAT®:
Ortalama 15, maksimum 30
Nerede eğitim alabilirim?
Bkz. sayfa 114

Sınav günü geldiğinde kendinize güveneceğinizi ve iyi bir puan
almaya hazır olduğunuzu biliyoruz. Aldığınız testten bağımsız olarak
uzmanlaşmış hazırlık kurslarımız ve eğitim materyallerimiz mümkün
olan en iyi puanı almanıza yardımcı olmak üzere size tüm doğru
stratejileri sunacaktır.

TOEFL IBT® VE AKADEMİK İNGİLİZCE

GRE® VE GMAT®

IELTS

CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH

BU KURSU NEDEN SEÇMELİYİM?

BU KURSU NEDEN SEÇMELİYİM?

BU KURSU NEDEN SEÇMELİYİM?

BU KURSU NEDEN SEÇMELİYİM?

Amerika’daki kolejlere girmeyi düşünüyorsanız, TOEFL® en
yaygın kabul gören sınavdır. Bu kurs akademik İngilizce ile
TOEFL® sınavında başarılı olmak için gereken sınav tekniklerine
odaklanmaktadır.

Amerika’da yüksek lisans veya doktora programına başvuruyor
sanız, girmeniz gereken sınavlar bunlardır. Kaplan’ın GMAT® ve
GRE® programları ile diğer programlardaki öğrencilerden daha
fazla öğrenci, işletme veya lisans üstü eğitim programlarına girebil
mektedir. Kaplan ayrıca Daha Yüksek Puan Garantisi* vermektedir.

Bu kapsamlı ve uyarlanabilir kurs, yükseköğrenim görmek,
üniversiteye girmek veya diğer ülkelerde çalışmak isteyen
öğrenciler için mükemmel bir hazırlık sunar. Özellikle İngiltere,
İrlanda, Avustralya, Yeni Zelanda veya Kanada’yı hedefliyorsanız
IELTS en popüler İngilizce dili yetkinlik sınavıdır.

Becerilerinize ve hedeflerinize uygun olanı kolayca seçebilmeniz için
Cambridge sınavının 3 seviyesini sunuyoruz B2 First, C1 Advanced,
C2 Proficiency böylece becerilerinize ve hedeflerinize uygun olanı
kolayca seçebilirsiniz. Bu kurs dünya çapındaki en iyi işletmeler ve eğitim
kurumları tarafından kabul edilen bir sertifika almanıza yardımcı olacaktır.

HER HAFTA SİZE SUNULANLAR

HER HAFTA SİZE SUNULANLAR

20 TOEFL iBT® ve Akademik İngilizce Dersleri

GRE®

IELTS YOĞUN KURS:
28 IELTS Hazırlık Dersleri*

28 Cambridge İngilizce Yeterlilik
Hazırlık Dersleri*

Amerika’da bir MBA programına başvurmak için kendinize
en iyi başarı şansını verin. GMAT® kursumuz sınıf dersleri,
Yapısal Eğitim bilgisayar tabanlı simülasyonlar ve saatlik
eğitim bileşenlerinden oluşmaktadır.

8 TOEFL iBT ve Akademik İngilizceye özel
beceriler dersleri
TOEFL IBT® VE AKADEMİK İNGİLİZCE – YARI ZAMANLI

GİRİŞ SEVİYELERİ NELERDİR?

HER HAFTA SİZE SUNULANLAR
Akademik İngilizce becerilerinizi iyileştirmeye odaklanan
sözlü beceriler ve test çözme stratejileri

15 SAAT

20 TOEFL iBT ve Akademik İngilizce Dersleri
®

TOEFL iBT® 77 puanına sahip Kolej veya Üniversite mezunu

KURS SÜRESİ NE KADAR?

TOEFL iBT® 55 veya test öncesi yeterlilik

1–16 hafta eğitim*

NE ZAMAN BAŞLAYABILIRIM?
Dersler her hafta başlar

DERSLERİNİZE EK OLARAK

IELTS TAMAMLAYICI KURS:
20 İngilizce Dersi

K+ eğitim materyalleri

Entegre beceri yaklaşımı ile okuma, yazma, dinleme, diyalog
ve dil bilgisi

8 IELTS Hazırlık Dersi

YOĞUN VEYA TAMAMLAYICI DERSLERİNİZE EK OLARAK

KURS SÜRESİ NE KADAR?

K+ eğitim materyalleri

Ayrıntılar için sayfa 13’e bakın

Sık başlangıç tarihleri konuma göre değişiklik gösterir. Kapsamlı bilgi
için lütfen kaplan.do/gregmat adresindeki fiyat listemize göz atın

Intermediate’tan (Orta) Advanced’e (İleri) kadar (bkz. sayfa 16)

*D
 aha Yüksek Puan Garantisine dahil olabilmek için aşağıdaki gereksinimleri
karşılamanız gerekir:
• Gerekli tüm saatlere %100 katılım
• Pratik testlerinin belirlenen son tarihler öncesinde tamamlanması
• Kayıt oldukları sınav kursu için ilk kez öğrenci olmak
• Diğer sözleşme şartlarını Kaplan temsilcinizden öğrenebilirsiniz

GİRİŞ SEVİYELERİ NELERDİR?
Intermediate’tan (Orta) Advanced’e (İleri) kadar (bkz. sayfa 16)

GİRİŞ SEVİYELERİ NELERDİR?

Test adları ilgili sahiplerin ticari markalarıdır.

Ayrıntılar için sayfa 13’e bakın

IELTS sınavının tüm bölümlerinde yardımcı olacak sözlü
beceriler ve test çözme stratejileri

NE ZAMAN BAŞLAYABILIRIM?

Kitaplar ve çevrimiçi materyaller kurs ücretlerine dahildir ancak sınav ücreti dahil değildir.

Cambridge sınavının tüm bölümlerinde yardımcı olacak
sözlü beceriler ve test çözme stratejileri

VEYA

12 hafta eğitim

GİRİŞ SEVİYELERİ NELERDİR?

KURS SÜRESİ NE KADAR?

IELTS sınavının tüm bölümlerinde yardımcı olacak sözlü
beceriler ve test çözme stratejileri

21 SAAT

GMAT®

22 SAAT

Tam zamanlı TOEFL iBT® bilgisayar tabanlı simülasyonlarla
geri bildirim ile ek öğrenim ve kütüphane materyalleri

26,25 SAAT

7 Yapısal Öğrenim Oturumları

Kursunuz sınıf tabanlı dersler, Yapısal Eğitim bilgisayar
tabanlı simülasyonlar ve saatlik eğitim bileşenlerinden
oluşmaktadır. Bunlar birlikte sizin Amerika’da yüksek lisans
veya doktora programına başvurmanız için en iyi puanı
almanıza yardım edecektir.

5,25+ SAAT

Akademik İngilizce becerilerinizi iyileştirmeye odaklanan
sözlü beceriler ve test çözme stratejileri

21 SAAT

HER HAFTA SIZE SUNULANLAR

22 SAAT

HER HAFTA SIZE SUNULANLAR

5,25+ SAAT

TOEFL IBT® VE AKADEMİK İNGİLİZCE – TAM ZAMANLI

21 SAAT

Kaplan, öğrencileri en önemli sınavlara hazırlama konusunda 80 yıllık bir tecrübeye sahiptir; bizim için her
şey bununla başlamıştır. Doğru İngilizce yetkinliğinin kariyerinizde yaratacağı farkı da biliyoruz. Kurslarımız sizi
TOEFL®, IELTS, Cambridge Assessment English, GRE® veya GMAT® gibi sınavlarda istediğiniz notu almaya hazır
hale getirecektir.

2–12 hafta eğitim alın (okula bağlı olarak)

NE ZAMAN BAŞLAYABILIRIM?
Sık başlangıç tarihleri konuma göre değişiklik gösterir. Kapsamlı
bilgi için lütfen kaplan.do/cea adresindeki fiyat listemize göz atın
*İngiltere ve İrlanda’da bu 20 Cambridge İngilizce Yeterlilik Hazırlık dersi ve 8 Belirli
Yetenek dersinden oluşur.

KURS SÜRESİ NE KADAR?

Varış öncesi testi gerekli olabilir ve Kaplan temsilciniz tarafından ayarlanabilir.

2–24 hafta eğitim alın (okula bağlı olarak)

Cambridge sınav ücretleri kurs ücretlerine dahil değildir.

Resmi sınav tarihini dahil etmek üzere ek konaklama gerekebilir.
Her okulda mevcut olan Cambridge seviyelerini Kaplan temsilcinizden öğrenebilirsiniz.

NE ZAMAN BAŞLAYABILIRIM?
Sık başlangıç tarihleri konuma göre değişiklik gösterir
*İngiltere ve İrlanda’da bu 20 IELTS Hazırlık dersleri ve 8 Belirli Yetenek dersinden oluşur.
Varış öncesi testi gerekli olabilir ve Kaplan temsilciniz tarafından ayarlanabilir.

Kitaplar kurs ücretine dahildir. TOEFL iBT® sınav ücretleri kurs ücretlerine dahil değildir.
Varış öncesi seviye belirleme testi gerekli olabilir ve Kaplan temsilciniz tarafından ayarlanabilir.

IELTS sınav ücretleri kurs ücretlerine dahil değildir.

TOEFL® ve TOEFL iBT® Educational Testing Service (ETS) tescilli ticari markalarıdır.
*Yarı zamanlı kurs Amerika’da maksimum 12 haftadır.

28

Daha fazla bilgi için: kaplaninternational.com/tr/sinav-hazirlik-programlari
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AKADEMİK AMAÇLAR
İÇİN İNGİLİZCE

İŞ İNGİLİZCESİ KURSLARI

İki dil bilen profesyoneller daha fazla rağbet görür. İster bir ürünü tanıtın, ister uluslararası pazar araştırmaları gerçekleştirin,
isterseniz de dünyanın dört bir yanından gelen iş ortaklarıyla birlikte çalışın; dil becerileriniz işverenleriniz için paha biçilmez
olabilir. İş İngilizcesi kursu ile bu olanaklardan en iyi şekilde yararlanın. İş dünyası için özelleştirilmiş yazma egzersizleri
ve sınıf içi rol yapma oyunları; iş başvurularından görüşmelere, toplantılardan sunumlara ve konferans çağrılarına kadar
uluslararası çalışma alanında yolunuzu bulmanıza yardımcı olur.

BU KURSU NEDEN SEÇMELİYİM?

• İngilizce konuşulan bir ortamda akademik beklentilerle ilgili
bilgiler edinin
• G
 örevleri tamamlamak ve akıcı şekilde iletişim kurmak için
gerekli güveni inşa edin ve bilgileri edinin

TAMAMLAYICI İŞ İNGİLİZCESİ

6 SAAT

8 Özel Beceri Dersi

Programınızı belirli öğrenim ihtiyaçlarınızı karşılayacak
şekilde düzenlemenize yardımcı olacak konu yelpazesi

Entegre beceriler yaklaşımı ile okuma, yazma, dinleme,
diyalog, dil bilgisi, kelime dağarcığı ve telaffuz eğitimi

8 İş İngilizcesi dersi

İş yeri ve iş ile ilgili durumlara yönelik olarak iletişim
becerilerinin geliştirilmesi için konu yelpazesi

HER HAFTA SIZE SUNULANLAR

7 X K+ OTURUMU
Kariyerlere, hobilere veya belirli dil becerilerine odaklanan, bir öğretmenin yönetiminde gerçekleştirilen oturumlar

K+ Online

Sınıfta yakaladığınız ilerlemeyi etkinlikler, oyunlar ve sınavlarla pekiştirin

28 Akademik Amaçlar için İngilizce Dersleri**
5.25+ SAAT

K+ Eğitim Kulüpleri

AKADEMİK AMAÇLAR İÇİN İNGİLİZCE

SINIRSIZ
K+ Online Extra

Video ve ses alıştırmaları dahil olmak üzere ek çevrimiçi eğitim malzemeleri

GİRİŞ SEVİYELERİ NELERDİR?

Entegre beceriler yaklaşımı ile okuma, yazma,
dinleme, diyalog, dil bilgisi, kelime dağarcığı
ve telaffuz eğitimi

21 SAAT

20 İngilizce dersi

İş yeri ve iş ile ilgili durumlara yönelik olarak iletişim
becerilerinin geliştirilmesi için konu yelpazesi

15 SAAT

20 İş İngilizcesi dersi

• A
 vustralya, Yeni Zelanda ve Kanada’daki üniversite,
kolej ve iş partner kurumların programlarına doğrudan
giriş için hazırlanın

6 SAAT

HER HAFTA SİZE SUNULANLAR
15 SAAT

HER HAFTA SIZE SUNULANLAR

Derslerin süresi ne kadar?
45 dakika
Ortalama sınıf mevcudu nedir?
Ortalama 12, maksimum 15
Giriş seviyeleri nedir?
Avustralya ve Yeni Zelanda:
1. Seviye: Intermediate (Orta) veya IELTS 5.0
2. Seviye: Higher Intermediate (İleri Seviyeye
Geçiş) veya IELTS 5.5
Kanada:
Higher Intermediate (İleri Seviyeye Geçiş)
veya IELTS 5.5
Yaşım kaç olmalı?
Yaşınız en az 16 olmalıdır
Nerede eğitim alabilirim?
Okul listemizi sayfa 114’te bulabilirsiniz

DERSLERİNİZE EK OLARAK

K+ Eğitim Kulüpleri

Rehberlik ve izleme ile öğretmenin yönettiği öğrenim
oturumlarına erişim

K+ Online

5.25+ SAAT

YOĞUN İŞ İNGİLİZCESİ

KURS BİLGİLERİ

• Y
 ükseköğrenim için gerekli dil yeteneklerini ve öğrenme
stratejilerini geliştirin

Kendi dengenizi bulun. Öğrenme zamanınızın büyük bir bölümünü genel İngilizcenizin akıcılığını ve özgüveninizi artırmaya
ayırırken tamamlayıcı İş İngilizcesi kursu İngilizcenizi profesyonel bir ortamda kullanmaya hazır hale gelin. İsterseniz Yoğun
İş İngilizcesi kursumuzla kariyer odaklı İngilizce öğrenmeyi de seçebilirsiniz.

KANADA’DA MEVCUT*,
SADECE AVUSTRALYA VE YENİ ZELANDA’DA

Tamamlayıcı K+ Online öğrenim materyallerine erişim

K+ Online Extra

Intermediate’tan (Orta) Advanced’e (İleri) kadar (bkz. sayfa 16)*

Kendi başınıza yön verdiğiniz öğrenim süreci için K+ Online Extra
ek öğrenim materyallerine erişim

KURS SÜRESİ NE KADAR?
1–52 hafta boyunca öğrenim görün (okula bağlı olarak)**

KURS SÜRESİ NE KADAR?

NE ZAMAN BAŞLAYABILIRIM?

Seviye başına 10 hafta***

Dersler her hafta başlar

NE ZAMAN BAŞLAYABILIRIM?
Sık başlangıç tarihleri konuma göre değişiklik gösterir. Kapsamlı
bilgi için lütfen kaplan.do/eap adresindeki fiyat listemize göz atın

KURS BİLGİLERİ

Derslerin süresi ne kadar?
45 dakika
Ortalama sınıf mevcudu nedir?
Ortalama 12, maksimum 15
Giriş seviyeleri nedir?
Intermediate’tan (Orta) Advanced’e (İleri) kadar
Ayrıntılar için sayfa 16’ya bakın**
Yaşım kaç olmalı?
Yaşınız en az 16 olmalıdır
Nerede eğitim alabilirim?
Bkz. sayfa 114

* Lütfen unutmayın: Kanada’da bu kursun adı Akademik Geçişler için İngilizce’dir
**Kanada’da 20 Genel İngilizce dersi ve 8 EAP dersi alacaksınız
***Öğrenciler üniversite ve partner kolejlerimize geçiş yapabilmek için en az 5 hafta
eğitim almalıdır.

*Amerika ve Kanada için minimum Higher Intermediate (İleri Seviyeye Geçiş) seviyesi
**Kurs süresi hedef ülkenin vize düzenlemelerine bağlıdır
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Daha fazla bilgi için: kaplaninternational.com/tr/is-ingilizcesi-kurslar
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KAPLAN’IN ÜNİVERSİTE ORTAKLARI
New York’un kalbinde mi, Santa Barbara’nın engin sahillerinde mi yoksa Washington. D.C.’nin yaşayan
tarihinin tam içinde mi eğitim almak isterdiniz?

PACE ÜNİVERSİTESİ
1906’da kurulduğundan beri Pace, öğrencilere fırsatlar sunmayı akademik misyonunun merkezine yerleştirdi. Eğitimde
mükemmelliği ilke edinmesinin yanı sıra üniversite; iş, eğlence, yönetim ve teknoloji gibi alanlarda binlerce kontenjanı ile New
York metropolitan bölgesindeki, en geniş staj programlarından birine sahiptir.

İLGİ ÇEKİCİ NOKTALARI
• Payscale.com’a göre mezun maaşlarında Amerikan
üniversitelerinin en iyi %9’unda yer alıyor

•	Bütün Pace Üniversitesi lisans programları, New York State
Eğitim Departmanı’na kayıtlı

• Fakülte üyelerinin neredeyse %90’ı doktora derecesine sahip

KALİFORNİYA ÜNİVERSİTESİ, SANTA BARBARA

GEORGE WASHINGTON ÜNİVERSİTESİ

UCSB, altı Nobel Ödülü kazananı ve 34 Amerikan Akademi Fen
ve Edebiyat fakültesi çalışanı ile Amerikan devlet üniversiteleri
arasında ilk beşte ve uluslararası alanda iyi bir araştırma
üniversitesi olarak anılmaktadır.

George Washington, öğrencilerini dünyaya bir farklılık katmaları
için yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Sivil katılım ilkelerine bağlı
olan üniversite bütün Washington, D.C.’ye sınıfın bir uzantısı
gibi davranır ve bu bağlamda U.S. Capitol, Newseum
ve Kennedy Center gibi merkezlerde seminerler düzenler.

İLGİ ÇEKİCİ NOKTALARI

İ
N
YE

KAPLAN UNIVERSITY
EXPERIENCE YEAR
Kaplan’ın University Experience Year programı, sizi gerçek bir Amerikan üniversitesi ile tanıştırmak üzere tasarlandı.
Sadece ileri seviyede bir İngilizceye sahip olmakla kalmayacak, aynı zamanda eleştirel ve analitik düşünme
becerilerinizi gelişterecek, İngilizce konuşulan bir akademik ortamda tecrübe edinecek ve prestijli Amerikan üniversite
ortaklarımızdan birinde kıymetli akademik başarılara imza atacaksınız.
Kaplan University Experience Year’dan sonra hedeflerinize
her zamankinden daha yakın olacaksınız.

BAŞARILARINIZI KATLAYIN
İlk sömestirinizi ileri İngilizce becerileri edinerek
geçireceksiniz. Sonrasında zamanınızı akıcılığınızı geliştirmeye
ve gerçek bir Amerikan üniversitesinde birbirinden ilgi çekici
kredili kurslardan bir tanesinde geçirebilirsiniz.

ÖZELLEŞTİRİLMİŞ DİL EĞİTİMİ
Kaplan’ın Akademik İngilizce dersleri, yabancı öğrencilerin
İngilizce konuşulan bir üniversitede eğitim almasına ve kendini
geliştirmesine yardımcı olmak amacıyla tasarlandı. Başarıyla
İngilizce makaleler yazmak, tartışmalara katılmak ve sunum
yapmanız için gereken yetkinliğe erişmeniz için size
yardımcı olacağız.

ORYANTASYON VE DESTEK
Üniversitede derslere başlamadan önce kampüs turları
ve Amerikada sınıf deneyimi hakkında seminerler ile kampüs
hayatına adapte olmanızı sağlayacağız. İkinci döneminiz
boyunca ödev ve akademik yazma, ders anlama yardımı
ve proje koçluğuyla size destek olacağız.

AKTARILABİLİR KREDİLER
University Experience Year’ı seçerek sadece İngilizce başarınızı
kanıtlayacak bir Kaplan sertifikası almakla kalmayacak,
gelecekte Amerika’da bir okula başvururken kullanabileceğiniz,
bir Amerikan üniversitesinden alınmış 3-6 krediye sahip
olacaksınız.

KURS SÜRESİ
University Experience Year, 32 haftalık iki eğitim dönemi
ve iki dönem arası bir ara tatilden oluşur.

• T eorik Fizik için Kavli
Enstitüsü ve Madde Araştırma
Laboratuvarı’nın da içinde
bulunduğu 10 ulusal
araştırma merkezine ev
sahipliği yapmaktadır.
•	Amerika’daki devlet
üniversiteleri arasında U.S.
News ve World Report’un

En İyi Üniversiteler rehberine
göre ilk beşte yer almaktadır.
•	Times Higher Education
Dünya Üniversite
Sıralamaları ve Shanghai
Sıralamaları’na göre
dünyadaki en iyi 50 üniversite
arasında yer almaktadır.

Daha fazla bilgi için: kaplan.do/uxy

•	İçinde kariyer, sanat ve
yardımseverlik üzerine grupların
da bulunduğu 450’den fazla
öğrenci organizasyonu

•	Üniversite, 120’den fazla
şirketin katıldığı senedeki
iki kez düzenlediği kariyer
fuarlarının da bulunduğu
kapsamlı bir iş bulma
hizmeti sunar.

KAYITSIZ KURS NEDİR?
Amerika’nın en iyi üniversitelerinden çoğu öğrencilere zorlu kayıt
dönemine girmeye gerek kalmadan dünya standartlarında eğitim
imkanı tanır.

ve eğitimleri bir üniversite derecesi olarak kabul edilmez. Fakat,
kayıtsız bir öğrenci olarak sonraki bir eğitiminizde sayılacak
akademik krediler alabilirsiniz.

Kayıtsız öğrenciler yarı zamanlı eğitim alır. Derslerini normal
öğrencilerle beraber alır ve aynı standartlara sahip olmaları
beklenir ancak üniversitenin resmi öğrencileri olmazlar

University Experience Year hakkında daha detaylı bilgi için
kaplan.do/uxy adresini ziyaret edin.

KAPLAN UNIVERSITY EXPERIENCE YEAR

University Experience Year, 32 haftalık eğitim dönemini ve iki dönem arasındaki bir ara tatili kapsar.
Kurs başlama tarihleri

Sezon Öncesi
İngilizce Dersleri*

Ara tatil

Kaplan International
İngilizce Dönemi 2

Kaplan International
İngilizce Dönemi 1

Kredili Ders

*gerektiğinde

Intermediate (orta seviye)
İngilizce ile başlanmalıdır
32

İLGİ ÇEKİCİ NOKTALARI
•	George Washington Üniversitesi,
Washington, D.C.’deki yüksek
öğretim veren en büyük
kurumdur.

Başvuru
son tarihi

İKİNCİ DÖNEM – HEM KAPLAN’DA HEM
DE ANLAŞMALI ÜNİVERSİTEDE EĞİTİM
80 TOEFL SEVİYESİ
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KAPLAN BUSINESS SCHOOL
Avustralya’da lisansüstü eğitimde dünyaca tanınan Kaplan Business
School, lisans ve lisansüstü ticaret, muhasebe, pazarlama, işletme, turizm,
girişimcilik, sağlık hizmetleri, dijital yönetimi, proje yönetimi ve liderlik
konularında kurslar sunar. Adelaide, Brisbane, Melbourne ve Sydney’de
bulunan kampüslerinde online eğitim tercihinin yanında KBS, işverenlerin
işletme mezunlarında aradıkları yetenekler üzerine yoğunlaşan dersler
sunar. 2018’de KBS, ‘öğrenci desteği’ ölçümünde Avustralya’daki tüm devlet
üniversitelerini geçti.*
Kariyerinize bir adım önde başlamak için www.kbs.edu.au adresini ziyaret edin.
*Lisans ve lisansüstü öğrencilerinin tümü. QILT 2018 Öğrenci Deneyimi Anketi Ulusal Rapor‘a göre.
Nisan 2019.

KAPLAN TEST PREP

KAPLAN AİLESİ

Profesyonel ya da akademik hedefleriniz ne olursa olsun, Kaplan
kapsamlı okulları, üniversiteleri ve eğitim programlarıyla hedeflerinize
ulaşmanıza yardımcı olabilir.

Kaplan, bir sınavda başarılı olmanın
hayatınızda yaratacağı farkı iyi bilir. Zira her
şey 1938’de sınav hazırlığıyla başladı. Kaplan
Test Prep, detaylı online kaynak menüsü ve
engin basılı ve dijital kaynak setleriyle, lise,
üniversite ve lisansüstü giriş sınavlarının
yanısıra avukat, doktor ve hemşireler için
profesyonel lisans sınavlarının da içinde
bulunduğu 200’ü aşkın sınav için hazırlanma
imkanı sunar. Bu sınavlardan bazıları: SAT®,
PSAT®, ACT®, GRE®, GMAT®, LSAT®, MCAT®,
NCLEX-RN® ve avukatlık sınavlarıdır. Kaplan,
özel ders ve lisansüstü başvurusu danışma
hizmetleri de sunar.

KAPLAN MEDICAL
Kaplan Medical, Amerika Tıp Lisans Sınavı için sertifikalı
profesyoneller ile uzman bir eğitim sunar. New York, Chicago,
Miami, Pasadena, Houston ve Hindistan’da Hyderabad
merkezlerinde birebir sınav hazırlık kurslarımız mevcuttur.
Mesafeli eğitim seçeneklerimizde ise interaktif online sınıflar
ve video dersleri mevcuttur.
Daha fazla bilgi için www.kaplanmedical.com adresini ziyaret edin.

DUBLIN BUSINESS SCHOOL (DBS)
Dublin’in merkezinde konumlanmış DBS, İrlanda’nın
en büyük bağımsız üniversitesi ve National Education
Awards 2018’de Genel Mükemmellik birincilik
ödülünün sahibi. İçinde sanat okulu, işletme ve hukuk
okulu ve profesyonel okulu barındıran DBS, İşletme ve
Hukuk, Veri Analitiği, Fintech’den Psikoloji ve Sosyal
Bilimlere kadar birçok alanda kariyer odaklı derslerin
bulunduğu tam ve yarı zamanlı lisans ve lisanüstü
programlar sunar.
Detaylı bilgi için www.dbs.ie adresini ziyaret edin.

MPW
MPW Cambridge, Londra ve Birmingham’daki kampüsleriyle
İngiliz ve yabancı öğrencilere A Level ve GCSE kursları
sunan, İngiltere’nin lider sixth form college (lise dengi)
gruplarından biridir. MPW’nin eğitime bakışı Cambirdge
Üniversitesi’nin eğitim sisteminden esinlenilmiştir: küçük
sınıflarda bütün öğrencilere bir üst seviyeye çıkmaya
hazırlanırken bireysel ilgi ve destek veren bir yaşam koçu ile
verilen bir eğitim. Öğrencilerin %70’i A Level’da A*-B notları
almayı başarıyor ve %60’ı İngiltere’nin elit Russell Group
üniversitelerinden birine gidiyor.
Başlangıç seviyeleri, tarihleri ve detaylı bilgi için
www.mpw.ac.uk adresini ziyaret edin.
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KAPLAN FINANCIAL
KAPLAN INTERNATIONAL PATHWAYS
Kaplan Pathways kursları, İngiltere, Amerika ve Avustralya’daki
40’dan fazla üniversite partneriyle öğrencileri lisans, yüksek
lisans ve doktora dereceleri için hazırlamaktadır. Pathway
kursları akademik yetkinliğinizin, konu bilginizin ve seçtiğiniz
üniversitenin gereklerini karşılayabilecek düzeyde İngilizce
yetkinliğinizin oluşmasına yardımcı olacak. Pathway kursunu
başarıyla bitirdiğinizde üniversite hayatına özgüvenle atılacak,
macera dolu bir serüvene hazır olacaksınız!

Sektörünün en tecrübeli eğitimcilerinin desteği, lider online eğitim teknolojileri
ve ödül kazanmış eğitim materyallerin 80 yıllık eğitim tecrübesiyle birleşimi ile
Kaplan, İngiltere’de profesyonel eğitimin lider markası. Kaplan binlerce İngiliz
ve yabancı öğrenciye İngiltere’deki 27 merkezi konumda kurs hizmeti sunarken
aynı zamanda ev eğitimi ve online eğitim hizmeti de vermektedir. İngiltere’nin
en büyük sektörleri için profesyonel muhasebecilik ve finans eğitimi, çıraklık,
finansal piyasa ve profesyonel saha eğitimi sunduğumuz programlardan bazıları.
Daha fazla bilgi için www.kaplan.co.uk adresini ziyaret edin.

Detaylı bilgi için www.kaplanpathways.com adresini ziyaret edin.

Daha fazla bilgi için: kaplaninternational.com/tr
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MÜKEMMEL DENEYİMİ OLUŞTURUN

Kaplan kursunuz size mükemmel uyum sağlamalıdır. İster bir ister elli iki hafta öğrenim görün, sınıfta geçireceğiniz
zamanın miktarını ve akademik yoğunluğunu ihtiyaçlarınıza tamamen uygun olarak seçin ve sizin için en önemli
becerilere odaklanın. Eğitim paketinizin size mükemmel uyum sağlamasına yardımcı olabiliriz.

YOĞUN VE SÜPER
YOĞUN YÜKSELTME

STUDY

Kaplan’ın 30 Yaş Üstü Yetişkinlere Özel Programı Study
30+ experience, nezih bir ortamda öğrenmeniz, keşfetmeniz
ve sosyalleşmeniz için tasarlandı.Güncel konuları işleyen
derslerin keyfini çıkarın ve özel sosyal aktiviteler ile dünyanın
birçok yerinden kafa dengi insanlar ile iletişim kurun.
Seçili okullarımızda, 30 yaş ve üstü öğrenciler için
özelleştirilmiş dersler ve sosyal etkinlikler sunuyoruz.
Sizin eğitim isteklerinizin daha genç öğrencilerden
farklı olabileceğini anlıyoruz ve bu yüzden hedeflerinizi
ve isteklerinizi karşılayacak dersler, network ağınızı
genişletebileceğiniz organizasyonlar ve etkinlikler tasarladık.

Daha da hızlı öğrenin: Her hafta sınıfta
daha fazla zaman geçirmek ve daha fazla
ders almak için Yoğun İngilizce paketinize
yükseltme ekleyin. Kursunuzu ihtiyaçlarınıza
uyacak şekilde şekillendirin: İsterseniz tüm
kursunuzu yükseltin, isterseniz eğitiminizi
bir süreliğine yoğunlaştırın ve ardından daha
rahat bir program takip edin.

30+ okullarımızda, daha profesyonel ve olgun bir ortamda
eğitim alacaksınız. Dil hedeflerinize odaklanabilmenizi
sağlamak için size özel öğrenci salonları gibi imkanlar
sunuyoruz. Her 30+ okulumuzda, size rehberlik olacak
ve destek sağlayacak özel personel bulunmaktadır. Eğitim
deneyiminizi en uygun hale getirmek için görevlilerle
konuşarak grupça hangi özel yetenek derslerini almanız
gerektiğine karar vereceksiniz. Ayrıca, İngilizce konuşulan
dünyaya daha iyi adapte olmanız için etraftaki iş yerlerinden
gelen konuk konuşmacılardan da yararlanacaksınız.

• Yoğun Yükseltme – haftada 6 saat ekstra
dil eğitimi
• Süper Yoğun Yükseltme* – haftada 9 saat
ekstra dil eğitimi
*Süper Yoğun Yükseltme sadece İngiltere’de sunulmaktadır.

BİRE BİR DERSLER

STUDY 30+ PROGRAMI LOKASYONLARI

Bazen tüm farklılığı yaratan aldığınız kişisel
destektir. Tüm İngilizce okullarımızda
mevcut olan bire bir dersler, bir İngilizce dili
öğretmeninin tüm dikkatini size vermesini
sağlar. Yurt dışında geçireceğiniz dönemde
yoğun ve özel bir dil eğitimi almak, normal
okul saatleri dışında öğrenim görmek veya
çok önemli bir sınava hazırlanmak için
ekstra yardım almak istiyorsanız; benzersiz
hedeflerinize ulaşmanız için kişiselleştirilmiş
bir yardım sağlayacağız. Kurs kaydını
yaptırdığınızda bire bir ders paketlerinden
birini seçebilir veya kaldığınız süre içinde
okul personeline özel dersler ile ilgili merak
ettiklerinizi sorabilirsiniz.

Özelleştirilmiş dersleri ve sosyal programları aşağıdaki
lokasyonlarda bulabilirsiniz:
• New York (syf.56)
• Toronto (syf.68)
• Londra Leicester Square (syf.76)
• Liverpool (syf.75)

İşe ara verdiğim bu dönem benim için çok önemliydi. Eğer
bunu yapmasaydım, daha yüksek bir seviyede iş bulamazdım
çünkü poziyonum için ikinci bir dil gerekli değil, zorunlu. Benim
için mükemmeldi, teşekkürler Kaplan.

İsteğe bağlı olarak iki veya üç kişilik gruplar
için etüt tarzı sınıflar da sağlanabilir.

Marcelo Fonseca,
Brezilya

AYRINTILARI BİZE BIRAKIN
Yurt dışına çıkmak stresli olabilir. Doğru vizeyi almaktan diş fırçanızı
çantaya yerleştirmeye kadar yapılacak çok şey var. Bu baskının bir kısmını
omuzlarınızdan almak için yanınızdayız.
Seyahat ve Sağlık
Sigortası
Gittiğiniz okulun
sigorta gereksinimleri
ile ilgili olarak ücretsiz
danışmanlık sağlanacaktır.
Bununla birlikte size
sunduğumuz sigorta
hizmetini tercih
ettiğinizde, güvenilir
ortağımız ile birlikte sizin
için her şeyi ayarlayabiliriz.
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Havalimanından alma
Kalacağınız yere nasıl
gideceğinizi düşünmenize
gerek yok. Havalimanından
alma hizmetimizi seçin
ve uçaktan indiğinizde
sizi dost canlısı birinin
karşılamasını sağlayalım.

Vize desteği
Seçtiğiniz ülkede okumak
için vizeye ihtiyacınız
olacaktır ve bu konuda size
yol gösterebiliriz. Almanız
gereken vize türünü size
bildireceğiz ve kesinlikle
hangi adımları atmanız
gerektiğini açıklayacağız.
Amerika’ya seyahat
edecek öğrenciler için,
süreci başlatmak adına
I-20 Formunu sunacağız.

Film ve sanata ilgiliyim, bu yüzden bir
sanat galerisinde ders yaptık. Oraya
gittik ve sanat eserleri üzerine İngilizce
tartıştık. Bir sürü yeni kelime öğrendim
ve bunun üniversitedeki kültür ve turizm
üzerine çalışmalarımda bana yardım
edeceğine inanıyorum.
Sunkyung Park, Kore,
New York SoHo’da okudu

Daha fazla bilgi için: kaplaninternational.com/tr
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BİZ İNGİLİZCE
ÖĞRETİYORUZ,
SİZ YAŞIYORSUNUZ

Her gün İngilizceyle sarmalandığınızda her an öğrenirsiniz. Yurt
dışında eğitim almayı çok özel kılan işte bu küçük şeylerdir:
okula giderken, yeni bir arkadaşınızla kahve içerken ya da her
akşam dinlenirken farkında bile olmadan yeni öğrendiğiniz
kelimeleri kullanacak ve daha fazlasını öğreneceksiniz.
Öğrenme deneyiminize olan tutkumuz sadece sınıfla sınırlı
değildir. Heyecan dolu turlarımız ve etkinliklerimiz ile konforlu
konaklama seçeneklerimiz, dil pratiğinizin daha derin ve
zengin olmasını sağlamak üzere tasarlandı. İster cana yakın
ev sahiplerinizle kahvaltı yapın, diğer ülkelerden gelen
arkadaşlarınızla öğle yemeğinde sohbet edin, hafta sonu şehir
tatilinin tadını çıkarın veya yakınlardaki bir plajda voleybol
oynayın, bunları yaparken İngilizce konusunda kendinize
olan güveniniz gelişecek ve ömür boyu hatırlayacağınız
anılar biriktireceksiniz.
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KONAKLAMA SEÇENEKLERİ

NEDEN AİLE YANINDA
KONAKLAMAK İSTEYEYİM?

Eğitim sırasında yaşadığınız yer; edineceğiniz deneyimler, arkadaşlar ve konfor ile güvenlik hissi ile ilgili her
şeyi değiştirecektir. Bunun, kararınızın önemli bir parçası olduğunun farkındayız. Kaplan, kendinizi evinizde
hissedeceğiniz en kaliteli öğrenci yurtları ve ev sahibi aileleri bulmak için büyük çaba sarf etmektedir.

Bir aile ile birlikte kaldığınızda rahat bir ortamda her gün İngilizce
pratiği yapabilir ve gerçek bir evin sıcaklığının ve konforunun keyfini
çıkarabilirsiniz. Sizi ağırlayan aile ile kahvaltı ve akşam yemeği yerken
yepyeni bir kültürü derinlemesine deneyimleyeceksiniz. Aile yanı
konaklamalarında evlerin tamamı konforlu ve samimi olduklarından
emin olmak üzere incelenir ve uluslararası öğrencileri ağırlamaya
uygun aileler seçilir.

NEDEN ÖĞRENCİ YURDUNDA
KALMAK İSTEYEYİM?

Diğer öğrencilerle birlikte yaşamak, arkadaş edinmek, dünyanın dört
bir yanından gelen öğrencilerle fikir ve deneyimleri ve hatta yemek
tariflerini paylaşmak için mükemmel bir ortam sunar. Çoğu öğrenci
yurdunda yemeklerinizi kendiniz yaparsınız, bu nedenle isterseniz evde
yemek pişirebilir ya da yerel restoranlarda ve kafelerde yiyebilirsiniz.
Konumların çoğunda tek veya çift kişilik ya da yurt tipi odalarla pansiyonlar,
evler, apartmanlar, stüdyo daireler gibi seçeneklerle istediğiniz yerde
özgürlüğünüzün tadını çıkarabilirsiniz.

İNGİLİZCE KONUŞAN BİR AİLENİN YANINDA KALIN

CANA YAKIN ULUSLARARASI BİR TOPLULUĞA KATILIN

Lüks bi̇r yurtta sinif
arkadaşlarimla beraber yaşadim.
Burada asla yalniz kalmiyorsunuz
ve her zaman yapacak bi̇r
şey oluyor. Öğrenci̇ yurdunda
kaldiğinizda dünyanin her
yeri̇nden arkadaş edi̇nebi̇li̇rsi̇ni̇z.
Ben bi̇r çoğunu tekrar
göreceği̇me emi̇ni̇m.

Beni̇ muhteşem bi̇r ai̇le ağirladi. Bi̇zi̇mle
i̇lgi̇lendi̇ler ve sorular sordular, onlarla
yemek yedi̇k ve dişari çiktiğimizda geli̇p
bi̇zi̇ eve götürdüler. Bi̇ze gerçekten
özen gösterdi̇ler ve rahat etmemi̇z i̇çi̇n
elleri̇nden geleni yaptilar. Bu sayede
daha fazla prati̇k yaptik ve i̇ngi̇li̇zcemi̇zi̇
daha hizli geli̇şti̇rebi̇ldi̇k. Bence
bi̇r ai̇lenin yaninda kalmak di̇li̇ni̇ze
mükemmel bir katki sağliyor.

Juan Jose, Meksika
Chloé Truelle, Fransa
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HEYECAN
VERİCİ SOSYAL
PROGRAMINIZ

Heyecan verici etkinliklerimizle şehri keşfedin, yeni arkadaşlar
edinin ve İngilizceyi çok daha iyi kavrayın. Tüm okullarımız, film
gecelerinden yerel restoranlarda akşam yemeklerine, turistik
turlardan hafta sonu ülke dışı gezilere kadar çok çeşitli etkinlikler
sunar. İster bir spor sever, sanat aşığı veya gurme, ister sadece
macera arayan biri olun, sosyal programımız Kaplan’da
geçirdiğiniz zamanı unutulmaz kılacak fırsatlarla dolu.

KAPLAN’DA BİR HAFTA

SYDNEY
En sevdiğim sosyal etkinlikler
plajda barbekü partileri, sörf
kampı ve Blue Mountains’a
yaptığımız gezilerdi. Kaplan
deneyimimi anlatacak kelime
bulamıyorum. Bunlar sonsuza
kadar kalbimde ve aklımda
kalacak anılar.

Detaylı ve interaktif İngilizce dersleriyle gelişirken dil yeteneklerini
macera dolu sosyal etkinlikler ve gezilerde kullanın.

Jennifer Kikuchi – Japonya

HUNTINGTON BEACH

LONDRA

Ben şarkıcıyım ve bir Amerikan korosuna katılıp konser
verme imkanı elde ettim. Şimdi müzik, tiyatro ve sosyal
sorumluluk kulüplerine katılacağım. Aynı zamanda, San
Francisco, Las Vegas ve Santa Monica’yı da ziyaret ettim
ve Noel tatilinde 10 günlük araba turu yaptım! Harikaydı.

West End Müzikali’nden
Premier Lig futbol maçlarına
kadar her şey için bilet
veriyoruz. Bunun yanı
sıra Londra dışındaki
ünlü şehirlere geziler
düzenliyoruz. Her yaştan
öğrencilerimize hitap
etmeye çalışıyoruz: gece
kulüplerine ücretsiz giriş
bileti veriyoruz, Londra
yürüyüş turları düzenliyoruz,
meşhur Sky Garden,
Madame Tussauds ve
London Eye’a götürüyoruz.

Louisa Mouthon – Fransa

Karen Flowers Matini –
Konaklama Müdürü

Veronica Battistini –
Arjantin
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Kesin programlar, okuldan okula değişebilir. Birçok aktivite ücretsizdir ama bazıları için ekstra ücret gerekebilir.
LONDRA
1. Hafta
8:45-10:15
10:15-10:30
10:30-12.00

DUBLIN
Dublin ziyaret
edilmesi gereken
bir şehir. Küçük bir
şehirde istediğin her
şeyi bulabiliyorsun:
sahil, dağlar,
büyük meydanlar,
göller, kayalıklar
ve arkadaşlarınızla
içeceğiniz mükemmel
bir Guinness.
Etkinlikler herkese
hitap ediyordu ve
harikaydı.

İngilizce kursunun bir parçası olarak Londra, San Francisco ve Sydney okullarımızda günlük yapacağınız
etkinlikler için örnek liste aşağıdadır.

13:30-16:30

PAZARTESİ

Tanışma
Hoşgeldin Gezisi
Hoşgeldin Gezisi

SAN FRANCISCO
PAZARTESİ
1. Hafta
Sınıf Yerleştirme
8:30-10:00
Sınavı
10:00-10:15 Ara
10:15-11:45 Tanışma
12:30-16:30

PORTLAND
Hayatımda ilk kez kayak yaptım! Hood dağına gittik
ve gerçekten güzeldi. İlk sefer için iyiydim ve sadece
iki kez düştüm.
Eunice Ramirez Rodriguez – Kolombiya
Daha fazla bilgi için: kaplaninternational.com/tr

Hoşgeldin Gezisi

SYDNEY
1. Hafta
8:30-10:00
10:00-10:15
10:15-11:45
11:45-12:30

Tanışma

12:30-14:00

School tour

14:00-14:15
14:15-15:45

PAZARTESİ

Okul Turu

City tour

SALI

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA

CUMARTESİ

PAZAR

Kaplan İngilizce Dersi
Ara
Kaplan İngilizce Dersi
Madame Tussauds
Gezisi

Kaplan İngilizce Dersi Kaplan İngilizce Dersi Kaplan İngilizce Dersi
Ara
Ara
Ara
Oxford
Kaplan İngilizce Dersi Kaplan İngilizce Dersi Kaplan İngilizce Dersi günlük gezi
Pub gecesi
Globe tiyatrosu gezisi Thames Nehri Gezisi

Bath ve
Stonehenge
günlük gezi

SALI

ÇARŞAMBA

PAZAR

PERŞEMBE

CUMA

CUMARTESİ

Kaplan İngilizce Dersi Kaplan İngilizce Dersi Kaplan İngilizce Dersi Kaplan İngilizce Dersi
Ara
Kaplan İngilizce Dersi
Mission District Taco
Günü

SALI

Kaplan İngilizce Dersi
Ara
Kaplan İngilizce Dersi
Öğle Arası
Kaplan İngilizce
Dersi
Ara
Kaplan İngilizce
Dersi

Ara
Ara
Ara
Los Angeles Los Angeles
turu
Kaplan İngilizce Dersi Kaplan İngilizce Dersi Kaplan İngilizce Dersi turu
Land's End'de
Uluslararası buluşma Alcatraz
yürüyüş

ÇARŞAMBA

Kaplan İngilizce Dersi
Ara
Kaplan İngilizce Dersi
Öğle Arası
Opera Evi Turu

PERŞEMBE

Kaplan İngilizce Dersi
Ara
Kaplan İngilizce Dersi
Öğle Arası

CUMA

CUMARTESİ

PAZAR

Kaplan İngilizce Dersi
Ara
Kaplan İngilizce Dersi Blue
Mountains
Öğle Arası
Canberra
ve
Featherdale günlük gezi
Kaplan İngilizce Dersi
wildlife
Harbour Bridge
Ara
gezisi
gezisi
Kaplan İngilizce Dersi
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KAPLAN ÖĞRENCİSİNİN BİR GÜNÜ

Ders çalışın, sosyalleşin ve şehrinizi keşfedin

Uyandığınız andan günün sonuna kadar İngilizcenizi geliştirmek, çevrenizi keşfetmek ve kalıcı
arkadaşlıklar kurmak için birçok fırsatınız var. Kaplan okullarında geçen her gün, yurt dışında eğitim
alma deneyiminin tadını çıkarmak için harika bir fırsat.
Aşağıda gününüzün nasıl geçeceğine dair bir örnek görebilirsiniz.

07:00-08:00

GÜNE BAŞLAYIN!

Güne lezzetli ve
besleyici bir kahvaltı
ile başlayın. Aile
yanında kalıyorsanız,
uyandığınız andan
itibaren ev sahibi
ailenizle İngilizce
konuşarak pratik
yapabilirsiniz.
Yurdunuzun ortak
mutfağında oda
arkadaşlarınızla
kahvaltının tadını
çıkarabilir, kahve ve
tost eşliğinde İngilizce
pratiği yapabilirsiniz.
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08:00-08:30

OKULA GİDİN

Yanında
konaklayacağınız
ailelerin evleri okula
30-45 dakika kadar
kısa mesafelerde
bulunur ve toplu
taşıma araçlarına
yakındır. Şehrin yerlisi
gibi gezin! Bu gerçek
bir kültürel deneyim.
Tüm Kaplan yurtları
okul ve toplu taşıma
araçlarına yakın
konumdadır. Bu
sayede ulaşım
son derece
rahattır. Dilerseniz
yürüyebilirsiniz bile.

08:30-11:45

DERS SAATİ

Öğrenmenizi ve
öğretmenlerle en
iyi şekilde etkileşim
kurmanızı sağlamak
için Kaplan’da
sınıf mevcutlarını
az tutarız. Ders
programı, 90 dakikalık
iki ders saati ve
sosyalleşmenize
olanak tanıyan kısa bir
aradan oluşur. Okuma
ve telaffuz gibi temel
becerileri inceleyin.

11:45-12:30

ÖĞLE YEMEĞİ
VAKTİ

Yemeğinizi okulda
yiyebilir ya da yerel
restoranları ve kafeleri
keşfedebilirsiniz.
Çevrenizdeki
İngilizce konuşan
kişilerden öğrenmek,
konuşma ile ilgili
ipuçları almak ve
dinleme becerilerinizi
geliştirmek için iyi
bir fırsat.

12:30-14:00

ÖZEL BECERİLER

İşte sizi gerçekten
ilgilendiren konuları
öğrenme şansınız.
Kaplan’ın Özel Beceri
sınıfları güncel olaylar,
edebiyat, film ve daha
birçok konuyla ilgili
konuları kapsar.

14:15-15:45

SINIF SONRASI
ETÜDÜ

K+ Online ve K+
Online Extra ile ister
okulunuzdaki etüt
merkezinde, ister
konakladığınız evde
veya yurtta çevrimiçi
çalışabilirsiniz.* Bu
hizmetlere her zaman
ve her yerde çevrimiçi
olarak ulaşabilirsiniz.
*Amerika’da tüm laboratuvar
çalışmaları okulda yapılmalı

15:45-18:00

SOSYALLEŞİN
VE KEŞFEDİN

Nerede eğitim alıyor
olursanız olun, her
zaman bulunduğunuz
şehrin tadını
çıkarmaya, yerel
çevreyi keşfetmeye,
yakınlardaki ilginç
yerleri ziyaret
etmeye ya da sadece
alışverişe çıkmaya
zamanınız olacaktır.
Öğleden sonranızı
sınıf arkadaşlarınızla
gezmeye ayırın ve
sınıfta öğrendiğiniz
İngilizcenin pratiğini
yapın.

18:00-19:00

AKŞAM YEMEĞİ

Konakladığınız evde
ev sahibi ailenizle
güzel bir ev yemeğini
paylaşabilir ve
onlara gününüzün
nasıl geçtiğini
anlatabilirsiniz. Hem
de İngilizce olarak!
Yurtta ise yemek
yapma konusunda
kendinizi geliştirebilir,
oda arkadaşlarınızla
tariflerinizi
paylaşabilir veya
yurdun yakınındaki
birçok restorandan
birine gidebilirsiniz.

19:00-20:00

AKŞAM
ETKİNLİKLERİ

Okul tarafından
organize edilen bir
sosyal etkinliğe
katılabilir veya
dinlenip evde ailenizle
ve arkadaşlarınızla
vakit geçirebilirsiniz.
Konakladığınız evde
akşamları rahat
bir aile evinin tüm
avantajlarından
yararlanarak
rahatlayabilirsiniz.
Yurtlarda ise oda
arkadaşlarınızla
sohbet edebilir,
güncel konulardan
bahsedebilir
ve muhteşem
deneyimlerle
dolu yeni bir güne
hazırlanabilirsiniz.

Bu programın konuma ve kursa bağlı olarak değişebileceğini lütfen unutmayın.

Bu programın konuma ve kursa bağlı olarak değişebileceğini lütfen unutmayın.

Daha fazla bilgi için: kaplaninternational.com/tr
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AMERİKA VE
KANADA

İNGİLİZCE
OKULLARIMIZ
Kaplan International’ın dünya çapında İngilizce konuşulan
6 ülkede toplam 35 İngilizce dil okulu vardır. Hareketli,
modern şehirlerden yemyeşil kırsal bölgelere, köklü
üniversite kentlerinden Pasifik kumsallarına kadar birçok
konumda okulumuz bulunmaktadır.
New York veya Londra gibi dünyanın ekonomik
başkentlerini ziyaret edin, Kaliforniya ya da Sydney’de sörf
kültürünün tadını çıkarın veya kendinizi Edinburgh’un kadim
dokusuna ya da Oxford’daki kulelerin ihtişamına bırakın.

Batı Kıyısındaki okullarımızda
rahat Kaliforniya yaşam tarzının
tadını çıkarın ya da New York,
Toronto, Boston veya Chicago’da
büyük şehirlerin parlak ışıklarını ve
canlılığını deneyimleyin.

Okullarımızın bulunduğu yerlerde maceranın, büyüleyici
kültürün ve muhteşem manzaraların tadını çıkarmak için
çevreyi gezin.

Amerika ve Kanada okullarımızın
konumları için sayfa 48’e bakın

AVUSTRALYA VE
YENİ ZELANDA
Muhteşem güneşe doyun,
açık hava etkinliklerinin tadını
çıkarırken Avustralya ile Yeni
Zelanda’nın doğal harikalarını
keşfedin. Sydney ve Auckland
gibi çarpıcı şehirlerden Brisbane
ve Melbourne gibi kültür
cennetlerine.

Londra veya Liverpool gibi hızlı
şehirlerden tarihi Bath ve Cambridge’in
huzurlu, büyüleyici dokusuna kadar
İngilizcenin doğduğu toprakları keşfedin.
İngiltere, köklü bir kültürün ve modern
dünyanın büyüleyici bir karışımını sunar.

Avustralya ve Yeni Zelanda’daki
okullarımızın konumları için
sayfa 82’e bakın.
46

İNGİLTERE VE
İRLANDA

İngiltere ve İrlanda’daki okullarımızın
konumları için sayfa 70’e bakın.
Daha fazla bilgi için: kaplaninternational.com/tr
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İÇİNDEKİLER

Kuzey Amerika’daki 18
okulumuz; akademik öğrenci
deneyimi sunan üniversite
kampüsleri, enerji ve tarihle
dolu büyük şehirler ve
güneşli cazibesiyle dünyanın
en güzel plajlarından bazıları
da dahil olmak üzere, kıtanın
muhteşem kültürel ve
coğrafi çeşitliliğini yansıtır.
Sizin için mükemmel
kombinasyonu bulun!

50 Boston Harvard Square
52 Chicago
53 Huntington Beach Golden West College
54 Los Angeles Westwood
55 Los Angeles Whittier
56 New York Central Park
58 Miami
59 Philadelphia
60 Portland

Vancouver

61 San Diego

Seattle

62 Berkeley
63 San Francisco

Berkeley
San Francisco

64 Seattle Downtown

Los Angeles

65 Seattle Highline College

Huntington Beach

66 Santa Barbara

Toronto

Portland

Santa Barbara

Chicago

New York

Boston
Philadelphia

Washington

San Diego

Miami

67 Washington. D.C.
68 Toronto
69 Vancouver

AMERİKA VE KANADA
48

Daha fazla bilgi için: kaplaninternational.com/tr
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HARVARD SQUARE
Arnavut kaldırımlı sokakların ve sakin parkların şehrinde
Harvard Üniversitesi’nin dahilerinin yanıbaşında eğitim alın
Görülecek yerler,
yapılacak şeyler

Kurslar ve Programlar
İngilizce kursları

• Boston deniz ürünleriyle ünlüdür.
Seaport Bölgesi’nde tereyağlı
ıstakoz sandviçleri, deniz tarağı
çorbası ve karides yiyin

• Genel İngilizce
• Yarı Yoğun İngilizce
• Yoğun İngilizce

• SoWa’daki çağdaş sanat
ortamını keşfetmek için Charles
Nehri’nin karşı kıyısına geçin

• Akademik Yıl
• Akademik Sömestir

• Red Sox’un evinde oynadığı
maçlardan birine gidin ya da
maçı şehrin hareketli spor
barlarından birinde izleyin

• Tamamlayıcı İş İngilizcesi
Sınav / Üniversite hazırlık

Prestijli kolejler ve üniversitelerle
çevrili olan bu nehir kenarındaki
semt, en yoğun akademisyenlerin
bile kaynaşarak rahatlamaları için
uygun bir ortamdır. Sokaklar barlarla
ve restoranlar ile doludur. Yakındaki
Lansdown Caddesi, Boston gece
hayatının gayriresmi merkeziyken,
Back Bay Fens bölgesi de yeşil
alanlarıyla şehrin koşuşturmasından
uzak, huzurlu bir alan sunar.
Merkezde ise Amerikan beyzbolunun
beşiği ve Boston Red Sox’un evi
Fenway Park stadyumu vardır.

Başlıca Özellikler
• Harvard Üniversitesi’ne yakın
yenilenmiş ve modern bir bina
• Şehir merkezine ve Boston Common,
Fanuell Hall ve Freedom Trail’ın diğer
mekanlarına hızlı ulaşım sağlayan
otobüs ve tramvay hatlarına yakınlık
• Washington. D.C. ve New York’a düzenli
olarak yapılan hafta sonu gezileri

• TOEFL iBT® ve Akademik İngilizce
• GMAT® / GRE® Hazırlık

Bize Ulaşın:
Boston Harvard Square
39 John F. Kennedy Street,
Cambridge, MA 02138

Başlıca Özellikler
• Bir üniversite kentinin dinamikliğini
taşıyan ideal öğrenci mekanı; kafeleri,
canlı müziği, şehir parkları ve gece
hayatıyla cıvıl cıvıl bir muhit

kaplan.to/harvard

• Akşam tekne turları, balina izleme
gezileri ve yerli restoranlarda akşam
yemeği gibi heyecan verici etkinlikler

facebook.com/
kicbostonharvardsquare

• Washington. D.C. ve New York’a düzenli
olarak yapılan hafta sonu gezileri

Boston Fenway okulumuz, yıl boyunca
konserlere ve festivallere de ev
sahipliği yapan stadyuma sadece
birkaç adım mesafededir ve buradan
Boston’un tarihi ve turistik yapılarına
kolayca ulaşılır.

• Amerika’nın en büyük ve en
güzel halk kütüphanelerinden
biri olan Boston Halk
Kütüphanesi’nde kitap okuyun

Harvard
University

USS Constitution

Massachusetts TD Garden
Institute of
Technology
Faneuil Hall and
Quincy Market
Boston Common
start of the Freedom Trail

Fenway
Park
Museum
of Fine Arts

Institute of
Contemporary Art
Newbury St.
(shopping, bars
and restaurants)

Boston Logan
International Airport
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Daha fazla bilgi için: kaplaninternational.com/tr

2.6 miles
Northeast
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HUNTINGTON BEACH

CHICAGO

GOLDEN WEST COLLEGE

Gökdelenlerin anavatanı ve dünyanın en önemli caz, rock ve hip-hop
kültürüne sahip şehirlerinden biri
Chicago’nun zengin kozmopolit tarihi,
dünyanın dört bir yanından gelen
toplulukların, mutfakların ve müzik
tarzlarının renkli bir karışımı olarak
yansır. West Loop’ta ramen, musakka
veya cassoulet yiyebilir, Pilsen’de
Meksikalı Amerikalı sanatçıların duvar
resimlerine bakabilir ve Buddy Guy’s
Legends veya Kingston Mines’ta
blues dinleyebilirsiniz. Akşamları ise
Steve Carrell, Stephen Colbert ve Tina
Fey gibi komedyenlerin kariyerlerine
başladığı komedi kulübü Second
City’ye uğramayı unutmayın.
Okulumuz Chicago’nun ünlü
alışveriş caddesi Magnificent Mile
üzerinde, 1920’lerden kalma neogotik mimariye sahip Tribune Tower
gökdeleninin hemen karşısındadır.

Başlıca Özellikler
• İki öğrenci salonu ve 17 son teknoloji
ürünü derslik
• Magnificent Mile’ın merkezinde, otobüs
ve L tren duraklarına beş dakika yürüme
mesafesinde
• Chicago Nehri, Millennium Park ve
the Bean’e kısa yürüyüş mesafesi

Huntington Beach, bir yüzyıldan
uzun bir süredir sörf kültürü cenneti
olmuştur. Sörf tahtanızdan inmeye
hazır olduğunuzda, ünlü iskeleye
yürüyün ve güneşin bu muhteşem
dalgaların üzerinden batışını izleyin.

Kurslar ve Programlar
İngilizce kursları
• Genel İngilizce
• Yarı Yoğun İngilizce
• Yoğun İngilizce
• Akademik Yıl

Görülecek yerler,
yapılacak şeyler

• Tamamlayıcı İş İngilizcesi

• Chicago Cubs’ın evi Wrigley Field’da
beyzbol maçı izleyin

• TOEFL iBT ve Akademik İngilizce

• Büyük Buhran döneminde gizlice
içki satılan tarihi bir barda 1930’ların
ihtişamını yaşayın
• “Deep Dish” pizzayı icat eden restoran
Pizzeria Uno’yu ziyaret edin

Orange County’de bir Amerikan kolej kampüsünde bitmeyen
yaz mevsimini keşfedin

Sınav / Üniversite Hazırlık
®

• GMAT® / GRE® Hazırlık

Bize Ulaşın:
444 North Michigan Avenue,
Chicago, IL 60611
kaplan.to/chicago
facebook.com/kicchicago

Huntington Beach İngilizce okulumuz,
iki yıllık eğitim veren ve dört yıllık
University of California programlarına
destekli geçiş sunan Golden West
College kampüsü içinde yer alır.
Kaplan öğrencileri, Genel İngilizce
kursunu Golden West College
dersleriyle birleştirebilir. Kariyer
hizmetleri ve mükemmel bir modern
kütüphane gibi birçok harika kampüs
olanaklarından yararlanabilirsiniz.
Yerel öğrencilerle kaynaşın ve gerçek
bir Amerikan kampüsü ortamında
İngilizce pratiği yapın.

Başlıca Özellikler
• Kampüs kulüpleri, kültür programları,
geziler, tiyatro, kütüphane, tenis,
basketbol ve voleybol kortlarına rahat
ulaşım
• Golden West Üniversitesi’ndeki
akademik programlara kolay transfer
süreci
• Kampüste tam hizmet veren kafe ve
popüler restoran ve Bella Terra Mall’a
yürüyüş mesafesi

Görülecek yerler,
yapılacak şeyler
• Güney Kaliforniya’nın meşhur sörf,
güneş ve kum üçlüsünün merkezinde
• Disneyland, Los Angeles ve San
Diego’ya günlük geziler, Palm Springs,
Las Vegas ve Catalina Adası’na
haftasonu gezileri

Kurslar ve Programlar
İngilizce kursları
• Genel İngilizce
• Yarı Yoğun İngilizce
• Yoğun İngilizce
• Akademik Yıl
• Akademik Sömestir
Sınav / Üniversite Hazırlık
• TOEFL iBT® ve Akademik İngilizce

Bize Ulaşın:
15744 Goldenwest Street,
Huntington Beach, CA 92647
kaplan.to/goldenwest
	facebook.com/
kicGoldenWestCollege

• Joshua Tree National Park, Yosemite
ve Büyük Kanyon gibi doğal
güzellikleri keşfedin

Disneyland
Resort

The Second City

North Avenue
Lincoln Beach
Park Zoo

The Magnificent Mile

Aquarium of
the Pacific

Navy
Pier
United
Center

Millennium Park

Newland House
Museum

Willis Tower
Art Institute of
Chicago

Shedd Aquarium
Museum of Science
and Industry
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Sunset
Beach
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Van Skate
Park
Bella Terra Mall

Surfer’s
Hall of Fame
Catalina
Island

International
Surfing Museum

Huntington
State Beach
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WESTWOOD

WHITTIER

Karşınızda Hollywood tabelasıyla ünlü Palmiyeler Şehri Kaliforniya

Los Angeles’ın bu büyüleyici banliyösündeki güneşli kampüste, tam
anlamıyla bir Amerikan üniversitesinde yaşamı deneyimleyin

HER İKİ OKUL İÇİN

HER İKİ OKUL İÇİN

Kurslar ve Programlar

Görülecek yerler,
yapılacak şeyler

İngilizce kursları

• Hollywood otobüs turuyla
Şöhretler Kaldırımını, Sunset
Bulvarı’nı ve ünlüler ile
zenginlerin evlerini
ziyaret edin

• Genel İngilizce
• Yarı Yoğun İngilizce
• Yoğun İngilizce
• Akademik Yıl

• Griffith Gözlemevi’nde
gökyüzünü izleyin ve
Hollywood işaretinin muhteşem
manzarasını seyretmek için aşağı
devam edin

• Akademik Sömestir
• Tamamlayıcı İş İngilizcesi
(Sadece Westwood)

Gözlerinizi dört açarsanız Westwood
Village’ın şık kafeleri, tiyatroları ve
butikleri arasında dolaşan bir ünlü
görebilirsiniz. Westwood, en az göz
kamaştırıcı komşu semtler Beverly
Hills ve Bel Air kadar seçkin bir yer
ve prestijli University of California –
Los Angeles (UCLA) kampüsüne ev
sahipliği yaptığı için ünlülerin takıldığı
bir yer olmanın yanında aynı zamanda
canlı bir üniversite şehridir.
Los Angeles’taki Westwood
okulumuz, UCLA’ya sadece birkaç
dakika mesafede ve Santa Monica’nın
muhteşem plajlarına da kısa bir
otobüs yolculuğu kadar uzaktır.

Başlıca Özellikler
• Sahilde bisiklet turları ve sörf dersleri
içeren dolu dolu bir sosyal program
• Yerel otobüs duraklarına ve bisiklet
kiralama dükkanlarına sadece birkaç
dakika uzaklıkta
• Öğrenci ortak salonu, mutfak ve her
sınıfta yüksek kalite interaktif beyaz
tahtalar içeren yenilenmiş, modern
bir bina

Sınav / Üniversite hazırlık
• TOEFL iBT® ve Akademik İngilizce
• GMAT® / GRE® Hazırlık
(Sadece Westwood)

Bize Ulaşın:
LA Westwood
1100 Glendon Avenue,
Los Angeles, CA90024
kaplan.to/westwood
	facebook.com/kiclosangeles
Whittier
13509 Earlham Drive,
Whittier, CA 90608
kaplan.to/whittier
	facebook.com/
kiclosangeleswhittiercollege

Whittier, Los Angeles sınırında ve lüks
Orange County’de yer alan küçük
bir liberal sanat kolejidir. Kampüsü
Whittier lisans öğrencileri ile paylaşıp
kulüplere katılarak, tribünlerden
maç izleyerek ve derslerden sonra
arkadaşlarınızla Quad Alışveriş
Merkezi’nde takılarak gerçek bir yerli
öğrenci deneyimini yaşayacaksınız.
Whittier, Amerikan kolej öğrencileri ile
birlikte yurtlarda konaklama imkanı
sunan ve böylece arkadaş edinme
ve ana dili İngilizce olan cana yakın
insanlarla pratik yapma fırsatı sunan
tek Kaplan kampüsüdür. Konum
olarak Whittier, Los Angeles’taki
yaşamın hızlı temposunda
boğulmadan şehri keşfetmek için
mükemmel bir başlangıç noktasıdır.

Başlıca Özellikler
• Whittier, Princeton Review tarafından
ülkenin en iyi lisans eğitimi
veren kurumlarından biri olarak
derecelendirilmiştir.
• Kaplan öğrencileri, üniversitenin
kütüphanesine ve kafeteryaya tam
erişim hakkına sahiptir.

• San Francisco’ya, San Diego’ya,
Las Vegas’a ve Disneyland’e
yapılan hafta sonu gezilerinin
tadını çıkarın
• Los Angeles Ulusal Ormanı’nda
Kaliforniya’nın şelalelerini
ve dağlarını keşfedin

• Spor salonu, koşu parkuru ve olimpik
havuz dahil mükemmel spor tesisleri
mevcuttur.
Hollywood
Sign

Universal Studios
Hollywood
Griffith Observatory

Hollywood
Walk of Fame
The Grove
Rodeo Los Angeles Dodger
County
Drive
Stadium
Museum
Malibu
Staples Center
Home of the Lakers
Santa Monica Pier

The Getty
Center

Venice Beach
Kaplan Whittier
35 miles east
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CENTRAL PARK
New York’un en meşhur parkını sınıfınızmış gibi kullanın ve
Manhattan’ın kalbinde hiç uyumayan bu şehri deneyimleyin
Görülecek yerler,
yapılacak şeyler

Kurslar ve Programlar
İngilizce kursları

• Ellis adasına giden bir feribota atlayıp
Özgürlük Heykeli’ni ziyaret edin.

• Yarı-Yoğun İngilizce
• Yoğun İngilizce

• Aladdin, Operadaki Hayalet veya
Wicked gibi bir Broadway şovu
izleyin. Okullar her ay en az bir gezi
düzenler!

• Akademik Yıl
• Akademik Sömestir
• Tamamlayıcı İş İngilizcesi

• Metropolitan ve Guggenheim
müzelerini ziyaret edin. Tüm New
York müzeleri her ayın ilk cuma günü
ücretsizdir.

• Yoğun İş İngilizcesi
• PACE Üniversitesi ile University
Experience Year

Yükselen gökdelenler arasında
konumlanan yeşil alanlar her
zaman büyüleyicidir ve pek azı New
York’un gözdesi Central Park ile boy
ölçüşebilir. Midtown bölgesinin
merkezinde ve Central Park’ın
güneyinde konumlanan Central Park
okulumuz ile Manhattan’ın gözde
vahasında kendi bahçenizdeymiş
gibi hissedin.
Yeni okulumuzdaki harika sınıflardan
uzaklaşıp maceraya atılmaya hazır
hissettiğinizde Times Square ve diğer
ünlü mekanların parlak ışıklarıyla New
York’un geri kalanı kapınızda olacak.

Başlıca Özellikler
• Central Park’ın yanıbaşında ve MOMA
(Modern Sanatlar Müzesi), Time Square
ve Rockefeller Center’a yakın
• New York’a harika ulaşımı ve
mükemmel imkanlarıyla
yepyeni bir okul
• Broadway oyunları, müze gezileri ve
spor aktivitelerini de içeren öğrenciler
için hazırlanmış çeşitli günlük etkinlikler

Başlıca Özellikler
Sınav / Üniversite Hazırlık
• TOEFL IBT ve Akademik İngilizce
• GMAT / GRE Hazırlık

Bize Ulaşın:
Central Park
1790 Broadway,
New York, NY 10019

• Üniversite Yerleştirme Hizmetleri
mevcuttur; 100’ü aşkın partner kurum
ile doğrudan çalışıyoruz

• Okulunuzun düzenlediği aylık
gezilerle Yankees ve Rangers gibi ünlü
New York spor takımlarını izleyin.

• Tiyatroda Real Life English kursları ve
İngilizce becerilerinizi geliştirmeniz için
pratik bir yaklaşıma liderlik
• Eski kıdemli profesyonellerden kariyer
geliştirme atölyeleri

kaplan.to/central-park
	facebook.com/
kienewyorkcentralpark
Theater District
Times Square

Empire State Building

Central
Park
Rockefeller
Center
Chrysler
Building

Chealsea Market
Washington Square Park

YAŞ OKULU

One World
Observatory

Özelleştirilmiş sınıflar
ve sosyal etkinlikler
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Statue of
Liberty
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Brooklyn Bridge
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MIAMI

PHILADELPHIA

Salsa ritimleri, rüzgarla sallanan palmiye ağaçları ve pastel
renkli binalarıyla gösterişli, eğlenceli bir şehir
Miami’nin plajları yeterince cazip olsa
da burası güneşlenme yetineceğiniz
bir yerden çok daha fazlası. Pastel
tonlarındaki Art Deco binalar şehrin
Güney Plaj bölgesindeki sokakları
süslerken Küba kültürüyle olan
bağları da size Latin müzikleri ve
lezzetlerini sunuyor. Bir Küba kahvesi
veya mojito içmek ya da 1930’dan
kalma bir caz kulübünde dans etmek
için Little Havana’da yürüyüşe çıkın.
Okulumuz Miami Üniversitesi’ne ve
Miracle Mile üzerindeki restoranlar ile
kafeler yakın konumlanan, tarihi Coral
Gables bölgesinde yer almaktadır.
“Şehir Güzeli” lakaplı Coral Gables,
Akdeniz esintili malikâneleri, plazaları
ve çeşmeleriyle ünlüdür.

Başlıca Özellikler
• Miami Metrosu’na ve ücretsiz tramvaya
iki dakikalık yürüme mesafesinde
• Modern, klimalı sınıflar ve
öğrenci salonu
• Kulüpler, şehir gezilerini içeren
etkinlikler ve okul futbol takımı

Görülecek yerler,
yapılacak şeyler
• Plajda voleybol oynayın veya Key Largo’da
şnorkelle dalın
• 1920’lerde inşa edilen, mağara ve
şelaleleriyle lagünü andıran Venedik
Havuzu’nda yüzün
• Everglades Ulusal Parkı’nı ziyaret edin
veya Florida Keys’i keşfedin

Gururlu idealizm ve işçi sınıfının cesaretiyle inşa edilmiş bir şehir:
Özgürlük Çanı’nın ve Philly Cheese Steak sandviçlerinin vatanı

Kurslar ve Programlar
İngilizce kursları
• Genel İngilizce
• Yarı Yoğun İngilizce
• Yoğun İngilizce
• Akademik Yıl
• Akademik Sömestir

Sınav / Üniversite Hazırlık
• TOEFL iBT® ve Akademik İngilizce
• GMAT® / GRE® Hazırlık

Bize Ulaşın:
4425 Ponce de Leon Blvd,
Suite 1612,
Coral Gables, FL 33146

Philadelphia İngilizce okulumuz
şehir merkezinin tam kalbinde,
anıtsal Belediye Binası’nın ve mozaik
sanatından bir labirent olan Sihirli
Bahçelerin yakınında yer almaktadır.

kaplan.to/miami
facebook.com/kicmiami

Miami
International
Airport
Little
Havana

Wynwood
Walls

Miracle Mile

Miami
Beach

Perez Art
Museum

Bayside
Marketplace

Amerika Birleşik Devletleri’nin ilk
başkenti Philadelphia tarihle dolu
bir şehir. Bununla birlikte, Amerikan
Devrimi’nde oynadığı role rağmen
burası dost canlısı, mütevazı bir şehir:
Muhteşem sanat eserlerinin yanı sıra
harika sandviçlerle ve Amerika’nın
kurucularından Alexander Hamilton’ın
yanı sıra Efsanevi film karakteri
boksör Rocky Balboa’yla ünlü
olmak bu şehir için yeterli. Koloni
döneminden kalma evleri ve III.
George dönemini yansıtan salonların
bulunduğu dar sokaklarda gezin,
Benjamin Franklin Köprüsü’nün
altında bir konsere katılın ya
da muhteşem sokak yemekleri
için Reading Terminal Market’in
tezgahlarına göz atın.

South Beach and
Ocean Drive

Vizcaya Museum
and Gardens

Başlıca Özellikler
• Otobüs ve metro duraklarından
sadece birkaç dakika uzaklıkta,
merkezi bir konum
• Teknoloji harikası 10 sınıf, konforlu
bir öğrenci salonu ve bir bilgisayar
laboratuvarı
• Doğu yakasındaki en hesaplı yaşama
şartları ve New York, Washington, D.C.
ve Atlantic City gibi yakın şehirlere geziler

Kurslar ve Programlar
İngilizce kursları
• Genel İngilizce
• Yarı Yoğun İngilizce
• Yoğun İngilizce
• Akademik Yıl
• Akademik Sömestir

Görülecek yerler,
yapılacak şeyler

Sınav / Üniversite Hazırlık

• Ünlü LOVE heykeliyle bir selfie çekin

• GRE® Hazırlık

• Sanat Müzesi’nin basamaklarında
Rocky filminin ünlü sahnesini
yeniden canlandırın

Bize Ulaşın:

• Ivy League üyesi UPenn gibi yerel
üniversiteleri ziyaret edin

• TOEFL® ve Akademik İngilizce

1222 Walnut Street,
2nd Floor,
Philadelphia, PA 19107
kaplan.to/philly
	facebook.com/kicphiladelphia

Philadelphia Zoo

Philadelphia Museum of Art
Rocky Statue and
Rocky Steps
Franklin
The Franklin Institute
Square
National
University of
Constitution
Pennsylvania LOVE Park
Center
City Hall
One Liberty
Observation Deck

Liberty
Bell

Miami
Seaquarium
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PORTLAND

Ağaçların arasından yükselen bu sıra dışı ve doğa sever şehir sizi
beraber tuhaflaşmaya çağırıyor
Dağlarla ve ağaçlı parklarla dolu
Portland, ormanda kaybolan ve orada
kalmaya karar veren kozmopolit bir
şehir gibi görünür. Bisikletleri, indie
müzik grupları ve gayriresmi sloganı
“Portland’ı Tuhaf Tutun” ile kent, farklı
ve benzersiz olan her şeyi seven tuhaf
tipler, moda tutkunları ve ilericiler için
bir cennettir. Mississippi bölgesinden
plak satın alın, Japonya dışındaki en
büyük Japon Bahçesini ziyaret edin
ve dünyanın tek elektrikli süpürge
müzesi gibi ilginç yerleri keşfedin.
Sanatçıların uğrak yeri Pearl
Bölgesi’nde yer alan okulumuz,
dünyanın ikinci el ve yeni kitaplar
satan en büyük kitapçısı olan Powell’s
City of Books’a sadece beş dakikalık
yürüme mesafesindedir.

Başlıca Özellikler
• Seattle ve Vancouver’a demir yolu
bağlantıları da dahil olmak üzere
ulaşım araçlarına kısa yürüme
mesafesinde yer alır
• Multimedya merkezi ve kütüphane
dahil olmak üzere mükemmel
tesislere sahiptir
• Sık sık gerçekleştirilen gönüllü
etkinlikler, öğrencilerin İngilizce pratiği
yapmalarını ve kariyer becerileri elde
etmelerini sağlar

Görülecek yerler,
yapılacak şeyler
• Columbia Nehri Geçidi’nin
muhteşem manzarası eşliğinde doğa
yürüyüşleri yapın
• Portland’ın kendi birasını üreterek satan
ünlü film publarından birini ziyaret edin
• Yakındaki Hood Dağı’nda Amerika’nın
en uzun kayak sezonunun
keyfini çıkarın

Kurslar ve Programlar
İngilizce kursları
• Genel İngilizce
• Yarı Yoğun İngilizce
• Yoğun İngilizce
• Akademik Yıl
• Akademik Sömestir
Sınav / Üniversite Hazırlık
• TOEFL iBT® ve Akademik İngilizce
• GRE Hazırlık
®

Bize Ulaşın:

kaplan.to/portland
facebook.com/kicportland

Forest Park

El değmemiş kumsalları ve eğlenceyi
seven insanlarıyla San Diego’nun
Kaliforniya sörf kültürünün en önemli
merkezlerinden biri olması hiç
şaşırtıcı değil. Yine de güneş, deniz
ve kum bu şehir için sadece birer
başlangıç. Tijuana sınırının karşısında,
şehrin kendine özgü füzyon mutfağı
“Cali-Baja”nın yanı sıra cazip Meksika
restoranları ve lezzetli, taze deniz
ürünleri de yer alır. La Jolla Plajı’nda
bir kamp ateşinin üzerinde ızgara
yapın, Balboa Parkı’ndaki güzel
bahçeleri ve hayvanat bahçelerini
gezin ya da Anza Borrego Çölü’nün
vahşi patikalarında yürüyüş yapın.

Başlıca Özellikler
• Yıl boyunca sahile ve merkeze yakın
yurt seçenekleri
• Hepsi interaktif yazı tahtaları ile
donatılmış 20 adet son teknoloji
ürünü derslik.
• Genç öğrenciler için özel programlar

Görülecek yerler,
yapılacak şeyler
• Sıklıkla dünyanın en iyi 10 hayvanat
bahçesinden biri seçilen San Diego
Hayvanat Bahçesi’ni ziyaret edin

Kurslar ve Programlar
İngilizce kursları
• Genel İngilizce
• Yarı Yoğun İngilizce
• Yoğun İngilizce
• Akademik Yıl
• Akademik Sömestir
• Tamamlayıcı İş İngilizcesi
Sınav / Üniversite Hazırlık
• TOEFL iBT® ve Akademik İngilizce

• Balina ve yunusları seyretmek için
tekne turu yapın

• GMAT® / GRE® Hazırlık

• Petco Park’ta beyzbol maçlarını
seyredin

Bize Ulaşın:
660 6th Avenue
San Diego, CA 92101
kaplan.to/sandiego
	facebook.com/kicsandiego

La Jolla Shores

NW 23rd St
Moda Center
Lan Su
Chinese Garden
Powells
City of Books
Portland
Saturday
Providence
Market
Park
Portland
Pioneer Square
International
Japanese
Portland
Garden Test Rose
Art Museum
Garden
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Dalgaları dinlerken saçınızda ılık deniz meltemini hissedin ve
Sörfçüler Cenneti’nden taco yemeden ayrılmayın

İngilizce okulumuz, canlı Gaslamp
Quarter’ın bar ve kulüplerinin
yakınında, her şeyin tam merkezinde
yer alır.

323 NW 13th Ave,
Suite 305, 3rd Floor,
Portland, OR 97209

Oregon Zoo

SAN DIEGO

Tom McCall
Waterfront Park
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Torrey Pines Golf Course & Hiking

Mission SeaWorld
Beach San Diego

Sunset
Cliffs

San Diego
Zoo
Little Italy

California
Tower
Balboa
Park
Seaport Village

Petco Park
Cabrillo National Hotel del Coronado
and Beach
Monument
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SAN FRANCISCO
BERKELEY

SAN FRANCISCO

Özgürlükçü ve entellektüel kişiler San Francisco Körfezi’ndeki
bu güzel üniversite kentinde buluşuyor

Pasifik üzerinde bir dizi tepeye kurulmuş San Francisco’da gökyüzü
sanki parmaklarınızın ucundaymış gibi hissedeceksiniz

HER İKİ OKUL İÇİN

HER İKİ OKUL İÇİN
Görülecek yerler,
yapılacak şeyler

Kurslar ve Programlar
İngilizce kursları

• Green Day ve AFI’ın kariyerlerine
başladığı efsanevi 924 Gilman
kulübünde canlı müzik dinleyin

• Genel İngilizce
• Yarı Yoğun İngilizce
• Yoğun İngilizce

• Yosemite, Wine Country ve Tahoe
Gölü’ne hafta sonu gezilerinin
tadını çıkarın

• Akademik Yıl
• Akademik Sömestir

• Ünlü Golden Gate Köprüsü’nden
bisikletle geçin

• Tamamlayıcı İş İngilizcesi
(Sadece San Francisco)

1960’lı yıllarda hippi kültürünün
ve İnsan Hakları hareketinin odak
noktası olan Berkeley, fikirleriyle
ana akıma meydan okuyan sanatçı,
idealist ve filozoflar için hâlâ çok
çekici bir yerdir. Şehrin ilerici
kültürünün merkezinde, İngilizce
okulumuzdan sadece birkaç dakika
uzaklıkta, düzenli olarak dünyanın en
iyi 10 üniversitesi arasında yer alan
UC Berkeley bulunur. Üniversitedeki
ikonik Sather Kulesi’nden ufku izleyin,
teraslı Rose Garden’da yaşamla ilgili
büyük soruların cevaplarını arayın
veya çok sayıda kafeden birinde
entelektüel bir tartışmanın tadını
çıkarın. Güneş battıktan sonra bile
Berkeley, canlı müzikler ve popüler
butik biralarıyla hâlâ enerji doludur.

Başlıca Özellikler
• Golden Gate Köprüsü’nün
muhteşem manzarasına sahip
Claremont Kanyonu’na yakın ve San
Francisco’ya sadece 20 dakika uzaklıkta
• Yerel üniversitelere geçiş için destek
ve hazırlık olanakları
• Kaplan sertifikaları, Berkeley City Koleji
tarafından İngilizce yeterlilik belgesi
olarak kabul edilir

Sınav / Üniversite hazırlık
• TOEFL iBT® ve Akademik İngilizce
• GMAT® / GRE® Hazırlık
(Sadece San Francisco)

Bize Ulaşın:
Berkeley
150 Berkeley Square,
Berkeley, CA 94704
kaplan.to/berkeley
facebook.com/kicberkeley
San Francisco
149 New Montgomery Street,
San Francisco, CA 94105
kaplan.to/sanfran
	facebook.com/kicsanfrancisco

Her bir tepesiyle uzaktaki ufuklardan
bir manzara sunan San Francisco’nun
macera severleri kendine çekmesi
tesadüf değildir. Altına Hücum’dan
Aşk Yazı’na ve teknoloji devrimine
kadar bu açık görüşlü şehir her zaman
büyük fikirleri sevmiştir. Şehir canlı
sanat, müzik ve yemek ortamlarının
yanı sıra Twitter ve Instagram’ın genel
merkezlerine de ev sahipliği yapar.
En muhteşem manzaralar için art
deco mimarisine sahip Coit Tower’a
tırmanın, Mission Bölgesi’nde ağız
sulandıran taco’ları deneyin ve
sokak fuarları ile sanat festivallerini
gezerek ilham alın.
Okulumuz, Macy’s ve Modern
Sanat Müzesi’ne sadece birkaç
dakika mesafedeki Union Square
Bölgesi’nde yer alır.

Başlıca Özellikler
• Otobüs, hafif raylı sistem ve teleferik
duraklarına sadece birkaç dakika
mesafede

• Santa Cruz Plajı’ndaki
lunaparkta baş döndürücü hızlı
trenlere binin
• Alcatraz Adası’ndaki ünlü terk
edilmiş hapishaneyi keşfedin

• Şehir yürüyüş ve fotoğraf turlarımız ile
her cuma yeni bir muhit keşfedin
• Yosemite, Napa Valley ve Los Angeles’a
düzenli olarak yapılan geziler

Alcatraz

Golden Gate
Bridge

Pier 39

Lombard
Palace of Fine
Street
Arts Theatre Chinatown
University of
San Francisco

Union
Square

Painted Ladies

Museum of
Trans America Modern Art
Building
AT&T Park
Kaplan
Berkeley
Mission
District

Twin Peaks
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Daha fazla bilgi için: kaplaninternational.com/tr

5 miles northeast
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DOWNTOWN

HIGHLINE

Okyanusun, dağların ve ormanın buluşma noktasındaki bu çok yönlü
şehirde Space Needle kuleleri ile birlikte yükselin

Puget Sound ve Cascade Dağları’nın nefes kesici manzaraları
eşliğinde kalabalık öğrenci topluluğuna katılın

HER İKİ OKUL İÇİN

HER İKİ OKUL İÇİN
Görülecek yerler,
yapılacak şeyler

Kurslar ve Programlar
İngilizce kursları

• Taze deniz ürünleri yiyin veya
Pike Place Market’teki el yapımı
sanatçıların tezgâhlarına uğrayın

• Genel İngilizce
• Yarı Yoğun İngilizce
• Yoğun İngilizce

• Cascade Dağları’nda kayak
ya da rafting yapın

• Akademik Yıl

• Görkemli Snoqualmie
Şelalelerini görün ya da
muhteşem Mount Rainier milli
parkında yürüyüş yapın

• Akademik Sömestir
• Tamamlayıcı İş İngilizcesi
(Sadece Seattle Downtown)

64

Başlıca Özellikler
• Washington’da bulunan 14’ten
fazla devlet üniversitesi ve
Community College’a okul yardımıyla
stressiz transfer
• Öğrenci salonu, bilgisayar laboratuvarı
ve Olimpik Dağları’nın panoramik
manzarasıyla modern okul tesisleri
• Seattle Sanat Müzesi ve Harbor
basamaklarına yakın merkezi konum

Sınav / Üniversite hazırlık
• TOEFL iBT ve Akademik İngilizce
®

• GMAT® / GRE® Hazırlık
(Sadece Seattle Downtown)

Bize Ulaşın:
Seattle Downtown
51 University Street, Suite 300,
Seattle, WA 98101
kaplan.to/seattle
facebook.com/kicseattle
Seattle Highline
2400 South 240th Street,
Des Moines, WA 98198
kaplan.to/highline
	facebook.com/
kicseattleHighline
communitycollege

Daha fazla bilgi için: kaplaninternational.com/tr

Seattle’ın güneyinde, şehre
20 dakikalık mesafede yer alan
Highline Koleji, yemyeşil bir kampüste
mükemmel bir akademik ortam
sunar. Küresel vatandaşlık ve sosyal
adalet kavramlarına büyük önem
veren kolej, birçok kültürü temsil eden
öğrencileriyle ve davetkar atmosferiyle
ünlüdür. Ana dili İngilizce olan 8000’in
üzerinde öğrenci ve 500 uluslararası
değişim öğrencisiyle kampüsü
paylaşırken İngilizce pratiği yapmaya
çok fırsatınız olacak.
İngilizce okulumuz, Highline’ın son
teknolojiyle donatılmış kütüphane
binasında yer alır. Bu kütüphane aynı
zamanda üniversitenin 145.000’den
fazla basılı materyalinden, medya
materyallerinden ve elektronik
kaynaklarından oluşan koleksiyonuna
da ev sahipliği yapar. Kaplan’da
öğrencilerin sayısı, büyük bir üniversite
kampüsünde hayattan keyif alırken,
bireysel ve özenli bir eğitim ortamından
faydalanmanıza olanak verecek şekilde
özellikle az tutulur.

Başlıca Özellikler
• Spor salonu, kütüphane, sinema
merkezi, kafeterya ve yeni yurt gibi
kampüs tesislerine tam erişim

• Ballard Locks’ta yaz müzik
festivalinin veya McCaw Hall’da
bale gösterisinin tadını çıkarın

• TOEFL ya da IELTS belgesi yerine
Kaplan sertifikası kabul eden Highline
College ve diğer Washington devlet
üniversitelerine kolay transfer
• İngilizce konuşan insanlar ile iş fuarları,
festivaller ve toplu etkinlikleri içeren
kulüpler, spor takımları ve etkinlikler

Kaplan Highline College
20 mins south

Yemyeşil kıyı ormanlarında yürüyüş
yapmak, bir sonraki büyük rock
grubunu keşfetmek ya da samimi
bir kafede takılmak… Hangisini
yapmayı daha çok istediğinize karar
veremiyorsanız, Seattle sizin için en
uygun yer. Downtown iskelesinde
yer alan ve Puget Sound’un çarpıcı
manzarasına sahip İngilizce
okulumuz, Seattle’ın inanılmaz doğal
manzarasını, zengin müzikal mirasını
ve renkli mahallelerini keşfetmek
için harika bir başlangıç noktasıdır.
Nirvana gibi grupların kariyerlerine
başladığı El Corazón’da yerel grupları
dinleyin, Yeşil Göl’de kanoyla gezin
veya Capitol Hill’in canlı gece hayatına
dalın. Seattle bazen bir şehirde
birçok çok şehir varmış gibi hissettirir,
neredeyse her yerde kafeler ve
kitapçılar bulabilirsiniz.

Museum of
Pop Culture
Space Needle
Chihuly Garden and Glass
Olympic Sculpture Park

Seattle
Aquarium

Pike Place
Market
Frye Art
Seattle Art Museum
Museum
Pioneer
Square
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SANTA BARBARA

WASHINGTON D.C.

Yeşil tepeler, ılık denizler ve çiçeklerle kaplı sokaklar… Pasifik
kıyılarında Akdeniz zarafetini yakalayın
Bu küçük kültür dolu kıyı kasabasında
gökyüzü ve deniz manzarasını
engelleyebilecek hiçbir gökdelen yok!
Kiremit çatıları, beyaz sıva duvarları
ve palmiyeleriyle Santa Barbara sanki
Toskana ya da İspanya’dan fırlamış
gibi ama uçsuz bucaksız beyaz
kumsalları tamamen Kaliforniya’ya
gidebilirsiniz. Santa Barbara İngilizce
okulumuzdan adımınızı attığınızda
çiçeklerle çevrili State Street açık hava
şarap barları ve butiklerden geçerek
sizi okyanusa götürecek. Renkli
grafitiler ve duvar resimleriyle dekore
edilmiş gece kulüplerine, sanat
stüdyolarına ve sörf mağazalarına
dönüştürülmüş depolara ev
sahipliği yapan canlı Funk Bölgesi
ise Santa Barbara’nın daha modern
yüzünü yansıtır.

Başlıca Özellikler
• Santa Barbara’nın ana ulaşım
merkezlerine ve dışına giden
otobüs ve tren bağlantılarına yakın,
elverişli konum
• Los Angeles’a, San Francisco’ya ve Las
Vegas’a yapılan düzenli geziler

İç Savaş’tan İnsan Hakları Hareketi’ne
kadar Washington, Amerika’nın
öyküsünün en dramatik bölümlerinin
sahnesi ve modern politikanın
atan kalbidir. Capitol Binası’nda
senatörlerin tartışmalarını izleyin,
Abraham Lincoln heykelinin
ayaklarının dibinde oturun ve
Beyaz Saray’ın koridorlarında
yürüyün. Yine de bu şehirde her şey
skandallar, kavgalar ve parlamento
tıkanıklıklarından ibaret değildir.
Georgetown’da geceleri dans
edebilir, National Arboretum’un geniş
arazisinde dinlenebilir veya canlı
müzik için U Street bölgesine aittir.

Kurslar ve Programlar
İngilizce kursları
• Genel İngilizce
• Yarı Yoğun İngilizce
• Yoğun İngilizce

• PS4 oyun konsolu, langırt ve masa
tenisi içeren dahili oyun odası

• Akademik Yıl

Görülecek yerler,
yapılacak şeyler

• Kaliforniya Üniversitesi
Santa Barbara ile University
Experience Year

• Stearns Wharf’taki tarihi iskeleden
tekneleri izleyin

Amerika’nın tarihi başkentinde göz kamaştıran anıtlarla güce,
idealizme ve mücadeleye tanık olun

• Akademik Sömestir

• 18. yüzyıldan kalma Misyon binasının
yakınındaki pazardan alışveriş yapın

Sınav / Üniversite Hazırlık

• Şnorkelle dalmak ve balinaları izlemek
için Channel Adası’na giden bir
tekneye atlayın

Bize Ulaşın:

• TOEFL iBT® ve Akademik İngilizce

27 East Cota Street,
Santa Barbara, CA 93101
kaplan.to/santabarbara

Washington İngilizce okulumuz,
Washington Anıtı’na ve sakin
Reflecting Pool’a sadece 10 dakikalık
yürüme mesafesinde, Beyaz Saray’a
ise sadece altı blok uzaklıktadır.

Başlıca Özellikler
• Akıllı tahtalarla donatılmış,
son teknoloji ürünü 16 derslik

Kurslar ve Programlar
İngilizce kursları

• Toplu taşıma araçlarına ve yerel bisiklet
paylaşım sistemine kolay erişim

• Genel İngilizce

• Konforlu teneffüs odaları ve bilgisayar
laboratuvarı

• Yoğun İngilizce

Görülecek yerler,
yapılacak şeyler
• Dünyanın en büyük müze kompleksi
olan Smithsonian’ı gezin
• DC’nin en eski mahallesi olan
Georgetown’da Potomac nehri boyunca
tekne turu yapın
• John F. Kennedy Sahne Sanatları
Merkezi’nde dünya çapında bir
gösteri izleyin

• Yarı Yoğun İngilizce
• Akademik Yıl
• Akademik Sömestir
• George Washington Üniversitesi
ile University Experience Year

Sınav / Üniversite Hazırlık
• TOEFL iBT® ve Akademik İngilizce
• GMAT® / GRE® Hazırlık

Bize Ulaşın:
1100 G Street NW,
Washington, D.C. 20005
kaplan.to/washington

facebook.com/
kicsantabarbara

facebook.com/kicwashington

Santa Barbara Botanic Garden
Old Mission
Santa Barbara

Washington
National
Cathedral

National
Zoo

Embassy Row
Goleta
Butterfly
Grove

Santa Barbara
County Courthouse
Santa Barbara
Museum of Art

Santa
Barbara
Zoo

Santa Barbara
Farmers Market East Beach
MOXI, The Wolf Museum
of Exploration + Innovation

West Beach

Santa Barbara Museum of
Natural History and
the Sea Center

Stearns Wharf

Leadbetter Beach
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Daha fazla bilgi için: kaplaninternational.com/tr

DuPont Circle
Neighborhood
Georgetown
Waterfront

The White House

The United
States Capitol

Smithsonian Institution

(Includes 11 free museums)

Tidal Basin
Arlington
Cemetery

Supreme
Court

National Mall
and Memorial Park

The Wharf
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TORONTO

VANCOUVER

Niagara Şelaleleri’nin hemen karşısında, geleceğe yönelmiş,
çok kültürlü bu şehri keşfedin
CN Kulesi’nin altında Toronto sadece
hızla büyümekle kalmıyor, enerjisini,
güvenini ve yaratıcılığını da artırıyor.
Baş döndürücü müzeleri, gece
kulüpleri, restoranları, dünya çapındaki
üniversiteleri ve ışıltılı gökdelenleriyle
Toronto bazen daha temiz, daha sıcak ve
daha uygun fiyatlara sahip bir New York
olarak anılır. Kozmopolit kalabalığına
rağmen Toronto, dünyanın en büyük
şehirleri arasında nadir bulunan bir
huzura sahiptir. Belki de dünyanın dört bir
yanından müzisyenleri, sanatçıları ve film
yapımcılarını bu şehre çeken de enerjiyle
huzurun bu güzel karışımıdır.
Toronto okulumuz şehir merkezinin tam
kalbinde, sahile sadece birkaç dakika
uzaklıkta ve popüler şehir plajı ve parkı
olan Sugar Beach’e kısa bir yürüyüş
mesafesinde yer alır.

Başlıca Özellikler
• CN Tower’dan birkaç dakika uzaklıkta
ve Kanada’nın tarihi toplu taşıt merkezi
Union Station’a kısa bir yürüyüş
mesafesinde bulunan, merkezi
bir konum
• Niagara Şelaleleri gibi gözde mekanlara
ve diğer yakın şehirlere düzenli
haftasonu gezileri

Görülecek yerler,
yapılacak şeyler
• İkinci el vintage kıyafetler ve dünyanın
dört bir yanından yiyecekler için
Kensington Market’i ziyaret edin
• Ontario Sanat Galerisi’ni keşfedin
• Niagara Kayalıklarında kayak ya
da kaya tırmanışı yapmayı deneyin

Karlı dağlar ve yemyeşil yağmur ormanlarıyla çevrili nefes
kesen bir sahil şehri

Kurslar ve Programlar
İngilizce kursları
• Genel İngilizce
• Yarı Yoğun İngilizce
• Yoğun İngilizce
• Akademik Yıl
• Akademik Sömestir
• Tamamlayıcı İş İngilizcesi
Sınav / Üniversite Hazırlık
• TOEFL iBT ve Akademik İngilizce
®

• IELTS Hazırlık
• Akademik Geçişler için İngilizce

Bize Ulaşın:
35 The Esplanade, Suite 250,
Toronto ON, M5E 1Z4

YAŞ OKULU
Özelleştirilmiş sınıflar
ve sosyal etkinlikler

Başlıca Özellikler

Vancouver İngilizce okulumuz,
şık alışveriş bölgesi Alberni
Caddesi’nin köşesinde, en yakın
plaja sadece 15 dakikalık yürüme
mesafesindedir.

• Gastown’un 19. yüzyıldan kalma depo
bölgesindeki sanatsal butikleri ve
restoranları keşfedin

• Yerel otobüs duraklarına ve üç Skytrain
istasyonuna birkaç dakika mesafede
bulunan konum
• Kanada’daki birçok üniversiteye sorunsuz
geçiş olanağı

Kurslar ve Programlar
İngilizce kursları
• Genel İngilizce
• Yarı Yoğun İngilizce

• Sık sık kayak gezileri ve Whistler, Victoria,
Seattle gibi şehirlere hafta sonu turları

• Yoğun İngilizce

Görülecek yerler,
yapılacak şeyler

• Akademik Sömestir

• Victoria’ya giden bir feribota atlayın ve
yol boyunca balinaları izleyin
• Jericho Plajı’nda kiteboarding yapın

• Akademik Yıl
• Tamamlayıcı İş İngilizcesi
Sınav / Üniversite Hazırlık
• TOEFL iBT® ve Akademik İngilizce
• IELTS Hazırlık
• Akademik Geçişler için İngilizce

Bize Ulaşın:
755 Burrard St, Suite 300,
Vancouver BC, V6Z 1X6

kaplan.to/toronto

kaplan.to/vancouver

facebook.com/kictoronto

facebook.com/kicvancouver

Casa Loma

High
Park

Art Gallery
of Ontario

Royal Ontario
Museum
Eaton Center
Toronto Zoo

St. Lawrence Market
Hockey Hall of Fame
CN Tower
Rogers Centre
Ripley’s Aquarium
of Canada
Centreville Theme Park
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Başka hangi şehirde sabah
kayak yapıp öğleden sonra plaja
gidebilirsiniz? Vancouver şehir
merkezine sadece yarım saat
uzaklıktaki North Shore Dağları’nın
yamaçları inanılmaz bir okyanus
manzarası sunarken, yumuşak
beyaz kumlu uzun sahiller, National
Geographic’in bu temiz ve rahat şehri
dünyanın en iyi 10 sahil kentinden biri
seçmesini sağlamıştır. Vancouver’da
tüm zamanınızı kolayca dışarıda
geçirebilirsiniz. Yine de şehrin dünya
çapındaki müzelerini, renkli gece
hayatını, sanat festivallerini ve lezzetli
yemeklerini keşfetmeyi unutmayın.

Daha fazla bilgi için: kaplaninternational.com/tr

Lions Gate
Bridge

Capilano
Suspension Bridge

Stanley
Park Vancouver
Aquarium
English Bay
Gastown

Vancouver
Art Gallery
Kitsilano
Beach Park

Dr. Sun Yat-Sen
Classical Chinese
Garden

Rogers Arena
BC Place
Science
Granville
World
Island
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İÇİNDEKİLER

Zamandan bağımsız
tarihin modern yeniliklerle
buluştuğu İngiltere ve
İrlanda’nın farklı şehirlerini
ve kırsal bölgelerini
keşfedin. 11 benzersiz
lokasyon arasından
seçim yaparak geleneksel
ile modern yaklaşımlar
arasındaki sizin için en
mükemmel dengeyi bulun.

71 Bath
72 Bournemouth
73 Cambridge
74 Edinburgh
75 Liverpool
76 Londra – Leicester Square
77 Londra – Covent Garden
78 Manchester
79 Oxford
80 Torquay

Edinburgh

81 Dublin

BATH

Kraliyet İngiltere’sinin zarafetini keşfedin ya da antik
bir spanın kaplıca sularında rahatlayın

Manchester
Dublin

Liverpool
Cambridge
Oxford
Bath
Londra
Torquay

Bournemouth

İNGİLTERE
VE İRLANDA

Muhteşem yeşilliklerin içinde
altın rengi taşlardan inşa edilmiş
Bath, görkemli mimarisi, huzurlu
bahçeleri ve güzel korunmuş Roma
Hamamlarıyla UNESCO Dünya Mirası
listesinde yer alır. 2000 yıl önce doğal
kaplıcalar üzerine kurulmuş şehir, 18.
yüzyılda bugünkü hilal şeklindeki zarif
teraslarına kavuşmuştur.

Başlıca Özellikler

Şehir merkezindeki kafe, mağaza ve
restoranlara yakın bir konumda yer
alan İngilizce okulumuz, destekleyici
ve arkadaş canlısı bir öğrenme
ortamı sunar. Ortaçağ manastırına
sadece birkaç adım mesafedeki
tarihi bir binada bulunan okulumuz,
Jane Austen’in çok sevdiği sakin
sokaklarda dolaşmak için mükemmel
bir başlangıç noktasıdır.

Görülecek yerler,
yapılacak şeyler

• Gençler ve 40 yaş üzeri öğrenciler için
tasarlanmış kurslar
• Daha fazla ilerleme kaydetmenize
yardımcı olmak için indirimli
birebir dersler
• Huzurlu bir bahçede ders aralarında
çalışın, dinlenin ve sosyalleşin

• Muhteşem Pump Room’da
kremalı çay için
• Roma Hamamı’nı ziyaret edin ve
Romalıların Britanya’da hayatı nasıl
kökten değiştirdiğini kendiniz
tecrübe edin
• Dramatik Cheddar Gorge’u ziyaret edin
veya bir Stonehenge turuna katılın

Kurslar ve Programlar
İngilizce kursları
• Genel İngilizce
• Yarı Yoğun İngilizce
• Yoğun İngilizce
• Akademik Yıl
• Akademik Sömestir
• Tamamlayıcı İş İngilizcesi
(isteğe bağlı)
Sınav / Üniversite Hazırlık
• IELTS Hazırlık
Diğer programlar
• Klasik Program 40+ yaş

Bize Ulaşın:
5 Trim Street,
Bath, BA1 1HB
kaplan.to/bath
facebook.com/kicbath

Royal
Crescent
Georgian
Garden
Pulteney
Bridge

Jane Austen
Centre
Theatre Royal
Odeon Cinema

Bath Rugby
Football Club

Roman Baths

Bath Abbey
Thermae Bath Spa

Stonehenge
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Daha fazla bilgi için: kaplaninternational.com/tr

1 Hour Drive
South West

Bath Train
Station
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BOURNEMOUTH

CAMBRIDGE

Renkli plaj kulübeleri, fuar eğlenceleri ve sıcak, tuzlu patates
kızartması ile gerçek bir İngiliz sahil kasabasını ziyaret edin
On kilometre uzunluğunda altın
renkli kumlar, muhteşem kayalıklar ve
güneşli hava, Bournemouth’u Victoria
döneminden beri İngilizlerin favori
tatil yerlerinden biri haline getirmiştir.
Rengarenk, ödüllü bahçeleri ve Wight
Adası’nın muhteşem manzarasıyla
Bournemouth İngiltere’nin en iyi,
Avrupa’nın ise dördüncü en iyi sahil
kasabası seçilmiştir!
Ancak Bournemouth plajda piknik
yapmaktan ve iskele gezintilerinden
daha fazlasını sunar. Aynı zamanda
restoranlar, gece kulüpleri ve
komedi mekanlarının hareketli gece
hayatına sahip başarılı bir üniversite
şehridir. Bournemouth, plaja ve
şehir merkezine beş dakikalık bir
otobüs yolculuğu kadar yakındaki
geniş ve modern bir binada yer alan,
İngiltere’deki en büyük İngilizce
okulumuza ev sahipliği yapmaktadır.

Başlıca Özellikler
• Kaplan grubundaki en köklü ve en
büyük İngilizce okullarından biri
• Dinlenmek için özel bahçe ve geniş
ortak salon
• Etkileyici deniz manzarasıyla yepyeni
öğrenci yurdu

Görülecek yerler,
yapılacak şeyler

Nehrin aşağısına doğru ilerleyin, Arnavut kaldırımlı sokakları geçin
ve 800 yıllık bir eğitim geleneğine adım atın

Kurslar ve Programlar
İngilizce kursları
• Genel İngilizce
• Yarı Yoğun İngilizce
• Yoğun İngilizce
• Akademik Yıl
• Akademik Sömestir

• Muhteşem plajlarından birinde sörf
yapın, yelkenle açılın veya kuşları
gözlemleyin

• Tamamlayıcı İş İngilizcesi
(isteğe bağlı)

• Lower Gardens bölgesindeki helyum
balonu Bournemouth Eye’a binin

• IELTS Hazırlık

• Durdle Door’un büyülü taş
kemerini görün

Sınav / Üniversite Hazırlık
• Cambridge Sınav Hazırlığı

Bize Ulaşın:
130 –136 Poole Road,
Bournemouth, BH4 9EF
kaplan.to/bournemouth
	
facebook.com/
kicbournemouth

Bournemouth
Train Station

The Avenue
Shopping Centre
Lower Gardens
Parliament
Speakers Bureau

Bournemouth
Beach
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Edward döneminden kalma güzel
bir binada yer alan sıcak İngilizce
okulumuz, Rosalind Franklin’in
DNA’nın yapısını keşfettiği yere
yakın olan Newnham semtinde,
şehir merkezine bisikletle 10
dakikalık, otobüsle daha da kısa
bir mesafededir.

Başlıca Özellikler
• Cambridge Üniversitesi’ndeki
derslere girin
• Özel bahçede yaz barbekülerinin
tadını çıkarın
• Akademik Yıl/Sömestir öğrencileri için
ücretsiz bisiklet kiralama olanağı

Görülecek yerler,
yapılacak şeyler

Kurslar ve Programlar
İngilizce kursları
• Genel İngilizce
• Yarı Yoğun İngilizce
• Yoğun İngilizce
• Akademik Yıl
• Akademik Sömestir

• King’s College’deki muhteşem Gotik
Şapel’i keşfedin

• Tamamlayıcı İş İngilizcesi

• Şehrin harika Botanik Bahçeleri’ni ve
müzelerini ziyaret edin, Cam nehrinde
sandal sefası yapın

• IELTS Hazırlık

• Avrupa’yı keşfedin: Stansted Havaalanı
sadece 30 dakika uzaklıktadır

Sınav / Üniversite Hazırlık
• Cambridge Sınav Hazırlığı

Bize Ulaşın:
75 Barton Road,
Cambridge, CB3 9LG
kaplan.to/cambridge
facebook.com/kiccambridge

Stansted 22 miles
South
Airport

Meyrick Park
Upper Gardens

İngilizce öğrenmek için dünyanın
en eski ve en büyük üniversite
şehirlerinden birinden daha iyi bir yer
olabilir mi? Tarihteki büyük yazarların,
bilim insanlarının ve politikacıların
ayak izlerini takip ederek Cam
Nehri’nin kıyısındaki eski kolejleri
gezin, ardından kentin birçok ilginç
hanından birindeki klasik bir pub’da
öğle yemeği yiyin.

Oceanarium
Bournemouth
Pier

Daha fazla bilgi için: kaplaninternational.com/tr

Bridge of Sighs
Grafton Shopping
Centre
Trinity College
Anglia Ruskin
Queen’s College
University
Mathematical
Bridge
King’s College

The Fitzwilliam
Museum

River Cam
Cambridge University
Botanic Gardens
Grantchester Cambridge Train Station
Meadows
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EDINBURGH

LIVERPOOL

Gotik kulelere ve ortaçağdan kalma sokaklara sahip bu şehir
filozofları, sanatçıları ve eğlence severleri bekliyor
Edinburgh, iyi bir entelektüel
tartışmayı ve eğlenceli bir geceyi
eşit derecede seven herkesin
manevi evidir. Bu şehirde dünya
çapında saygın bir üniversite,
harika kütüphaneler, müzeler ve
gezegendeki en iyi barların bazılarını
bulabilirsiniz. Her yaz şehrin sokakları
dünyanın en büyük sanat festivali
için gelen sahne sanatçılarıyla, tiyatro
severlerle ve parti müdavimleriyle
doludur. Her kış Yeni Yıl’ı kutlamak
için şehir üç gün boyunca müzik,
eğlence ve dansla aydınlanır.
İngilizce okulumuz, ünlü alışveriş
bölgesi Princes Street’e, İskoç Anıtı’na
ve muhteşem Dean Köyü’ne sadece
birkaç adım mesafede yer alır.

Başlıca Özellikler
• Özel çalışma sınıfları ve deneme
sınavlarıyla IELTS hazırlığı konusunda
odaklı eğitim
• Viski damıtma tesislerine ziyaretler de
dahil dolu bir sosyal program
• Muhteşem İskoçya Yaylalarına düzenli
hafta sonu gezileri

Bir zamanlar İngiliz donanmasının kalbi olan bu şehir;
şimdilerde müziğin, kültürün ve sporun başkenti

Kurslar ve Programlar
İngilizce kursları
• Genel İngilizce
• Yarı Yoğun İngilizce
• Yoğun İngilizce
• Akademik Yıl

Görülecek yerler,
yapılacak şeyler

• Akademik Sömestir

• Arthur’s Seat’te Edinburgh’un efsanevi
geçmişini keşfedin

Sınav / Üniversite Hazırlık

• JK Rowling’in Edinburgh turuna katılın
ve Harry Potter’ı yazdığı kafede dinlenin

• Cambridge Sınav Hazırlığı

• Real Mary King’s Close’da asırlık yer altı
sokaklarını gezin

• Tamamlayıcı İş İngilizcesi
• IELTS Hazırlık

Kahve, şeker, ipek ve insanlar...
Bir zamanlar tüm dünya Liverpool
limanından denize açılıyordu.
Liverpool’un denizcilik ve ticaret
mirası, Victoria döneminden kalma
rıhtımlar ile depoların ve Edward
döneminde şehrin tüccarları ile
bankacılarının zenginliğini göstermek
için inşa edilen abartılı binalarda
vücut bulmakta. Şehrin tarihini,
Liverpool’un bugün de dünyaya
armağan etmeye devam ettiği müzik
ve kültürle birleştiğinde tam olarak
hissedersiniz.
İngilizce okulumuz, mitolojik Liver
kuşlarının çatılarından şehri izlediği
rivayet edilen Royal Liver Bina’sına
ve Beatles’ın ilk kez konser verdiği
Cavern Club’a kısa bir yürüyüş
mesafesinde yer alır.

Bize Ulaşın:
9 Albyn Place,
Edinburgh, EH2 4NG
kaplan.to/edinburgh
facebook.com/kicedinburgh

YAŞ OKULU
Özel bir katta özelleştirilmiş sınıflar
ve sosyal etkinlikler

Başlıca Özellikler
• Okul, Moorfields metro istasyonuna
iki dakika ve en yeni rezidansımıza
on dakika yürüyüş mesafesinde
• Liverpool Futbol Kulübüne ev sahipliği
yapan Anfield stadyumuna yapılan
düzenli geziler

Görülecek yerler,
yapılacak şeyler

Kurslar ve Programlar
İngilizce kursları
• Genel İngilizce
• Yarı Yoğun İngilizce
• Yoğun İngilizce
• Akademik Yıl
• Akademik Sömestir

• Dünyanın en büyük Anglikan
Katedrali’nin kulesine tırmanın

• Tamamlayıcı İş İngilizcesi

• Merseyside derbi maçlarında Liverpool
FC’yi veya Everton’ı destekleyin

Sınav / Üniversite Hazırlık

• Maritime Merseyside Müzesi’nde
Titanik’in kalıntılarını görün

• Cambridge Sınav Hazırlığı

• Yoğun İş İngilizcesi
• IELTS Hazırlık

Diğer kurslar
• Klasik Program 40+ yaş

Bize Ulaşın:
Cotton House, Old Hall Street,
Liverpool, L3 9TX
kaplan.to/liverpool
facebook.com/kicliverpool

Anfield Stadium
Edinburgh Playhouse
Calton Hill
Palace of
Holyrood

Queen Street

Scottish National
Portrait

Edinburgh
Old Town

Edinburgh Castle
National Museum
of Scotland
Usher Hall

Edinburgh
Airport
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9 miles
West

University of
Edinburgh

Daha fazla bilgi için: kaplaninternational.com/tr

World
Museum
The Cavern Club
Liverpool
Liverpool Lime
Waterfront
Street Station
Maritime Merseyside Museum
Albert
Liverpool Cathedral
Dock
Echo Arena
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LONDRA
LEICESTER SQUARE

COVENT GARDEN

Londra’nın kalbinde ihtişam için kırmızı halıya buyurun

Sanatseverler, gurmeler, clubberlar ve hayalperestler... Londra siz ne
olmasını istiyorsanız odur

HER İKİ OKUL İÇİN

HER İKİ OKUL İÇİN

Kurslar ve Programlar

Görülecek yerler,
yapılacak şeyler

İngilizce kursları

• Ulusal Galeri ve Ulusal Portre
Galerisi’nde dünyanın en iyi
sanat koleksiyonlarından
bazılarını keşfedin. Giriş
ücretsizdir ve Leicester Square
okulumuzdan sadece birkaç
adım ötede yer alır

• Yarı Yoğun İngilizce
• Yoğun İngilizce
• Akademik Yıl
• Akademik Sömestir
• Tamamlayıcı İş İngilizcesi

• Buckingham Sarayı’nı, Big
Ben’i ve Parlamento Binası’nı
ziyaret edin

• Yoğun İş İngilizcesi
(Sadece Leicester Square)

Film yıldızları İngiliz sinemasının tarihi
merkezine akın ediyor ancak ışıltılı
film prömiyerleri sadece bir başlangıç.
Soho’nun isyankar enerjisi, Trafalgar
Meydanı ve Westminster Kilisesi’nin
ihtişamı ile West End’in canlı tiyatro
sahnesi sadece birkaç dakika
mesafededir. Bu canlı kentte Leicester
Square okulumuz, 25 yaşından
büyük, hevesli, kariyerlerinde
ilerlemek isteyen öğrenciler için sessiz
ve destekleyici bir ortam sunar.
Kaplan Leicester Square, profesyonel
veya akademik odaklı dersler
konusunda uzmanlaşmıştır ve
Mühendislik, Tıp veya Hukuk gibi
konularda İngilizce ders imkanı sunar.

Başlıca Özellikler
• Uzman Profesyonel İngilizce
kursları sunar
• İngilizce ve İş Deneyimi
programları sunar
• Çok sayıda networking etkinliği
ve çeşitli konularda dersler

Sınav / Üniversite hazırlık
• IELTS Hazırlık
• Cambridge Sınav Hazırlığı

Bize Ulaşın:
Leicester Square
3–5 Charing Cross Road,
London, WC2H 0HA
kaplan.to/leicestersquare
Covent Garden
3–4 Southampton Place,
London, WC1A 2DA
kaplan.to/coventgarden
facebook.com/
kiclondoncolleges

YAŞ OKULU
Leicester Square, özelleştirilmiş
sınıfları ve sosyal programlarıyla
özel bir 30+ okulu
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George döneminden kalma binanın
dışına çıktığınızda, eski, anıtsal
nitelikte binalardan parıldayan
gökdelenlere, moda butiklerinden
görkemli müzelere, hareketli gece
hayatından Kraliyet bahçelerine
kadar Londra’nın sunduğu tüm
tatlar ve farklılıklar elinizin altındadır.
Londra’nın ünlü Covent Garden
pazarının telaşlı, taşlı sokakları sadece
birkaç dakika uzaklıktadır ve burada
muhteşem moda mağazalarının
yanı sıra son moda markalar
bulabilirsiniz. Dünya kültürünün
hazinelerini keşfetmek istiyorsanız da
iki dakika yürüyerek British Museum’a
gidebilirsiniz.
Covent Garden okulumuz, özellikle
hem dil öğrenmek hem de hayat
tecrübesi edinmek isteyen, 18-25 yaş
arası öğrenciler arasında popülerdir.

Başlıca Özellikler
• Güzel, açık avlularımız, dersler arasında
dinlenmek için mükemmel bir yerdir
• Ödüllü West End müzikalleri için
indirimli biletler sunulur
• Avrupa’daki konumlara aylık olarak
düzenlenen geziler

• Westminster ve Londra Kulesi’nin
muhteşem manzarasını görmek
için Thames Nehri’nde bir tekne
turuna çıkın
• South Bank’ı ziyaret ederek
İngiliz Film Enstitüsü’nde bir
klasik film izleyin veya Royal
Festival Hall’da sanat sergilerinin
ve müziğin tadını çıkarın

Madame Tussauds
London

The British
Museum

Oxford Circus

Soho
Theatreland

Piccaddily Circus
Hyde
Park

Trafalgar
Square
Buckingham
Palace

London Heathrow 19 miles
West
Airport

Daha fazla bilgi için: kaplaninternational.com/tr

London Eye
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OXFORD

MANCHESTER

Enerji dolu Manchester, bir rock yıldızının tavrına sahip,
iyi kalpli bir şehir
Dünyanın en popüler futbol kulübüne
ve en sevilen gruplarından bazılarına
ev sahipliği yapan Manchester,
her zaman heyecan verici bir şey
olacakmış gibi hissettirir. Genellikle
de öyle olur!

Başlıca Özellikler

İngilizce okulumuz sanatçıların,
DJ’lerin ve yeni indie grupların favorisi
olan, şehir merkezinin hareketli Kuzey
Mahallesi’nde yer alır. Yakındaki
ikinci el dükkanlarını, barları ve sanat
galerilerini keşfedin ya da Curry Mile’a
giderek İngiltere’deki en baharatlı
yiyeceklerden bazılarını tadın.
Ardından futbol teraslarında İngilizce
pratiği yapın ve Manchester United’ın
evi Old Trafford ile Manchester
City’nin evi Etihad stadyumlarına
yapılan düzenli okul gezilerine katılın.

• Liderlik becerilerini geliştirmeye
yardımcı olmak için bir öğrenci
mentorluk programı bulunmaktadır

• Elverişli bir konum – şehir merkezinde
otobüs yolculuğu ücretsizdir!
• Mesleki İngilizce Sınavı (OET) hazırlık
kursları sunar

Görülecek yerler,
yapılacak şeyler
• Çarpıcı Royal Exchange Tiyatrosu’nu
ziyaret edin
• Manchester’ın tarihi kanallarını
keşfetmek için nehir taksisine binin
• Bilim ve Endüstri Müzesi’ni veya Ulusal
Futbol Müzesi’ni gezin

Tozlanmış kütüphaneleri, Gotik manastırları ve
ortaçağdan kalma ihtişamlı okullarıyla Oxford
Öğrenmeyi seviyorsanız Oxford sizin
için inşa edilmiş sayılır. Londra’ya
bir saat mesafedeki “hayal kuleleri
şehri”, yüzyıllardır John Locke’tan
Oscar Wilde’a ve Malala Yousafzai’ye
kadar birçok büyük zihnin yetiştiği
yerdir. Tekneyle yapılan pastoral bir
piknik, Alice Harikalar Diyarında’nın
yaratılmasına ilham vermiştir ve
Harry Potter filmleri de şehrin büyülü
atmosferini Hogwarts sahneleri
için kullanmıştır.

Kurslar ve Programlar
İngilizce kursları
• Genel İngilizce
• Yarı Yoğun İngilizce
• Yoğun İngilizce
• Akademik Yıl
• Akademik Sömestir
• Tamamlayıcı İş İngilizcesi
(isteğe bağlı)

İngilizce okulumuz, Tolkien’in
Yüzüklerin Efendisi’ni yazdığı zarif
Summertown bölgesinde, Edward
döneminden kalma büyük bir binada
yer alır. Burası Port Meadow’a
kısa bir yürüyüş mesafesindedir.
Şehir merkezine ise otobüs veya
bisikletle beş dakikada ulaşılabilir.

Sınav / Üniversite Hazırlık
• IELTS Hazırlık
• OET Hazırlık
• Cambridge Sınav Hazırlığı

Bize Ulaşın:

Başlıca Özellikler
• Okul içinde sıcak ve soğuk yiyecek
servisi yapan tarz bir kafe
• Açık hava oyunları ve barbeküler için
geniş, özel bir bahçe
• Paris, Amsterdam ve Edinburgh’a
düzenli hafta sonu gezileri

Görülecek yerler,
yapılacak şeyler
• Oxford’un içinden iki nehir geçer. Her
ikisini de görün!
• Felsefe Taşı filminden sahneleri
yeniden canlandırmak için Bodleian
Kütüphanesi’ni ziyaret edin
• JRR Tolkien ve C.S. Lewis’in Mordor
ve Narnia’yı tartıştığı Eagle and Child
pub’a gidin

Kurslar ve Programlar
İngilizce kursları
• Genel İngilizce
• Yarı Yoğun İngilizce
• Yoğun İngilizce
• Akademik Yıl
• Akademik Sömestir
Sınav / Üniversite Hazırlık
• IELTS Hazırlık

Bize Ulaşın:
108 Banbury Road,
Oxford, OX2 6JU
kaplan.to/oxford
facebook.com/kicoxford

1 Portland Street,
6th Floor, Manchester, M1 3BE
kaplan.to/manchester
facebook.com/kicmanchester

National Football
Manchester
Museum

City F.C.

Royal Exchange
Theatre
John Ryland’s
Library

Manchester
Art Gallery
Palace Theatre

Museum of
Science and
University of
Industry
Manchester
Manchester
United F.C.
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Daha fazla bilgi için: kaplaninternational.com/tr

Oxford University
Museum of Natural
History

Ashmolean
Museum

University
of Oxford
Bodleian Library

Christ Church
Meadow
Cowley Road cafes, bars and shops
O2 Academy Oxford

Oxford Castle
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TORQUAY

Devon’un yeşil tepelerinin yamacında, İngiliz Rivierası’nın kumlu
plajlarını keşfedin
Bu güzel sahil kasabası, İngiliz
sahilinin cazibesine Akdeniz’den bir
dokunuş katar. Torquay’ın güneşli
mikro iklimi, körfez boyunca sıra
sıra palmiye ağaçlarının büyümesini
sağlar ve İtalyan tarzı büyük
villalar renkli dükkanlara, kafelere,
barlara karışır. Romantik Prenses
İskelesi’nde gezintiye çıkın, efsanevi
gizemli yazar Agatha Christie’nin
hayatı boyunca yaşadığı evi keşfedin
veya kano, bot veya jet ski ile köpüklü
dalgalarla buluşun!
Torquay İngilizce okulumuz
şehir merkezine sadece beş
dakikalık yürüme mesafesindedir.
Okulun arazisinde özel yüzme
havuzu, bir kafe ve deniz manzaralı
harika bir çardak yer alır.

Başlıca Özellikler
• Daha fazla ilerleme kaydetmenize
yardımcı olmak için indirimli
birebir dersler
• Mesleki İngilizce Sınavı (OET) hazırlık
kursları sunar
• Özel bir bahçe ve okul içinde
yüzme havuzu

Kurslar ve Programlar
İngilizce kursları
• Genel İngilizce
• Yarı Yoğun İngilizce
• Yoğun İngilizce
• Akademik Yıl

Görülecek yerler,
yapılacak şeyler

• Akademik Sömestir

• “Agatha Christie yolunu” yürüyün
ve kitaplarındaki bazı suç
mahallerini görün!

Sınav / Üniversite Hazırlık

• “Coasteering” yapın. Yani Devon’un
deniz mağaralarında, oyuklarında
ve kayalıklarında yüzün ve tırmanın

• OET Hazırlık

• Dartmouth Kalesi arazisinde
kremalı çay için

• Tamamlayıcı İş İngilizcesi
• IELTS Hazırlık

Diğer kurslar
• Klasik Program 40+ yaş

Bize Ulaşın:
30 Ash Hill Road,
Torquay, TQ1 3HZ

DUBLIN

Kültür, edebiyat ve müzikle dolu bir şehirde, yemyeşil manzaralar
arasında İngilizce öğrenin
Antik kaleden Google ve Facebook’un
merkezinden, ışıltılı kanal boyu
Tech Quarter’a kadar birçok
şeye ev sahipliği yapan Dublin,
inanılmaz manzaralar ve hikayelerle
doludur. Birçok pub’dan birinde
Guinness için ve canlı geleneksel
müziğin tadını çıkarın, şairlerin ve
devrimcilerin ayak izlerini taşıyan
zamandan azade Arnavut kaldırımlı
sokaklarda dolaşın ya da Howth’ta
eski limandaki teknelerden birinden
taze deniz ürünleri satın alın. Şehrin
hemen dışında Wicklow dağlarının
el değmemiş vahşi doğasını
bulabilirsiniz.
Okulumuz, Liffey Nehri yakınında, 18.
yüzyıldan kalma görkemli bir binada
yer alır. Burası, Dublin’in canlı Temple
Bar bölgesinin karnaval atmosferini
deneyimlemek için mükemmel bir
ortamdır.

Başlıca Özellikler
• Yerel turistik konumlara ve etkinliklere
düzenli geziler
• Okul mükemmel ulaşım bağlantıları –
şehir merkezine sadece beş dakikalık
yürüme mesafesinde
• Öğretmen eğitimi kursları sunan
akredite CELTA merkezi

Kurslar ve Programlar
İngilizce kursları
• Genel İngilizce
• Yarı Yoğun İngilizce
• Yoğun İngilizce
• Akademik Yıl

Görülecek yerler,
yapılacak şeyler

• Akademik Sömestir

• 9. yüzyıldan kalma aydınlatmalı bir
el yazması olan Book of Kells’i görün

Sınav / Üniversite Hazırlık

• Bir ragbi maçı izleyin ya da Aviva
Stadı’nda bir konsere katılın

• Cambridge Sınav Hazırlığı

• 800 yıldan uzun süredir açık olan
Brazen Head pub’da rahatlayın!

• Tamamlayıcı İş İngilizcesi
• IELTS Hazırlık

Bize Ulaşın:
The Presbytery Building, 7 Exchange
Street, Lower Temple Bar, Dublin 8
kaplan.to/Dublin
facebook.com/kicdublin

kaplan.to/torquay
facebook.com/kictorquay

Oddicombe Beach

Lymington Road Coach Station

Kents Cavern
Prehistoric Caves
Torre Abbey &
Union Street cafes,
Riviera Sports Centre bars and shops
Fleet Walk Central Cinema
Torquay Museum
shopping centre
Torre Abbey
AMF Bowling Centre
Sands
Princess Pier and
Torquay
harbourside marina
shopping
train station
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Daha fazla bilgi için: kaplaninternational.com/tr

Dublin City Gallery
Jameson
Distillery

The Spire

The Brazen Head

Trinity
College
Dublin Castle
National Gallery of Ireland
St Patrick’s
Cathedral
Dublin St Stephen’s
Green
Business
School
Iveagh
Gardens

Guinness
Storehouse
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İÇİNDEKİLER

Her biri sıcak bir
iklim, canlı bir şehirle
rahat yaşam tarzının
mükemmel bir karışımı ve
hem doğal hem de insan
elinden çıkma harikalar
sunan Avustralya ve
Yeni Zelanda’daki altı
muhteşem konumdan
birini seçin.

83 Auckland
84 Adelaide
85 Brisbane
86 Melbourne
87 Perth
88 Sydney City

AUCKLAND

Brisbane

Auckland, doğa harikaları ve yerel maceraların neşeli karışımı

Perth

Sydney
Auckland

Adelaide
Melbourne

AVUSTRALYA
& YENİ ZELANDA

Pasifik ve Tasman Denizi arasında, dar
bir volkanik arazi boyuna kurulmuş
olan Auckland, macera tutkunları
için mükemmeldir. Baş döndürücü
Sky Tower’ı ziyaret ettikten sonra
Coromandel yağmur ormanlarındaki
kristal berraklığındaki şelalelere dalın
ya da Hauraki Körfezi adalarında
balinaları izleyin.
Auckland, canlı sanat galerileri,
renkli sokak resimleri, heyecan
verici yemekleri ve yıl boyu
süren festivalleriyle kültürel
mirasların birbirine karıştığı
bir yerdir. Auckland İngilizce
okulumuz, Auckland Bölgesi’nin
geniş yeşil alanlarının kenarında
ve şık Newmarket bölgesinin
bistrolarına, tapas barlarına ve moda
mağazalarına yakın bir konumdadır.

Başlıca Özellikler
• Büyük bir avluya sahip tarihi bir
binada yer alır

Kurslar ve Programlar
İngilizce kursları

• Uzun süreli öğrencilere (en az 16 hafta)
otobüs biletlerinde indirim

• Tatilde İngilizce*

• Okul akredite bir NZQA Kategori
1 okuludur

• Yoğun İngilizce

Görülecek yerler,
yapılacak şeyler
• Turkuaz rengi denizlerde yüzün ve
Waiheke Adası’nda yerel şarapları tadın
• Auckland Müzesi’nde bir Māori kültürel
performansı izleyin
• Yüzüklerin Efendisi filmindeki Hobbiton
setini ziyaret edin

• Genel İngilizce**
• Yoğun Akademik Yıl
• Yoğun Akademik Sömestir
• Tamamlayıcı İş İngilizcesi
Sınav / Üniversite Hazırlık
• IELTS Hazırlık
• Cambridge Sınav Hazırlığı
• Akademik Amaçlar için İngilizce
* Genel kursumuz için Yeni Zelanda’ya özgü isim
** Yarı Yoğun Kursumuz için Yeni Zelanda’ya
özgü isim

Bize Ulaşın:
10 Titoki Street,
Parnell, Auckland 1052
kaplan.to/auckland
facebook.com/kicauckland
Spark
Arena

Sky Tower

Rose
Gardens

Auckland University
of Technology
Auckland Domain

Auckland
Museum

Newmarket area

Avustralya ve Yeni Zelanda’da kurslar, her hafta
minimum 20 veya daha fazla yüzyüze iletişim
saatleri içerir.
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Mount Eden
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ADELAIDE

Adelaide, dünya standartlarında sanat ve müzik festivalleri,
meşhur şarap bölgeleri ve harika sahilleriyle yeni bir yaşam tarzı sunuyor
Orman yürüyüşleri yapabileceğiniz,
yemyeşil bahçeleri ve yeşil alanlarıyla
Adelaide tam anlamıyla parkın
içinde bir şehirdir. Adelaide’ın
geniş, Akdeniz tarzı sokakları koloni
dönemine ait evler ve güzel kamusal
meydanlarla süslenmiştir. Bununla
birlikte bir sokak sirkine ya da yemek
festivaline denk gelme şansınız
yüksektir. Kısa bir tren yolculuğuyla
yunuslarla birlikte yüzebileceğiniz,
Hint Okyanusu’nun uzantısı olan
Gulf St Vincent’a gidebilirsiniz.
İngilizce okulumuz, Adelaide’ın önde
gelen alışveriş caddesi Rundle Mall’a
ve Torrens Nehri kıyısına sadece beş
dakikalık yürüme mesafesindedir.

Başlıca Özellikler
• Ücretsiz City Loop ve Connector otobüs
hatları dahil olmak üzere ulaşım
hizmetlerine yakın
• Toplu taşıma hizmetlerinde uluslararası
öğrencilere indirimler
• TOEFL ya da IELTS belgesi yerine
Kaplan sertifikası kabul eden Adelaide
Üniversitesi ve diğer yüksek öğretim
kurumlarına kolay geçiş olanağı

Görülecek yerler,
yapılacak şeyler
• Kanguru Adası’nda vahşi koalaları,
fokları ve pelikanları görün
• Barossa Vadisi’nin ünlü şarap bölgesini
ziyaret edin
• Avustralya Oval’de bir kriket
maçı izleyin

Kurslar ve Programlar
İngilizce kursları
• Genel İngilizce
• Yoğun İngilizce
• Yoğun Akademik Yıl
• Yoğun Akademik Sömestir
Sınav / Üniversite Hazırlık
• IELTS Hazırlık
• Cambridge Sınav Hazırlığı
• Akademik Amaçlar için İngilizce

Bize Ulaşın:
Level 1, 22 Peel Street,
Adelaide, SA5000
kaplan.to/adelaide
facebook.com/kicadelaide

Kaplan International (Melbourne & Adelaide)
Pty Ltd., ABN 90 129 017 385, CRICOS 03008A
St Peter’s
Cathedral

Adelaide
Zoo
Adelaide Oval

Migration Museum

BRISBANE

Avustralya’nın Güneşli Eyaleti’nin sıcak ve yaratıcı başkentinin bulutlu
gökyüzü altında eğitim alın
Brisbane’i gerçekten keşfetmek için
şehrin kalbinden geçen nehirde
ücretsiz bir feribot yolculuğu
yapın. Coot-tha Dağı’nın yemyeşil
yamaçlarında parıldayan gökdelenleri
ve Victoria tarzı ahşap evleri görün,
cesur çağdaş sanat galerilerini,
çatı barlarını ve nehir boyunca
uzanan yemyeşil bahçeleri keşfetmek
için kıyıya adım atın ya da Lone
Pine Park vahşi yaşamı koruma
alanında ornitorenkleri, vallabileri ve
koalaları görün.
Brisbane İngilizce okulumuz, şehir
merkezinde, Merkez İstasyonu’na
yürüyerek sadece beş dakika
mesafededir. Şehrin en ünlü
yerlerinden çoğuna otobüs veya
feribotla 15 dakikada ulaşabilirsiniz.

Başlıca Özellikler
• Brisbane’de geniş ve yeni bir kampüsü
Kaplan Business School ile paylaşır
• İki multimedya laboratuvarı
ve öğrencilerin kullanması için
50 bilgisayar
• Mola alanlarına salonlar, veranda
ve bir açık hava kafesi dahildir

Kurslar ve Programlar
İngilizce kursları
• Genel İngilizce
• Yoğun İngilizce
• Yoğun Akademik Yıl
• Yoğun Akademik Sömestir

Görülecek yerler,
yapılacak şeyler

Sınav / Üniversite Hazırlık

• South Bank’te 60 metrelik Brisbane
Wheel’a binin

• Cambridge Sınav Hazırlığı

• Bir zamanlar harabe bir elektrik santrali,
şimdiyse büyük bir sanat merkezi olan
Powerhouse’u ziyaret edin

Bize Ulaşın:

• Moreton Körfezi’nin el değmemiş ada
plajlarında yüzün

• IELTS Hazırlık
• Akademik Amaçlar için İngilizce
Ground Level, 369 Ann Street,
Brisbane, QLD 4000
kaplan.to/brisbane
facebook.com/kicbrisbane

Kaplan International (Brisbane) Pty Ltd.,
ABN 81 097 629 073, CRICOS 02369F
Central Station
Gallery of
Modern Art
(GOMA)

Art Gallery of
South Australia
Rundle Mall

Kaplan Business
School

Brisbane
Botanic Gardens
The Wheel of
Brisbane
South
Bank

Adelaide
Central Market
University of Adelaide
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Gold Coast

40 mins
South

Story
Bridge
Brisbane
River
Kangaroo
Point Cliffs

The Gabba
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MELBOURNE

PERTH

Spor, sanat ve tiyatro tutkusunun harika bir kafe ve kahve
kültürüyle harmanlandığı canlı ve çok kültürlü bir şehir
Bu göz alıcı sahil kenti, yedi yıl
boyunca muhteşem parkları, tutkulu
kahve kültürü ve ücretsiz toplu
taşıma araçlarıyla diğer güvenli ve
davetkar şehirleri geride bırakarak
dünyanın en “yaşanabilir” şehirleri
arasında yer almıştır. Avustralya
Açık tenis turnuvasına, Formula 1
Grand Prix’sine ve Melbourne Cup’a
ev sahipliği yapan bu şehir, aynı
zamanda çok sporsever bir kenttir.
Yine de Melbourne’un yaratıcı ruhu,
renkli duvar resimleriyle bezeli
bağımsız mağazalar, kafeler ve
restoranlarla dolu benzersiz geçitlerle
daha derinde yatar.
Kentin Docklands bölgesinde yer alan
okulumuz mağazaların, pazarların
ve sanat galerilerinin bulunduğu
Waterfront City’ye sadece birkaç
adım uzaklıktadır.

Başlıca Özellikler
• Ücretsiz şehir tramvay hizmeti içeren
Melbourne’nün ikonik tramvayları

Yumuşak kumlu sahiller ve manzaralı parkların yemek,
şarap, müze ve sanat galeriyle buluştuğu tarih kokan bir kent

Kurslar ve Programlar
İngilizce kursları

• Dünyanın en küçük penguenlerine
ev sahipliği yapan Philip Adası’na
düzenli geziler

• Genel İngilizce

• Melbourne’daki Kaplan Business
School ile aynı kampüsü paylaşır

• Yoğun Akademik Yıl

Görülecek yerler,
yapılacak şeyler

• Tamamlayıcı İş İngilizcesi

• Melbourne Kriket Sahası’nda bir kriket
maçı izleyin
• Bohem St Kilda bölgesinde bir sahil
lunaparkı olan Luna Park’ı ziyaret edin
• Noel Tepeleri’ndeki Sugarloaf Doğal
Yaşamı Koruma Alanı’nın kıyılarında
valabi ve ekidnaları izleyin

• Yoğun İngilizce
• Yoğun Akademik Sömestir

Sınav / Üniversite Hazırlık
• IELTS Hazırlık
• Cambridge Sınav Hazırlığı
• Akademik Amaçlar için İngilizce
Bize Ulaşın:
370 Docklands Drive,
Docklands, VIC 3008
kaplan.to/melbourne
facebook.com/kicmelbourne

Kaplan International (Melbourne & Adelaide)
Pty Ltd., ABN 90 129 017 385, CRICOS 03008A
Melbourne
Star
Flinders
Etihad Street
Stadium Station

State Library
Victoria
Federation
Square

Melbourne
South Bank
Cricket
Royal Botanic Ground
Gardens

Hint Okyanusu’nun kristal
berraklığındaki sularıyla şehir
merkezine sadece 25 dakika
mesafede yer alan Perth’in
muhteşem plajlarından uzun
süre uzak kalamayacaksınız. Bir
zamanlar değeri bilinmeyen bu
şehir şimdi Avustralya’nın en havalı
yerlerinden ve National Geographic’e
göre 2019’un en heyecan verici
konumlarından biri olarak
anılmaktadır (National Geographic
Best Trips 2019). Fremantle
bölgesinde çatı katı kafelerini, şık
moda butiklerini ve canlı müziğin
yanı sıra Northbridge’in şık çatı katı
otel barlarını bulacaksınız. Ayrıca
yakındaki Margaret River bölgesindeki
tepelerde birçok kafe, güzel şaraplar
sunmaktadır.
İngilizce okulumuz, güzel restoranlar
ile çevrili şık Batı Perth bölgesinde,
dünyanın en büyük şehir parkı
olan King’s Park’a kısa bir yürüyüş
mesafesinde yer alır.

Başlıca Özellikler
• Murdoch Institute of Technology ve
diğer yüksek öğretim kurumlarına kolay
geçiş olanağı
• Belirli kurslar için akşam sınıfları
• Büyük bir çalışma merkezi, kütüphane
ve havadar ve masa tenisi bulunan
öğrenci ortak salonuna sahip tesisler

Kurslar ve Programlar
İngilizce kursları
• Genel İngilizce
• Yoğun İngilizce
• Yoğun Akademik Yıl
• Yoğun Akademik Sömestir

Görülecek yerler,
yapılacak şeyler

• Tamamlayıcı İş İngilizcesi

• Mercan resifleri arasında tropikal
balıkları görmek için Rottnest Adası’nda
şnorkelle dalın

• IELTS Hazırlık

Sınav / Üniversite Hazırlık
• Cambridge Sınav Hazırlığı

• Lancelin’in muhteşem kum tepelerinde
kum sörfü yapın

• Akademik Amaçlar için İngilizce

• Caversham Wildlife Park’ta koalaları,
vombatları ve emuları görün

1325 Hay Street
West Perth, WA 6005

Bize Ulaşın:

kaplan.to/perth
facebook.com/kicperth

Kaplan International (Perth) Pty Ltd.,
ABN 76 079 200 212, CRICOS 01784K

Perth
Airport

Northbridge
Optus Stadium
Crown Casino
Perth
Zoo
Cottesloe Beach

King’s
Park

Fremantle
St Kilda
Luna Park /
St Kilda Beach
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4km
Rottnest Island Southwest
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SYDNEY CITY
Büyük şehrin ihtişamı, ikonik mekanlar ve açık hava marketleri,
deniz kenarındaki büyülü metropolde sizi bekliyor

Hem öğrenin hem sörf yapın: altın sahillerde Harbour City’nin
huzur dolu atmosferini tadın

Kurslar ve Programlar

Görülecek yerler,
yapılacak şeyler

İngilizce kursları

• Eski yağmur ormanları, sisli
şelaleler ve Three Sisters kaya
formasyonunun muhteşem
manzaraları için Mavi
Dağları keşfedin

• Genel İngilizce
• Yoğun İngilizce
• Yoğun Akademik Yıl
• Yoğun Akademik Sömestir

• Bondi’den Coogee Plajı’na sahil
boyunca yürüyün ve yol boyunca
yüzmek için yeni bir favori
yer seçin

• Yoğun İş İngilizcesi
• Tamamlayıcı İş İngilizcesi
Sınav / Üniversite Hazırlık

Sydney’in sahil şeridi boyunca,
Bondi Plajı gibi ünlü altın
kumlara sahip olanlardan bu hızlı
kentin gürültüsünden uzak bir
dünyadaymışsınız hissi veren gizli
koylara kadar 100’den fazla plaj
vardır. Ormanlık yeşil alanlar ve
huzurlu bahçeler, kaçırılmayacak
müzeler ve canlı gece hayatı ile
dolu Sydney ayrıca muhteşem
yemeklere de sahiptir. Çin Mahallesi
Gece Pazarı’nda otantik Asya sokak
yemeklerini deneyebilir, Darling
Harbour’da deniz ürünlerini tadabilir
ve neredeyse her yerde lezzetli bir
brunch keyfi yapabilirsiniz.

Başlıca Özellikler
• Okul içinde çalışma merkezi, kütüphane
ve barbekülü geniş bir balkon
• Otobüs ve tren hatlarına sadece beş
dakikalık yürüme mesafesinde, elverişli
bir konum

• IELTS Hazırlık
• Cambridge Sınav Hazırlığı
• Akademik Amaçlar İçin İngilizce

Bize Ulaşın:
Sydney City
98–104 Goulburn Street,
Sydney, NSW 2000
kaplan.to/sydney
facebook.com/kicsydney

Başlıca Özellikler
• Yoğun İngilizce, Cambridge
Sınavı ve IELTS sınavı hazırlık
için akşam sınıfları
• Sydney Opera Binası’na turlar, plaj
voleybolu ve Sörf Kampı gibi etkinlikler

• Harbour Köprüsü’nün hemen
altında bulunan, Sydney’in en
eski mahallesi olan The Rocks’ta,
yiyecek ve el sanatları pazarlarını
ziyaret edin
• Taronga Hayvanat Bahçesi’nde
koalaları, kanguruları, Tazmanya
canavarlarını ve dünyanın dört
bir yanından egzotik hayvanları
görün. Zürafaların boyunları
arasından limanın muhteşem
manzarasının tadını çıkarın!
Kaplan International English (Australia) Pty Ltd.,
T/A Kaplan International English,
ABN 31 003 631 043, CRICOS 01165D
Spit Bridge

İngilizce okulumuz şehir merkezinde,
Kraliyet Botanik Bahçeleri’ne ve Opera
Binası’na sadece 15 dakika uzaklıkta,
Bondi Plajı’na ise kısa bir otobüs
yolculuğu mesafesinde yer alır.

Middle Head
Luna Park
Sydney
Sydney
Fish
Market

Watsons Bay
Taronga Zoo

Sydney Opera House
Sydney Harbour
The Rocks
Royal Botanic Gardens

Darling
Harbour
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FRANSIZCA

FRANSIZCA, ALMANCA VE
İSPANYOLCA ÖĞRENİN
İÇİNDEKİLER
96 Lyon
97 Montrö
98 Berlin
99 Freiburg
104 Barselona
105 Madrid
106 Málaga
107 Valensiya

Kaplan ailesine yeni katılan Alpadia
ile birbirinden güzel dört şehirde
Fransızca ve Almanca öğrenin, ya
da özel olarak seçilmiş partnerimiz
Enforex ile sizin için özenle seçtiğimiz
şehirlerde İspanyolca öğrenin. Fransa,
Almanya, İsviçre ve İspanya’da doğal
güzellikleri, zengin tarihi ve kültürel
çeşitliliği keşfedin. Dağları, müzeleri,
dünya standartlarındaki müzeleri,
etkileyici sanat galerilerini gezin
ve tüm Avrupa’ya yayılmış bu sekiz
şehirden birinde çağdaş mimarinin
keyfini çıkarın.

Berlin

ALMANYA

FRANSA
Lyon

İSPANYA
Madrid

Freiburg
Montrö

İSVİÇRE

Barselona

Valensiya

Málaga

İSPANYOLCA

ALMANCA
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İSTEKLERİNİZE GÖRE AYARLANMIŞ
KURSLAR

Birçok kurs tipi ve yoğunluk seviyesi sunuyoruz, bu sayede sizin belirli dil isteklerinize ve hedeflerinize uyan kursu seçebilirsiniz.

YOĞUN 25

COMBI 5 & 10 KURSLARI

Haftada 25 ders

Haftada 25 veya 30 ders

Seviyeler
Süre
Dersler
Başlangıç tarihleri

Başlangıç seviyesinden ileri seviyeye A1* > C1
1 ila 48 hafta
Haftada 25 – Standart 20 + 5 sözlü iletişim
Yıl boyunca her Pazartesi

Yoğun 25 kursları, her hafta sözlü iletişime ayrılmış beş ek ders
sayesinde Standart 20 kursundan daha pekiştirici bir dil eğitimi
sunar. Canlandırma ve simülasyon aktiviteleriyle pratik yapacak ve
konuşma becerilerinizi geliştireceksiniz.

KAPLAN’DAN ALPADIA İLE FRANSIZCA
VE ALMANCA ÖĞRENİN
Kaplan International Languages’de
artık sadece İngilizce eğitim
vermiyoruz. Kaplan’dan Alpadia Dil
Okulları ile şimdi bizimle Fransızca
ve Almanca da öğrenebilirsiniz.
İsviçre kalitesinde dil eğitimi veren
ve 20 seneyi aşkın tecrübe ile
alanında lider olan Alpadia, bizim
eğitim kalitemize uygun bir şirket.
Onları Kaplan ailesine katmaktan
gurur duyuyoruz!
FRANSIZCA VE ALMANCA: İŞ,
TİCARET VE POLİTİKA DİLLERİ

Fransızca ve Almanca, bilinmesi en
değerli dillerden iki tanesi. 6 Avrupa
Birliği ülkesinin ana dili olan Almanca,
AB’nin en çok konuşulan dilidir. Aynı
zamanda insanlık tarihine iz bırakmış
Almanca konuşan birçok ünlü kişilikle
müziğin, bilimin ve edebiyatın da
dilidir. Fransızca ise sadece Fransa’da
değil, gittikçe büyüyen ve doğal
kaynaklar bakımından zengin olan
Afrika’da da konuşulan bir dildir.
Fransızca, Birleşmiş Milletler, NATO,
Uluslararası Olimpiyat Komitesi ve
daha fazla yerde resmi dil olduğu için
iş konusunda önemli bir yere sahiptir.
Ayrıca İspanyolca, İtalyanca ve
Portekizce gibi dilleri öğrenmeniz için
de iyi bir temeldir.

HARİKA ŞEHİRLER

Her birinde bolca görülecek ve
keşfedilecek yere sahip, canlı ve
heyecan verici şehirleri Almanca
ve Fransızca kurslarımız için özenle
seçtik. İster Berlin’in yaratıcı ve
zengin tarihinde, Freiburg’un yemyeşil
üniversite kasabasında ya da dingin
şehir Montrö’de eğitim alın, mutlaka
seveceğiniz bir şehir var.

NASIL ÖĞRETİYORUZ

Öğretmenlerimizi dil eğitimi
konusundaki tecrübelerine,
istekli olmalarına, öğrencilerimize
gösterdikleri özene ve sempatik ders
anlatım tarzlarına göre seçiyoruz.
Sınıflarımız 14 kişi ya da küçük gruplar
için sekiz kişi ile sınırlıdır ve ayrıca
birebir özel ders alabilirsiniz.

ÖĞRENCİLERİMİZİ BAŞARMALARI
İÇİN DESTEKLİYORUZ

Alpadia okulunuzdaki ilk sabahınızdan
itibaren dil kursunuza size uygun olan
bir seviyede başlayacaksınız ve bunu
varış öncesi online dil yerleştirme
sınavına borçlusunuz. Etkili eğitim
metotlarımızın bir sonucu olarak dil
okullarımız ortalama %97 sınav başarı
oranına sahip.

Konaklama seçenekleri:
Aile Yanı: Yerli insanlarla
yaşayın ve evde öğrendiğiniz dili
pekiştirin (Montrö/Lyon/Berlin/
Freiburg)
Self-servis ev konaklama:
Almanlarla yaşayın ve yemek
hazırlamak için ortak alanlardan
faydalanın* (Berlin)
Öğrenci evi: Şehir merkezinde
diğer öğrencilerle yaşayın*
(Montrö/Lyon/Berlin/Freiburg)
Stüdyo daire: Özgür yaşamak
isteyen öğrenciler veya çiftler
için uygun* (Montrö)
Öğrenci yurdu: Tek kişilik bir
odada kalın ve diğer kısımları
öteki öğrencilerle paylaşın*
(Berlin/Freiburg/Lyon)
Otel Oda & Kahvaltı: Basit ya
da daha lüks oteller arasından
seçin* (Montrö/Lyon/Berlin/
Freiburg)
Konaklamasız kurs
*Sadece 18 yaş ve üzeri için

KALİTELİ KONAKLAMA

İster aile yanında kendinizi dil ile
harmanlayın ya da stüdyo dairenizde
daha özgür bir yaşam tarzının
tadını çıkarın: isteklerinize uyacak
konaklama tipleri mevcuttur.

STANDART 20
Haftada 20 ders
Seviyeler
Süre
Dersler
Başlangıç tarihleri

Başlangıç seviyesinden ileri seviyeye A1* > C1
1 ila 48 hafta
Haftada 30
Yıl boyunca her Pazartesi

Genel dil yeteneklerinizi geliştirirken yine de boş zamanınız
kalsın istiyorsanız Standart 20 kurslarımız sizin için biçilmiş
kaftan. Dersler genellikle sabahları oluyor, böylece öğleden
sonraki zamanınızda dinlenebilir ya da okulun sunduğu
etkinliklere katılabilirsiniz.

PREMIUM 30
Haftada 30 ders
Seviyeler
Süre
Dersler

Başlangıç seviyesinden ileri seviyeye A1* > C1
1 ila 48 hafta
Haftada 30 – Yoğun 25 + küçük gruplarda 5 yazılı
iletişim
Başlangıç tarihleri Yıl boyunca her Pazartesi
Premium 30 dersleri hızlı sonuç almak isteyen motivasyonu
yüksek öğrenciler için idealdir. Yoğun 25’e eklenen günlük altıncı
ders en fazla sekiz öğrencili küçük gruplarda yazılı iletişiminizi
geliştirmek üzerine odaklıdır. Sözlü ve yazılı iletişim becerilerinizi
geliştirmek için hızlı ve etkili bir seçenektir.

ÖZEL & ONLINE DERSLER
İhtiyaçlarınıza göre yoğunluk ve süre
Seviyeler
Süre
Dersler
Başlangıç tarihleri

Başlangıç seviyesinden ileri seviyeye A1* > C2
İsteğe bağlı
Belirlenen amaçlara göre yoğunluk
Yıl boyunca**

**Temmuz ve Ağustos hariç

Özel kursumuz bireysel hedefleriniz için tasarlandı. Özel
öğretmeniniz ile gelişmek istediğiniz alanlarda ve kendi
hızınızda eğitim alırsınız. Özel eğitim, belirli durumlarda
karşılaşabileceğiniz kültür, iş, finans ve sağlık gibi konuları
kapsayabilir. Dersler isterseniz okulda verilebilir ya da evden
veya ofiste online ders olarak verilebilir.

Seviyeler

Combi 5 Başlangıç seviyesinden ileri seviyeye
A1* > C1
Combi 10 Başlangıç seviyesinden ileri seviyeye
A1* > C1
Süre
1 ila 48 hafta
Dersler
Haftada 25 ya da 30 ders – Standart 20 + 5 veya
10 özel ders
Başlangıç tarihleri Yıl boyunca her pazartesi
Bu kurs, dili daha derinlemesine öğrenmek isteyen öğrenciler
için özel dersleri grup dersleriyle birleştirerek hazırlandı. Ek özel
dersler almak, grup dışında konuşma becerilerinizi geliştirmek
için oldukça etkili bir yöntem. Dil gelişimi konusunda en fazla
faydayı görmek isteyen öğrencilerimiz için Combi programımız
oldukça ideal. Özenle hazırlanmış etkinliklerimiz sayesinde
kursumuz iş, mühendislik, finans, gastronomi, gazetecilik ve
turizm gibi çeşitli alanlarda gelecekte karşılaşabilecekleri dil
terimlerine de hazırlayacaktır.

SINAVLARA HAZIRLIK 30
Haftada 30 ders
Seviyeler
Süre
Dersler

Orta seviyeden ileri seviyeye B1 > C1
4 hafta
Haftada 30 – Standart 20 + en fazla 8 kişilik
küçük gruplarda 10 sınava hazırlık dersi
Başlangıç tarihleri Sınav tarihine göre
Sınava yoğun bir biçimde hazırlanmak isteyen öğrenciler için
ideal olan bu program Standart 20’ye ek olarak seçilen sınavın
belirli konularını çalışmak için günlük 2 tane hazırlık dersi içerir.
En uygun etkiyi garanti edebilmek adına sınıflar 8 kişi ile sınırlıdır.

ÜNİVERSİTEYE GEÇİŞ PATHWAY KURSLARI
Haftada 20, 25 ya da 30 ders
Seviyeler
Süre
Program

Başlangıç seviyesinden üst orta seviyeye A1* > B2
16 ila 44 hafta
Üniversite 20: U20 / Üniversite 25: U25 /
Üniversite 30: U30
A1* > C1 44 hafta
A2 > C1 36 hafta
B1 > C1 28 hafta
B2 > C1 16 hafta
Başlangıç tarihleri Sınav tarihine göre
Yoğun, Standart ya da Premium kurslarının gerekli süresi
ardından dil sınavları öncesinde bütün öğrencilerimiz dört hafta
Exam Prep’e katılır. Bu program, Almanya, Fransa ya da İsviçre’de
akademik kariyer hedefi olanlar için idealdir. Öğrencilerin dil
seviyesine uygun seçilen çalışma planı sayesinde yabancı dilde
C1 seviyesi ile yüksek eğitime geçmeye hazır olduklarından
emin oluyoruz.

*Başlangıç seviyesindekiler (A1) için belirli başlangıç tarihleri
A1 başlangıç seviyesindekiler için en az süre iki haftadır.
Kurs başlangıç tarihleri hakkında bilgi için lütfen orta sayfalarımıza göz atın.
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ALPADIA İLE İLERLEME KAYDEDİN

EĞİTİMİNİZİ İLERİ TAŞIYIN

Kurs düzenimiz ve seviye testlerimiz, yabancı dil eğitiminde Avrupa standartlarını içeren Avrupa Birliği
Ortak Çerçeve Programı (CEFR)’e göre hazırlanmıştır.

CEFR*
seviyeniz

Açıklama

Fransızca sınav
karşılığı

Almanca sınav karşılığı

Dil öğrenme serüveninizden en fazlasını almanız için var gücümüzle çalışıyoruz. Kaplan’da Alpadia ile
öğrendiğiniz yeni dil becerilerinizi gerçek hayatta kullanabilir ve dünyadaki üniversite ve şirketler tarafından
tanınan resmi bir dil diploması alabilirsiniz.
Standart 20 kursu ile
başlangıç seviyesindeki
birinin ilgili seviyeye
gelmesi için gereken süre

Siyah Kuşak
Şunları yapabilirsiniz:

C2
ÜST İLERİ

• Çeşitli konularda okuduğunuz veya duyduğunuz her
şeyi anlayabilirsiniz,
• Dilin inceliklerini anlayabilir ve karmaşık konuları
kolaylıkla çözümleyebilirsiniz, kendinizi tereddütsüz,
doğru ve akıcı bir biçimde ifade edebilirsiniz,

• Dalf C2
• TCF
• e-TEF

• Goethe Zertifikat C2

920+ SAAT

• TELC Deutsch C2

60+ HAFTA

DİLLERİ GERÇEK HAYATTA KULLANIN

İş stajı, iş ve gönüllü programlarımız ile dil kurslarınızı bir üst seviyeye çıkarabilir ve profesyonel gelişim sağlayabilirsiniz.
İster turizm, muhasebe, spor ya da tasarım ile ilgili olun, profesyonel gelişiminizi sağlamak için size çekici teklifler sunacak yerel
şirketlerle iş birliği içindeyiz.

• Karmaşık konular hakkında tartışabilirsiniz.

Kendi ayakları üzerinde durabilen birey seviyesi
Şunları yapabilirsiniz:

C1
İLERİ

• Sosyal ve profesyonel hayat ile alakalı konularda
yazılı ve sözlü karmaşık cümlelerin büyük kısmını
anlayabilirsiniz,
• İlgilendiğiniz alanlarda kendinizi açıkça ifade
edebilirsiniz.

B2
ÜST ORTA

B1
ORTA

A2
ÜST
BAŞLANGIÇ

İleri profesyonel seviyesi
Şunları yapabilirsiniz:
• Tanıdık, somut ya da soyut konularla ilgili yazılı ve
sözlü ifade edilen detaylı bilgileri anlayabilirsiniz,
• İlgilendiğiniz alanlarda kendinizi açıkça ifade
edebilirsiniz.

Kişisel hedeflerde çığır açan seviye
Şunları yapabilirsiniz:
• Bilinen ya da tahmin edilen durumlarda sözlü ve yazılı
önemli bilgileri anlayabilirsiniz,
• Günlük hayatla ilgili konularda kendinizi kolaylıkla
ifade edebilirsiniz.

• Goethe Zertifikat C1 (ZMP)
• Dalf C1
• TCF
• e-TEF

• Delf B2
• TCF
• e-TEF

710 SAAT

• TestDaF 4 & TestDaF 5

48 HAFTA

• Deutsche Sprachprüfung
für den Hochschulzugang (DSH)

• Goethe Zertifikat B2
• TELC Deutsch B2

530 SAAT

• TestDaF 3

36 HAFTA

• TELC Deutsch B2 + Beruf

• Delf B1

• Zertifikat Deutsch (ZD)

• TCF

• TELC Deutsch B1 + Beruf

• e-TEF

• Goethe Zertifikat B1

350 SAAT
24 HAFTA

• Delf A2

• Günlük hayattaki basit cümleleri anlayabilirsiniz,

• TCF
• e-TEF

• Start Deutsch 2

215 SAAT

• TELC Deutsch A2 + Beruf

15 HAFTA

BAŞLANGIÇ

DİLLER &
STAJ

DİLLER &
GÖNÜLLÜLÜK

Profesyonel birikiminizi ve
CV’nizi güncelleyin

Bilginizi artırırken profesyonel
bir ortamı deneyimleyin

Toplum algınızı artırın

İş aracılığıyla dil öğrenmek,
dil becerilerinizi en tepeye
çıkarmak için oldukça etkili bir
seçenek. CV’nizi yazmanıza,
iş başvurusu yapmanıza ve
mülakatlara hazırlanmanıza
yardım edeceğiz. Yerel ortak
ağımızla yeteneklerinize
uygun işverenlerin dikkatini
çekmenizi sağlayacağız.
Günlük profesyonel ortamlarda
konuşulan İngilizceyi soluyarak
dil becerilerinizi çok kısa
zamanda geliştireceksiniz.

Bu program, kursumuzda
öğrendiklerinizi pratik
yapmanızı ve pekiştirmenizi
sağlarken değerli iş tecrübeleri
kazanmanızı sağlar. Bu deneyim
size dilde akıcılık ve kendinize
özgüven duymanızı sağlayacak.
Alpadia CV hazırlamaktan
mülakat sürecine kadar her
adımda yanınızda olacaktır.

İşe yerleştirilmek için en az 6 hafta Standart
20 kursu alınmalıdır.

Gereklilikler: En az B2 seviye – Avrupa
Ekonomik Alanı ve İsviçre vatandaşları,
belirtilen ülkelerde yaşayanlar ya da çalışma
ve tatil vizesi sahipleri faydalanabilir.
Staja başlamak için en az 6 hafta Standart
20 kursu alınmalıdır.
Her pazartesi başlar. / En az 4 hafta
öncesinden kayıt.

Bu program, dil yeteneklerinizi
geliştirirken zamanınızı değerli
bir amaca harcamanızı sağlar.
Kendinizi adayacağınız görevi
bulmanıza ve gönüllülük
projesine katılmanıza yardımcı
olacağız. Çeşitli seçenekler
ile öğrendiğiniz dil ile değerli
tecrübeler edilebilir ve kar amacı
gütmeyen bir kuruluşta kısa
zamanlı profesyonel zaman
geçirmenin nasıl olduğunu
deneyimleyebilirsiniz.
Gereklilikler: En az B1 seviye – Avrupa
Ekonomik Alanı ve İsviçre vatandaşları,
belirtilen ülkelerde yaşayanlar ya da çalışma
ve tatil vizesi sahipleri faydalanabilir.
Gönüllü projeye başlamak için en az 6 hafta
Standart 20 kursu alınmalıdır.
Her pazartesi başlar. / En az 4 hafta
öncesinden kayıt.

Her pazartesi başlar. / En az 4 hafta
öncesinden kayıt.

SERTİFİKALAR

Basit seviye
Şunları yapabilirsiniz:

A1

DİLLER &
İŞ DENEYİMİ

Gereklilikler: En az B2 seviye – Avrupa
Ekonomik Alanı ve İsviçre vatandaşları,
belirtilen ülkelerde yaşayanlar ya da çalışma
ve tatil vizesi sahipleri faydalanabilir.

İleri basit seviye
Şunları yapabilirsiniz:
• Tanıdık ya da beklenen durumlarda kendinizi
anlatabilirsiniz.

• TELC Deutsch C1 Hochschule
& TELC Deutsch C1 + Beruf

• Bildiğiniz ya da tekrarlanan kısa cümleleri
anlayabilirsiniz,

• Delf A1

• Basit ihtiyaçlarınızı ifade edebilirsiniz,

• e-TEF

• TCF

• Start Deutsch 1

100 SAAT
7 HAFTA

Yıl boyunca sayısız seans ile resmi dil diplomaları için çeşitli sınav seçenekleri ve sınav tarihleri sunuyoruz. Fransız ve Alman resmi
enstitüleri tarafından tanınan bu sertifikalar, akademik ve profesyonel dünyada harika bir izlenime sahip. Bu sınavlardan birini
geçmek sizin için önemli bir adım ve seviyeniz, amacınız ya da durumunuz ne olursa olsun size en uygun sınavı bulacaksınız.

• Tek kelimelik ya da ezberlenmiş ifadeleri
saptayıp onları kullanarak cümleler kurabilirsiniz.

*Avrupa Birliği Yabancı Dil Eğitiminde Ortak Çerçeve Programı
**Her öğrenci tarafından geçilen her seviye, öğrencilerin kişisel kapasitesi, çalışma ve özverisine bağlıdır.
Daha iyi bir gelişme kat etmek için Yoğun 25 ya da Premium 30 kurslarını tercih edin.
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LYON

Işıkların şehri olarak bilinen sofistike ve tarihi şehir Lyon; mükemmel müzelere,
hareketli kültürel yaşama ve benzersiz alışveriş seçeneklerine sahiptir
Kültür, sanat ve tarih açısından
zengin olan Lyon, sınırları zorlayan
kozmopolit bir şehir. MÖ 43’te
kurulan ve Gaul’ün eski başkenti
olan şehir Kuzey Avrupa ve Akdeniz
arasında, Saône-Rhône ekseninde ve
Alp’lere yakın konumlanıyor.

Başlıca Özellikler

Lyon, Fransız hızlı treni TGV ile Paris,
Marsilya ve Cenevre’den sadece iki
saatlik mesafede. Şehir aynı zamanda
Batı Avrupa’yı keşfetme olanağı
tanıyan uluslararası bir havaalanına
sahip. Nehir yataklarından çekici
pastel renkli eski bölgelerine kadar
Lyon’un her yeri büyüleyici. Geceleri
şehir yıldızlar gibi parlar – Lyon’da
geçireceğiniz akşamlar anılarınızda
yer edinmeye aday.
Okulumuz şehrin kalbinde, Rhône’a
tepeden bakan 19. Yüzyıla ait güzel
bir binada. Lyon’da Fransızca öğrenin
ve bu harika şehri keşfedin.

MONTRÖ

İsviçre Riviera’sının İncisi; güzel bir göl kenarı yerleşkesi
ve dağ sporları için ideal

Kurslar ve Programlar

Kurslar ve Programlar

Fransızca Kursları

Fransızca Kursları

• Standart Fransızca

• Standart Fransızca

• İki bin yıllık tarihiyle Lyon tarih
meraklıları için ideal bir şehir

• Yoğun Fransızca

• Yoğun Fransızca

• Tüm sınıflar aydınlık ve yüksek
tavanlarıyla oldukça geniş

• Premium Fransızca

• Premium Fransızca

• Combi 5 Fransızca

• Combi 5 Fransızca

• Combi 10 Fransızca

• Combi 10 Fransızca

• Fransızca dil dersleri
+ iş tecrübesi/staj

• Fransızca dil dersleri
+ iş tecrübesi/staj

• Fransızca dil dersleri + gönüllü iş

• Fransızca dil dersleri + gönüllü iş

• Okul, Lyon’daki en büyük meydana
çok yakın ve şehirdeki en iyi alışveriş
caddesine direkt ulaşıma sahip

Görülecek yerler,
yapılacak şeyler
• Gastronominin başkenti Lyon’ın ünlü
bouchonlarını deneyin
• Görkemli şehir merkezi Parc de la Tête
d’Or’de rahatlayın

Sınav / Üniversite Hazırlık

• Işıkların Festivali ve Nuits Sonores’in
de içinde bulunduğu büyük kültürel
etkinliklerin ve müzik festivallerinin
tadını çıkarın

• TCF

• DELF/DALF
• Akademik Geçişler İçin İngilizce

Bize Ulaşın:
Quai Jules Courmont 6,
69002 Lyon, Fransa

Montrö, bir Fransızca kursu için
muhteşem bir düzene sahip. Cenevre
Nehri’nin yataklarında, Alpler’in
eteklerinde konumlanan İsviçre şehri
neredeyse bir Akdeniz iklimine sahip.
Palmiyelerin gölgelediği rıhtımlardan
engin mavi bir nehire ve Lavaux’ün
UNESCO Dünya Mirasi listesinde
bulunan teraslı üzüm bağlarına
uzanan tablo gibi köyleriyle, buradaki
her şey dengeli bir güzelliğin parçası.
Montrö zengin bir kültürel, sanatsal ve
spor gündemi sunuyor. Temmuz’da
Montrö, meşhur Montrö Caz
Festivali’nin ritmine kapılırken kışın
ise İsviçre’nin en büyük Noel pazarı
şehrin üzerine sihrini bırakır. Her
mevsim başka güzeldir.

ALPADIA

Lyon
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Kurs merkezimiz, konforlu ve aydınlık
sınıflara, bir kafeteryaya, tam takım
bir mutfağa ve arkadaşlarınızla
dinlenebileceğiniz güzel
teraslara sahiptir.

Başlıca Özellikler

Sınav / Üniversite Hazırlık

• Cenevre Nehri’nin kenarında bulunan
muhteşem konumuyla Fransızca
konuşulan İsviçre’nin en çok ziyaret
edilen şehirlerinden biri

• DELF/DALF
• TCF

• Konakladığınız yerden kolay ulaşım
– tren istasyonlarına 5 dakikalık
yürüme mesafesinde

Bize Ulaşın:

• İçinde birçok bilgisayar bulunur
ve bütün okulda WiFi ağı mevcuttur
bu yüzden aileniz ve arkadaşlarınızla
her zaman iletişim halinde olursunuz

• Akademik Geçişler İçin İngilizce

Grand-Rue 42,
1820 Montrö, İsviçre

Görülecek yerler,
yapılacak şeyler
• Ortaçağa ait meşhur Château de
Chilon’u ziyaret edin ya da Cenevre
Nehri’ne 100 yıllık buharlı gemiyle açılın
• Dağ ve su sporlarını deneyin: tırmanma,
yamaç paraşütü, su kayağı, dağ bisikleti

LAKE GENEVA

ALPADIA

Montreux

• Bölgenin müzik festivallerinden birine
gidin: Cully Caz, Montrö Caz
ya da Paléo of Nyon
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BERLİN

Büyüleyici bir tarihe, yaratıcı bir şehir altyapısına ve kültürel çeşitliliğe
sahip yenilikçi bir başkent
Eşsiz ruhlu bir başkenti keşfedin:
cesur bir mimarinin, çağdaş kültürel
organizasyonların ve harika partilerin
birleştiği yer.

Başlıca Özellikler

Rakipsiz kültürel dinamizmi ile
Almanya’nın başkenti, Avrupa’nın en
hippi şehri haline geldi. 165 müze,
300 sanat galerisi ve 150 tiyatroya
ev sahipliği yapan Berlin, sanatsal
etkinlikleri ile yaratıcılığın fışkırdığı ve
en özgün trendleri kucaklayan çok
renkli bir şehirdir.

• Bir konferans salonu, internet kafe
ve ders aralarında dinlenip ara öğün
alabileceğiniz geniş bir öğrenci
salonuna sahip

Okulumuz, Berlin’in gözde
mekanlarının yakınındaki Schöneberg
bölgesinde bulunur. Berlin’in
en güzel bölgelerinden birinde
Almanca derslerine katılın ve ışığı her
zamankinden daha parlak ve kültürel
bir cümbüş olan bu şehri keşfedin.

Görülecek yerler,
yapılacak şeyler

• Merkezi ve canlı bir bölgede
konumlanmış, birçok kafe, bar
ve restorana yakın

• Müze ziyaretlerinden açık
hava sinemaya uzanan çeşitli
etkinlik imkanları

Kurslar ve Programlar
Almanca Kursları
• Standart Almanca
• Yoğun Almanca
• Premium Almanca
• Combi 5 Almanca
• Combi 10 Almanca
• Almanca dil kursu +
iş tecrübesi/staj
• Almanca dil kursu + gönüllü iş

• Dresden’deki Zwinger’i veya Potsdam’ın
Sanssouci Şatosu’nu ziyaret edin

Sınav / Üniversite Hazırlık

• Berlin’in park ya da yeşil alanlarından
birinde rahatlayın veya spor yapın

• TELC Deutsch

• Wannsee’de bisiklet turu atın
ve Berlin’in kırsal tarafını keşfedin

• Üniversite Pathway Programı

• Goethe Zertifikat
• TesDaF

Bize Ulaşın:
Haupstraße 23/24, 10827,
Berlin, Almanya

ALPADIA

Berlin
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FREIBURG

Almanya’nın büyüleyici doğal güzelliklere sahip en güneşli
şehri ve Kara Orman’ın Başkenti
Almanya’nın İsviçre ve Fransa’yla
birleştiği Baden-Württemberg
eyaletinde bulunan Freiburg, güney
çekiciliğiyle çok kültürlü bir şehir.
Modern ve canlı olan bu şehir
yenilikçi fikirlerin destekçisi ve
dinamik bir bölgede bulunuyor olması
da bu açık fikirliliği perçinliyor.
Kara Orman’ın başkenti olarak anılan
şehir, muhteşem ormanlık alanlara
ve Baden üzüm bağlarına uzanan
yeşil kırsal alanlara açılır. Bu eşsiz
doğal güzellikler sayesinde Freiburg,
Avrupa’nın en yeşil şehirlerinden biri
haline gelmiştir ve güneş enerjisi ve
sürdürülebilir mimaride bir öncüdür.
Tarihi şehir merkezinin sokaklarında
gezintiye çıkın, yerli bir kafenin
terasında Kaffee & Kuchen’in tadını
varın, müzik ve kültürel etkinliklerin
rüzgarı başınızı döndürsün.
Freiburg’da Almanca öğrenerek
bu benzersiz üniversite kentinin
duyularınızı harekete geçirmesine
izin verin.

Başlıca Özellikleri
• Şehir merkezinde bulunan geniş teraslı,
şık ve neoklasik bir binada bulunur

Kurslar ve Programlar
Almanca Kursları

• Üniversiteye, tarihi merkezde bulunan
birçok mağazaya ve güzel Gotik
katedraline yakın

• Standart Almanca

• Neşeli bir atmosfere sahip üniversite
kentinde konumlanmış

• Premium Almanca

• Görülecek yerler,
yapılacak şeyler

• Combi 10 Almanca

• 400 kilometrelik bisiklet yollarından
birinde şehri bisiklet ile gezin
• Zürich veya Strasbourg’u, İsviçre ve
Fransa’da Freiburg’un en yakın iki
komşu şehrini ziyaret edin
• Şirin kafeleri ve kalabalık çarşıları
ile Freiburg’un tarihi merkezinin
sihrini keşfedin

• Yoğun Almanca
• Combi 5 Almanca
• Almanca dil kursu
+ iş tecrübesi/staj
• Almanca dil kursu + gönüllü iş
Sınav / Üniversite Hazırlık
• TELC Deutsch
• Üniversite Pathway Programı

Bize Ulaşın:
Werthmannstrasse 18, 79098
Freiburg, Almanya

ALPADIA

Freiburg
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İSPANYOLCA KURSUNUZU
KİŞİSELLEŞTİRİN

Enforex kursunuzu kişisel, profesyonel ya da akademik ihtiyaçlarınıza göre şekillendirebilirsiniz. Yoğun İspanyolca ya da Resmi
Sınavlara Hazırlık Kursunu seçin; dilerseniz kursunuza özel dersler ekleyin ya da bir dil tatilinin keyfini çıkarın. İhtiyacınız ne olursa
olsun, size uygun bir program mutlaka bulunmaktadır.
1. MOTİVASYONUNUZU
SEÇİN

2. İSPANYOLCA KURSUNUZU SEÇİN

3. BİR OKUL SEÇİN

+KURSUNUZU KİŞİSELLEŞTİRİN

Yoğun İspanyolca 10
Haftada 10 ders

Barselona, Madrid, Málaga
ve Valensi̇ya

Bire bir özel dersler
Kendi hızınızda İspanyolca

Yoğun İspanyolca 20
Haftada 20 ders

Barselona, Madrid, Málaga
ve Valensi̇ya

Yoğun İspanyolca 25
Haftada 20 ders + 5 İspanyolca kültür
ve konuşma atölyesi

Barselona, Madrid, Málaga
ve Valensi̇ya

Staj Programı
Profesyonel bir ortamda İspanyolca
öğrenin ve CV’nize yeni deneyimler
ekleyin

Süper Yoğun İspanyolca 30
Haftada 20 ders + 5 İspanyolca kültür
ve konuşma atölyesi + 5 özel ya da yarı
özel ders

Barselona, Madrid, Málaga
ve Valensi̇ya

Kış tatili programı

DELE 20 Exam Preparation
20 DELE group classes per week

Barselona, Madrid, Málaga
ve Valensi̇ya

DELE 30 Exam Preparation
20 Spanish group
+ 10 DELE Private classes

Barselona, Madrid, Málaga
ve Valensi̇ya

SIELE 30 Exam Preparation
20 Spanish group
+ 10 SIELE Private classes

Barselona, Madrid, Málaga
ve Valensi̇ya

İş İspanyolcası ve Ticaret Odası
Sınavına Hazırlık
Haftada 10 grup dersi

Barselona, Madrid, Málaga
ve Valensi̇ya

PAU /PCE Sınavlarına Hazırlık +
Üniversiteye Yerleştirme
Üniversiteye Giriş Sınavı

Barselona, Madrid ve Málaga

Akademik Yıl
Çift dilli olun

Barselona, Madrid, Málaga
ve Valensi̇ya

KENDİ YAŞ GRUBUNUZLA
EĞİTİM ALIN

50 Yaş Üstü İçin İspanyolca

Malaga ve Valensi̇ya

ÖZEL PROGRAMLAR

Aile Programı

Barselona, Madrid, Málaga
ve Valensi̇ya

HIZLA İSPANYOLCAMI
GELİŞTİRMEK, DİLİ VE
KÜLTÜRÜ YAKINDAN
TANIMAK

ENFOREX HAKKINDA
Her sene, Enforex 80 milletten
fazla 40.000 öğrenciyi okullarında
ağırlıyor ve Kaplan International
Languages onların dört okulunda
İspanyolca kursu vermekten gurur
duyuyor. İspanya’nın en popüler ve
dünyanın en güzel şehirlerinden
bazılarını sizin için seçtik: Barselona,
Madrid, Málaga ve Valensiya.
İSPANYOLCA ÖĞRENİN

İspanyolca uluslararası bir dil.
Dünyada en çok konuşulan ikinci
dil ve 22’den fazla ülkede resmi dil.
İş, politika, edebiyat ve müziğin
dili olduğundan İspanyolcaya son
10 senede talebin iki katına çıkması
bir tesadüf değil. 15 yıl içinde dünyada
İspanyolca konuşan 500 milyon
insan olacak ve siz de onlardan
biri olabilirsiniz.

İSPANYADAKİ EN İYİ ŞEHİRLER

Barselona, Madrid, Málaga ve
Valensiya, İspanyolca öğrenmek için
ideal şehirler. İster Barselona’nın
sanat ve meşhur mimarisini görün
ya da Málaga’da Costa del Sol’u
keşfedin, bu İspanya şehirlerinde
kendinizi evinizde hissedeceksiniz.
Dört Enforex okulumuzda da modern
iç mekan, sosyal alanlar, misafirperver
bir ekip mevcut ve Instituto Cervantes
tarafından kabul ediliyor.

ÖĞRENCİ ODAKLI

Enforex, sınıflarda hem eğitmenlerin
hem de öğrencilerin aktif olduğu,
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kişiselleştirilmiş ve öğrenci odaklı bir
eğitim modeli izliyor. Onların tecrübeli
ve motivasyonu yüksek eğitmenleri,
her öğrencinin öğrenme ihtiyacına
cevap verebilmek amacıyla farklı
eğitim metotları için eğitimliler.

AZ KİŞİLİ SINIFLAR: NE ZAMAN
İSTERSEN O ZAMAN BAŞLA

Enforex’in sınıf kapasitesi ortalama
altı ve en fazla sekiz öğrenciden oluşur,
bu da daha etkin sınıf içi katılım
ve iletişim demek. Eğitim kadroları,
harika akademik yetkinliklere ve
tecrübelere sahip tecrübeli eğitim
profesyoneller ile bezenmiş. Enforex’te
öğrenci başarısı öğretmenleri motive
eden şey. Haftalık kültür dersleri sınıf
başı en fazla 15 öğrenci alacaktır.
Yıl boyunca istediğiniz pazartesi
derslere başlayabilirsiniz.

ÖĞREN VE KEŞFET: HEYECAN
VERİCİ ETKİNLİKLER

İSPANYOLCA SEVİYEM
İÇİN SERTİFİKA ALMAK

Konaklama seçenekleri:
Aile Yanı: Kültürel değişimi
iliklerinizde hissedebilmenin
en iyi yolu, misafirperver
ailelerimizden birinin
yanında kalmak
Öğrenci yurdu: Diğer Enforex
öğrencileriyle yaşayın ve
dünyanın dört bir yanından
insanla tanışın
Ortak öğrenci apartman
daireleri: Merkezi bir yerde
bulunan bir dairede diğer
uluslararası öğrencilerle beraber
daha özgür bir ortamın tadını
çıkarın
Özel daire ya da otel: Eşyalı
bir dairede ya da otelde kendi
başınıza, ailenizle ya da
arkadaşlarınızla kalın

UZUN DÖNEM AKADEMİK
PROGRAMLAR

AKTİVİTELER VE SPORLAR

Akdeniz ve İspanyol mutfağından
yemekler pişirme
Flamenko ve salsa

Enforex çeşitli etkinlikler düzenliyor,
bu sayede şehri keşfedebilir ve diğer
öğrencileri tanıyabilirsiniz. Yerli
marketleri gezmekten bir rehberle
tarihi sokakları yürümeye, müzelere,
dans ve yemek kurslarına kadar,
ders dışında yapabileceğiniz birçok
eğlenceli aktivite mevcut.

KONAKLAMA SEÇENEKLERİ

İster aile yanında, bir Enforex yurdunda
ya da şehrin merkezinde ortak bir
apartman dairesinde kalın, kendinizi
evinizde hissedeceksiniz.

Daha fazla bilgi için: kaplaninternational.com/tr
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DİLDE KAYDEDECEĞİNİZ İLERLEME

Enforex dil seviyelerini sınıflandırmada Avrupa Birliği Ortak Çerçeve Programını (CEFR) kullanmaktadır. Kursunuz
başlamadan önce yerleştirileceğiniz seviyeyi belirlemek adına bir sınava gireceksiniz. Kurs bitiminde de mezuniyetten
hemen önce bir sınav daha olacaksınız.

A1: BAŞLANGIÇ

A2: ÜST BAŞLANGIÇ

İspanyolcaya sıfırdan başlayarak
kursunuz ile biraz İspanyolca anlamaya
başlayacak, günlük hayatınızda gereken
tanıdık tabirleri ve basit cümleleri
öğreneceksiniz. Karşınızdaki kişi yavaş
ve anlaşılır konuşuyor ise onunla
iletişim kurabilecek ve kendinizi ifade
edebileceksiniz.

Günlük hayatta çok kullanılan tabirleri
ve cümleleri anlayabileceksiniz
(örneğin, basit kişisel ve aile bilgileri,
alışveriş, yerli coğrafya, iş). Bilinen
ve rutin konularda kolayca ve direkt
iletişim kurmayı öğreneceksiniz.

ULUSLARARASI TANINIRLIK

Enforex okullarımız en üst standartları
yakalamıştır ve bu yüzden Instituto
Cervantes dahil dünyadaki saygın
birçok kurum tarafından tanınmıştır.
Ayrıca, Yoğun İspanyolca Kurslarımız
için üniversite kredileri de sunuyoruz.

HEDEFLERİNİZE ULAŞIN

Enforex, her yaştan ve her seviyeden öğrencinin başarmasına yardım etme konusunda oldukça isteklidir. İster iş veya üniversite
ister kişisel bir hedefinizi gerçekleştirmek için İspanyolca öğrenmek isteyin, ihtiyaçlarınıza uygun bir kurs bulabilirsiniz.
Bu kurslar, İspanyolcayı hızlı ve etkili bir biçimde; mümkün olan en fazla etkileşim ve dil pratiği ile öğrenmek isteyen her yaştan
öğrenci için idealdir. Okuma, konuşma, belgesel izleme, müzik dinleme ve film izleme gibi çok çeşitli aktiviteler ile grameri nasıl
kullanabileceğinizi öğreneceksiniz. Tüm Enforex programları, Cervantes Enstitüsü tarafından onaylanmıştır.
AKADEMİK YOĞUN İSPANYOLCA KURSLARI
PAZARTESİ BAŞLAYIN | BÜTÜN SENE | HER SINIFTA 6-8 ÖĞRENCİ | BÜTÜN SEVİYELER
Yoğun İspanyolca 10:
Haftada 10 grup dersi
Yoğun İspanyolca 20:
Haftada 20 grup dersi

B1: ORTA

B2: ÜST ORTA

İspanyolca konuşulan bir ülkede seyahat ederken birçok durumla baş edebilir
hale geleceksiniz. Tecrübelerinizi, etkinlikleri, umutlarınızı tasvir ederek bilinen
ya da ilginiz olan konularda bağlantılı
cümleler yazabilecek, kısaca açıklamalar yapabilecek ve günlük konuşmalara
katılabileceksiniz.

Somut ve soyut konularda karmaşık
yazıların ana fikrini anlayabileceksiniz.
Ana dili İspanyolca olan kişiler
ile akıcı ve spontan bir şekilde
konuşabileceksiniz. Çeşitli konularda
açık, detaylı yazılar yazabilecek ve
verilen bir konudaki görüşünüzü
açıklayabileceksiniz. Ayrıca, bir problemi
etraflıca anlatabilecek, kendinizi iş
yeri gibi ortamlarda argümanlarla ve
ayrıntılarla ifade edebileceksiniz.

C1: İLERİ

C2: YETKİN

Çeşitli uzun yazıları anlayabileceksiniz.
Kendinizi akıcı ve spontan biçimde
ifade edebilecek ve sosyal, akademik ve
profesyonel amaçlar için İspanyolcanızı
etkili bir biçimde kullanabileceksiniz.
Karmaşık konularda açık ve düzgün
yazılar yazabileceksiniz. Çift dilli olmaya
yakın olacaksınız.

Duyduğunuz ya da okuduğun her şeyi
kolaylıkla anlayabileceksiniz. Farklı
yazılı ve sözlü kaynaklardan bilgileri
özetleyebilecek, argümanlarınızı anlaşılır
bir biçimde açıklayabileceksiniz. Kendi
ülkenizde bir İspanyolca öğretmeni
olabilirsiniz.

Süper Yoğun İspanyolca 30:
Haftada 20 ders + 5 İspanyolca
kültür ve konuşma atölyesi
+ 5 özel ya da yarı özel ders

Yoğun İspanyolca 25:
20 grup dersi + haftada 5 İspanyolca
kültür ve konuşma atölyesi

SINAVA HAZIRLIK

Enforex ile İspanyolca öğrenin
ve dünyadaki üniversiteler, şirketler
ve diğer kuruluşlar tarafından tanınmış
resmi bir sınava hazırlanın.
DELE SINAVINA HAZIRLIK KURSLARI
HAFTADA 20 | 30 DELE DERSİ
İspanyolcada DELE “Diploma de
Español como Lengua Extranjera”nın
kısaltması, anlamı ise Yabancı
Dil Olarak İspanyolca Diploması.
İspanyol üniversitelerinde okumak
ya da İspanyolca konuşulan bir
ülkede çalışmak isteyenler için
oldukça önemli bir sınav. Enforex
iki çeşit DELE Hazırlık Kursu sunar.
İster Yoğun DELE 20 Sınava Hazırlık
Kurslarımız ile resmi DELE sınavına
hazırlanabilir ya da özel DELE
hazırlık dersleri alabilirsiniz.

SIELE SINAVINA HAZIRLIK KURSLARI
HAFTADA 30 SIELE DERSİ
İspanyolcada SIELE “Servicio
Internacional de Evaluación
de la Lengua Española”nın
kısaltması, anlamı ise İspanyolca
Değerlendirmesi İçin Uluslararası
Hizmet. SIELE öğrencilerin İspanyolca
yetkinliklerini farklı dil becerilerini
ölçen dört test ile tasdikler: okumaanlama, dinleme-anlama, yazılı ifade
ve etkileşim, sözlü ifade ve etkileşim.

İŞ İSPANYOLCASI VE TİCARET
ODASI SINAVINA HAZIRLIK
HAFTADA 10 GRUP DERSİ
Alcala Üniversitesi ile düzenlenen
Madrid Ticaret Odası Sınavı
ile İş İspanyolcası yetkinliğini
tasdikleyin. Bu sertifika İş
İspanyolcası için uluslararası
alanda tanınmıştır ve iş hayatında
size yeni bir yol gösterir. Öğrenciler,
iş ve ekonomiyle ilgili her alanda
teknik ve pratik terminolojiye aşina
hale gelir.

SİZİN BAŞARINIZ,
BİZİM BAŞARIMIZDIR.
Isabel Bueso
Enforex Salamanca, Akademi Müdürü
“Amacımız, bütün öğrencilerimizin evlerine gurur duydukları
başarılarla dönmesidir. Bu sebeple öğrencilerimizi İspanyolca
öğrenme serüvenlerinde motive edebilmek adına eğitim
biçimimiz oldukça kişisel ve öğrenci odaklıdır.”
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Daha fazla bilgi için: kaplaninternational.com/tr
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BARSELONA

Dünyaca ünlü mimarisiyle bir renk cümbüşü ve duyular şöleni
Barselona, sizi elinizden tutup Gotik
Mahalle’nin derinliklerinde geleneksel
İspanyol mezelerinin tadına varmaya
götürecek, temiz deniz havası ve güneşiyle
sizi uykudan uyandıracak bir şehir. Sayısız
kültürü keşfedip birbirinden lezzetli
yemeklerini yerken ve kendinizi dünyaca
ünlü Gaudi’nin de içinde bulunduğu
modern sanat ve mimarinin ellerine
bırakırken yaşadığınızı hissedeceksiniz.
Asla uyumayan, kosmopolit bir şehrin
parçası olurken Barselona’da İspanyolca
öğrenecek ve dünyanın dört bir yanından
yeni arkadaşlarınızla İspanyolca pratiği
yapma imkanına sahip olacaksınız.
Barselona’daki okulumuz büyük modern
bir kampüstür ve şehir merkezinin
sakin bir mahallesinde iyi bir eğitim
atmosferi sunar. Konforlu, geniş ve
aydınlık sınıflarımızda İspanyolca öğrenin
ve modern ortak alanlarımızda takılın.
Dünyanın her yerinden arkadaşlar edinin
ve öğrendiğiniz yeni İspanyolca kelimeler
ile okulun büyük bahçe ve teraslarında
pratik yapın. Derslerden sonra şehri
gezintiye çıktığınızda kendinizi Eixample
mahallesinin tam ortasında bulacaksınız.
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Başlıca Özellikler
• Çalışabileceğiniz ya da
dinlenebileceğiniz iki geniş açık terası
bulunan 40 modern sınıf. Barselona’nın
merkezinde yer alan Eixample bölgesi

Kurslar ve Programlar
İspanyolca Kursları
• Yoğun İspanyolca 10, 20, 25

• Okulun yanında 6 metro ve otobüs durağı

• Özel dersler

• Las Ramblas, üniversite, kültürel
merkezler ve Plaza de Cataluña’a
yürüme mesafesinde

• Ayarlanmış Grup Programı

Görülecek yerler,
yapılacak şeyler
• La Sagrada Familia ya da Antoni
Gaudi tarafından yapılan Park Güell’i
ziyaret edin
• Picasso ya da Miró Müzesi gibi
müzeleri gezin
• Şehrin lezzetlerini tadın: calcot,
escalivada or crema catalana

• Akademik Yıl
• Aile Programı
• Tatil Programları: Kış Tatili,
Flamenko ya da Salsa, Akdeniz
ve İspanya yemekleri
Sınav / Üniversite Hazırlık
• DELE, SIELE, İş İspanyolcası ve
İspanya Ticaret Odası Sınavı,
Geçiş Programı | PAU/PCE
Üniversite Sınavına Hazırlık

Bize Ulaşın:
Calle Diputación 92
08015 Barselona

Daha fazla bilgi için: kaplaninternational.com/tr

MADRİD

Yaşadığınızı hissedeceğiniz altın şehir
Madrid’e ayak bastığınız ilk
andan itibaren kalbinizin attığını
hissedeceksiniz. Dünyada
Madrid’den daha canlı bir şehir
yok. İspanyolca öğrenmek için
mükemmel şehir! İspanya’nın başkenti
eğlence, gösteriler ve restoranlar
bakımından sayısız seçenek sunuyor.
Günün her saatinde şehrin canlı
olduğunu göreceksiniz.

Başlıca Özellikler
• Ders arasında dinlenebileceğiniz özel
bir bahçeye sahip
• ICAI-ICADE Üniversitesi’nin
karşısında, Argüelles / Moncloa’nun
merkezinde konum

Kurslar ve Programlar
İspanyolca kursları
• Yoğun İspanyolca 10, 20, 25
• Süper Yoğun İspanyolca 30
• Özel dersler

• Plaza de España’ya 5 dakika
yürüme mesafesinde

• İspanyol Öğretmenlerin Eğitim
Laboratuvarı

Madrid, ülkenin kalbinde ve her
şeyin merkezinde bulunuyor bu
yüzden bu harika şehirde görülecek
ve keşfedilecek çok şey var. Madrid
sizi harika müzeleri, görülecek yerleri
ve dinamik sokaklarıyla karşılayacak.

Görülecek yerler,
yapılacak şeyler

• Staj Programı

Okulumuz Madrid’in üniversite
bölgesinde, genç ve canlı bir
mahallede, Plaza de España’nın
yanında bulunuyor. Sonunda
meşhur Gran Via’nın bulunduğu
popular alışveriş caddesinin
de bulunduğu turist mekanlarına
yürüme mesafesinde. Çeşitli kültürel
ve sosyal mekanlar, öğrencilerimize
İspanya kültüründen mükemmel bir
parça sunuyor.

• Birçok semtin gece hayatına adım atın
ve gece Madrid’in canlı sokaklarının
tadını çıkarın

• Prado Müzesi, Kraliçe Sofya Ulusal Sanat
Müzesi ve Thyssen-Bornemisza Müzesi
gibi dünyaca ünlü sanat galerilerini
ziyaret edin

• Avrupa’nın en zengin mutfaklarına
sahip başkentlerden birinde lezzetli
yemeklerin tadını çıkarın

• Ayarlanmış Grup Programı
• Akademik Yıl
• Aile Programı
• 50 Yaş Üstü Yetişkinler
İçin İspanyolca
• Tatil Programları: Kış Tatili, Yoga,
Flamenko ya da Salsa
Sınav / Üniversite Hazırlık
• DELE, SIELE, İş İspanyolcası
ve Ticaret Odası Sınavı, Geçiş
Programı | PAU/PCE Üniversite
Sınavına Hazırlık

Bize Ulaşın:
Calle Baltasar Gracián 4
28015 Madrid
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MÁLAGA

VALENSİYA

Costa del Sol’un ruhu, tarihin ve dinçliğin sembolü
Málaga, İspanya’nın en iyi hali: güneşli,
canlı ve eğlenceli. Mavi bulutların ve altın
güneşin altında uyanacak, yeşil palmiye
ağaçlarının tazeleyici kokusu ile Akdeniz’in
tuzlu havasını soluyarak yeniden
doğacaksınız. Bir gün içinde hem antik
harabeleri ziyaret edebilir hem de çağın
ötesinde bir yemeğin tadını çıkarabilirsiniz.
Geçtiğimiz yıllarda Málaga yeniden
yapılandırıldı ama hala tarihini ve eski
tılsımını korumaya devam ediyor.
Málaga İspanyolca öğrenmek için oldukça
elverişli bir yer çünkü etkinliklerle dolu.
Sokaklarda gördüğünüz flamenko yapan
dansçılara ritim tutun, aromasını buram
buram hissedebileceğiniz bir bardak
gazpachonun tadına varın, harika İspanya
sanat müzelerini keşfedin ve şehri çevreleyen
göz alıcı tepelerde bir yürüyüşe çıkın.
Enforex Málaga, yakın zamanda restore
edilen ve yeniden döşenen dört katlı güzel
bir binada bulunuyor. Şehrin merkezinde,
plaja yalnızca 5 dakika yürüme
mesafesinde ve Thyssen Müzesi’nin
yanında bulunan okulumuz gerçek
İspanyol kültürünü deneyimleyebileceğiniz
canlı ve çekici bir semtte.
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Başlıca Özellikler
• Şehrin merkezinde, Endülüs
sütunlarıyla ve mimarisiyle bezenmiş
harika bir verandaya sahip konum
• Plaja ve turistik mekanlara
yürüme mesafesinde
• Birçok yerli sokak marketi, müze,
mağaza, kafe ve restoranların yakınında

Görülecek yerler,
yapılacak şeyler
• Málaga’nın tarihi sokaklarında
bisiklet sürün
• Yerel şarap ve mezelerin tadını çıkarın
• Picasso’nun doğduğu şehirde Málaga
Picasso Müzesi’ni ziyaret edin

Kültür, yemek ve gece hayatının birleştiği noktada,
yaşanılası, harika İspanya şehri

Kurslar ve Programlar
İspanyolca kursları
• Yoğun İspanyolca 10, 20, 25
• Süper Yoğun İspanyolca 30
• Özel dersler
• İspanyol Öğretmenlerin Eğitim
Laboratuvarı
• Ayarlanmış Grup Programı
• Akademik Yıl
• Aile Programı
• 50 Yaş Üstü Yetişkinler
İçin İspanyolca
• Tatil Programları: Kış Tatili,
Flamenko ya da Salsa, Akdeniz
ve İspanya yemekleri
Sınav / Üniversite Hazırlık
• DELE, SIELE, İş İspanyolcası
ve Ticaret Odası Sınavı, Geçiş
Programı | PAU/PCE Üniversite
Sınavına Hazırlık

Bize Ulaşın:
Calle Carretería 84, 29008 Málaga

Daha fazla bilgi için: kaplaninternational.com/tr

Valensiya, sizi İspanyol kültürünün
içine çekecek genç bir havaya sahip
büyüleyici bir şehir. Eski mimarinin
harika sokak sanatıyla birleşimi size
şehrin sanatsal yüzünü gösterecek,
taze meyve ve sebzelerle bezenmiş
tarlalar ve faytonlar sizi eski İspanya’ya
götürecek, safranlı paella ve serin, tatlı
horchatanın lezzetiyle İspanya’nın
tatlarını tanıyacaksınız.
İkindi vaktinin tarifsiz ışığından
kalbinizi çarptıracak festivallere (Las
Fallas boyunca yapılan la mascletà
anlatılmaz yaşanır), bilim ve sanatın
şehri Valensiya büyüleyici bir şehir.
Valensiya’daki modern okulumuz, canlı
Üniversite Bölgesi’nde konumlanıyor
ve şehir merkezinden on, plajdan
beş metre uzaklıkta bulunuyor. Orada
İspanyol arkadaşlar edinmek için bolca
fırsat bulacaksınız. Kendinizi güzel
plajlara bırakın ya da İspanya’nın en
trend şehirlerinden birinin kozmopolit
havası ve eşsiz geleneklerinin
tadını çıkarın.

Başlıca Özellikler
• Üniversite şehrinde, büyük bir bahçenin
karşısında bulunan konum
• Restoran, eğlence merkezleri, kahve
dükkanları ve kampüs yaşamına yakın
• Toplu taşımaya oldukça yakın ve plaja 5
dakika yürüme mesafesinde

Görülecek yerler,
yapılacak şeyler
• 1238’te bir caminin üstüne yapılmış
Valensiya Katedrali’ni ziyaret edin
• Jardines del Turia’da bisiklete binin,
yürüyün ya da koşu yapın
• Şehrin kuzeyinde, en genç ve bohem
kısmındaki bar ve restoranları turlayın

Kurslar ve Programlar
İspanyolca kursları
• Yoğun İspanyolca 10, 20, 25
• Süper Yoğun İspanyolca 30
• Özel dersler
• İspanyol Öğretmenlerin Eğitim
Laboratuvarı
• Ayarlanmış Grup Programı
• Akademik Yıl
• Aile Programı
• 50 Yaş Üstü Yetişkinler
İçin İspanyolca
• Tatil Programları: Kış Tatili,
Flamenko ya da Salsa, Akdeniz ve
İspanya yemekleri
Sınav / Üniversite Hazırlık
• DELE, SIELE, İş İspanyolcası
ve İspanya Ticaret Odası Sınavı

Bize Ulaşın:
Paseo de Facultades 3, 46021 Valensiya
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Yaz
. Dil Kampları:
Ingilizce, Fransızca ya da Almanca Öğrenin

Gençler için
Programlar

Bir yaz macerasına hazır mısınız? 8-18 yaş aralığındaki öğrencilerimize İngiltere, Amerika ve Kanada, Almanya, Fransa ve İsviçre’de genç
öğrenciler için özenle hazırlanmış bir müfredat kullanan yaz dil kampları sunuyoruz.

8-18 yaş arasındaki gençler için hazırladığımız
kurslar o kadar eğlenceli ki yeni bir dil öğrendiğinizi
fark etmeyeceksiniz bile. Kaliteli dil eğitimimizi dış
mekan maceraları ve yeni keşiflerle birleştirerek
dünyanın dört bir yanında gelen öğrencileri bir araya
getiriyor ve onları ömür boyu sürecek uluslararası
arkadaşlar edinmeye teşvik ediyoruz.

Yaz kamplarımız etkinlik ve geziler içeren zengin ve hareketli bir programa sahiptir. Günlerinizi eğlenceli dil dersleri, aktivite ve gezilerle
geçireceksiniz ama her hafta alışveriş yapabileceğiniz, yeni arkadaşlarınızla şehri keşfedebileceğiniz ya da dinlenip kampın tadını
çıkarabileceğiniz boş zamanlarınız da olacak.
GÜNLÜK YAZ KAMPI ÖRNEK PROGRAMI
7.30-8.00

Kahvaltı: Aile yanında ya da yurttaki arkadaşlarınızla kahvaltı edin

8.30-11.00

Standart dersler: Dil bilginizi, dinleme, okuma ve yazma becerilerinizi geliştirin ve yeni kelimeler öğrenin

11.00-11.45

Dil projesi: Kendi videonuzu çekin, çizgi roman yazın ya da oyun yönetin

UNUTULMAZ TECRÜBELER

11.45-12.30

Yoğun ya da özel dersler (var ise)

Genç öğrencilerimiz, ömür boyu hatırlayacakları bir
deneyim yaşayıp evlerine keyif dolu anılar ve gelişmiş
dil becerileriyle dönecekler. Heyecan verici geziler ve
program dışı etkinlikler, gençler için programlarımıza
bir ek değil; dil öğrenme serüveninin bir parçası.

12.30-13.30

Öğle yemeği

14.00-17.00

İkindi etkinlikleri: basketbol, futbol, yüzme, plaj oyunları, şehir gezisi ve daha fazlası

17.30-18.30

Boş vakit: Arkadaşlarınızla tanışın ve rahatlayın

Öğretmenlerimiz gün içinde yapılacak gezi ve
etkinliklere göre sınıf etkinlikleri hazırlayacak ve
sizin yeni bir şehri keşfe çıktığınızda dil becerilerinizi
kullanmanızı sağlayacaklar. Eğer aile yanındaysanız
sıcakkanlı aileniz ile sınıfta öğrendiklerinizi pekiştirme
imkanına sahip olacaksınız.

18.30-19.30

Akşam yemeği

20.00-22.00

Akşam aktiviteleri**: Spor turnuvaları, disko partisi, film gecesi ya da ailenizle vakit geçirin

Avrupa ve Amerika’daki muhteşem şehirlerimizden
birinde İngilizce, Fransızca ve Almanca çeşitli
standart ya da yoğun kurslarımızdan birini seçin.

*Program konum, paket seçimi ve müsaitliğe göre değişebilir.
**Çoğu konumda mevcuttur.

Hafta sonları tam ve yarım gün gezilerinin tadını çıkaracaksınız ve hafta içi ikindi gezileri de olacak.

PROJE BAZLI ÖĞRENME
Gençler için olan bütün programlarımız, kısa dönem
dil eğitim tecrübeleri için tasarlanmış olan proje bazlı
eğitim içerir. Dil derslerinizin bir parçası olarak okul
gazetesi hazırlayabilir, bir defile ya da film organize
edebilir veya kendi videonuzu çekebilirsiniz. Eğlenceli
birçok projede diğer öğrencilerle iş birliği yapmak hem
yaratılıcığınızı, liderlik ve zaman yönetimi becerilerinizi
geliştirecek hem de dil akıcılığınızı artıracaktır.

İNGİLİZCE YAZ KAMPI KONUMLARI
İNGİLTERE
• Londra

(28 Haziran – 8 Ağustos, 13-17 yaş)
Brighton
(28 Haziran – 8 Ağustos 10-17 yaş)

• Keele

(28 Haziran – 8 Ağustos 10-17 yaş)

18 YAŞ ALTINDAKİLER İÇİN GÜVENLİK

• Bath

Genç öğrencilerimizin güvenliğini sağlamak bizim
için en önemlisi. Bütün ekibimiz eğitimlidir, ve birebir
destek verebilmek amacıyla programlarımız her zaman
yüksek bir çalışan-öğrenci oranına sahiptir. Ayrıca
sorularınız, endişeleriniz ya da problemleriniz için
24 saat acil yardım hattımız bulunmaktadır.

• San Diego

(28 Haziran – 22 Ağustos, 14-18 yaş)

ALMANYA
• Frankfurt-Lahntal

(28 Haziran – 15 Ağustos, 10-17 yaş)

İSVİÇRE
• Leysin-Juniors

(28 Haziran – 15 Ağustos, 8-14 yaş)

• Los Angeles Whittier

• Leysin-Teens

• Toronto

• Engelberg

(15 Haziran – 8 Ağustos, 12-18 yaş)
(5 Temmuz – 22 Ağustos, 12-17 yaş)

(28 Haziran – 15 Ağustos, 13-17 yaş)
(28 Haziran -1 Ağustos, 10-17 yaş)

(8 Haziran – 15 Ağustos, 12-17 yaş)

• Torquay

(8 Haziran – 15 Ağustos, 12-17 yaş)

KONAKLAMA

ÖRNEK HAFTALIK GEZİLER:

Genç öğrencilerimiz için yurtlarında ekibimiz
eşliğinde sıkı bir güvenlik politikamız var. Bu yurtlar,
uluslararası bir toplulukta öğrencilerin yaşamasına
ve sosyalleşmesine olanak vererek onlara daha
özgür bir ortam sağlıyor. Ayrıca ailelerimizi de
detaylı bir kontrolden geçiriyoruz. Ailelerimizi, genç
yabancı öğrencileri ağırlama tecrübesine sahip
kişilerden seçiyoruz böylece kaldıkları süre boyunca
öğrencilerimizin kendilerini güvende ve ev konforunda
hissetmelerini sağlıyoruz.
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AMERİKA & KANADA

• Londra seyir turu (Londra merkez)
• Alton Kulesi (Keele)
• Kayak (San Diego)
• Fort Fun Eğlence Parkı (Frankfurt-Lahntal)
• Callier Çikolata Müzesi
(Leysin Juniors & Teens)
• Zürih Hayvanat Bahçesi (Engelberg)

Daha fazla bilgi için: kaplaninternational.com/tr
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FRANSIZCA YAZ KAMPI KONUMLARI
İSVİÇRE

FRANSA

· Leysin-Juniors (28 Haziran – 15 Ağustos, 8-14 yaş)

· Paris-Igny (28 Haziran – 15 Ağustos, 13-17 yaş)

· Leysin-Teens (28 Haziran – 15 Ağustos, 13-17 yaş)

· Biarritz (28 Haziran – 15 Ağustos, 13-17 yaş)

· Montrö Riviera (5 Temmuz – 2 Ağustos, 13-17 yaş)

· Nice (5 Temmuz – 15 Ağustos, 13-17 yaş)

YIL BOYUNCA GENÇ GRUPLAR İÇİN ÖZEL
AYARLANMIŞ PROGRAMLAR: İNGİLİZCE

Grup olarak eğitim almaya gelen genç öğrencilerimiz için İngilizce eğitim paketleri tasarlıyoruz. Genç gruplar kendi başlangıç
ve bitiş tarihlerini, konum ve yoğunluk seviyelerini ayarlayabilirler.
Yıl boyu süren İngilizce programlarımız 12-18 yaş arasındaki öğrenciler için uygundur.

GENÇLER İÇİN KONUMLARIMIZ

ÖRNEK HAFTALIK GEZİLER:
• Aquapark (Montrö Riviera and Leysin Juniors & Teens)

İNGİLTERE

KANADA

AMERİKA

AVUSTRALYA VE YENİ ZELANDA

• Gruyeres Köyü (Montrö Riviera and Leysin Juniors & Teens)

• Bath

• Toronto

• San Diego

• Auckland

• Disneyland Paris (Paris-Igny)

• Bournemouth

• Vancouver

• Santa Barbara

• Adelaide

• Okyanus ve Sörf Müzesi (Biarritz)

• Cambridge

• Portland

• Brisbane

• Edinburgh

• Washington, D.C.

• Melbourne

• Manchester

• Boston Harvard Square

• Perth

• Oxford

• Los Angeles Whittier

• Sydney City

• Matisse Müzesi (Nice)

• Torquay

ALMANCA YAZ KAMPI KONUMLARI
İSVİÇRE

ALMANYA

Engelberg (28 Haziran -1 Ağustos, 10-17 yaş)

Berlin-Wannsee (28 Haziran – 15 Ağustos, 13-17 yaş)
Berlin-Werbellinsee (28 Haziran – 15 Ağustos, 10-17 yaş)
Freiburg Junior (28 Haziran – 15 Ağustos, 13-17 yaş)
Frankfurt-Lahntal (28 Haziran – 15 Ağustos, 10-17 yaş)

*Bütün merkezlerimiz aksi belirtilmedikçe sadece gençler içindir.

GENÇLER İÇİN İNGİLİZCE PROGRAMLARIMIZ
SİZE UYGUN SÜREYİ SEÇİN
Kurslarımız genellikle en az iki hafta sürer. Bütün Gençler için İngilizce programlarımız tur ve etkinliklerle
dolu eğlenceli bir sosyal program içerir.
GENEL İNGİLİZCE

Haftada 15 saat İngilizce dersi

YARI-YOĞUN İNGİLİZCE*

Haftada 20.25 saat İngilizce dersi

• Bern ya da Interlaken (Engelberg)

YOĞUN İNGİLİZCE*

Haftada 26.25 saat İngilizce dersi

• Checkpoint Charlie (Berlin-Werbellinsee)

MINI STAY

5 gün İngilizce kursları, genellikle Pazartesi-Cuma. Hızlı bir oryantasyon içerir.

• Europa Parkı (Freiburg)

ENGLISH PLUS**

At binme, futbol ya da tiyatro gibi özel etkinlikler ile desteklenen İngilizce dersleri içeren
sipariş ile verilen programlar

ÖRNEK HAFTALIK GEZİLER:

• Fort Fun Eğlence Parkı (Frankfurt-Lahntal)

Yaz Kamplarımız hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? Yaz Kampı broşürümüzü
buradan indirebilirsiniz: kaplan.do/juniors2020

ENGLISH FOR**
Belirli
bir sektör
da aktivite
için İngilizce öğrenin – kursu isteklerinize göre
*Semi-Intensive
and Intensive English are only available as part
of tailored
Juniorya
Group
packages.
**Must be booked ahead of time. Subject to availability.
ayarlayabiliriz. Spor, tıp, moda ve hukuk için İngilizce örnektir.
*Yarı-Yoğun ve Yoğun İngilizce sadece özel Genç Grup paketleri için geçerlidir.
**Önceden rezervasyon yapılmalıdır. Müsaitliğe bağlıdır.

İNGİLİZCE İLE GEÇEN BİR GÜN

Örnek Program*

08:00

09:00 – 12:00

09:00 – 12:00

Tüm Gün

KAHVALTI

DERS

DERS

CUMARTESİ GEZİSİ

Biraz eğlenme vakti! Bath’ın
termal spalarında dinlenin, San
Diego’nun plajlarında rahatlayın
ya da Vancouver Adası’na
gitmek için bir vapura atlayın.

Günübirlik geziye hazır olun!
Belki Stonehenge’I görürsünüz,
Niagara Şelaleleri’ne gidersiniz
ya da Disneyland’ı gezersiniz!

Sıcakkanlı aileniz size
kahvaltı hazırlayacak ve okula
uğurlayacaktır.

Okuma, yazma, konuşma
ve dinleme becerilerinizi
eğlenceli ve yaratıcı
etkinliklerle geliştirirken
kendinizi dersteymiş gibi
hissetmeyeceksiniz!

*Program konum, paket seçimi ve müsaitliğe göre değişebilir.

SOSYAL PROGRAM PAKETLERİ
Grubunuza uygun sosyal paketi seçin:
Bronz örnek aktiviteler: Şehir yürüyüş turları, sinema geceleri, spor turnuvaları, alışveriş gezileri. Gümüş örnek aktiviteler:
Vancouver Adası’na vapur gezisi, su sporları, yemek dersleri, at binme. Altın örnek aktiviteler: Harry Potter World, Universal
Studios, Disneyland, Niagara Şelaleleri.
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Daha fazla bilgi için: kaplaninternational.com/tr
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İSPANYA
FRANSIZCA VE ALMANCA KURSLARI

SAYFA NUMARASI

İSVİÇRE
Montrö
97

FRANSA
Lyon
96

ALMANYA
Berlin
98

Freiburg
99

Barselona
104

Madrid
105

Málaga
106

Valensiya
107

Aktivite Programı

DİĞER PROGRAMLAR

Üniversiteye Geçiş İçin Pathways | PAU/PCE

Ticaret Odası Sınavına Hazırlık

SIELE Hazırlık

DELE Hazırlık

SINAVLARA HAZIRLIK

50 yaş üzeri için İspanyolca

Aile Programı

Staj

Akademik Ara Yıl

Özelleştirilmiş Grup Programı

İspanyolca Öğretmenliği Eğitimi

Özel Dersler

Süper Yoğun İspanyolca 30

Yoğun İspanyolca 25

Yoğun İspanyolca 20

Yoğun İspanyolca 10

İSPANYOLCA KURSLARI

TestDaf

Goethe-Institut Sınav Hazırlığı

TELC Sınav Hazırlığı

Dil yeteneklerini ölçen TCF testi

DELF / DALF Sınav Hazırlığı

SINAVLARA HAZIRLIK

Üniversiteye Geçiş için Pathways Kursları

Sınavlara Hazırlık 30

Combi 5 & 10 Kursları

Özel & Online Dersler

Premium 30

Yoğun 20

Yoğun 25

L

300 öğrencinin üzeri

KONAKLAMA

M 150-300 öğrenci arası

Montrö
S

Lyon
S

Berlin
M

Freiburg
M

Barselona
L

Madrid
L

Málaga
M

Valensiya
M

OKUL KAPASİTESİ
S 150 öğrencinin altı

Bahçe/Dış Mekan

Engelli erişimine uygun

DVD / Kitap ödünç alma / Kütüphane

Kafeterya ve bozuk parayla çalışan makineler

Kütüphane

WiFi

Öğrenci Ortak Salonu

Çalışma alanı ve merkezi

İnteraktif Beyaz Tahtalar

OLANAKLAR VE TESİSLER

Gönüllülük

Staj Programı

Ücretli İş & Çalışma

Üniversite Yerleştirme Hizmeti

Seyahat ve Sağlık Sigortası
AB dışından gelen öğrenciler için
Sağlık Hizmetlerinin Karşılanması

Havaalanı Transferleri

HİZMETLER

Konaklamasız kurs

Otel ve Kahvaltı dahil seçeneği

Stüdyo Daire

Self-servis aile yanı konaklama

Öğrenci Yurdu

Öğrenci Evi

Aile Yanı

ALPADIA VE ENFOREX OKULLARINDA
SUNULAN KURSLAR
ALPADIA VE ENFOREX OKULLARINDA
SUNULAN TESİS VE HİZMETLER
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KANADA
İNGİLTERE

Philadelphia

59

Los Angeles Westwood

L

Portland

60

Los Angeles Whittier

S

San Diego

61

New York Central Park

L

Berkeley

62

Miami

S

San Francisco

63

Philadelphia

S

Seattle Downtown

64

Portland

S

Seattle Highline College

65

San Diego

M

Santa Barbara

66

Berkeley

S

Washington, D.C.

67

San Francisco

M

Toronto

68

Seattle Downtown

M

Vancouver

69

Seattle Highline College

S

Bath

71

Santa Barbara

S

Bournemouth

72

Washington, D.C.

S

Cambridge

73

Toronto

L

Edinburgh

74

Vancouver

L

Liverpool

75

Bath

M

Londra Leicester Square

76

Bournemouth

L

Londra Covent Garden

77

Cambridge

M

Manchester

78

Edinburgh

L

Oxford

79

Liverpool

M

Torquay

80

Londra Leicester Square

L

İRLANDA

Dublin

81

Londra Covent Garden

L

YENİ ZELANDA

Auckland

83

Manchester

M

AVUSTRALYA

Adelaide

84

Oxford

M

Brisbane

85

Torquay

S

Melbourne

86

Dublin

M

Perth

87

Auckland

M

Sydney City

88

Adelaide

S

75

Brisbane

M

30 YAŞ ÜSTÜ
Liverpool
ÖĞRENCİLER İÇİN
Londra Leicester Square
OKULLAR

76

Melbourne

M

New York Central Park

56

Perth

M

Toronto

68

Sydney City

L

GMAT®, Philadelphia ve Portland’da sunulmamaktadır. IELTS Hazırlık ayrıca Sydney ve Perth’de akşam sınıfları olarak sunulur.
Kapalı gruplar için yıl boyunca Öğretmen Eğitimi programları sunabiliriz.
*Genel İngilizce, Auckland okulumuzda Tatilde İngilizce olarak adlandırılır. **Yarı Yoğun İngilizce, Auckland okulumuzda Genel İngilizce olarak adlandırılır.
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Daha fazla bilgi için: kaplaninternational.com/tr

Yüzme Havuzu

S

Bahçe/Dış Mekan

M

Huntington Beach Golden West College

Engelli Erişimine Uygun

Chicago

58

Kafeterya

56

Miami

Kütüphane

New York Central Park

WiFi

M

Öğrenci Ortak Salonu

Boston Harvard Square

Çalışma Merkezi

55

K+ Müfredatı

54

Los Angeles Whittier

İMKANLAR

Los Angeles Westwood

İnteraktif Beyaz Tahtalar

53

300 öğrenciden fazla

Stajlar

Huntington Beach Golden West College

L

Ücretli Çalışma & Ders

52

Üniversite Yerleştirme Hizmeti

Chicago

Yurt Dışı Öğrenci Sağlık Sigortası

50

Öğrenci Yurdu

KONAKLAMA

Boston Harvard Square

HİZMETLER

S 150 öğrenciden az
M 150-300 öğrenci arası

Seyahat & Sağlık Sigortaları

OKUL KAPASİTESİ

Havalimanı Transferleri

Klasik Program (40+)

DIĞER PROGRAMLAR

Öğretmen Eğitimi

Akademik Geçişler İçin İngilizce

Akademik Amaçlar İçin İngilizce

Cambridge Sınavı Hazırlığı

IELTS Hazırlık

GMAT®/GRE® Hazırlık

SINAV / ÜNIVERSITE HAZIRLIK

TOEFL iBT® & Akademik İngilizce

University Experience Year

Yoğun İş İngilizcesi

Tamamlayıcı İş İngilizcesi

Yoğun Akademik Sömestir

Akademik Sömestir

Yoğun Akademik Yıl

Akademik Yıl

Yoğun İngilizce

KAPLAN OKULLARINDA SUNULAN
TESİS VE HİZMETLER

Aile Yanı

AMERİKA

Yarı Yoğun İngilizce**

İNGILIZCE KURSLARI

SAYFA NUMARASI

Genel İngilizce*

KAPLAN OKULLARINDA VERİLEN KURSLAR

Okul büyüklüğünün yıllık ortalama öğrenci sayısına bağlı olduğunu lütfen unutmayın. Gerçek sayı yılın dönemine göre değişir.
Londra ve Dublin’deki stajlar vize kısıtlamaları nedeniyle yalnızca AB pasaportu olan öğrenciler için geçerlidir.
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AKREDİTASYONLAR VE ÜYELİKLER
80 yılı aşkın eğitim tecrübesine
sahip olan Kaplan International
Languages, İngilizce dil
eğitiminde tanınmış bir
lider kurumdur.

Kaplan'ın İngilizce kursları
Amerika

Kanada

İngiltere

İrlanda

Okullarımızın hepsi akreditasyon
kurumları tarafından denetlenir;
böylece çalışmalarımızın her
alanında mükemmel seviyelerde
hizmet ve yüksek akademik
standartlar garantilenmiş olur.

ABD’deki Kaplan International
okulları ACCET (Sürekli
Eğitim ve Öğretimde Akredite
Konseyi) (Accrediting Council
for Continuing Education
and Training) tarafından
akredite edilmiştir.

Kanada’daki Kaplan
International Languages
okulları, Languages
Canada’nın akrediteli
üyeleridir ve Uluslararası
Öğrenci Programı (ISP)
ünvanına sahiptirler.
Kaplan International
Vancouver, ek olarak PTIB
tarafından akreditelidir
ve BC EQA (Eğitim Kalite
Garantisi) altında hizmet
vermektedir.

Bu broşürde listelenen
UK Kaplan International
Languages okulları, British
Council tarafından akredite
edilmiştir. Bu broşürde
listelenen UK Kaplan
International İngilizce okulları,
ENGLISH UK’in üyeleridir.

Kaplan International Dublin,
MEI’nin üyesidir ve İngilizce
dil eğitimi (ELT) için bir
İrlanda Kalite ve Yeterlilik
servisi olan ACELS tarafından
tanınmaktadır.

Yeni Zelanda

Avustralya

Yeni Zelanda’daki Kaplan
International Languages okulu
NZQA tarafından tam akredite
edilmiştir. Yeni Zelanda’daki
Kaplan International
Languages okulu English
NZ’nin bir üyesidir.

Avustralya’daki Kaplan
International Languages
okulları, English Australia’nın
üyeleridir. Avustralya’daki
Kaplan International
Languages okulları,
National ELT Accreditation
Scheme (NEAS) tarafından
Kalite Onaylıdır.

Kaliforniya: Bu kurum,
Kaliforniya Özel İkincil Eğitim
Bürosu tarafından hizmet
vermeye yetkilendirilmiştir.
Hizmet vermeye
yetkilendirilmek; eğitim
kurumunun Kaliforniya Özel
İkincil Eğitim Yasası 2009’da
ve California Düzenlemeler
Kanunu Madde 5, Bölüm
7.5’te yer alan minimum
standartlara uygun olduğu
anlamına gelir.

Bu yüzden hangi merkezi
seçerseniz seçin; sınıf içinde ve
dışında yüksek kalitede eğitim
alacağınızdan emin olabilirsiniz.

New York: New York Eyaleti,
New York Eyaleti Eğitim
Bölümü tarafından lisanslıdır.
Kaplan International; NAFSA
Uluslararası Eğitimciler
Kurumu ve TESOL (Anadili
İngilizce Olmayanlara İngilizce
Öğretmenliği) üyesidir.

www.eaquals.org

Kaplan'dan Alpadia'nın
Fransızca ve Almanca kursları

An introduction to the Eaquals logo

The Eaquals logo is designed to reflect the values of the organisation. Its recognisable
symbol; legible, bespoke typestyle; and strong colours aim to create a clear brand in the
worldwide language education marketplace.

The Eaquals logo is derived from the organisation’s

The logo uses a modern, bespoke, hand-drawn

original logo, which utilised the ring of yellow stars

typestyle for the name. This is in lower case characters,

within the EU flag to reflect its earlier links with

language teaching in Europe. The new logo develops

that heritage to present a more unique, focused image.
The Eaquals logo retains the blue and yellow of the EU
flag, to provide continuity with its heritage, but instead
of the ring of stars, it focuses on a single ‘gold’ star - a
recognised symbol of reward around the world. The

apart from the initial capital ‘E’, to make it clear and
legible to stakeholders from different language

traditions. This clear presentation is designed to make
it easier for students to know what to enter into a
search engine, as well as to indicate how the name
should be spoken: ‘equals’ not E-A-Q-U-A-L-S.
The strapline - Excellence in Language Education - is

gold star is central to the Eaquals brand and you will

retained from the previous logo and its sentiment is

see it used in isolation within Eaquals publications.

enhanced by the single gold star.
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