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Geçtiğimiz yıl hepimiz için zorluydu. Hayatlarımız hiç düşünmediğimiz 
şekilde etkilendi. Kaplan olarak bu süreçte güçlü kaldık; çünkü biliyoruz 
ki gelecekteki akademik ve kariyer planlarınız için dil öğrenme hedefinizi 
gerçekleştirmek artık her zamankinden daha önemli.

Dünyadaki İngilizce, Fransızca ve Almanca ağımız dokuz ülkeden 
oluşuyor. Keşfedebileceğiniz birçok muhteşem konum var. İster ihtişamın 
şehri New York’u, altın plajlarıyla ünlü Sydney’i, ister görkemli dağların ve 
göllerin şehri Montrö’yü seçin,aradığınız dil öğrenme deneyimini Kaplan 
ile bulacaksınız.

Dünyanın eğitim lideri olarak temel amacımız yüksek kalitede dil eğitimi 
sağlamak. Hedeflerinize ulaşmanız için tasarlanan modern teknolojimiz 
ve çok yönlü ders planımız, mükemmel eğitim metotlarımızı yoğun pratik 
ile birleştiriyor.

Eğer hedefiniz yurt dışında eğitime devam etmek ise akademik 
serüveninizde size yardımcı olmaktan gurur duyarız. İngiltere, Amerika 
ve Avustralya’daki prestijli üniversitelerle iş birliklerimiz; Fransa, 
Almanya ve İsviçre’de University Pathway programlarımız var. Akademik 
kurslarımız ve sınava hazırlık kurslarımız, sizi gerçek akademik 
ortamda hayata hazırlayacak ve eğitiminizde, kariyerinizde ve ötesinde 
başarmanız için gerekenleri size verecek. Ayrıca, içinde Kaplan Tıp, 
Kaplan Finans ve Kaplan İşletme Okulu dahil, Kaplan’ın daha geniş 
ailesine de erişiminiz olacak. Bu da size bizimle dil öğrendikten sonra 
dilediğiniz akademik rotada yardımcı olacak.

Kaplan ile eğitim alarak gerçekten dil eğitimine tutkun bir okul 
seçmiş oluyorsunuz. Öğrencilerin kişisel ve profesyonel hedeflerine 
ulaşmalarında 80 yılı aşkın bir tecrübeye sahibiz ve biz, bu tecrübenin 
her dakikasını çok sevdik! Yurt dışında yaşama ve eğitim almaya dair 
unutulmaz bir tecrübe edinmeniz için elimizden geleni yapacağız. Kayıt 
süreci, vize, konaklama ya da tabi ki akademik çalışmanız ile alakalı 
herhangi bir ihtiyacınız olduğunda sizi her adımda desteklemeye hazırız.

Ana kuruluşumuz Graham Holding’in (eskiden Washington Post Şirketi) 
güçlü desteğiyle, Kaplan’ın en beklenmedik anlarda bile yanınızda 
olacağından emin olabilirsiniz. Dünyada ne olursa olsun, okullarımız 
öğrencilerimiz için güvenli ve samimi bir ortam sağlayacak. Size Kaplan’ın 
bir parçası olmanın ne demek olduğunu göstermek için sabırsızlanıyoruz.
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GÜVEN İLE ÖĞRENİN 
Dünyada ne olursa olsun Kaplan ile rezevasyon 
yaparken güvende hissedebilirsiniz. Dil öğrenmek 
hayatınıza, kariyerinize ve kişisel gelişiminize 
katabileceğiniz en etkili şeylerden biri ve hiçbir 
şeyin buna engel olmasına izin vermeyeceğiz.

Seneler geçtikçe dünya değişti ancak Kaplan hep 
olduğu gibi öğrencilerine mükemmel bir dil eğitimi 
vermeye devam etti. Geçmişte öğrencilerimizin 
seyahatlerini etkileyen zorluklarla karşılaştık. Bu 
sene dil öğrenme serüveninizi her zamanki gibi 
güvenli ve eğlenceli hale getirmek için birkaç 
metot geliştirdik. 
 
GELİŞMİŞ TEMİZLİK
Bütün okullarımızda temizliği artırdık. El 
dezenfektanları, ekibimiz ve öğrencilerimiz için 
mevcut olup, okullarımızın hijyenini sağlamak 
amacıyla en üst düzeyde, derinlemesine temizliği 
sürdüyoruz. Özellikle sık kullanılan eşyaların 
temizliğine ekstra özen gösteriyoruz. 

KORUYUCU MASKE
Öğrencilerimizin ve ekibimizin sağlığı her şeyden 
önemli. Bu sebeple herkesin gereken korunma 
önlemlerini aldığından emin oluyoruz. Gerektiğinde 
ekibimiz yüz maskesi takacaktır. Öğretmenlerimiz 
derste siperlik takıyorlar. Çünkü öğrencilerin, 
öğretmenlerinin konuşurken ağızlarını görmeleri 
yeni bir dili anlamaları için kritik. Okulumuzdaki 
diğer çalışanlar da gerektiğinde maske takıyorlar. 
Gereken yerlere koruyucu cam da temin edildi. 

SOSYAL MESAFE
İnteraktif bir eğitim deneyimi sunarken herkesin 
rahat ve güvende hissetmesini istiyoruz. Mesafeyi 
korumak için sınıf düzeninde bazı değişiklikler 
yaptık. Çapraz ders programları sayesinde öğrenciler 
farklı zamanlarda derslere geliyor. Mümkün olan 
yerlerde havalandırmalarımız ve okullarımızda 
herkese güvenlik protokollerimizi hatırlatan 
tabelalar mevcut. Sosyal programımıza yerel 
hükümetin yönergelerine uygun, güvenli ve sosyal 
mesafeli etkinlikler sağlayan firmalar ile çalışarak 
daha fazla açık mekan gezisi ekleyeceğiz.

ONLINE DERSLER
Bu yıl ilk kez online derslerimiz Kaplan’da yüz 
yüze dil eğitimi standartlarında eğitim vermek için 
tasarlandı. Uzman öğretmenlerimiz tarafından 
verilen online derslerimiz, eğitim kulüpleri ve online 
kaynaklardan oluşan eşsiz bir paket ile birlikte sanal 
bir sosyal program da içeriyor. Eğer öngörülemeyen 
bazı durumlar okullarımızdan birine gelmenizi 
engeller ise okullarımız tekrar açılana kadar size 
online eğitim sunabiliriz. 

ESNEKLİK
Zorlu bir dönemden geçtiğinizi biliyoruz. Bu yüzden 
size eğitiminizde olabildiğince esneklik tanımaya 
odaklıyız. Bazı olağanüstü durumları öngöremesek 
de ihtiyaçlarınıza cevap verebilmek ve size yardımcı 
olmak için her zaman buradayız. Eğer kursunuzla 
ilgili bir sorununuz olursa ya da varışınızdan 
önce değişiklik yapmak isterseniz deneyiminizi 
olabildiğince güvenli hale getirebilmek için ne gibi 
seçeneklerin mevcut olduğunu öğrenmek adına 
güvenilir danışmanlarımızdan biriyle iletişime geçin.

Normal bir hayata dönmek için sabırsızlanıyoruz.
İnsanlar özgürce seyahat edebildiğinde ve iletişim 
kurabildiğinde dünyanın daha iyi bir yer olacağına 
inanıyoruz. Bilinen bir dil okulu olarak ve güçlü bir 
ana firmanın; Graham Holdings Şirketi, koruması 
altında Kaplan ile bir dil kursuna yazılmanın her 
zaman doğru karar olduğundan emin olabilirsiniz.

GÜVENLE REZERVASYON YAPTIRIN
Eğer rezervasyonunuz hükümet seyahat 
kısıtlamalarından, okul kapatılmasından 
ya da COVID-19 belirtilerinden etkilenirse,  
programınızı ek bir ücret ödemeden 18 ay 
içindeki ileri bir tarihe erteleyebilirsiniz.
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KAPLAN INTERNATIONAL 
LANGUAGES
DÜNYANIN DİL OKULU
Dünyada ne olursa olsun dil öğrenmek hayatını renklendirmek için her zaman harika bir yol. 
Farklı hedefler ile gelen öğrencilerimize akademik, profesyonel ve kişisel potansiyellerini 
ortaya çıkarmaları için 80 yılı aşkın süredir yardımcı oluyoruz ve şimdi bütün dünyaya İngilizce, 
Fransızca ve Almanca kursları veriyoruz. Kapıları açmak, heyecan verici bir gelecek ve hayatları 
değiştirmek için dil eğitiminin gücüne inanıyoruz.

ULUSLARARASI BİR ŞİRKETİZ 
Diller bizi bir araya getirir. Bir yıl içinde, geniş ve 
kapsayıcı bir dünya görüşünün oluşması için farklı 
kültürlerden gelen bireyleri birleştirerek okullarımızda 
Avrupa, Bağımsız Devletler Topluluğu, Asya, Pasifik, 
Amerika, Afrika ve Orta Doğu’dan gelen 40,000’i 
aşkın öğrenciyi misafir ediyoruz. İster bizimle yüz yüze 
eğitim alın, ister kilometrelerce ötede online eğitim 
alın, dünyanın her yerinden ortak bir hedefe sahip 
insanlarla çalışmış olursunuz.

KENDİMİZİ SÜREKLİ GELİŞTİRİYORUZ
Eğitim verdiğimiz 80 yıl içinde dünyada birçok 
değişime ve büyük olaylara tanık olduk. Her durumda 
Kaplan hayatları daha iyiye götüren yüksek kalitede 
dil eğitimi vermeye devam etti. Bu sene, odaklı 
dil eğitimimizin en iyi yanlarını alıp onu online bir 
eğitimine dönüştüren K+ Live’ı tanıttık. Okullarımızda 
bizimle öğrenen herkesin güvende hissetmesi için 
yüksek güvenlik önlemleri aldık. Graham Holding’in 
bir parçası olarak; en beklenmedik zamanlar dahil sizi 
her zaman ağırlamaktan mutluluk duyacağımıza emin 
olun.

MÜKEMMEL BİR DİL EĞİTİMİ SUNUYORUZ
Kaplan’da yaptığımız ve sunduğumuz her şeyde 
mükemmelliyetçiyiz. Kaliteli bir dil eğitimi 
sağlamak için verdiğimiz çaba, bizimle eğitim alan 
öğrencilerimizin %97 önerme oranından ve 5 yıldızlı 
Trustpilot puanımızdan da anlaşılabilir. Kendi ders 
programımızı, yurt dışında eğitim almanın ne demek 
olduğunu anlayan, farklı çevrelerden gelen deneyimli 
öğretmenlerimizle sunuyoruz. Kurslarımız eklentiler ile 
tamamlanabilir. Böylece ders çalışma zamanınızı en 
üst seviyeye çıkarabilirsiniz. Sosyal programlarımız ise 
öğrendiklerinizi uygulamanın eğlenceli ve interaktif bir 
yoludur. 

DİL TUTKUNUYUZ
Dillerin dünyanın kapısını açan bir anahtar olduğuna 
inanıyoruz. İngilizce, Almanca ve Fransızca; 
uluslararası ticaretin, Birleşmiş Milletler’in, müziğin, 
bilimin, edebiyatın ve daha birçok alanın dilleridir. 
Başka bir dil konuşmak, size yeni yerler keşfederken 
güç verir ve mümkün olduğunu düşünmediğiniz 
alanlarda size kapılar açar. 

BİLİYOR MUYDUNUZ?
• Çift dil konuşan insanlar, tek 

dil konuşanlara göre daha iyi 
odaklanabilir ve birkaç işi aynı 
anda daha etkili yapabilirler.

• 2015’te Bank of America 
tarafından yayımlanan iş 
ilanlarının üçte biri çift dil 
konuşanlar içindi.

• Çift dil bilmek yaratıcılığınızı 
artırabilir. Bir fikri birkaç 
kelimede anlatabilmek, 
düşünme esnekliğinizi 
geliştirir.

Ana dilinizden farklı bir dil 
konuşabildiğinizde, istediğiniz 
gelecek ulaşılabilir hale gelir. 
Kaplan, size her adımınızda 
rehber ve destek olacaktır.

EĞİTİMDE 80 
YILLIK 
ÜSTÜNLÜK

Dünyanın en büyük ve özgün eğitim kurumlarından biri olarak 80 
yılı aşkın süredir öğrencilerimizin etkileyici sonuçlar almasına 
yardımcı oluyoruz. Kaplan, şu an 28 ülkede faaliyet gösteriyor 
ve dünya genelinde 1 milyondan fazla öğrenciye eğitim ve 
alıştırma imkanı sunuyor. Kaplan, eskiden Washington Post 
Şirketi olan Graham Holdings Şirketi’nin bir parçası olmasından 
gelen finansal istikrardan yararlanıyor. Bu yüzden eğitim zamanı 
geldiğinde sizi ağırlamak için burada olacağımızdan emin 
olabilirsiniz.
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KAPLAN İLE GELİŞİN                                                                                                                                  
Kaplan’da her alanda gelişiminize yardımcı oluyoruz. Sadece dil becerilerinizin değil;  özgüveniniz, diğer 
kültürler hakkında farkındalığınız ve gelecek fırsatlarınız için de. 

Kaplan’ı seçtiğinizde bu gelişimi sağlamanıza yardımcı olması konusunda güvenebileceğiniz bir okul seçmiş 
olursunuz ve biz hiçbir engelin yolunuza çıkmayacağından emin oluruz. Deneyiminizi en iyi ve en konforlu 
hale getirmek için her şeyi düşündük.  

SİZE VERDİĞİMİZ SÖZ  
Müşteri hizmetlerimiz üç ilkeye bağlıdır: özgüveninizi artıracaksınız, becerilerinizi geliştireceksiniz ve sonunda yeni bir 

dil öğrendiğinizde gelecek için ufkunuz genişleyecek. 

*Kaplan International Avustralya ve Yeni Zelanda kurs başarısı garanti etmemektedir. Sözleşme şartları geçerlidir, lütfen kaplan.do/gp sitesini ziyaret edin 

ÖZGÜVENİNİZİ ARTIRIN
Havaalanında sizi karşılayıp yolunuzu bulmanıza yardımcı 
olması için arkadaş canlısı birini ayarlayabiliriz. İlk 
gününüzde okulunuzda hoş geldin turu atacaksınız ve 
kurs başlangıcınızda sizinle herkesi tanıştıracağız. Özenle 
seçilmiş ailelerimiz ve öğrenci yurtlarımız size güvenli, 
konforlu ve destekleyen bir ortam sunacak. Böylece 
kendinizi evinizde hissedeceksiniz. 

Eğer İngilizce okullarımızda günün ya da gecenin herhangi 
bir saatinde konuşacak birine ihtiyaç duyarsanız 7/24 
destek hattımızda telefonun ucunda biri olacak. Kısa 
zamanda bir yerli gibi yaşamaya başlayacaksınız.

BECERİLERİNİZİ GELİŞTİRİN
Bizimle İngilizce öğrendiğinizde size ilk gününüzde 
kişiselleştirilmiş bir öğrenme planı çıkarıyoruz ve 
becerileriniz geliştikçe programı ona göre yeniliyoruz. 
Ayrıca seviye atlamaya hazır olduğunuzda gelişmiş test 
sistemimiz KITE’dan yararlanacaksınız. Seçili yoğun 
İngilizce kurslarımızda gelişiminizi garanti ediyoruz.
Yeterlilik seviyelerimizle de ilerlemenizi takip edebilirsiniz. 

Sınıf dışında, bütün dil kurslarımızdaki sosyal 
programlarımız derste öğrendiklerinizi gerçek hayatta 
uygulamanıza imkan sağlar. Bütün etkinliklerimiz 
sadece bulunduğunuz şehri keşfetmenizi sağlamakla 
kalmayıp, dil becerilerinizin gelişmesine de fayda 
sağlayacak. 

GELECEĞİNİZE YATIRIM YAPIN
İngilizce kurslarımızda Kaplan’da geçirdiğiniz 
zamandan istediğiniz verimi aldığınızdan emin olmak 
için  kurs bitiminden iki hafta önce birebir iletişim 
sunuyoruz. Becerilerinizi daha fazla geliştirmek 
isterseniz ihtiyacınıza göre kurs uzatması  veya ek 
eğitim sağlayabiliriz.

Burada bitmek zorunda değil. Kurduğunuz uluslararası 
ağ ile temasta kalın ve ağınızı genişletmek için 
İngilizce’ye özel mezun topluluğumuza katılın.



Michelle Dawson
Eğitim Direktörü, Dublin

Gün içinde yaptığım en değerli 
şey kesinlikle öğrencilere 
yardımcı olmak. Öğrenciler 
ofisimize milyonlarca farklı hikaye 
ya da durumla gelebilirler ve 
öğrencilerimizin ofisimizden 
her zaman mutlu ayrılacaklarını 
düşünmeyi seviyorum.

Bonenfant Clemence
Öğretmen, Lyon

Yaklaşık iki senedir Fransızca 
öğretiyorum. Öğrencilerin 
Fransızca‘larını geliştirmeye 
yardımcı olmak benim için önemli. 
Dilde en iyi noktaya vardıklarını 
görmekten mutluluk duyuyorum. 
Batı kültürünü, dünyadaki her ülkeye 
tanıtmak isterim. Ayrıca, Japonca 
konuşabiliyorum. Bu yüzden daha 
çok Japon‘un güzel dilimizi ve 
kültürümüzü öğrenmesini isterim! 
みんな来てください ! Nous vous 
attendons tous! 

Lisa Holsworth
Bölge Okul Direktörü, San Francisco - Berkeley

Öğrencilere, ne zaman öğretmenleri 
hakkında neyi sevdiklerini sorsam, 
her zaman sınıfta ya da sınıf dışına 
öğretmenlerin ne kadar emek sarf 
ettiklerini anlatıyorlar.

Sofi Bacon
Bölge Konaklama Yöneticisi, Oxford

Yurtlarımızda ve aile yanında 
öğrencilerimiz için konaklama sağlıyorum 
ya da özel konaklama tercih ettiklerinde 
tavsiyeler veriyorum. Ailelerimiz çok 
iyi! Çoğu senelerdir bizimle çalışıyor ve 
öğrencilerimize öğrenimlerine destek 
olacak bir ortam sunuyorlar.

Felix Breitkreuz
Merkez Yöneticisi, Berlin

20 seneyi aşkın süredir okulda 
çalışıyorum. Önce öğretmen olarak 
başladım, sonra Eğitim Direktörü 
oldum ve dokuz senedir okulda 
müdür olarak görev alıyorum. 
Dünyanın dört bir yanından gelen 
insanları memleketim Berlin’de 
ağırlamak, kültür çeşitliliği ve 
görevler benim için ilham kaynağı!

OKUL 
EKİBİYLE 
TANIŞIN
Dışarıda eğitim almanın ne demek 
olduğunu bilen, farklı çevrelerden 
gelen, dinamik ve yetkin bir kadro 
seçiyoruz. Öğretmenlerimiz, okul 
müdürlerimiz, sosyal program 
yöneticilerimiz ve konaklama 
danışmanlarımız deneyiminizi 
olabildiğince güzel ve anlamlı 
kılmaya odaklılar.

DİL ÖĞRETİMİNE 
YAKLAŞIMIMIZ
Biz Kaplan’da dil öğrenmenin en iyi yolunun her gün öğrendiklerinizin 
pratiğini yaparak en baştan kendini o dile adamak olduğuna inanıyoruz. 
Mükemmel eğitim tecrübemiz, yoğun pratiğin gücünü, modern eğitim 
tekniklerlerinin en iyisini ve harmanlanmış bir ders planını birleştiriyor. 
Yeni şehrinizin sunduğu güzellikleri keşfederken, kendinizi sınıfta 
öğrendiklerinizi uygularken ve her gün yeni kelimeler öğrenirken 
bulacaksınız.
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İŞİNE TUTKUN ÖĞRETMENLER
Etkileşim kurma ve ilham verme 
becerisine sahip, konularında uzman 
öğretmenler seçiyoruz. Öğretmenlerimiz, 
sizi gerçek hayatta yeni bir dil 
kullanmaya hazırlayacak dinamik ve 
interaktif dersler yapıyor ve her bireyin 
karışık konuları kavramasına yardımcı 
olmanın mutluluğunu yaşıyorlar. Küçük 
sınıflarımız öğretmenlerimizin sizi daha 
iyi tanımalarını ve size özel bir öğrenim 
stratejisi geliştirmelerini sağlıyor.

360˚ ÖĞRENME
Dersleri güncel ve eğlenceli kılmak için 
materyallerimizi sürekli yeniliyoruz. Sınıf 
aktivitelerimiz, güncel haberler, film 
ya da diziler hakkında oluyor. Öğrenim 
sürecinizin mükemmel olması için son 
teknoloji ürünlerle çalışıyoruz. Böylece 
sınıf içi çalışmanızla ev ödevleriniz 
arasında bir uçurum olması engelleniyor. 

HARİKA TESİSLER
Okullarımız, ders planındaki aktiviteleri 
hayata geçirmek için interaktif bir 
eğitim ekranı sunar. Multimedya 
laboratuvarlarımızda e-postanıza göz 
atmaktan daha fazlasını yapabilirsiniz. 
Laboratuvarlarımızda derste 
öğrendiklerinizi uygulayabileceğiniz 
interaktif online araçlar bulunur.  Birçok 
okulumuz öğrencilerin kullanımı için 
Chromebooks sağlar.

Öğretmenlerin yüksek motivasyonu beni çok 
şaşırttı, daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. 
Öğretmenlerin hepsi çok ilgililerdi ve öğrencilerin soru 
ve problemlerine her zaman vakit ayırdılar.

 
Sina Dommann, İsviçre



Emoke Zakor
Romanya – Brisbane‘de eğitim aldı

Buraya geldiğimden beri İngilizcem 
çok gelişti. İlk başladığımda 
özgüvenim yoktu, konuşurken 
heyecanlanıyordum ama şu an 
daha iyiyim. Umarım Cambridge’e 
giderim, sonrasında IELTS 
sınavına girerim, bunun için çok 
heyecanlıyım.
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Mirko de Martini
İtalya – Dublin‘de eğitim aldı.

İngilizce öğrenmeye, bugünlerde 
bilinmesi gereken bir dil olduğu 
için karar verdim. Eğer çok uluslu 
bir şirkette çalışmak istiyorsanız 
gerçekten gerekli. Ancak buraya 
geldiğimde anladım ki İngilizce 
bilmenin en iyi yanı herkesle 
iletişim kurabiliyor olmanız. Kendi 
kültürünüzle sınırlı kalmayıp daha 
ileriye gidebiliyorsunuz. İngilizce‘yi 
sadece kariyer sebebiyle öğrendim 
ama şimdi iletişim kurmanın daha 
önemli olduğunu düşünüyorum.

ÖĞRENCİ 
BAŞARI 
HİKAYELERİ

Reimi Kubo
Japonya – Amerika‘da eğitim aldı.

Her zaman İngilizce öğrenmek 
istemiştim ve eşim Amerika’ya 
tayin olunca ben de bunu Kaplan 
International’a kaydolmak 
için bir fırsat olarak gördüm. 
İlk geldiğimde İngilizcem çok 
zayıftı. Hiçbir şey konuşamıyor 
ya da anlayamıyordum. Okulda 
öğrendiklerimi unutmuştum. Şimdi 
dil bilgim gelişiyor ve daha doğal 
ve özgüvenli konuşabiliyorum.”

Alejandro Contreras 
Venezuela – Bournemouth‘da eğitim 
aldı. 

Öğretmenlerim hakkında en 
sevdiğim şey benimle sanki 
İngilizmişim gibi konuşmaları. Bana 
sanki sokakta görüp konuştukları 
biri gibi davranıyorlar. Bu, ayak 
uydurması zorlu bir şey ama çok 
seviyorum. Sürekli gelişmem için 
uğraşmalarını ve beni her durumda 
desteklemelerini seviyorum.

Luis Felipe Tomaz de Souza 
Brezilya – Montrö‘de eğitim aldı

Bu deneyimi hayatım boyunca 
hatırlayacağım. Çok güzel anılar 
biriktirdim. Öğretmenler ve okul 
ekibi harika. Sadece Fransızca 
öğrenmekle kalmayıp aile olduğum 
arkadaşlar edindim. Bu fırsat için 
çok teşekkürler!

AFRİKA’DA KIZLARIN EĞİTİMİNE 
YARDIMCI OLUYORUZ
2013’ten beri Orta Afrika’daki kız 
çocuklarına daha iyi eğitim şartları 
sağlamaya yardımcı olmak için Plan 
International UK ile çalışıyoruz. 
Senegal’de Kaplan’ın yatırımı Plan 
International’ın 16 okuldaki 9-16 
yaş aralığında 1000 kız çocuğuna 
destek olmasını sağladı. Sierra 
Lone’da Afrikalı Kadın Eğitimciler 
Forumu’nun yönergesini takip 
ederek Plan International ile 483 
genç kadının öğretmen olmasına 
destek olmak için çalışıyoruz.

Kaplan’ın önceki öğrencilerinden 
Zuliana, ülkesi Sierra Lone’da 
gönüllü olarak Plan International 
ile çalışma fırsatı edindi ve Plan 
tarafından destek verilen bazı 
okulları ziyaret etti. Zuliana dedi ki: 

Sierra Leone’da Plan International ile 
vakit geçirmek hayatımı değiştiren bir 
tecrübe oldu ve bana yeni bir bakış açısı 
kattı. Sierra Leone’lu olmama rağmen 
etrafımda olanlardan ya da insanların, 
özellikle köydekilerin, yaşadığı günlük 
zorluklardan haberdar değildim. Öğrenci 
Öğretmenler daha iyi olmam ve asla 
umudumu kaybetmemem için bana 
ilham oldu. Ziyaretim tam anlamıyla güç 
vericiydi. 

SPONSORLUK VE GÖNÜLLÜ 
EĞİTMENLİK
RefuAid gibi vakıflarla çalışarak 
Suriye ve diğer sorunlu bölgelerdeki 
mültecilere okullarımızda eğitim 
almaları için sponsor olduk. Mülteci 
ve evsizlere eğitim veren gruplara 
online eğitim materyallerimiz için 
lisans sağlıyoruz. 

YERLİ TOPLULUKLARLA 
İLGİLENİYORUZ 
Yoksun topluluklar için gönüllü 
yardım kampanyaları düzenliyoruz. 
Vakıflara ve okullara tesislerimizi 
kullanma olanağı sunuyoruz. Bu 
sadece, ihtiyaç sahiplerine yardım 
etmekle kalmıyor, öğrencilerimizin 
de İngilizce konuşan bir toplulukla 
bağ kurmasına yardımcı oluyor. 
Geçen sene evsiz sığınaklarına 
yemek ve kıyafet sağladık, ev 
içi şiddet mağdurlarına temizlik 
malzemeleri topladık. 

KÜRESEL EĞİTİMCİ OLARAK 
SORUMLULUKLARIMIZ
80 senelik kuruluşundan beri Kaplan, ulaşılabilir eğitimi yaygınlaştırmak için çalışıyor. Kaplan’ın merkezinin bulunduğu 
Amerika’da Kaplan Eğitim Kuruluşu (KEF), 2006’dan beri ekonomik ve sosyal olarak dezavantajlı topluluklarda bulunan 
öğrencilerin Amerika’nın en iyi üniversitelerine yerleşmeleri için destek oluyor. Dünyanın diğer yerlerinde Kaplan 
International, eğitimin ve kariyer gelişiminin önündeki bariyeri yıkmak için vakıf ve kar amacı gütmeyen kuruluşlarla çalışıyor.



NEW PHOTO
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İDEAL KURSU 
SEÇİN
Hedefiniz ne olursa olsun, isteklerinize ve 
takviminize uyan bir dil kursu bulacaksınız, eğitim 
için ister birkaç haftanız ister bir senelik vaktiniz 
olsun, samimi ve deneyimli öğretmenlerimiz 
hızlı ve özgüvenli bir gelişim sağlamanıza 
yardımcı olacak.

KAPLAN İNGİLİZCE 
KURSLARI 
İngilizce seviyenizi yükseltmek mi istiyorsunuz? 
Belli bir sınava mı hazırlanmak istiyorsunuz? 
İngilizce konuşma akıcılığınızı mı geliştirmek 
istiyorsunuz? Yurt dışındaki vaktinizi 
değerlendirmek için esnek bir ders planı sizin için 
önemli mi? Hedeflerinize uyan bir programımız var.

ESNEK İNGİLİZCE KURSLARI
Her hafta başlayan ve çeşitli dil seviyelerine uygun 
Genel, Yarı Yoğun veya Yoğun İngilizce kurslarımız 
ile 1-52 haftalık eğitim alın. 

UZUN DÖNEM KURSLAR 
İngilizce akıcılığınızı artırırken yeni bir kültürü ve 
sizi çevreleyen şehri tanımak için birkaç ayınızı 
ayırın ve kariyer veya akademik hedeflerinize sizi 
bir adım daha yaklaştıracak kıymetli yetenekler 
edinin.

KURS YÜKSELTMELERİ
Daha fazla eğitim saati ya da birebir ders 
seçenekleri ile İngilizce paketinizi isteklerinize göre 
ve daha hızlı sonuç almak için özelleştirin. 

SINAVA HAZIRLIK KURSLARI
TOEFL®, IELTS, GRE®, GMAT® veya Cambridge 
İngilizce sınavlarında puanınızı yükseltmenize 
yardımcı olacak yetenekleri, stratejileri ve özgüveni 
edinin.  

ÖZEL İNGİLİZCE KURSLARI
İş İngilizcesi kurslarımızla işiniz için İngilizce 
öğrenin veya İngilizce Akademik Pathway 
kursumuzla akademik bir ortamda ihtiyacınız olacak 
münazara, sunum ve topluma konuşma için gereken 
İngilizce yetkinliğini edinin. 

ALPADIA İLE FRANSIZCA VE 
ALMANCA KURSLARI
ESNEK FRANSIZCA VE ALMANCA KURSLARI
Sene boyunca mevcut ve başlangıç seviyesinden 
başlayan Standart 20, Yoğun 25 ya da Premium 30 
esnek dil kurslarımızdan birini seçin.

SINAVA HAZIRLIK KURSLARI
Alpadia’da dil becerilerinizi geliştirin ve evinize 
resmi bir dil diplomasıyla dönün. DELF/DALF, TCF, 
TELC, Goethe-Institut veya TestDaF sınavlarından 
birine hazırlanın.

ÜNİVERSİTE PATHWAY KURSLARI 
Fransa, Almanya ve İsviçre’deki üniversite ortakları 
ile Alpadia Üniversite Pathway programı işletme, 
tasarım, mühendislik, finans, bilgi teknolojileri, 
medya, müzik ve daha fazla alanda gelişme 
olanağı tanır.
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K+ Course Books, gerçek hayat senaryolarına odaklanan güncel 
içerikleriyle size dil maceranızda rehberlik eder. İlgi çekici 
konular ve alıştırmalar, adım adım özgüveninizi artırmanıza 
yardımcı olur.  
Her iki haftada bir yeni bir kurs kitabına sahip olacaksınız.

  

Dil pratiği yaparken sosyalleşin. Hafta boyunca öğretmen 
merkezli kulüpler telaffuz ya da kelime dağarcığı gibi belli 
dil sorunlarına odaklanmanızı sağlar ya da yeni bir yetenek 
öğrenirken veya yemek ya da fotoğrafçılık gibi bir hobi 
edinirken dil pratiği yapabilirsiniz. K+ Learning Clubs Okuma, 
Münzara, Sohbet ve Yaşam Becerileri kulüplerini içerir.

Notlarınızı takip edin, online dil bilgisi kataloğunu tarayın 
ve bitirdiğiniz konuların özetini tekrar edin. Alıştırmalar, 
oyunlar ve sınavlar sınıfta kaydettiğiniz gelişimi pekiştirmenizi 
sağlayacak ve ödevleriniz ile alıştırmalar için anında geri 
bildirim alacaksınız.

Yeni dil bilgisi, telaffuz ve kelime alıştırmaları, interaktif sorular, 
videolar ve ses örnekleri ile sınıfta kaydettiğiniz gelişimin 
ötesine geçin. K+ Online Extra deneyiminizi güçlü ve zayıf 
yönlerinize göre tasarlayabilirsiniz. Ayrıca kaydettiğiniz gelişme 
otomatik olarak kişisel hesabınıza kaydedilir.

HARMANLANMIŞ 
İNGİLİZCE 
ÖĞRETİM SİSTEMİ 
Özel harmanlanmış öğretim sistemimiz uluslararası uzman 
bir ekip tarafından dijital, yazı odaklı ve kişiler arası eğitim 
metotlarının gücünü kapsayacak şekilde tasarlandı. 
Kitaplarımız, online kaynaklarımız ve kulüplerimiz öğrenmenizi 
hızlandırır; ister sınıfta, evde ya da her yerde. Kaplan’da 
eğitiminiz sonlansa bile K+ Online ve K+ Online Extra 
abonelikleriyle pratik yapmaya ve bilgilerinizi tazelemeye devam 
edebilirsiniz.

K+ CEFR (Ortak Avrupa Dil Kriterleri) seviyelerine uygundur.
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KAPLAN’IN İNGİLİZCE KURSLARINI 
NE ÖZEL KILAR?
Kaplan ile eğitim aldığınızda hızlı gelişme kaydetmeniz ve gerçek hayatta uygulabileceğiniz beceriler geliştirmeniz 
için tasarlanmış bazı özelliklerden faydalanırsınız. 

SEVİYE ATLAMA GARANTİSİ
Eğitim metotlarımıza çok güveniyoruz. Bu yüzden Amerika, İngiltere, İrlanda ve Kanada’da seçili 
Yoğun İngilizce kurslarımızda size bir söz veriyoruz. Bizimle 10 hafta eğitim alın, derslerinizin en az 
%95’ine katılım sağlayın ve ödevlerinizin hepsini tamamlayın. Böylece en az bir yetkinlik seviyesi 
atlayın. Eğer gereklilikleri sağlayıp hedefe ulaşamazsanız size ücretsiz dört haftalık ek eğitim teklif 
ediyoruz.

REAL ENGLISH 
Bir dilde orta seviyeden ileri seviyeye geçmek zor gelebilir. Bu yüzden Real English’i geliştirdik. 
İngilizcenizi sınıf seviyesinden gerçek hayat seviyesine çıkarmak için tasarlanmış özel bir 
sınıf oluşturduk. Sınıf arkadaşlarınızla birlikte okul dergisi, podcast kaydı ya da şehir rehberi 
tasarımı gibi projelerde yer alacaksınız. Liderlik rolünde yer almayı, yönetimi ve kendinizi ifade 
etmeyi öğreneceksiniz ve hepsini gerçek problemleri çözerken ve gerçek sonuçlar elde ederken 
İngilizcenizi kullanarak yapacaksınız.

KITE UYARLANABİLİR ONLINE DEĞERLENDİRME 
Kaplan’ın İngilizce Testi (KITE) cevaplarınıza uyarlanabilen ileri bir test sistemidir. Güçlü ve zayıf 
yönlerinize göre doğru bir çıkarım yapabilmek için siz ilerledikçe soruların zorluğu değişir. Bu sizi 
doğru sınıfa yerleştirmemizi ve ihtiyaçlarınıza uygun eğitim deneyimi yaşamanızı sağlar. KITE 
ile İngilizce seviyenizi evden çıkmadan önce, okula vardığınızda ya da seviye atlamaya hazır 
olduğunuzda değerlendirebiliriz. 

DİNLEME OKUMA DİL BİLGİSİ KONUŞMA YAZMA

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.

 
Dr. Bror Saxberg, M.D. Ph.D, 

K+ Live Kaplan’ın odaklı eğitim tecrübesinin en iyi taraflarını 
alarak evde eğitime imkan sağlayan bir harmanlanmış 
eğitim sistemidir. K+ Live, tecrübeli İngilizce öğretmenlerimiz 
tarafından sanal sınıf derslerini offline materyal, online 
kaynaklar ve çalışma kulüplerini içeren özel bir paketi 
birleştirir.
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ESNEK İNGİLİZCE KURSLARI UZUN DÖNEM İNGİLİZCE 
KURSLARI
AKADEMİK SÖMESTİR VE AKADEMİK YIL 
Kendinizi İngilizce konuşulan bir ülkede geliştirmek ve şehri tanımak istiyorsanız Akademik 
Sömestir ve Akademik Yıl kurslarımız sizin için ideal. 5-8 aylık kurslar ile İngilizcenizi 
geliştirecek, geleceğiniz için değerli beceriler edinecek ve gerçek bir yerli gibi yaşayacaksınız. 

Akademik Sömestir kursumuz 5 ya da 6 aylık, Akademik Yıl kursumuz ise iki ara tatil ile 8 
aylık. İki kurs da Yarı Yoğun. Böylece eğitim vaktinizle yeni bir şehri keşif arasında denge 
kurabilirsiniz.  
Akademik Yıl ve Sömestir kursları sene boyunca düzenli başlangıç tarihlerine sahiptir. Detaylar için  kaplan.do/enpl21 
adresini ziyaret edin. 
Amerika‘da öğrenciler haftada en az 3 saat K+ Eğitim Kulüplerine katılmak zorundadır. 
Avustralya ve Yeni Zelanda‘da kurslar haftada en az 20 saat yüz yüze iletişim içerir. 

KURS YÜKSELTMELERİ
YOĞUN VE ÇOK YOĞUN 
YÜKSELTMELER
Haftada ek 6 saatlik dil eğitimi için yoğun 
yükseltmeyi ya da ek 9 saatlik eğitim için çok yoğun 
yükseltmeyi seçin. *İsterseniz bütün eğitiminiz 
boyunca kursunuzu yükseltin ya da bir süreliğine 
yoğunlaştırıp sonra tekrar azaltın. 
 
Yoğun bir kurs seçtiğinizde proje bazlı eğitim içeren 
Real English kursumuzdan ve Seviye Atlama Garantisi 
sözümüzden yararlanırsınız.
*Çok yoğun yükseltme sadece İngiltere‘de geçerlidir. 

BİREBİR DERSLER –  
OKULDA VEYA ONLINE
Yurt dışında geçirdiğiniz vaktin tümünde yoğun 
birebir dil eğitimi istiyorsanız, normal okul saatleri 
dışında eğitim almanız gerekiyorsa ya da kritik 
bir sınav için biraz yardıma ihtiyacınız varsa 
hedefinize ulaşmanız için size kişiselleştirilmiş 
eğitim sunuyoruz. Kursunuza kaydolurken birebir 
ders paketi seçin ya da kaldığınız süre boyunca okul 
çalışanlarından özel dersle ilgili bilgi alın.

İstenildiği takdirde 2 veya 3 kişilik gruplar için de 
derslerimiz mevcuttur. 

BİLİYOR MUYDUNUZ?
Vize kurallarına göre Akademik 
Sömestir programında iki farklı 
uzunlukta eğitim mevcut. 
Hangisinin size uygun olduğunu 
öğrenmek için bir Kaplan 
temsilcisine başvurun.
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REAL ENGLISH 
Real English özel beceriler dersi, sınıf dışında 
İngilizcenizi kullanmanız için gereken kritik 
dil becerilerini geliştirmenize yardımcı olur. 

SEVİYE ATLAMA GARANTİSİ
Seçili Yoğun İngilizce kurslarımızda derslerinizin en 
az %95’ine katılım sağlayıp ödevlerinizin hepsini 
tamamladığınzda her 10 haftada bir yetkinlik seviyesi 
atlayacağınıza söz veriyoruz. Eğer gereklilikleri sağlayıp 
hedefe ulaşamazsanız size ücretsiz dört haftalık ek 
eğitim teklif ediyoruz.
Garantili Gelişim sadece Amerika, Kanada, İngiltere ve İrlanda‘da 
geçerlidir.

GENEL İNGİLİZCE YARI YOĞUN İNGİLİZCE* YOĞUN İNGİLİZCE † 

20 İNGİLİZCE DERSİ
Temel İngilizce becerilerinizi geliştirin: Okuma, 
yazma, dil bilgisi, kelime dağarcılığı, konuşma 
ve telaffuz 

15 SAAT

K+ ONLINE
İnteraktif online eğitim materyallerine erişim 

5.25 SAAT

K+ EĞİTİM KULÜPLERİ**
Dil becerilerini geliştirmek için öğretmen merkezli 
eğitim seansları

K+ ONLINE EXTRA
Bireysel çalışma için ek online eğitim 
materyallerine sınırsız erişim

ÖZEL BECERİ DERSLERİ
Kelime, İş İngilizcesi veya yerel kültür gibi belirli 
bir beceriyi geliştirmeye odaklanın.

6 SAAT

REAL ENGLISH
Sınıf dışında İngilizce kullanımı için gereken önemli dil 
becerilerini edinin.

SEVİYE ATLAMA GARANTİSİ
Seçili Yoğun İngilizce kurslarımızda her 10 haftada bir 
yetkinlik seviyesi atlayacağınıza söz veriyoruz veya ücretsiz 
dört haftalık ek eğitim veriyoruz. 
Sadece Amerika, Kanada, İngiltere ve İrlanda‘da geçerlidir.

K+ LIVE
Çevrim dışı materyaller, online kaynaklar ve çalışma 
kulüplerinden oluşan özel bir paket ile beraber sanal sınıf 
dersleri.

HAFTALIK TOPLAM SAAT 15 20.25 26.25

*Yarı Yoğun İngilizce, Auckland okulumuzda Genel İngilizce olarak geçer. 
**Amerika‘da öğrenciler haftada en az 3 saat K+ Learning Clubs‘a katılmak zorundadır. 
† Avustralya ve Yeni Zelanda‘da kurslar haftada en az 20 saat yüz yüze etkileşim içerir.

SENİN ZAMANIN, SENİN SEÇİMİN
Çalışmaya istediğiniz zaman başlayın. Kurslar her hafta başlar. 
Bizimle 1-52 hafta arası eğitim alın, ihtiyaç ve hedeflerinize 
uygun seviyedeki akademik yoğunluğu seçin. İster sınıf vaktinizi 
en yoğun seviyeye çıkarın, ister eğitiminizi bol dinlenme 
zamanıyla dengeleyin. 

TÜM SEVİYELERE UYGUN
Esnek dil kurslarımız başlangıçtan ileri seviyeye kadar tüm 
seviyeler için uygundur. Bazı kurslarımızda başlangıç seviyesi 
için belirli başlangıç tarihleri bulunmaktadır.

 

BELİRLİ BECERİLERİ GELİŞTİRİN
Size en çok hitap eden konularda terim ve dil bilgisi öğrenin; 
telaffuzdan iş İngilizcesine kadar. İngilizcenizi sınıftan çıkarıp 
gerçek hayatta kullanmak için Real English özel beceriler 
sınıfımıza kaydolun.  

DAHA FAZLA ÇALIŞ, DAHA FAZLA ÖĞREN 
Bizimle ne kadar çok eğitim alırsanız o kadar çok öğrenir ve 
gelişirsiniz. Hedeflerinize düşündüğünüzden çok daha çabuk 
ulaşın.

ONLINE EĞİTİM
Tecrübeli öğretmenlerimiz tarafından verilen online derslerimiz, çalışma kulüpleri, online 
kaynaklar ve sanal sosyal programdan oluşan eşsiz bir paketten oluşur. Öngörülmedik 
koşullar sebebiyle okullarımıza seyahat edemezseniz okullarımız tekrar açılana kadar 
online derslerimize devam edebilirsiniz. 
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Kaplan, öğrencileri en önemli sınavlara hazırlayan 80 yıllık bir geçmişe sahip. Bizim için her şey burada başladı. Doğru İngilizce 
becerilerinin kariyerinize yapacağı katkının farkını biliyoruz. Kurslarımız TOEFL®, IELTS, Cambridge Assessment English, GRE® veya 
GMAT® gibi sınavlarda hedeflediğiniz sonuçları elde etmeniz için sizi hazırlayacak..

İNGİLİZCE SINAVA HAZIRLIK KURSLARI

Kitap ücretleri kurs ücretine dahildir.  TOEFL iBT ® sınav ücreti kurs ücretine dahil değildir.
Varış öncesi seviye testi gerekebilir ve Kaplan temsilciniz tarafından ayarlanabilir.
TOEFL ® ve TOEFL iBT  ® Eğitici Test Hizmeti (ETS)‘nin kayıtlı markalarıdır..
*Yarı zamanlı kurslar Amerika‘da en fazla 12 haftadır.

Kitap ücretleri kurs ücretine dahildir ancak sınav ücreti dahil değildir. 
Test adları ilgili sahiplerin ticari markalarıdır.
*Daha Yüksek Puan Garantisi’ne hak kazanmak için aşağıdaki koşulları sağlamalısınız:
• Gereken saatlere %100 katılım 
• Alıştırma sınavlarının verilen son tarihe kadar tamamlanması
• İlgili sınav kursuna ilk kez kayıt olmuş olmaları
• Diğer koşulları Kaplan temsilcinizden öğrenebilirsiniz

TOEFL IBT® VE AKADEMİK İNGİLİZCE
NEDEN BU KURSU SEÇMELİYİM?
Eğer Amerika’daki üniversitelerde okumak istiyorsanız TOEFL® 
en çok kabul gören sınavdır. Bu kurs, Akademik İngilizce ve 
TOEFL® sınavında başarı göstermeniz için gereken sınav 
tekniklerini öğretir. TOEFL IBT (İnternet üzerinden) dört temel 
İngilizce becerisini ölçer: okuma, yazma, dinleme ve konuşma. 
Konuşma becerisinin ölçülmediği yazılı sınavdan(paper-based 
test) daha uzun sürer.

TOEFL IBT® VE AKADEMİK İNGİLİZCE – YARI ZAMANLI

TOEFL IBT® VE AKADEMİK İNGİLİZCE – TAM ZAMANLI

GRE® VE GMAT®

NEDEN BU KURSU SEÇMELİYİM?
Amerika’da yüksek lisans veya doktoraya başvuruyorsanız 
bu sınavları almanız gerekir. Kaplan’ın GMAT® ve GRE® 
programlarını bitiren öğrenciler,  işletme ya da yüksek lisans 
okullarına diğer kursları bitirenlerden daha yüksek kabul oranına 
sahiptir.  

Kaplan Daha Yüksek Puan Garantisi sunuyor.* Kaplan’da bu 
garantiye sahip bir programla hazırlandığınızda sınavınızda daha 
yüksek puan garantisi veriyoruz. Eğer yapamazsanız hazırlığınıza 
ücretsiz devam edebilir ya da paranızı iade alabilirsiniz.

HER HAFTA

HER HAFTA

HER HAFTA

NE KADAR SÜRER?

NE KADAR SÜRER?

BAŞLANGIÇ SEVİYELERİ NELERDİR?

BAŞLANGIÇ SEVİYELERİ NELERDİR?

NE ZAMAN BAŞLAYABİLİRİM?

NE ZAMAN BAŞLAYABİLİRİM?

1-16 hafta arası eğitim alın*

12 hafta eğitim alın

TOEFL iBT ® 55 veya test öncesi yeterlilik

TOEFL iBT ® 77’ye sahip kolej veya üniversite mezunu olma şartı

Dersler her hafta başlar.

Başlangıç tarihleri okullara göre değişmektedir. Detaylar için 
lütfen kaplan.do/gregmat adresindeki fiyat listemize göz atın.

20 TOEFL iBT® ve Akademik İngilizce Dersleri
Akademik İngilizce becerilerinizi geliştirmek için sözlü 
beceriler ve sınav stratejileri

20 TOEFL iBT® ve Akademik İngilizce Dersleri
Akademik İngilizce becerilerinizi geliştirmek için sözlü 
beceriler ve sınav stratejileri

GRE®

Kursunuz sınıf dersleri, yapılandırılmış bilgisayardan 
çalışma simülasyonları ve saatlik eğitim parçalarını 
içermektedir. Böylece Amerika’da yüksek lisans ya da 
doktoraya başvurmak için gereken en yüksek puanlara sahip 
olacaksınız.7 Yapısal Öğrenim Oturumları

Geri bildirim, ek çalışma ve kütüphane materyalleri içeren 
TOEFL iBT® bilgisayar simülasyonları

8 TOEFL iBT ve Akademik İngilizce özel beceri 
dersleri

GMAT®

Amerika’da bir MBA programına başvurmaya gereken başarı 
için kendinize en iyi şansı verin.  GMAT ® kursu sınıf içi 
dersleri, yapılandırılmış bilgisayar çalışma simülasyonları ve 
saatlik eğitim bileşenlerini içerir.
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SINAVA HAZIRLIK KURSLARI

* İngiltere ve İrlanda’da bu 20 IELTS 
Hazırlık dersi ve 8 Özel Beceri dersinden 
oluşmaktadır.
Varış öncesi seviye testi gerekebilir ve 
Kaplan temsilciniz tarafından ayarlanabilir.
Sınav tarihini dahil etmek için ek 
konaklama ücreti gerekebilir. 
Cambridge sınav ücretleri kurs ücretine 
dahil değildir.
Her okulda hangi Cambridge seviyelerinin 
mevcut olduğunu öğrenmek için Kaplan 
temsilcinizle iletişime geçin.*İngiltere ve İrlanda’da bu 20 IELTS Hazırlık dersleri ve 8 Özel Beceri dersinden 

oluşmaktadır.
Varış öncesi seviye testi gerekebilir ve Kaplan temsilciniz tarafından ayarlanabilir.
IELTS sınav ücretleri kurs ücretine dahil değildir.

IELTS
NEDEN BU KURSU SEÇMELİYİM?
Yabancı ülkelerde yüksek öğretim, üniversite ya da iş düşünenler 
için bu kurs mükemmel bir hazırlık sağlayacak. IELTS en popüler 
İngilizce yeterlilik sınavı, özellikle İngiltere, İrlanda, Avustralya, 
Yeni Zelanda veya Kanada’ya gitmeyi düşünüyorsanız.

CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH
NEDEN BU KURSU SEÇMELİYİM?
3 seviye Cambridge sınavı sunuyoruz (B2 First, C1 Advanced, 
C2 Proficiency). Bu sayede yetenek ve hedeflerinize uyan sınavı 
kolaylıkla seçebilirsiniz. Bu kurs, dünyadaki en iyi şirket ve eğitim 
kuruluşları tarafından kabul edilen bir sertifika için sizi hazırlar.

HER HAFTA HER HAFTA

YOĞUN VEYA TAMAMLAYICI DERSLERİNİZE EK OLARAK

VEYA DERSLERİNİZE EK OLARAK

NE KADAR SÜRER?

NE KADAR SÜRER?

BAŞLANGIÇ SEVİYELERİ NELERDİR?

BAŞLANGIÇ SEVİYELERİ NELERDİR?

NE ZAMAN BAŞLAYABİLİRİM?

NE ZAMAN BAŞLAYABİLİRİM?

8 IELTS Hazırlık Dersleri
IELTS sınavının bütün bölümlerinde yardımcı olması için 
sözlü beceriler ve sınav stratejileri

1-24 hafta arası eğitim alın (okula bağlı olarak)

2-12 hafta arası eğitim alın (okula bağlı olarak)

Orta seviyeden ileri seviyeye kadar (16. sayfaya göz atın)

Orta seviyeden ileri seviyeye kadar (16. sayfaya göz atın)

Başlangıç tarihleri okullara göre değişmektedir.

Başlangıç tarihleri okullara göre değişmektedir. Detaylar için 
lütfen kaplan.do/cea
 adresindeki fiyat listemize göz atın.

IELTS TAMAMLAYICI KURS: 
20 İngilizce Dersleri
Okuma, yazma, dinleme, konuşma ve dil bilgisi yoluyla 
harmanlanmış beceri yaklaşımı

IELTS YOĞUN KURS:
28 IELTS Hazırlık Dersleri*
IELTS sınavının bütün bölümlerinde yardımcı olması için 
sözlü beceriler ve sınav stratejileri

28 Cambridge İngilizce Hazırlık Dersleri*
Cambridge sınavının bütün bölümlerinde yardımcı olması 
için sözlü beceriler ve sınav stratejileri

K+ Eğitim Materyalleri
Daha fazla bilgi için 14. sayfaya göz atın

K+ Eğitim Materyalleri
Daha fazla bilgi için 14. sayfaya göz atın
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KURS HAKKINDA BİLGİLER
Dersler ne kadar sürüyor? 45 dakika 
Yaşım kaç olmalı? En az 16 yaşında olmalısınız
Sınıflarınız ortalama kaç kişilik? TOEFL iBT®, IELTS, 
Cambridge: Ortalama 12, en fazla 15
GRE® and GMAT®: Ortalama 15, en fazla 30
Nerede eğitim alabilirim? 14. sayfaya göz atın

Sınav günü geldiğinde kendinizi özgüvenli ve hazır 
hissedeceksiniz. Hangi sınavı alırsanız alın size özel 
hazırlık kurslarımız ve eğitim materyallerimiz ile en iyi 
puanınızı yapabilmeniz için gereken doğru stratejileri size 
sağlayacağız.
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ÖZEL İNGİLİZCE KURSLARI

AKADEMİK AMAÇLAR İÇİN İNGİLİZCE
(KANADA, AVUSTRALYA & YENİ ZELANDA)

Gerekli dil becerilerini ve yüksek lisans için öğrenme tekniklerini 
keşfedin, İngilizce konuşulan bir ortamda akademik beklentilerin 
neler olduğunu öğrenin ve Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda’daki 
üniversite, kolej ve partner enstitü programlarından birine 
hazırlanın.

Özelleştirilmiş yazma alıştırmaları, sınıf içi oyunlar ve iş hayatına 
özel workshoplar ile uluslararası bir şirkette nasıl iletişim 
kurulacağını öğrenin. 

İş için İngilizce’ye yoğunlaşmak isterseniz Yoğun İş İngilizcesi 
kursumuza geçiş yapabilirsiniz. 20 İş İngilizcesi dersi ve 8 özel 
beceri dersi alacaksınız.

TAMAMLAYICI İŞ İNGİLİZCESİ

İş dünyasında ya da yükseköğreniminizde başarılı olmanız için gereken özel İngilizce becerilerini 
edinin. Seçtiğiniz alana özel tasarlanan alıştırmalar ile İngilizce öğrenin. 

DERSLERİNİZE EK OLARAK

K+ Eğitim Kulüpleri
Dil becerilerini geliştirmek için öğretmen merkezli dersler

K+ Online
İnteraktif online çalışma materyallerine erişim

K+ Online Extra
Bireysel çalışma için ek online çalışma materyallerine sınırsız erişim

8 Özel Beceri Dersleri
İngilizcenin anahtar konseptlerine odaklanan alıştırmalar 
ile iş ve uluslararası iş durumlarına özel İngilizce becerileri 
geliştirin.
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20 Genel İngilizce dersleri
Temel İngilizce becerilerinizi geliştirin: Okuma, yazma, dil bilgisi, kelime dağarcığı, konuşma ve telaffuz eğitimi
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8 Akademik Amaçlar İçin İngilizce Dersleri
İngilizcenin anahtar konseptlerine odaklanan alıştırmalar 
ile İngilizce konuşulan akademik dünyaya özel İngilizce 
becerileri geliştirin.
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*Amerika ve Kanada‘da en az Orta-Üst seviyede olmalıdır.
**Kurs uzunluğu seçtiğiniz ülkedeki vize uygulamalarına göre değişiklik gösterebilir.

NE KADAR SÜRER?

BAŞLANGIÇ SEVİYELERİ NELERDİR?

NE ZAMAN BAŞLAYABİLİRİM?

1-52 hafta arası eğitim alın (okula göre değişir)**

Orta seviye ve üzeri*

Minimum yaş: 
16

Uygun olduğu yerler:
Sayfa 44’teki okul listemize göz atınız

Kurslar her hafta başlar

*Üniversite ve partner kolejlerimize transfer yapabilmek için öğrenciler en az 5 hafta eğitim 
almalıdır. 

NE KADAR SÜRER?

BAŞLANGIÇ SEVİYELERİ NELERDİR?

NE ZAMAN BAŞLAYABİLİRİM?

Her seviye için 10 hafta*

Orta-Üst veya IELTS 5.5

Minimum yaş: 
16

Uygun olduğu yerler:
Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda

Başlangıç tarihleri okullara göre değişmektedir. Detaylar için 
lütfen fiyat listemize göz atın. 

SINIRSIZ



ALPADIA DİL OKULLARI İLE FRANSIZCA VE 
ALMANCA ÖĞREN
Alpadia, 20 yılı aşkın tecrübesiyle İsviçre kalitesinde dil eğitimini macera ve eğlence ile birleştiriyor. Etkili ve dinamik eğitim 
tekniklerimiz; Berlin, Lyon, Freiburg ve Montrö’deki Fransızca ve Almanca okullarımızın ortalama sınav başarı oranını %97’e 
çıkarıyor.

NASIL EĞİTİM VERİYORUZ
Dil öğretme yaklaşımımız gerçek dünya 
için akıcılık kazandırmak; sadece 
sınıfta alıştırmaları tamamlamak ve 
kelimelerin üzerinden geçmek değil. 
CEFR’i (Avrupa Ortak Dil Kriterleri) takip 
ederek sınıflarımızda FLE (Yabancı Dil 
Olarak Fransızca) ve DaF (Yabancı Dil 
Olarak Almanca) gibi bilinen çeşitli 
metotlar kullanıyoruz ve şehirlerimizin 
bulunduğu haber, film ve yerel 
festivalleri referans alıyoruz. 

YETENEKLİ ÖĞRETMENLERİMİZ
Öğretmenlerimizi derecelerine göre ve 
aşağıdaki kriterlere göre seçiyoruz:

• Yurt dışında yabancı dil eğitimi 
tecrübesi

• Eğlenceli ve interaktif ders 
verebilmek için heyecan ve yetenek

• Öğrencilere gösterdikleri ilgi

• Uzun süreli gelişimi garanti eden 
canlı ve özgün eğitim stili 

GELİŞİMİNİZ 
Varış öncesi, online dil yerleştirme 
sınavımız, size uygun Fransızca veya 
Almanca seviyesinde başlamanızı 
sağlar. Kursa başladığınızda 
gelişiminizi gözlemlemek için her 
cuma sınava gireceksiniz. Ayrıca 
öğretmeninizin çalışmanızla ilgili 
yorumlarını ve geliştirebileceğiniz 
potansiyel alanları içeren haftalık bir 
geri bildirim formu alacaksınız. Siz ya 
da öğretmeniniz bir seviye atlamaya 
hazır olduğunuzu düşündüğünde bu 
konuyu konuşup eğitiminizin için en iyi 
kararı alacaksınız. 

YOĞUN PRATİK 
Dil öğrenimi sınıfta olduğu kadar sınıf 
dışında da gerçekleşir. Çeşitli ders 
sonrası aktiviteler ve yakın şehirlere, 
müzelere ve önemli yerlere yapılan 
geziler, derste öğrendiklerinizi gerçek 

hayatta kullanma imkanı sunarken 
yeni arkadaşlar edinmenizi ve şehri 
keşfetmenizi sağlar.

WORKSHOPLAR VE 
MASTERCLASSLAR
Yurt dışında yaşamaya alışmanız ve 
bizimle eğitiminizi tamamladığınızda 
karşılaşabileceğiniz durumlara 
hazırlanmanız için aşağıdaki 
konularda her hafta workshoplar ve 
masterclasslar düzenliyoruz:

• Banka hesabı açma

• Sigorta poliçeleri alma

• Özgeçmiş hazırlama

• Bir iş görüşmesine hazırlanma

• Vergi bildirimi formu doldurma

• Sözlü sunum yapma 

• Akademik bir sınava hazırlanma

Bir ay boyunca Lyon’daydım ve burayı çok sevdim! Yaşamak ve eğitim almak için ideal bir şehir gibi göründüğünden Lyon’u seçtim ve 
gerçekten haklıymışım. Yapacak çok şey var (ilgi çekici birçok müze var) ve okuldan arkadaşlarla gece dışarı çıkmak için harika bir şehir. Aile 
yanında kaldım; Fransızca pratiği yapmak için en iyi konaklama seçeneğiydi. Dersler ilgi çekici ve yararlıydı, öğretmenler de oldukça iyiydi. 
En önemlisi de dünyanın her yanından bir sürü öğrenciyle tanıştım.

 
Alice, Alpadia Lyon‘da Fransızca eğitimi aldı.
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Alpadia’nın esnek Fransızca ve Almanca kursları bütün seviyelerden öğrencilerimiz için uygundur. Çeşitli kurs seçenekleri ve 
yoğunluk dereceleri ile kişisel ihtiyaçlarınıza ve hedeflerinize en uygun kursu seçebilirsiniz. 

Seviyeler: Başlangıçtan İleriye A1*-C1
Kurs süresi: 1-48 hafta arası

Başlangıç tarihleri: Sene boyunca her pazartesi
Minimum Yaş: 16

*Yeni başlayanlar için belirli başlangıç tarihleri > A1

KURS YÜKSELTMELERİ
ÖZEL & ONLINE DERSLER
Geliştirmek istediğiniz beceriler üzerine çalışın. Kendi 
hızınızda ve hedeflerine uygun gelişim gösterin. Özel dersler, 
seçtiğiniz alana özel iletişim durumlarına sizi hazırlamak 
için kültür, iş sektörü, finans ve tıp alanlarını içeren konuları 
kapsar. İster okulda birebir ders alın isterseniz ev veya 
ofisinizin konforunda online alın. Başlangıç tarihleri yıl 
boyunca mevcuttur.*
*Temmuz ve Ağustos hariç.

HAREKET HALİNDE DİLLER
Staj, iş ve gönüllülük programlarıyla eğitiminizi ileriye taşıyın. 
İster turizm, muhasebe, spor ister tasarım ile ilgilenin; 
profesyonel ve kişisel gelişiminize katkı sağlayacak teklifler 
yapabilecek yerel bağlantılarımız mevcut.

DİLLER VE İŞ TECRÜBESİ 
Yabancı bir dilde günlük iş koşullarına adapte olurken 
dilinizi önemli ölçüde geliştirin. Alpadia becerilerinize uygun 
şirketleri bulmakta size yardımcı olacak.

En az B2 seviyesi – Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) ve İsviçre 
vatandaşları, ikamet edenler ya da iş vizesi sahipleri.

DİLLER VE STAJ 
Profesyonel bir ortamda çalışırken dil pratiği yapın. Alpadia, 

özgeçmiş hazırlamakta, mülakat sürecine hazırlanmanıza 
kadar her adımda sizinle olacak.

En az B2 seviyesi – Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) ve İsviçre 
vatandaşları, ikamet edenler ya da iş vizesi sahipleri.

DİLLER VE GÖNÜLLÜLÜK  
Dil becerilerinizi geliştirirken kendinizi önemli bir göreve 
adayın. Alpadia size ilham verecek bir proje bulacak ve 
gönüllülük programına katılmanızda size rehber olacak. 

En az B1 seviyesi – Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) ve İsviçre 
vatandaşları, ikamet edenler ya da iş vizesi sahipleri.

ESNEK FRANSIZCA VE ALMANCA KURSU

COMBI 5 & 10 KURSLARI
Combi kursları, dil hakkında daha derin bilgi edinmeniz 
için özel derslerle grup eğitimini birleştirmenizi sağlar. 
Diğer öğrencilerle 20 standart dil dersi alın ve size özel 
hazırlanan alıştırmaları tamamlayacağınız ek 5 veya 10 
özel ders alın. Başlangıç tarihleri yıl boyunca her pazartesi 
mevcuttur. 

EACH WEEK YOU RECEIVE: STANDART 20 YOĞUN 25 PREMIUM 30

HER HAFTA: Genel dil becerilerinizi 
geliştirirken yeni 
bir şehri doya doya 
keşfedecek vakte sahip 
olun.

Standart 20 kursundan 
daha yoğun, haftalık ek 
5 sözlü iletişim dersi 
içeriyor.

Çalışma zamanınızı 
mini grupta haftalık ek 
5 yazılı iletişim dersi ile 
en üst düzeye çıkartın.

20 STANDART DİL DERSİ 
Temel dil becerilerini geliştirin: Okuma, 
yazma, dil bilgisi, kelime dağarcığı, konuşma 
ve telaffuz
1 ders = 45 dakika

15 SAAT †

+5 SÖZLÜ İLETİŞİM DERSLERİ  
Rol oyunları ve simülasyon alıştırmaları ile 
konuşma becerilerinizi geliştirip pratik yapın

5.25 SAAT

+5 YAZILI İLETİŞİM DERSLERİ
En fazla 8 kişilik mini gruplarda yazma 
becerilerinizi geliştirin.

+3.75 SAAT
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FRANSIZ ÇALIŞMALARI DİPLOMASI
150’yi aşkın ülkede resmi olarak tanınan DELF/DALF diplomaları 
akademik ve profesyonel alanlarda popülerdir. Sınavlar, 
Montrö ve Lyon’daki Alpadia okullarımıza yakın mesafede 
bulunan bölgesel sınav merkezlerinde senede üç kez belirli 
tarihlerde yapılır.

FRANSIZ DİL OKULLARI SINAVI
DELF/DALF’tan sonra, TCF, Fransızca eğitim veren okullarda 
en çok girilen sınavdır. Montrö ve Lyon okullarımız TCF sınav 
merkezleridir. Sınav, her okulda senede 7-8 defa açılmaktadır.

AVRUPA DİL SERTİFİKALARI
TELC GmbH Almanya’da devamlı eğitim veren en büyük şirket 
olan Alman Yetişkin Eğitim Birliği’nin bir dalıdır. Berlin ve 
Freiburg Alpadia okullarımız TELC onaylı sınav merkezleridir 
ve B1/B2/C1/C2 seviyeleri için aylık TELC sınav hazırlık 
kursları sunar. 

FRANSIZCA VE ALMANCA SINAVA 
HAZIRLIK KURSLARI 
Çeşitli kurs seçenekleri ve yoğunluk dereceleri ile kişisel ihtiyaçlarınıza ve hedeflerinize en uygun programı sunuyoruz.

YURT DIŞINDA ALMAN DİLİ VE KÜLTÜRÜ 
TANITMA
Goethe-Institut sınavları, uluslararası tanınmış işverenler 
ve devamlı eğitim enstitüleri tarafından başarı kanıtı olarak 
tanınan sınavlardır. Alpadia Berlin her ay B2/C1 seviyeleri için 
Goethe-Zertifikat hazırlık kursu sunar.

YABANCI DİL OLARAK ALMANCA SINAVI
TestDaF ve TELC, Almanya’da University Pathway programımıza 
girmek isteyenler için tavsiye edilen sınavlardır. TestDaF Berlin 
okulumuzda senede 5 kere yapılır.

HER HAFTA

10 SINAVA HAZIRLIK DERSİ
Seçtiğiniz Fransızca ve Almanca sınavında başarılı olmanızda size yardımcı olacak dil ve sınav stratejileri

20 STANDART DİL DERSİ 
Temel dil becerilerinizi geliştirin: Okuma, yazma, dil bilgisi, kelime dağarcığı, konuşma ve telaffuz eğitimi 

SINAVA HAZIRLIK 30

Sara, İtalya
Lyon‘da eğitim aldı

Alpadia tarafından düzenlenen Fransızca kurslarıyla 
alakalı güzel yorumlar aldım. Fransızcamı geliştirmek 
temel hedefimdi. Bu yüzden kayıt oldum ve gerçekten 
çok memnun kaldım. Dersler motive edici, eğlenceli, 
zengindi ve çok şey öğrendim. Öğretmenler de çok ilgiliydi! 
Fransızca ve Fransa ile ilgili her zaman tutkulu oldum. Bu 
yüzden Fransa’daki en güzel şehirlerden biri olan Lyon‘u 
keşfetmekten memnun oldum. Lyon’un birkaç günde 
gezilebilecek küçük bir şehir olduğunu düşünüyordum ama 
yanılmışım. Her şeyin harika olduğu güzel bir şehir. Yapacak 
çok şey var; kültür turundan doğaya, spor ve nehir kenarı 
yürüyüşlerine kadar. Mutfağı da beni oldukça etkiledi. Her 
şey mükemmel!

 

Mari, Japonya
Freiburg‘da eğitim aldı

Freiburg’a gelişim çok kolaydı çünkü şehir Frankfurt’a 
çok yakın. Şehre uzun yol otobüsüyle geldim çünkü daha 
ekonomik. Daire çok temizdi ve çok güzel döşenmişti. 
Konumu da güzeldi. Tramvayı kullanarak kolayca 
ulaşabilirsiniz. Freiburg çok güzel bir şehir. Ne çok büyük ne 
çok küçük ve her yere ulaşım çok rahat. Buradaki yaşamı 
çok seviyorum. Bu yüzden ikinci kez geldim. Dersler, 
öğretmenler tarafından yürütülüyor. Dil bilgisi öğrenirken 
çok eğleniyoruz ve diğer öğrencilerle konuşma fırsatımız 
oluyor. Bunu sevdim.
Burada çok İsviçreli öğrenci var ama benle Almanca 
konuşuyorlar. Çok iyi anlaşıyoruz, özellikle Almancam 
mükemmel olmamasına rağmen artık konuşmaktan 
çekinmiyorum.
Dil kursumdan sonra Almanya’da bir iş bulmayı çok isterim. 
Haftaya Bavaria’da bir iş mükalatım var!
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ÖN 
DEĞERLENDİRME 

 
1 HAFTA

ÜNİVERSİTE 
BAŞVURU CLA B

12-16 HAFTA 

VİZE  
BAŞVURUSU C 

 
8-12 HAFTA

DİL KURSLARI

 
1-48 HAFTA

C1-SINAVI
GİRİŞ SINAVINA 

HAZIRLIK D

4-8 HAFTA

ÜNİVERSİTEYE 
YERLEŞTİRME

6-8 HAFTA

AKADEMİK PATHWAY PROGRAMI
Alpadia, yabancı öğrencilere çeşitli devlet ve özel üniversitelerine kolay geçiş imkanı sunar. Akademik Pathway programımız 
üniversite başvuru sürecinde size rehber olacaktır. Vize başvurularınıza, üniversite kayıt sürecinize ve tabi ki dil öğrenmenize 
yardım edeceğiz.

NEDEN AKADEMİK PATHWAY PROGRAMINI 
SEÇMELİYİM?
• 20.000’den fazla bölüm sunan 400’ü aşkın devlet 

üniversitesine ve özel üniversiteye erişim sağlayın. Direkt 
üniversite giriş sınavına girmeyenler 40’ın üzerinde devlet ve 
özel Studienkollegs’e erişebilir.

• Akademik çalışmalarınızda gereken seviyeye gelmeniz için 
özel tasarlanmış dil kurslarından faydalanın.

• Üniversite başvuru, vize başvuru ve üniversite yerleştirme 
sürecinde uzman yardımlarından ve görüşlerinden 
faydalanın.

ALMANYA KARİYER PATHWAY PROGRAMI
Almanya Alman iş piyasasını uluslararası profesyonellere açarak yetenekli işçi ve uzmanların göçlerini kolaylaştırır. Almanların dinamik 
iş ortamlarına giriş herkesi cezbetse de ana dili Almanca olmayanlar için bu süreç zorlu ve korkutucu olabilir.

 

Kariyer Pathway Programımızı Alman iş piyasasına kolaylıkla girmenize yardımcı olması için tasarladık. Vize başvurusunda, konaklama 
bulmanızda, gerekli bürokrasi işlerini halletmenizde ve Almanca öğrenmenizde size yardımcı olacağız. Geniş partner şirket ağımızla 
uzman koçlarımız size iş bulma sürecinde yardım ederek istediğiniz işe kavuşmanızda size destek olacaklar. 

AKADEMİK PATHWAY PROGRAMI

HER ADIMDA YANINIZDAYIZ    
Akademik yolunuzu tamamlamanıza yardımcı olması için dört paket seçeneği sunuyoruz:  

1. Ücretsiz ön değerlendirme süreci

Programa uygun olup olmadığınızı ölçmek için ücretsiz bir sınav yapıyoruz ve size gerekli çalışma planını öneriyoruz. 

2. Başvuru süreci E

Üniversite başvurunuzda ve Kabul Mektubu (CLA) veya Studienkolleg’te giriş sınavına davet için size yardımcı oluyoruz.

3. Vize başvuru süreci

Öğrencilerimize vize başvuru sürecinde baştan sona destek olmakta uzmanız.

4. Üniversiteye yerleşme süreci

Son olarak, seçtiğiniz üniversiteye kabul sürecinde size destek olacağız. Paket fiyatlarımız için lütfen okul sayfalarını inceleyin. 

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞA

Kış dönemi (Ağustos-Ekim) veya Yaz dönemi (Ocak-Mart) 

ÖN 
DEĞERLENDİRME 

 
1 HAFTA

ÜNİVERSİTE 
BAŞVURU 

CLA B

VİZE 
BAŞVURU 

 
12-16 HAFTA

DİL 
KURSLARI

1-48 HAFTA

B2-
SINAVI

C1-TIP VEYA  
C1-PROFESYONEL 

 
 

12 HAFTA

KARİYER 
KOÇLUĞU 

8-12 HAFTA

MAVİ KART/
ÇALIŞMA 

İZNİ 

6-8 HAFTA

KARİYER PATHWAY PROGRAMI

HER ADIMDA YANINIZDAYIZ
Kariyer yolunuzu tamamlamanıza yardımcı olması için dört paket seçeneği sunuyoruz: 

1. Ücretsiz ön değerlendirme süreci

Programa uygun olup olmadığınızı ölçmek için ücretsiz bir sınav yapıyoruz ve size uygun iş arama planını öneriyoruz..

2. Akademik ve kariyer geçmişinin tanınması F

Vize ve iş başvurusu için gereken tasdik belgelerini almanıza yardımcı oluyoruz. 

3. Vize başvuru süreci

Doğru vize türüne başvurmanız için gereken belgeleri edinmenize yardımcı oluyoruz.

4. Kariyer koçluğu

Hayalinizdeki işe kavuşana kadar iş arama sürecinizde size yardımcı oluyoruz. 

A  Çoğu üniversite lisans programları Ağustos, Eylül veya Ekim’de başlar. Bazı kurslar Ocak, Şubat veya Mart’ta başlayabilir. 
B CLA: Kabul Mektubu
C Eğer gerekli ise  lütfen öğrenci vizesi gerekliliğini kontrol edin.
D Seçmeli Studienkolleg Matematik hazırlık kursu – sadece Berlin. 
E Öğrenci vizesi, gereken öğrenciler için zorunludur.
F  Eğer gerekli ise lütfen iş arayan vizesi gereliliğini kontrol edin.
G İş arayan vizesi gereken kişiler için zorunludur.
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BAŞLANGIÇ

Birkaç basit kelime ve kelime grubu 
biliyorsunuz ama çok az kelime 
dağarcığına sahipsiniz ve sadece basit 
ihtiyaçlarınızı ifade edebiliyorsunuz.

İNGİLİZCE SINAV SEVİYESİ
• TOEFL® 0-12
• IELTS 3.5-4.0
• CAMBRIDGE 100-120
• KITE 225-274

Bu İngilizce seviyesine gelmek 
için gereken süre: 0 hafta

  FRANSIZCA SINAV SEVİYESİ
• Delf A1
• TCF
• e-TEF

  ALMANCA SINAV SEVİYESİ
• Start Deutsch 1 
 
Bu Fransızca/Almanca seviyesine 
gelmek için gereken süre: 7 hafta

Daha karmaşık konularda 
sohbet edebilecek 
düzeydesiniz, ileri seviye 
yazıları okuyup basit bir deneme 
yazabilirsiniz.

 İNGİLİZCE SINAV SEVİYESİ
TOEFL® 55-74
IELTS 5.5-7.0
CAMBRIDGE 160-180 B2 
FIRST
KITE 425-499

Bu İngilizce seviyesine 
gelmek için gereken süre: 
30 hafta  

 FRANSIZCA SINAV 
SEVİYESİ
• Delf B2
• TCF
• e-TEF 

 ALMANCA SINAV SEVİYESİ
• Goethe Zertifikat B2
• TELC Deutsch B2
• TestDaf 3
• TELC Deutsch B2 + Beruf
 
Bu Fransızca/Almanca 
seviyesine gelmek için 
gereken süre: 36 hafta

Basitçe sohbet edebiliyorsunuz, basit 
yazıları okuyabiliyorsunuz ve basit 
kelimeler yazabiliyorsunuz.

 İNGİLİZCE SINAV SEVİYESİ
TOEFL® 13-36
IELTS 4.0-4.5
CAMBRIDGE 120-140 A2 KEY
KITE 275-349

Bu İngilizce seviyesine gelmek 
için gereken süre:  
10 hafta

  FRANSIZCA SINAV SEVİYESİ
• Delf A2
• TCF
• e-TEF

  ALMANCA SINAV SEVİYESİ
• Start Deutsch 2 
 
Bu Fransızca/Almanca 
seviyesine gelmek için gereken 
süre: 15 hafta

Çoğu sosyal ve profesyonel durumun 
üstesinden gelebiliyorsunuz, 
kompleks düşünceleri akıcı bir 
şekilde açıklayabiliyorsunuz ve radyo 
ve televizyondaki genel konuları 
anlayabiliyorsunuz.

 İNGİLİZCE SINAV SEVİYESİ
TOEFL® 75-91
IELTS 7.0-7.5
CAMBRIDGE 180-200 C1 Advanced
KITE 500-534

Bu İngilizce seviyesine gelmek için 
gereken süre:  
40 hafta 

 FRANSIZCA SINAV SEVİYESİ
• Delf C1
• TCF
• e-TEF 

 ALMANCA SINAV SEVİYESİ
• Goethe Zertifikat C1 (ZMP)
• TELC Deutsch C1 Hochschule &   
   TELC Deutsch C1 + Beruf
• TestDaf 4 & TestDaf 5
• Deutsch Sprachprüfgung für den    
   Hochschulzugang (DSH)
 
Bu Fransızca/Almanca seviyesine 
gelmek için gereken süre: 48 hafta

Tanıdık konulardaki sohbetlere 
katılabiliyorsunuz, daha uzun 
yazılar okuyabiliyorsunuz ve basit 
paragraflar yazabiliyorsunuz.

 İNGİLİZCE SINAV SEVİYESİ
TOEFL® 37-54
IELTS 4.5-5.5
CAMBRIDGE 140-160 B1 
PRELIMINARY
KITE 350-424

Bu İngilizce seviyesine gelmek 
için gereken süre: 20 hafta

 FRANSIZCA SINAV SEVİYESİ
• Delf B1
• TCF
• e-TEF

 ALMANCA SINAV SEVİYESİ
• Zertifikat Deutsch (ZD)
• TELC Deutsch B1 + Beruf   
• Goethe Zertifikat B1 
 
Bu Fransızca/Almanca 
seviyesine gelmek için 
gereken süre: 24 hafta

Zorlu yazıları okuyabilir, uzun ve 
derin tartışmalara katılabilirsiniz. 
Mecaz anlamları anlayabilir ve 
ifade edebilirsiniz. Dili bir ana dil 
gibi konuşmaya çok yakınsınız.

 İNGİLİZCE SINAV SEVİYESİ
• TOEFL 92+
• IELTS 7.5+
• CAMBRIDGE 200+ C2   
    Proficiency
• KITE 535+
 
Bu İngilizce seviyesine 
gelmek için gereken süre: 50 
hafta 

 FRANSIZCA SINAV SEVİYESİ
• Delf C2
• TCF
• e-TEF 

 ALMANCA SINAV SEVİYESİ
• Goethe Zertifikat C2
• TELC Deutsch C2
 
Bu Fransızca/Almanca 
seviyesine gelmek için 
gereken süre: 60 hafta

ORTA SEVİYEYE GEÇİŞ (İNGİLİZCE)
BAŞLANGIÇ SEVİYESİNİN ÜSTÜ 

(FRANSIZCA & ALMANCA)

ORTA

İLERİ SEVİYEYE GEÇİŞ 
(İNGİLİZCE)

İLERİ SEVİYEYE GEÇİŞ  
(FRANSIZCA & ALMANCA)

İLERİ

CEFR A1

CEFR A2
CEFR B1

CEFR B2
CEFR C1

CEFR C2

NE KADAR GELİŞME 
KAYDEDEBİLİRİM?
Kursunuza başlamadan önce online bir yerleştirme testi ile dil yetkinliğinizi 
ölçeceğiz. İngilizce öğreniyorsanız seviyenizi doğru sonuçlar veren sınav 
sistemimiz KITE ile ölçeceğiz. Seviyenizi anlamak ve geliştirebileceğiniz 
alanlarınızı öğrenmek, sizi doğru sınıfa yerleştirmemize ve öğrenim deneyiminizi 
güzelleştirmemize yardımcı olacak. Her 5 haftada bir gelişiminizi KITE ile 
ölçeceğiz. 

Yetkinlik seviyelerimiz Avrupa Ortak Dil Kriterleri (CEFR) ile uyumludur. CEFR 
dil yetkinliğini belirlemede uluslararası bir standarttır. Uluslararası iş yerlerinin, 
şirketlerin ve ileri eğitim kurumlarının dil seviyenizi anlamasını kolaylaştırır.

YETKİN (İNGİLİZCE)
ÇOK İLERİ (FRANSIZCA & ALMANCA)

Seçili yoğun İngilizce kurslarımızda 
derslerinizin en az %95’ine katılım 
sağlayıp ödevlerinizin hepsini 
tamamladığınzda her 10 haftada 
bir yetkinlik seviyesi atlayacağınıza 
söz veriyoruz. Eğer gereklilikleri 
sağlayıp hedefe ulaşamazsanız 
size dört haftalık ücretsiz ek eğitim 
teklif ediyoruz. 
Garantili Gelişim sadece Amerika, Kanada, 
İngiltere ve İrlanda‘da geçerlidir. 

GU

ARANTEED

  P R O G R E SS

Editable text version Outlined text version with solid white centre Outlined text version with white centre knocked out
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 YETİŞKİN PROGRAMLARI
 30+ Yetişkin Programımız profesyonel ve odaklı bir 
ortamda İngilizce öğrenmek isteyen ilgili öğrenciler 
için tasarlandı. Özel sınıflarımızda sizin gibi 
düşünen öğrenciler ile eğitim alarak hedefleri olan 
kariyer odaklı öğrenciler için tasarlanmış bir ders 
programından yararlanacaksınız. 

30+ okullarımızda yılın her vaktinde eğitim 
alabilirsiniz; ister 1 hafta ister 9 ay. İstediğiniz 
seviyeden başlayın; sizi doğru sınıfa yerleştireceğiz.

ÖZENLE SEÇTİĞİMİZ 30+ 
OKULLARIMIZ
LONDRA, İNGİLTERE
Dünyanın en büyük sanayi başkentlerinden birinde, 
30+ öğrenciler için tasarlanmış alan.
70. sayfada Londra Covent Garden hakkında daha fazla bilgi alın

LIVERPOOL, İNGİLTERE
Müzik, kültür ve sporun başkentinde bulunan bir 
katı 30+ öğrencilerine ayrılmış okulumuz.
68. sayfada Liverpool hakkında daha fazla bilgi alın

NEW YORK, AMERİKA
En yeni okulumuz, gelişmiş eğitim teknolojileri, 
şehrin muhteşem manzarası ve 30+ öğrenciler için 
hazırlanan katı ile sizin için hazır.
50. sayfada New York Central Park hakkında daha fazla bilgi alın

TORONTO, KANADA
Kültür ve yaratıcılığın buluştuğu bu Kanada şehrinde 
konumlanan okulumuz 30+ öğrencilerine ayrılmış 
bir ek binaya sahip.
58. sayfada Toronto hakkında daha fazla bilgi alın

 

Bu izin dönemi benim için çok önemli. Eğer yapmasaydım pozisyonumda ya da 
başka bir seviyede iş bulamazdım. Çünkü benim pozisyonumda İngilizce gerekli, 
diğer seviyeler için ise zorunlu. Bu da bana başka seçenek bırakmıyor. Kaplan 
sayesinde her şey mükemmel geçti.

Marcelo Fonseca, Brezilya 

NEDEN BİR KAPLAN 
30+ YETİŞKİN OKULU 
SEÇMELİSİNİZ?
ÖZEL TESİSLER
30+’ya özel alanlarda dinlenin ve diğer öğrenciler 
derste iken okulun diğer tesislerinin tadını çıkarın.

ÖZEL SOSYAL PROGRAM
Uluslararası bağlantılar kurmak ve yeni bir 
şehir keşfetmek isteyen profesyonel kişiler için 
tasarlanmış çeşitli sosyal aktivitelerin tadını çıkarın. 
Aktiviteler network kurma, şarap ve kokteyl geceleri, 
galeri ziyaretleri ve fazlasını içeriyor.

AKADEMİK EKLENTİLER
Ufkunuzu açacak dersler, telaffuz seansları, sohbet 
dersleri ve fazlasıyla daha iyi öğrenin.

SİZ KARAR VERİN
Öğretmenlerin yapması için hangi Özel Beceri 
derslerini istediğinizi oylayın. Hukuk, Pazarlama, 
Finans ve daha fazla alan için İngilizce derslerinden 
birini seçin.

30+’YA ÖZEL PERSONEL
Her okulumuzda 30+ öğrencileri için görevlendirilmiş 
en az bir Kaplan çalışanı bulunur. Onlar, sorunuz 
olursa çözüm bularak sizin en iyi deneyimi 
yaşadığınızdan emin olacaklar.
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KAPLAN 
AİLESİ
80 yıl önce, Stanley Kaplan, ailesinin 
evinin bodrum katında arkadaşlarına 
ders vermeye başladığında sadece 14 
yaşındaydı. İki göçmenin oğlu olarak 
Brooklyn’de doğan ve üniversite 
öğrencisi ilk kuşak olan Stanley, eğitimin 
gücüne ve herkes için gerekliliğine 
inandı. Ona göre başarı hak edenin 
olmalıydı; miras, varlık ya da sosyal 
statüyle alınamamalıydı. Geçmişleri 
fark etmeksizin herkesin eğitime 
erişmesi gerektiğini düşündü ve 
standartlaştırılmış sınavların kapılar 
açacağına inandı. Ama Stanley, 
öğrencileri sınavlardan çok daha 
fazlasına hazırlıyordu; yaşam boyu 
sürecek bir başarıya.

Stanley’nin mütevazı başlangıcı, bugün 
bildiğimiz Kaplan’ın başlangıcı oldu. 
Bugün Kaplan ailesi, herkesin iyi bir 
eğitime erişimi olmalı ilkesiyle kurulan  
çeşitli şirketlerden oluşuyor. Hedefleriniz 
tıp, finans, işletme ya da diğer 
branşlardan oluşsun, biz başarmanız 
için buradayız.

KAPLAN SINAVA HAZIRLIK
Kaplan Sınava Hazırlık, lise, üniversite ve yüksek 
öğretim giriş sınavlarının yanında; avukatlık, doktorluk 
ve hemşirelik için profesyonel lisans sınavlarını da 
içeren 200 standart sınav için hazırlık sunar.

kaptest.com

KAPLAN INTERNATIONAL 
PATHWAYS 
Kaplan Pathway kursları, sahip olduğunuz yetenekler 
ile seçtiğiniz üniversitenin gereklilikleri arasında köprü 
kurarak sizi İngiltere, Amerika ve Avustralya’daki 
40’tan fazla partner üniversitemizde lisans, yüksek 
lisans ve doktora dereceleri için hazırlar. 

kaplanpathways.com

MPW
MPW, küçük sınıflarda bir hayat koçu eşliğinde her 
öğrenciye bireysel ilgi ve destek vererek onları yüksek 
öğretime taşıyan, İngiltere’nin öncü “Sixth Form” kolej 
gruplarından biridir.

mpw.ac.uk

 

KAPLAN BUSINESS SCHOOL
Kaplan Business School, Avustralya’da ticaret, 
muhasebe, pazarlama, işletme, turizm, girişimcilik, 
sağlık hizmetleri, dijital yönetimi, proje yönetimi ve 
liderlik konularında lisans ve lisans sonrası programlar 
sunmaktadır.

kbs.edu.au

 
KAPLAN MEDICAL 
Kaplan Medical, Amerika Tıp Lisansı Sınavı için 
sertifikalı tıp profesyonellerinden uzman eğitimi sunar.

kaplanmedical.com

DUBLIN BUSINESS SCHOOL 
(DBS)
DBS, Edebiyat Fakültesi, İşletme ve Hukuk Fakültesi 
ve Profesyonel Okulu birleştirerek işletme ve hukuk, 
veri analitiği ve finans teknolojisi, psikoloji ve sosyal 
bilimler gibi birçok kariyer odaklı konuda tam zamanlı 
ve yarı zamanlı lisans ve yüksek lisans programları 
vermektedir. 

dbs.ie

KAPLAN FINANCIAL 
Kaplan Financial, İngiltere’de 27 merkezi lokasyonda 
kurslar verdiği gibi evden çalışma ve online eğitim 
de vermektedir. Programlar, İngiltere’nin en büyük 
sektörleri için profesyonel muhasebe ve finansal 
eğitim, staj, finansal pazarlar ve profesyonel saha 
eğitimlerini içerir.

kaplanfinancial.com
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SİZE ÖZEL GRUP PROGRAMLARI
Size özel bir dil öğrenme deneyimi oluşturabiliriz. Tıp profesyonelleri için sınava hazırlık kurslarından, yurt dışında 
öğrenciler için eğlenceli dil öğrenme deneyimlerine kadar birçok alternatifimiz mevcut.

NEDEN KAPLAN İLE BİR GRUP KURSU SEÇMELİYİM?
SİZE ÖZEL PROGRAM
Tam olarak istediğiniz programı tasarlayabiliriz. Her hedefe ve endüstriye uygun, en çok ilginizi çeken sınıf dışı 
aktivitelerle birleştirilmiş dil eğitim kursu sunabiliriz.

CEP DOSTU
Bütçenize uygun, size göre bir deneyim yaşatabiliriz. Detaylı bir sosyal program ya da daha basit bir program seçin. 
Hangisini isterseniz o şekilde ayarlayalım.

GRUP LİDERİNE ÜCRETSİZ
Grubunuzdaki her 15 öğrenci için bir Grup Lideri’ni ücretsiz getirebilirsiniz. Eğer bir Grup Lideriniz yoksa ek olarak bir 
öğrenciyi ücretsiz getirebilirsiniz.

DAHA FAZLA ÖĞRENCİ, DAHA AZ ÜCRET
Grubunuzda daha fazla öğrenci olduğunda eğitim, sosyal programlar ve eklentiler daha uyguna gelecek.

STANDART GRUP NEDİR?
Standart Grup 8-14, 15-30 ya da 31+ sayıda, aynı okulda, aynı tarihlerde, aynı grup programına katılan öğrenci 
grubudur. 8 kişiden daha az grupları da alabiliyoruz ancak sadece Standart Grup tanımına uyanlar standart grup 
tekliflerinden faydalanır. 

GRUPLAR NASIL YAPILANDIRILIR?
1. Açık Grup: Grubunuz diğer öğrencilerle beraber derse katılır. 

2. Kapalı Grup: Grubunuz derslere sadece birlikte katılır. 

3. Karışık Grup: Bazı grup dersleriniz diğer öğrencilerle birliktedir, bazıları ise kapalıdır.

GRUP TÜRÜNÜZÜ SEÇİN

Özel grup 
Arkadaş, aile veya iş arkadaşlarınızla size özel 
bir dil öğrenim deneyimi yaşamak istiyorsunuz.

Şirket eğitimi
Dil yeteneklerini geliştirmeleri için bir 
grup çalışanınızı yurt dışına göndermek 
istiyorsunuz.

KURSUNUZU SEÇİN

Standart İngilizce, Fransızca veya 
Almanca programı (16 yaş üstü)
Hedeflerinize göre çeşitli yoğunluktaki standart 
dil kurslarından birini seçin. 

 

KONAKLAMANIZI SEÇİN

Aile yanı 
Özenle seçtiğimiz dost canlısı ailelerimizden 
biriyle kalın.

Öğrenci yurdu 
Öğrenci yurtlarımızdan birinde konaklayın ve 
diğer yabancı öğrencilerle sohbet edin. 

4. TARİHİ VE OKULU BELİRLEYİN

Düşük sezon – Eylül - Mayıs 
Düşük sezonda bizimle eğitim alın (Eylül 
- Mayıs) ve popüler sezona göre uygun 
fiyatlarla yararlanın.

Popüler sezon – Haziran - Ağustos
Yaz boyunca bizimle eğitim alın.(Haziran 
- Ağustos) Tatil dönemi genç öğrenciler ve 
üniversite öğrencileri için ideal

Bölgesel tatiller
Boş vaktinizi verimli geçirin – Paskalya, 
Noel, Yeni Yıl, Ramazan Bayramı, Kurban 
Bayramı veya başka bir tatilde eğitim alın

Sınav adayları 
Resmi bir dil sınavına hazırlık için öğrencileri 
yurt dışına göndermek istiyorsunuz.

 
Okul gezisi 
Okul gezisi planlayan bir öğretmensiniz.

Sözleşmesiz konaklama*
Kataloğumuz dışında alternatif konaklama 
mekanları

*Bazı durumlarda 18 yaş altı için geçerlidir.

Okullar
Nerede eğitim almak istediğinizi seçin, size 
hangi kursların uygun olduğunu söyleyelim ya 
da hangi kursu istediğinizi söyleyin, nerelerde 
olduğunu söyleyelim.
Sunabileceğimiz örnekler: 
Amerika & Kanada: Spor ve Dinlenme için 
İngilizce – futbol, hokey, beyzbol ve fazlası
İngiltere & İrlanda: Mühendisler için İngilizce
Avustralya & Yeni Zelanda: Havacılık Endüstrisi 
için İngilizce
Fransa, Almanya ve İsviçre: Fransızca/Almanca 

Havaalanı transferleri, özel 
öğretmenler, fabrika, spor 
tesisleri, müzelerin de bulunduğu 
gezilerden ek hizmetler sunuyoruz. 
Ayrıca bronz, gümüş veya altın 
sosyal program paketlerinden 
birini seçebilirsiniz.

5.  EK İSTEKLERİNİZ 

Grup programları 
hakkında daha 
fazla bilgi için QR 
kodu okutun.

Özel program (16 yaş üstü)
Tıp, hukuk, tarih, mühendislik, sınava hazırlık 
ya da istediğiniz herhangi bir konuda dil 
dersleri

5 ADIMDA GRUP DENEYİMİNİZE BAŞLAYIN

Dil akademisi 
Bir dil okulunuz var ve öğrencilerinizin dil 
deneyimini yurt dışına bir geziyle tamamlamak 
istiyorsunuz.

Sponsorluk 
Eğitim sağlayıcı arayan bir devlet/
sponsorsunuz.

Yaz kampları (8-18 yaş)
Genç öğrenciler için macera dolu İngilizce, 
Fransızca ve Almanca yaz kampları. Avrupa, 
Amerika ve Kanada’da muhteşem okullar.

Kendi konaklamanızı seçin
İhtiyaçlarınıza göre bir konaklama bulmanıza 
yardımcı olabiliriz. 

Tarih & Kültür, Gastronomi, Turizm ve Otel 
İşletmeciliği
45. sayfadan başlayarak okullarımız hakkında 
bilgi edinin.  

1.

2.

3.

4.

5.
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KALİTELİ KONAKLAMA
Eğitim alırken ev dediğiniz yer dil serüveninizin büyük bir parçası. Rahatlayacağınız, yeni arkadaşlar edineceğiniz 
ve hikaye yazacağınız yer. İster aile yanında kalmayı tercih edin, ister bireysel stüdyo dairede, size uygun kaliteli bir 
konaklama seçeneğimiz bulunuyor. 

Üst kalite bir yurtta sınıf 
arkadaşlarımla beraber kaldım. Hiç 
yalnız kalmıyorsun ve her zaman 
yapacak bir şey oluyor. Yurtta 
dünyanın her yerinden arkadaş 
edinebiliyorsun ve eminim ki bir 
kısmını gelecekte tekrar göreceğim.

Juan Jose, Meksika 

Yanında kaldığım aile harikaydı. 
Bizimle çok ilgiliydiler, sorular 
sordular, beraber yemek yedik 
ve dışarıdan eve dönerken bizi 
aldılar. Bizimle ilgilendiler ve rahat 
hissettirdiler. Böylece daha kolay 
İngilizce pratiği yaptık ve daha hızlı 
geliştik. Bence aile yanında kalmak 
harika!. 

Chloé Truelle, Fransa 

AİLE YANI (16 YAŞ ÜSTÜ)
Gerçek evinizin konforunda, rahat ve sevecen bir 
ortamda dil pratiğinin keyfini çıkarın. Aileleriniz 
size kahvaltı ve akşam yemeği sağlayacak ve 
tamamen yeni bir kültürün içinde olacaksınız. 
Ailelerimizle çok güzel bir ilişkimiz var ve sadece 
öğrencilerle tecrübesi olanları seçiyoruz.  

Berlin’de yemeklerin sizin tarafınızdan 
hazırlandığı bir aile yanı seçeneği mevcut. (18 
yaş üstü için) Bir Alman evinde size özel bir 
yatak odanız olacak, banyoyu, ortak alanları ve 
mutfağı daire arkadaşlarınızla paylaşacaksınız. 
Böylece kendi yemeğinizi pişirebileceksiniz.

ÖĞRENCİ YURDU (18 YAŞ ÜSTÜ)
Dünyanın farklı yerlerinden gelen öğrencilerle 
yaşayın, fikirlerinizi ve deneyimlerinizi paylaşın. 
Basit ve bütçe dostundan mükemmel tesisli 
premium yurt seçeneklerine kadar çeşitli öğrenci 
yurdu seçeneklerinden birini seçin.

Sunduğumuz yurt seçenekleri:

• Ortak daire 

• Müstakil stüdyo

• Otel odaları ve oda & kahvaltı 

Seçtiğiniz okulda hangi konaklama 
seçeneklerinin mevcut olduğunu öğrenmek için 
Kaplan temsilcinizle görüşün.
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EĞLENCELİ SOSYAL 
PROGRAMLAR
Sosyal programlar, öğrenme deneyiminde önemli bir yere sahip. 
Sınıf arkadaşlarınızla yaptığınız eğlenceli etkinlikler ile İngilizce 
pratik yaparken özgüveninizi artıracaksınız. İster gezileri, sporu 
veya tarihi yerleri, ister yemeği sevin, sosyal programımız 
Kaplan’daki vaktinizi unutulmaz kılacak fırsatlarla bezenmiş 
durumda. Kursunuz online bile olsa dünyanın neresinde 
olursanız olun online etkinliklerimizde yer alma fırsatınız olacak.

HEYECAN VERİCİ 
AKTİVİTELER:
YÜZ YÜZE 
• Yürüyüş ve doğa gezileri

• Plaj voleybolu

• Futbol

• Mini golf

• Alışveriş gezileri

• Müze ve sanat galerisi gezileri

• Açık hava sinema geceleri 

• Bisiklet şehir turları

• Bar gezileri

• Şarap tadım gezileri

• Parkta piknik

ONLINE  
• Karaoke

• Temalı quizler 

• Pişirme dersleri

• Çizim workshopları 

• Film geceleri 

KAPLAN’DA BİR HAFTA
Eğlenceli ve etkili derslerle gelişim kaydederken hafta boyunca zevkli aktivitelerle dili pratik etme imkanı bulacaksınız. 
Hafta sonları okulunuz tarafından düzenlenen gezilere katılabilir ya da boş zamanınızı şehri keşfetmek için 
kullanabilirsiniz. 

HAFTA 1 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

8:45-10:15
Oryantasyon

Almanca dersi Almanca dersi Almanca dersi Almanca dersi

10:15-10:30 Ders arası Ders arası Ders arası Ders arası

10:30-12.00 Yerleştirme sınavı Almanca dersi Almanca dersi Almanca dersi Almanca dersi

13:30-16:30 Şehir turu Açık hava sineması Reichstag gezisi Wannsee bisiklet 
gezisi Biergarten akşamı

HAFTA 1 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

8:45-10:15

Oryantasyon

İngilizce dersi İngilizce dersi İngilizce dersi İngilizce dersi

10:15-10:30 Ders arası Ders arası Ders arası Ders arası

10:30-12:00 Yerleştirme sınavı İngilizce dersi İngilizce dersi İngilizce dersi İngilizce dersi

13:30-16:30 Hoşgeldin gezisi Quiz Oxford Street 
alışveriş günü Müze gezisi Bar gezisi

HAFTA 1 PAZARTESI SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

8:30-10:00 Yerleştirme sınavı İngilizce dersi İngilizce dersi İngilizce dersi İngilizce dersi

10:00-10:15 Ara Ders arası Ders arası Ders arası Ders arası

10:15-11:45 Oryantasyon İngilizce dersi İngilizce dersi İngilizce dersi İngilizce dersi

12:30-16:30 Hoşgeldin gezisi
Berkeley Sanat 
Müzesi ve Pasifik 
Film Arşivi

Tilden Regional 
Park doğa yürüyüşü

Uluslararası 
buluşma Alcatraz turu

ÖRNEK HAFTALIK PROGRAM 
Programlar okuldan okula değişiklik gösterir. Çoğu aktivite ücretsizdir ancak bazıları için ek ücret istenebilir. Ders programı 
sadece standart kurslar için geçerlidir.

LONDRA

SAN FRANCISCO - BERKELEY

HAFTA 1 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

8:30-8:45 Tanışma sunumu

9:00-10:30 Fransızca dersi Fransızca dersi Fransızca dersi Fransızca dersi Fransızca dersi

10:30-10:55 Ders arası Ders arası Ders arası Ders arası Ders arası

10:55-12:25 Fransızca dersi Fransızca dersi Fransızca dersi Fransızca dersi Fransızca dersi

12:25-13:20 Öğle yemeği Öğle yemeği Öğle yemeği Öğle yemeği Öğle yemeği

13:30-16:30 Şehri keşif Film akşamı Müze gezisi Şarap tadımı Bisiklet turu

LYON

Favori sosyal aktivitelerim sahil 
barbeküleri, sörf kampları ve Blue 
Mountains’a yaptığımız gezilerdi. 
Kaplan deneyimimi anlatmaya kelimeler 
yetmez. Her zaman kalbimde ve 
aklımda kalacak anılar biriktirdim.

 
Jennifer Kikuchi, Japonya 
(Sydney, Avustralya) 

BERLİN

Bunlar örnek programlardır ve sezona, müsaitliğe ve yerel hükümet yönergelerine göre değişiklik gösterebilir.

Dün trivia oyununa katıldım (online 
aktivite). Oynamaktan çok zevk aldım. 
COVID süresince Kaplan online dersleri 
daha eğlenceli hale getirdi. Toronto’da 
hayatımın en güzel zamanını yaşıyorum.

 
Clara Mascaro  
(Toronto, Kanada)
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9 Kuzey Amerika okulumuz; üniversite şehri, göz kamaştırıcı 
bir metropol, dünyadaki en güzel plaj şehirlerden biri ve 
dağlarla çevrili bir kıyı şehrini içererek kıtanın kültürel ve 
coğrafi çeşitliliğini yansıtıyor. Sizin için mükemmel olan okulu 
bulun.
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- HARVARD SQUARE

Neden burada eğitim almalısınız?
• Cambridge’in merkezinde Harvard Üniversitesi’nden 

birkaç dakika uzaklıkta, Boston’ın merkezine 20 dakika 
uzaklıkta konum

• Boston çevresindeki üniversitelere yüksek kabul oranlı 
harika üniversiteye hazırlık programlarına sahip

•  Canlı öğrenci gece hayatı. Şehrin en ünlü İrish barlarından 
birini ziyaret edin, Back Bay’in restoran ve gece 
kulüplerine gidin ya da U2’dan Kings of Leon’a kadar 
birçok kişiye ev sahipliği yapmış ünlü Paradise Rock 
Club’da canlı müziğin keyfine varın 

•  Boston, Amerikan Bağımsızlık Savaşı’nın merkezindeydi. 
Bu nedenle zengin bir kültürel mirasa sahip. Amerika’nın 
özgürlük mücadelesine tanık olmak için şehrin belirli 
yerlerini keşfedin

Ülkelere göre öğrenci dağılımı (İlk 5)
16% Çin, 10% Brezilya, 8% Japonya 
8% Güney Kore, 8% Suudi Arabistan

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

Sınav / Üniversite Hazırlık
•  TOEFL iBT & Akademik İngilizce
•  Cambridge Sınava Hazırlık

Bize ulaşın:
39 John F. Kennedy Street 
Cambridge, MA 02138

 kaplan.to/harvard 
 facebook.com/kicbostonharvardsquare

Kurslar ve programlar 
İngilizce kursları 
• Genel İngilizce
• Yarı Yoğun İngilizce
•  Yoğun İngilizce
• Akademik Yıl
•  Akademik Sömestir
•  Tamamlayıcı İş İngilizcesi 

Sınav / Üniversite Hazırlık
•  TOEFL iBT & Akademik İngilizce
•  GMAT / GRE Hazırlık 

Bize ulaşın:
444 North Michigan Avenue 
Chicago, IL 60611

 kaplan.to/chicago 
 facebook.com/kicchicago

Neden burada eğitim almalısınız?
• Chicago’nun en ünlü alışveriş caddesinde bulunan ve göz 

kamaştırıcı Michigan Gölü’ne çok yakın konum
• Otobüs durakları ve L treni ile etkili ulaşım ağı ve 5 dakika 

yürüme uzaklığında deniz taksi durakları 
• Millennium Park, dünyaca ünlü müzelere ve sayısız ikonik 

gökdelene kısa yürüme mesafesinde

Ülkelere göre öğrenci dağılımı (İlk 5)
24% Suudi Arabistan, 16% Brezilya, 6% Güney Kore, 
6% Kolombiya, 5% Türkiye

Şehir kültürü ve ortabatı sıcaklığıyla Chicago, toplulukların, dünya mutfaklarının ve müzik 
stillerinin birleştiği renkli bir şehir 

Kaldırım taşlı sokakları ve sakin parklarıyla ünlü, bu bilge şehirde Harvard Üniversitesi’nin 
dahileriyle eğitim alın
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Hollywood tabelasının gölgesinde Kaliforniya güneşinin altında palmiye ağaçları ile rüyaların şehri

 

Kaplan’da herkes güler yüzlü ve arkadaş canlısı. Aslında çok utangaç biriyim 
ama şimdiden bir sürü arkadaşım oldu. Kaplan’da cesur olmak artık benim 
için hiç zor değil!

MinKyeong Kim 
Kore - LA Westwood’da eğitim aldı

Neden burada eğitim almalısınız
• Batı Los Angeles’ta bulunan, Santa Monica’nın muhteşem 

plajlarından kısa bir otobüs  yolculuğu mesafesinde, UCLA 
kampüsüne, Hollywood‘a, Los Angeles’ın merkezine ve 
dağlara çok yakın mesafede

• Seçilen öğrencilerin etkinlik yürütmelerine, çeşitli okul 
konularında geri bildirim vermelerine, gerçek bir dünyada 
İngilizce pratiği yapmalarına ve okul politikalarını 
şekillendirmelerine izin veren bir Öğrenci Elçi Programı 
mevcut

•  Plajda bisiklet turları, sörf dersleri, sporlar ile beraber 
Disneyland, Universal Studios ve San Francisco’ya 
gezilerin bulunduğu dolu bir program mevcut 

Ülkelere göre öğrenci dağılımı (İlk 5)
11% Rusya, 11% Güney Kore, 10% Japonya   
10% İtalya, 9% Brezilya  

KURSLAR VE PROGRAMLAR  
İngilizce kursları 
•  Genel İngilizce
•  Yarı Yoğun İngilizce
•  Yoğun İngilizce
•  Akademik Yıl
•  Akademik Sömestir
•  Tamamlayıcı İş İngilizcesi 

Sınav / Üniversite Hazırlık
•  TOEFL iBT & Akademik İngilizce
•  GMAT / GRE Hazırlık

Bize ulaşın:
1100 Glendon Avenue 
Los Angeles, CA 90024

 kaplan.to/westwood 
 facebook.com/kiclosangeles
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30+ öğrenci alanı

Medya, moda, finans ve teknolojinin dünya merkezi olan New York’un çoğu zaman dünyanın başkenti 
olduğu söylenir

NEW
 YORK

30+ YETİŞKİN OKULU
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Bize ulaşın:
1790 Broadway, New York, NY 10019

 kaplan.to/central-park 
 facebook.com/kicnewyorkcentralpark

 New York Central Park 30+Yetişkin Kursu
• Diğer kariyer odaklı öğrencilerle özelleştirilmiş 

İngilizce dersleri alın
• 30+ öğrencilerine özel öğrenci alanı ve sınıflar, ayrı 

bir resepsiyon 
•  Öğretmenler tarafından yapılan yemek dersleri, 

komşu şehir seyahatları ve müze gezilerini içeren 
özel sosyal programlar

•  İş profesyonellerinden kariyer gelişim workshopları 
sunulur. 

•  30+ öğrenciler için özel oryantasyon ve mezuniyet. 
Eğitiminizi, sizinle aynı hedeflere sahip öğrencilerle 
alın

Neden burada eğitim almalısınız?
• Central Park’ın yanında, MOMA (Modern Art Müzesi), 

Times Meydanı ve Rockefeller Merkezi’ne yakın
• New York’un tamamına mükemmel konumda ve harika 

tesislerde yepyeni bir okul
•  Üniversite Yerleştirme Hizmeti sunar; okulun direkt olarak 

100’ü aşkın partneri bulunur
•  İngilizce öğrenmede yeni yaklaşımlar sunan Real Life 

English kursu mevcut 
•  Broadway oyunları, müze gezileri ve spor etkinlikleri içeren 

günlük aktiviteler organize eder 

Ülkelere göre öğrenci dağılımı (İlk 5)
16% Güney Kore 12% Brezilya, 8% İtalya, 
7% Japonya, 7% Çin 

Kurslar ve programlar  
İngilizce kursları 
•  Genel İngilizce
•  Yarı Yoğun İngilizce
•  Yoğun İngilizce
•  Akademik Yıl
•  Akademik Sömestir
•  Tamamlayıcı İş İngilizcesi
•  Yoğun İş İngilizcesi 

Sınav / Üniversite Hazırlık
• TOEFL IBT & Akademik İngilizce
•  GMAT / GRE Hazırlık
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Çığır açan sanatçıların, idealistlerin ve filozofların şehri

 

Kaplan San Francisco - Berkeley’deki öğretmenleri çok seviyorum. Çünkü 
ilgili, sabırlı ve samimiler. Her şeyi güzelce açıklamaya çalışıyorlar. 
Berkeley’i çok seviyorum çünkü okul merkeze çok yakın; marketler, güzel 
kafeler, sinemalar ve alışveriş merkezleri. Çin, Japon, Akdeniz ve Brezilya 
gibi birçok mutfağı bulabildiğim için restoranları çok seviyorum.

Giovanny Mouzinho 
Angola - San Francisco - Berkeley’de eğitim aldı

Neden burada eğitim almalısınız?
• Golden Gate Köprüsü’nün muhteşem manzarasıyla 

Claremont Kanyonu’na yakın ve San Francisco’dan sadece 
20 dakika uzaklıkta

• Danışmanlarımızın desteği ile dünyanın en iyi 10 
üniversitesi arasında ve okulumuzdan birkaç dakika 
yürüme uzaklıktaki UC Berkeley’in de içinde bulunduğu 
yerel kolej ve üniversitelere başvurun

• Kaplan Higher Intermediate seviyesini tamamlayan 
öğrenciler sertifikalarını Berkeley City College’a kabul için 
kullanabilirler

Ülkelere göre öğrenci dağılımı (İlk 5)
37% Çin, 11% Brezilya, 8% Güney Kore, 
6% Suudi Arabistan, 5% Japonya 

 

KURSLAR VE PROGRAMLAR 
İngilizce kursları 
• Genel İngilizce
• Yarı Yoğun İngilizce
• Yoğun İngilizce
• Akademik Yıl
• Akademik Sömestir

Sınav / Üniversite Hazırlık
•  TOEFL iBT & Akademik İngilizce

Bize ulaşın:
150 Berkeley Square, Berkeley, CA 94704

 kaplan.to/berkeley 
 facebook.com/kicberkeley
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Yemyeşil tepeler, sıcak denizler ve çiçekli sokaklar - Pasifik’in kıyısında Akdeniz şıklığını yakalayın  

 

Kaplan deneyimi İngilizce öğrenirken çok güzel ve eğlenceli vakit geçirmek 
demek! En güzel tarafı, farklı fikirler dinleyip hayatın farklı renklerini 
öğrenerek ufkumuzu genişletmemiz.

Bruna Terron 
Brezilya - Santa Barbara’da eğitim aldı

Neden burada eğitim almalısınız?
• Şehirdeki ana otobüs ve tren hatlarına yakın, Santa 

Barbara City College kampüsünde konum
• PS4 konsolu, langırt ve masa tenisi masası bulunan oyun 

odası
•  Los Angeles, San Francisco, San Diego ve Las Vegas‘a 

düzenli geziler

Ülkelere göre öğrenci dağılımı (İlk 5)
26% Çin, 16% Brezilya, 11% Suudi Arabistan,  
8% İtalya, 6% Fransa  

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

Sınav / Üniversite Hazırlık
• TOEFL iBT & Akademik İngilizce
•  Cambridge Sınava Hazırlık

Bize ulaşın:
721 Cliff Drive  
Santa Barbara, CA 93109 

 kaplan.to/santabarbara 
 facebook.com/kicsantabarbara
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Seatlle’ın harika doğal manzarasını, zengin müzik mirası ve renkli hayatını keşfedin

 

Okulumuz çok uluslu. Bu sebeple dünyanın farklı yerlerinden gelip tek bir 
amaçta (İngilizce öğrenmek) birleşenlerin bulunduğu bir yer. Aynı zamanda 
İngilizce, insanların bağ kurmasına da yarıyor.Çünkü hepimiz birbirimizi 
anlamak ve iletişim kurmak için İngilizce konuşmak zorundayız. Sevdiğim 
enerjik, arkadaş canlısı ve sohbetli ortamı yaratan da bu.

Julia Streicher 
İsviçre - Seattle’da eğitim aldı

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

Sınav / Üniversite Hazırlık
• TOEFL iBT & Akademik İngilizce

Bize ulaşın:
Seattle Downtown 
51 University Street, Suite 300  
Seattle, WA 98101

 kaplan.to/seattle 
 facebook.com/kicseattle

Neden burada eğitim almalısınız?
• Puget Sound ve Seattle Sanat Müzesi’ne yakın canlı 

merkezde konum
• Okul sayesinde 14 farklı Washington eyalet üniversitesi ve 

devlet üniversitelerine kolay transfer
• Öğrenci alanı, bilgisayar laboratuvarı ve Olimpik Dağları’na 

panaromik görüntülü modern okul tesisleri
• Highline Community College’ın Kuruluş Programı’na 

öğrenci erişimi

Ülkelere göre öğrenci dağılımı (İlk 5)
18% Suudi Arabistan, 16% Japonya, 
12% Güney Kore, 10% Brezilya, 10% Çin  
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Toronto, kozmopolit yapısına rağmen dünyanın büyük şehirlerinde olmayan nadir bir huzura sahip.
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Neden burada eğitim almalısınız?
•  Toronto, Kuzey Amerika’daki en güvenli şehir ve dünyanın 

en ‘yaşanılabilir’ şehirlerinden biri.
• Ünlü St. Lawrence Market’in karşı sokağında ve CN 

Kulesi’ne, Ripley Akvaryumu’na,  Royal Ontario Müzesi‘ne 
çok yakın merkezi konumuyla Toronto Adaları’na feribot 
mevcut. Aynı zamanda çok güzel parkları ve plajları 
bulunuyor.

• Yabancı öğrenci anketi tarafından birden fazla kez ‘En İyi 
ESL Okulu’ seçildi

• Kanadalı üniversite öğrencileriyle paylaşılan yepyeni 
öğrenci yurduna yürüme mesafesinde

• Güzel manzaralı, modern sınıflı, öğrenci alanının, 
bilgisayar laboratuvarının ve ortak alanların bulunduğu 
yeni ve modern bir okul

• İngilizce pratiği yaparken öğrencilerin Toronto’yu 
keşfetmesi ve yeni arkadaşlar edinmesi için günlük 
sosyal aktiviteler ve lisanslı bir göç danışmanından aylık 
sunumlar sunar 

Ülkelere göre öğrenci dağılımı 
(İlk 5)
30% Brezilya, 13% Güney Kore,   
9% Meksika, 9% Japonya, 8% Türkiye  

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

Sınav Hazırlık Kursları /  
Üniversite Pathway Programı
• Akademik Pathways Programı /  

Üniversite Pathway Programı
•  TOEFL iBT & Akademik İngilizce
• IELTS Hazırlık
• Cambridge Sınava Hazırlık

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

 kaplan.to/toronto 
 facebook.com/kictoronto

Toronto 30+ Yetişkin Okulu 
• Diğer kariyer odaklı öğrencilerle özelleştirilmiş 

İngilizce dersleri alın
• 30+ öğrencilerine özel alan ve ücretsiz günlük 

içecekler sunan ayrı ek bina
• 30+ öğrencileri için özel hazırlanan, misafir 

konuşmacılar, profesyonel gezmeler, özgeçmiş 
yazma, mülakatlar, hitabet, network becerileri ve 
daha fazlası konusunda workshoplar içeren aylık 
sosyal takvim

• 30+ New York okulumuz ile aylık sanal görüşme - 
network için iyi bir fırsat

• 30+ öğrenciler için özel oryantasyon ve mezuniyet - 
eğitiminizi benzer hedeflere sahip öğrencilerle alın

  YETİŞKİN OKULU
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Karla kaplı dağlar ve yemyeşil yağmur ormanlarıyla süslü bir kıyı şehri, dünyanın en iyi 10 plaj kentinden 
biri

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

Sınav / Üniversite Hazırlık
• TOEFL iBT & Akademik İngilizce
•  IELTS Hazırlık
•  Akademik Pathway Programı

Bize ulaşın:
775 Burrard Street 
Suite 300, Vancouver BC, V6Z 1X6

 kaplan.to/vancouver 
 facebook.com/kicvancouver

Neden burada eğitim almalısınız?
• Alberni Street alışveriş bölgesinde bulunan ve en yakın 

plaja 15 dakika yürüme mesafesinde konum
• Otobüs duraklarına ve üç Skytrain istasyonuna yakın
• Çeşitli Kanada üniversitelerine geçiş imkanı
• Düzenli ski gezileri ve Whistler, Victoria ve Seattle 

şehirlerine haftasonu gezileri

Ülkelere göre öğrenci dağılımı (İlk 5)
28% Brezilya, 15% Güney Kore, 13% Japonya,   
11% Meksika, 3% İtalya  

 

Kore’de İngilizce öğrenmeyi denedim ama Kanada’da öğrenmek benim 
için çok daha iyi oldu. Ne kadar geliştiğimi görünce gülümsüyorum. 
Vancouver’daki ilk yılım bu yıldan çok farklıydı. Kaplan’da birçok yeni 
arkadaş edindim - hepsi dünyanın farklı yerlerinden! Kanada’da yaşamak en 
güzel şey!

Trisha Ko 
Kore - Vancouver’da eğitim aldı
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Güzel korunmuş Roma hamamları ve 18. yy mimarisi ile UNESCO Dünya Mirasi olarak bilinen nefes 
kesici İngiliz kenti

Neden burada eğitim almalısınız?
• Tarihi bir binada bulunan konumu ortaçağ manastırı ve 

şehir merkezindeki kafe, restoran, mağazalara yürüme 
mesafesinde

• Okulun huzurlu bahçesinde ders aralarında çalışın, 
rahatlayın ya da sosyalleşin

• Bath Londra, Bristol, Cardiff, Oxford, Salisbury ve 
Stonehenge gibi büyük şehirlere kolay erişim sunar

Ülkelere göre öğrenci dağılımı (İlk 5)
20% İtalya, 13% Suudi Arabistan, 10% İspanya   
7% Çin, 6% Kuveyt 

Kurslar ve Programlar 
• Genel İngilizce
•  Yarı Yoğun İngilizce
•  Yoğun İngilizce
•  Akademik Yıl
•  Akademik Sömestir
• Tamamlayıcı İş İngilizcesi (istek üzerine 

verilecektir)

Sınav / Üniversite Hazırlık
• IELTS Hazırlık

Diğer programlar
• Klasik Program (40+)
• Demi Pair Program

Bize ulaşın:
5 Trim Street, Bath, BA1 1HB

 kaplan.to/bath 
 facebook.com/kicbath

BATH

İNGİLTERE & 
İRLANDA

İÇERİK İngiltere’de ve İrlanda’da 
zamansız tarihin modern 
yeniliklerle birleştiği 
çeşitli şehir ve kasabaları 
keşfedin. Eşsiz 10 
okulumuz arasından 
sizin için en mükemmel 
olanı bulun. 

Bath

Bournemouth

Cambridge

Edinburgh

Liverpool

Londra

Manchester

Oxford

Torquay

Dublin

63

64

65

66

68

70

72

74

75

76

İNGİLTERE

İRLANDA



BOURNEM
OUTH

Bournemouth
Pier

Lower Gardens

Upper Gardens

The Avenue
Shopping Centre

Bournemouth
Beach

Oceanarium
Parliament

Speakers Bureau

Bournemouth
Train Station

Meyrick Park

Mathematical
Bridge

Cambridge University
Botanic Gardens

River Cam

Stansted
 Airport

Trinity College

Bridge of Sighs

Queen’s College

Cambridge Train StationGrantchester
Meadows

The Fitzwilliam
Museum

Anglia Ruskin
University

Gra�on Shopping
Centre

King’s College

22 miles
South

CAM
BRIDGE

64 Daha fazla bilgi için: kaplaninternational.com 65

Dünyanın en eski ve en büyük üniversite kentlerinden biri - ünlü politikacıların, yazarların ve bilim 
insanlarının izinden gidin

Şeker rengindeki sahil kulübeleri, iskele fuar sürüşleri ve sıcak tuzlu cipsleriyle meşhur Klasik bir İngiliz 
deniz kenti

Neden burada eğitim almalısınız
• Plajdan ve şehir merkezinden otobüsle 5 dakika uzaklıkta 

geniş modern binasıyla İngiltere‘deki en büyük İngilizce 
okulumuz

• Huzurlu özel bahçe ve binada geniş ortak alan 
• Restoran, kokteyl bar, gece kulübü ve gösteri merkeziyle 

canlı bir gece hayatı sunan üniversite kentinde bulunur

Ülkelere göre öğrenci dağılımı (İlk 5)
19% Suudi Arabistan, 11% İtalya, 10% Türkiye   
7% Çin, 5% Güney Kore  

Kurslar ve Programlar 
• Genel İngilizce
•  Yarı Yoğun İngilizce
•  Yoğun İngilizce
•  Akademik Yıl
•  Akademik Sömestir
• Tamamlayıcı İş İngilizcesi (istek üzerine 

verilecektir)

Sınav / Üniversite Hazırlık
• IELTS Hazırlık
• Cambridge Sınav Hazırlık

Bize ulaşın:
130-136 Poole Road, Bournemouth, BH4 9EF

 kaplan.to/bournemouth 
 facebook.com/kicbournemouth

Neden burada eğitim almalısınız?
• Newnham mahallesinde bulunan Edward tarzı güzel bir 

binada bulunan okulumuz şehir merkezine bisiklet ile 10 
dakika mesafede 

• Cambridge Üniversitesi‘nin derslerine erişin ve misafir 
konuşmacıların bulunduğu eğlenceli bir programdan 
yararlanın

• Okulun özel bahçesinde yaz barbekülerinin tadını çıkarın
• Akademik Yıl ve Akademik Sömestir öğrencilerine ücretsiz 

bisiklet kiralama imkanı 

Ülkelere göre öğrenci dağılımı (İlk 5)
13% Çin, 9% Suudi Arabistan, 9% İtalya,   
8% Türkiye, 6% Brezilya  

Kurslar ve Programlar 
• Genel İngilizce
•  Yarı Yoğun İngilizce
•  Yoğun İngilizce
•  Akademik Yıl
•  Akademik Sömestir
• Tamamlayıcı İş İngilizcesi

Sınav / Üniversite Hazırlık
• IELTS Hazırlık
• Cambridge Sınav Hazırlık

Bize ulaşın:
75 Barton Road, Cambridge, CB3 9LG

 kaplan.to/cambridge 
 facebook.com/kiccambridge
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Neden burada eğitim almalısınız?
• Ceilidh dansı, viski fabrikası gezisi ve İskoçya dağlarına 

hafta sonu gezileriyle eşsiz bir İskoç deneyimi içeren 
sosyal program (okulda ayarlanabilir)

• Edinburgh Festival Kursu ve İskoç Kültürü seçmelisi sunar
• Öğrenci yurdu okula çok yakındır ve yıl boyu açıktır. Aile 

yanı konaklama için Kaplan‘dan rezervasyon yaptırılabilir.
• Okul içinde yoga dersleri verilir

Ülkelere göre öğrenci dağılımı (İlk 5)
15% İtalya, 12% Çin, 11% Suudi Arabistan, 
10% İspanya, 10% Brezilya 

Kurslar ve Programlar 
• Genel İngilizce
•  Yarı Yoğun İngilizce
•  Yoğun İngilizce
•  Akademik Yıl
•  Akademik Sömestir
• Tamamlayıcı İş İngilizcesi

Sınav / Üniversite Hazırlık
• IELTS Hazırlık
• Cambridge Sınav Hazırlık
•  Trinity GESE Sınava Hazırlık  

(kapalı gruplar için)

Bize ulaşın:
9 Albyn Place, Edinburgh, EH2 4NG

 kaplan.to/edinburgh 
 facebook.com/kicedinburgh

Gotik kulelere, en iyi üniversitelere ve dünyanın en büyük sanat festivaline ev sahipliği yapan Edinburgh 
tarih, kültür ve mükemmel eğitim ile parlıyor

 

Ben bir İngilizce öğretmeniyim, bu yüzden Kaplan deneyimi İngilizcemi 
geliştirmeme ve de İskoç kültürünü öğrenmemde için çok iyi oldu. 
Öğretmenler çok iyi. İngilizcemizi geliştirmemiz için gereken faydalı bilgiler 
veriyorlar. Ziyaretimden memnun kaldım, İngilizce pratiği yaptım ve 
İngilizcemi geliştirdim!

Myriam Martinez 
İspanya - Edinburgh’da eğitim aldı
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Bize ulaşın:
Cotton House, Old Hall Street,  
Liverpool, L3 9TX

 kaplan.to/liverpool 
 facebook.com/kicliverpool

Liverpool 30+ Yetişkin Okulu
• Diğer kariyer odaklı öğrencilerle özelleştirilmiş 

İngilizce dersleri alın
• 30+ öğremcilerine tahsis edilmiş ayrı resepsiyonlu, 

çalışma merkezi ve mola alanı ile okul katı
• Rahat bir ortamda İngilizce pratiği yapmak için 

haftalık kahve kulübünü içeren özel bir sosyal 
program

• İngiltere’deki farklı profesyonel ve iş ortamlarını 
kavramanızı sağlayacak aylık misafir konuşmacılar

• 30+ öğrenciler için özel oryantasyon ve mezuniyet. 
Eğitiminizi benzer hedeflere sahip öğrencilerle 
alın

A thriving capital of music, culture, business and sport, home to The Beatles and rich maritime history

LIVERPOOL

 YETİŞKİN OKULUBeatles ve zengin denizcilik tarihinin evi, kültür, müzik, iş hayatı ve sporun başkenti
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Neden burada eğitim almalısınız?
• İş İngilizcesi konusunda uzman - şehrin iş merkezinde 

bulunan okulumuzda Yoğun İş İngilizcesi kursumuzu alın 
• Moorfields metro istasyonundan 2 dakika ve en yeni 

öğrenci yurdumuzdan 10 dakika yürüme mesafesinde 
bulunan merkezi konum

• Beatles‘ın ilk kez sahne aldığı Cavern Club‘a yakın
• Okuldan 5 dakika yürüme mesafesinde bulunan UNESCO 

Dünya Mirasi üyesi Liverpool Pier Head
• Liverpool Futbol Kulübü‘ne ev sahipliği yapan ünlü Anfield 

Stadyumu‘na düzenli geziler
• Bütçenize uygun bir kurs için Liverpool makul ve 

ekonomik  yaşam standartları sunar

Kurslar ve Programlar 
• Genel İngilizce
•  Yarı Yoğun İngilizce
•  Yoğun İngilizce
•  Akademik Yıl
•  Akademik Sömestir
• Tamamlayıcı İş İngilizcesi
• Yoğun İş İngilizcesi 

Sınav / Üniversite Hazırlık
• IELTS Hazırlık
• Cambridge Sınav Hazırlık

Diğer programlar
• Klasik Program (40+)

Ülkelere göre öğrenci dağılımı 
(İlk 5)
20% Suudi Arabistan, 11% İtalya, 9% Çin,   
8% Umman, 7% Kuveyt  



Neden burada eğitim almalısınız? 
• Sky Garden ve Bilim ve Doğal Tarih Müzeleri‘ne ücretsiz 

gezileri, ödül sahibi West End müzikallerine indirimli 
biletleri ve Avrupa şehirlerine hafta sonu gezilerini içeren 
sosyal program paketi 

• İlk gününüzde Londra Yürüyüş Turu sunar - oryantasyon ve 
etrafı görmeniz için güzel bir fırsat

• Londra‘nın ünlü Covent Garden‘a çok yakın ve British 
Museum‘dan 2 dakikalık yürüme mesafesinde

• 60‘ı aşkın ülkeden gelen öğrencilerin kaynaşabileceği 
haftalık pub gecesi 

Ülkelere göre öğrenci dağılımı (İlk 5)
15% Çin, 12% İtalya, 10% Türkiye,   
9% Güney Kore, 9% Fransa 

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

Sınav / Üniversite Hazırlık
• IELTS Hazırlık
• Cambridge Sınav Hazırlık 

Hyde
Park Buckingham

Palace

Trafalgar
Square

Theatreland

Piccaddily Circus

The British
Museum

Soho

London Eye

Oxford Circus

Madame Tussauds
London

London Heathrow
Airport

19 miles
West

30+ London Covent Garden Yetişkin 
Okulu 
• Diğer kariyer odaklı öğrencilerle özelleştirilmiş 

İngilizce dersleri alın
• 30+ öğrencileri için ayrılmış çalışma alanları
• Profesyonel veya akademi odaklı kurslar - 

Mühendislik, Tıp veya Hukuk için İngilizce 
derslerinde yoğun, birebir dersler alın

• İngiltere’deki farklı profesyonel ve iş ortamlarını 
kavramanızı sağlayacak misafir konuşmacılarla 
düzenli organizasyon

• 30+ öğrencilere pub geceleri, sanat galerisi ve müze 
ziyaretleri, nehir bot gezilerini içeren sosyal program

Bize ulaşın:
3-4 Southampton Place  
London, WC1A 2DA 

 kaplan.to/coventgarden 
 facebook.com/kiclondoncolleges

Londra benzersizdir; kültür ve tarih konusunda zengin, girdiğiniz her sokak farklı bir hikaye kokar

LONDRA

 YETİŞKİN OKULU
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Manchester 
United F.C.

Royal Exchange
Theatre

Manchester
Art Gallery

Museum of
Science and

Industry
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City F.C.

National Football
Museum

John Ryland’s
Library

Palace Theatre

University of
Manchester

Neden burada eğitim almalısınız?
• Sanatçıların, DJ‘lerin ve yeni grupların gözdesi olan şehir 

merkezinin kuzey kısmında bulunan konum 
• En yakın otobüs durağına birkaç adım uzaklıkta - daha da 

iyisi şehir merkezinde otobüse binmek ücretsiz
• Öğrencilerin liderlik becerilerinin gelişmesi için başarılı bir 

öğrenci mentor programına sahip
• Old Trafford‘a ve Manchester United ve Manchester City 

futbol takımlarının evi olan Etihad stadyumuna düzenli 
geziler

Ülkelere göre öğrenci dağılımı (İlk 5)
44% Suudi Arabistan, 10% Kuveyt, 8% Çin,  
6% Umman, 3% Brezilya 

Kurslar ve Programlar
• Genel İngilizce
•  Yarı Yoğun İngilizce
•  Yoğun İngilizce
•  Akademik Yıl
•  Akademik Sömestir
• Tamamlayıcı İş İngilizcesi  

(istek üzerine verilecektir)

Sınav / Üniversite Hazırlık
•  IELTS Hazırlık
•  OET Hazırlık
•  Trinity GESE Sınav Hazırlık  

(kapalı gruplar için)

Bize ulaşın:
1 Portland Street, 6th Floor,  
Manchester, M1 3BE 

 kaplan.to/manchester 
 facebook.com/kiemanchester

M
ANCHESTER
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Enerji ve yaratıcılık dolu Manchester, ükede en hızlı büyüyen yemek ve içecek alanına ve renkli 
öğrenci hayatına ev sahipliği yapan bir şehir 

 

Manchester’ı çok seviyorum. Ne çok büyük ne de çok küçük, ihtiyacınız olan 
her şeyi bulabiliyorsunuz ve insanlar da oldukça arkadaş canlısı.

Serap Arisal 
Türkiye - Manchester’da eğitim aldı



Ashmolean
Museum University

of Oxford

Christ Church
Meadow
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Museum of Natural
History

O2 Academy Oxford
Cowley Road cafes, bars and shops

Oxford Castle
Bodleian Library
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Torre Abbey &
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Torquay Museum
Central Cinema
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Lymington Road Coach Station

İngiliz karizmasıyla Akdeniz ruhunu birleştiren zengin tarihli bir kıyı şehri

Neden burada eğitim almalısınız?
•  Özel yüzme havuzu, okul içi kafe ve teras bahçesinde 

çardak bulunan güzel bir okul
• Şehir merkezine yürüyerek 5 dakika mesafede
• İngiliz Riviera‘sı olarak bilinen Torquay, sürdürülebilir 

organik çiftlikleri ve çevresel inisiyatifleriyle eşsiz bir doğal 
güzelliğe sahip olup, aynı zamanda UNESCO jeoparkıdır.

• Ülkelere göre öğrenci dağılımı (İlk 5)
21% Suudi Arabistan,16% İtalya, 11% Rusya,   
7% Fransa, 7% İspanya 

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

(istek üzerine verilecektir)

Sınav / Üniversite Hazırlık
•  IELTS Hazırlık
•  OET Hazırlık
•  Trinity GESE Sınav Hazırlık  

(kapalı gruplar için)

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

 kaplan.to/torquay 
 facebook.com/kictorquay

TORQUAY

OXFORD
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Neden burada eğitim almalısınız?
• Summertown bölgesinde geniş bir Edward stili evde 

konumlu, Port Meadow‘a kısa bir yürüyüş mesafesinde ve 
şehir merkezine bisiklet veya otobüsle 5 dakika uzaklıkta

• Vejetaryen ve helal seçeneklerin de bulunduğu sıcak ve 
soğuk yiyecek sunan okulumuzda tarz bir kafe mevcut

• Okulun geniş özel bahçesinde yaz barbekülerinin, 
sosyalleşmenin ve dış mekan oyunlarının tadını çıkarın

• Paris, Amsterdam ve Edinburgh gibi şehirlere hafta sonu 
gezileri

Ülkelere göre öğrenci dağılımı (İlk 5)
16% İtalya, 11% Çin, 11% Suudi Arabistan,   
8% Güney Kore, 6% Türkiye  

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

Sınav / Üniversite Hazırlık
• IELTS Hazırlık
•  Trinity GESE Sınav Hazırlık  

(kapalı gruplar için)

Bize ulaşın:
108 Banbury Road, Oxford, OX2 6JU

 kaplan.to/oxford 
 facebook.com/kieoxford

Antik kütüphanelerin, Gotik dehlizlerin ve ortaçağ kolejlerinin şehri yüzyıllardır büyük insanlar yetiştiriyor



DUBLIN
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76 Daha fazla bilgi için: kaplaninternational.com 77

Neden burada eğitim almalısınız?
• Kültür ve gece hayatının merkezi, ulaşımı kolay, Dublin‘in 

canlı Temple Bar bölgesinde konumlu 
• Liffey Nehri‘nin kıyısında yapılmış 19. yy.‘a ait şık bir 

binada bulunan okulumuz yıl boyunca açık ve öğrenci 
yurduna 20 dakika yürüme mesafesinde

• İrlanda‘ya düzenli geziler - Cliffs of Moher, Wicklow Dağları 
ve kartpostal misali Howth Köyünü ziyaret ederek şehrin 
görkemli manzarasına tanık olun

Ülkelere göre öğrenci dağılımı (İlk 5)
18% İtalya, 15% Türkiye, 15% Brezilya, 9% İspanya, 8% 
Fransa  

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

•  Akademik Yıl
•  Akademik Sömestir
•  Tamamlayıcı İş İngilizcesi

Sınav / Üniversite Hazırlık
• IELTS Hazırlık
•  Cambridge Sınav Hazırlık
•  Trinity GESE Sınav Hazırlık  

(kapalı gruplar için)

Diğer programlar
• CELTA öğretmen eğitimi
•  English Plus Profesyonel Sertifikalar

Bize ulaşın:
The Presbytery Building,  
7 Exchange Street Lower, Temple Bar 
Dublin D08 PX27

 kaplan.to/dublin 
 facebook.com/kicdublin

Modernliğin gelenekle buluştuğu samimiyetiyle ünlü şehir - antik kaleleri ve Teknoloji Merkezi’ni aynı 
gün içinde ziyaret edin

 

En iyisiyle İngilizce öğrenmek istedim ve Kaplan’ın dünyadaki en iyi 
İngilizce okullarından biri olduğunu öğrendim. İnternette araştırdığım 
bilgiler ve yorumlar teşvik ediciydi. Artık farklı insanlarla daha iyi iletişim 
kurabiliyorum, farklılıklarımızı anlıyorum ve daha fazla iş teklifi almaya 
başladım. 

Zaira Vasconcelos 
Angola - Dublin’de eğitim aldı



Sky Tower

Mount Eden

Auckland
Museum

Auckland Domain

Auckland University
of Technology

Rose
Gardens

Spark
Arena

Newmarket area

Avustralya ve Yeni 
Zelanda’daki göz 
kamaştırıcı 6 şehirden 
birini seçin. Her biri canlı 
bir şehrin ve rahat bir 
hayat tarzının mükemmel 
dengesine ve doğal, beşeri 
harikalardan oluşan eşsiz 
bir dengeye sahip.

Melbourne

Perth

Adelaide

Sydney

Brisbane

Auckland

79

Liman kenti olarak bilinen Auckland’ın canlı limanı yatlar ve tekneler ile yakınlardaki güzel adalara 
günlük seferler düzenliyor

Neden burada eğitim almalısınız
• Newmarket bölgesinde Güney Küre‘nin en büyük alışveriş 

merkezinin yakınında bulunan okulumuz ve Auckland‘in 
en eski parkı olan Domain‘in tam yanında - dışarıda vakit 
geçirmek için muhteşem bir yer

•  Ders aralarında dinlenebileceğiniz geniş bahçeli bir tarihi 
binada bulunan okulumuz akredite NZQA Kategori 1 
okuludur

• Uzun dönem öğrencilere (en az 16 hafta) yönelik otobüs 
bileti indirimleri ile ulaşım servislerinden birkaç adım 
uzaklıkta

• Kaplan Auckland, İngilizce YZ Akredite Pathway 
Değerlendirme için yetkili sağlayıcıdır. Akademik Amaçlar 
için İngilizce kursunu başarıyla tamamlayan öğrenciler 
Yeni Zelanda‘nın 8 üniversitesine erişebilir

Ülkelere göre öğrenci dağılımı (İlk 5)
23% Japonya, 18% Tayland, 14% Brezilya,  
11% Kore, 6% Suudi Arabistan  

Kurslar ve programlar 
İngilizce kursları 
• Genel İngilizce
•  Yarı Yoğun İngilizce
• Yoğun İngilizce
• İş İngilizcesi

Sınav / Üniversite Hazırlık
• IELTS Hazırlık
• Akademik Amaçlar İçin İngilizce  

(Akredite Pathway Değerlendirme)
• Cambridge Sınav Hazırlık
• Cambridge Sınav Merkezi

Bize ulaşın:
10 Titoki Street, Parnell, Auckland 1052

 kaplan.to/auckland 
 facebook.com/kieauckland
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ADELAIDE
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BRISBANE
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Neden burada eğitim almalısınız?
• Rundle Mall alışveriş bölgesinden ve ücretsiz City Loop ve 

Connector otobüs hatlarını içeren tren, otobüs ve tramvay 
hatlarına bir dakika uzaklıkta

• Botanik Bahçesi‘ne, müze bölgesi, Merkezi Market ve 
Chinatown‘a yürüyerek 15 dakikadan az mesafede

• Adelaide farklı aktiviteler ve doğal güzellikler sunar - 
plajlar, şarap bölgeleri, tepeler, gece hayatı, kültür ve tarih

• Adelaide Üniversitesi‘ne ve birçok yüksek eğitim 
kurumuna kolay transfer - birçoğu Cambridge veya IELTS 
sonucu yerine geçerli bir Kaplan sertifikası kabul ediyor

Ülkelere göre öğrenci dağılımı (İlk 5)
27% Brezilya, 11% Japonya, 11% Kolombiya, 
9% Suudi Arabistan, 8% Çin

Kurslar ve programlar 
İngilizce kursları 
•  Genel İngilizce
•  Yoğun İngilizce

Sınav / Üniversite Hazırlık
• IELTS Hazırlık
•  Akademik Amaçlar İçin İngilizce

Bize ulaşın:
Level 9, 68 Grenfell St, Adelaide SA 5000

 kaplan.to/adelaide 
 facebook.com/kieadelaide

Neden burada eğitim almalısınız?
• Merkez istasyon‘dan 5 dakika ve birçok ünlü mekana 

otobüs veya feribotla 15 dakika mesafede, şehrin kalbinde 
bulunan konum

• 2 multimedya laboratuvarı ve öğrenci kullanımı için 50 
bilgisayar, öğrenci alanı ve dışarıda bulunan kafe ile geniş 
yeni kampüs

• Brisbane Kaplan Business School ile kampüsü paylaşır 
- öğrenciler eğitim alırken KBS workshoplarına erişebilir, 
hatta iş kurslarına devam edebilir

• Brisbane sanat galerilerini gezmekten vahşi hayat 
alanlarına kadar çeşitli kültürel ve sportif etkinlikler sunar

Ülkelere göre öğrenci dağılımı (İlk 5)
19% Japonya, 14% Tayland, 13% Kore,   
7% Brezilya, 6% Suudi Arabistan  

Kurslar ve programlar 
İngilizce kursları 
•  Genel İngilizce
•  Yoğun İngilizce

Sınav / Üniversite Hazırlık
• IELTS Hazırlık
•  Akademik Amaçlar İçin İngilizcevailable

Bize ulaşın:
Ground Level, 369 Ann Street 
Brisbane, QLD 4000

 kaplan.to/brisbane 
 facebook.com/kiebrisbane

Güneş Kenti’nin parlak başkentinde uçsuz bucaksız mavi gökyüzünün altında eğitim alın - Avustralya’nın 
altın kıyı plajlarına giden yol  

Ormanlar, bahçeler ve çayırlarla çevrili Adelaide sakin ve güvenli bir şehir
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Avustralya’nın en havalı bölgelerinden biri olarak öne çıkan Perth, gözlerden uzak bir kıyıda yer 
alan bir vaha kenti

Neden burada eğitim almalısınız?
• West Perth bölgesinde bulunan merkezden ücretsiz 

otobüs ulaşımı ile 10 dakika mesafede ve dünyanın 
en büyük şehir içi parkı olan King‘s Park‘a kısa yürüme 
mesafesinde

• Murdoch Institute of Technology ve birçok yüksek eğitim 
kurumuna kolay transfer 

• Kaplan Business School ile kampüsü paylaşır ve iş 
kurslarına geçiş imkanı sunar

• Perth Avustralya‘nın en güzel plajlarından bazılarına 
sahiptir - Hint Okyanusu‘nun berrak sularında rahatlayın

Ülkelere göre öğrenci dağılımı (İlk 5)
25% Brezilya, 17% Kolombiya, 14% Japonya,   
5% Kore, 5% Tayland  

Kurslar ve programlar 
İngilizce kursları 
•  Genel İngilizce
•  Yoğun İngilizce

Sınav / Üniversite Hazırlık
• IELTS Hazırlık
•  Akademik Amaçlar İçin İngilizce

Bize ulaşın:
1325 Hay Street 
West Perth, WA 6005

 kaplan.to/perth 
 facebook.com/kieperth

PERTH

M
ELBOURNE
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Neden burada eğitim almalısınız?
• Canlı bir merkez olan Docklands‘ın yakınında bulunan 

ücretsiz tramvay hattıyla CBD‘nin kalbine 10 dakika 
mesafede

• İngilizce öğrencilerinin iş kurslarına devam edebilmesine 
fırsat veren Melbourne Kaplan Business School ve 
Adelaide Üniversitesi ile kampüsü paylaşır 

• Great Ocean Road‘un göz kamaştırıcı manzarasına ve 
dünyanın en küçük penguenlerine ev sahipliği yapan 
Phillip Adası‘na düzenli geziler

• Konaklama, sosyal bağlantılar, finans ve resmi tavsiye 
gibi konuları da içererek Melbourne hükümeti yabancı 
öğrencilere mükemmel destek sağlar 

Ülkelere göre öğrenci dağılımı (İlk 5)
14% Tayland, 13% Japonya, 12% Kolombiya, 
9% Suudi Arabistan, 8% Brezilya  

Kurslar ve programlar
İngilizce kursları 
•  Genel İngilizce
•  Yoğun İngilizce

Sınav / Üniversite Hazırlık
• IELTS Hazırlık
•  Akademik Amaçlar İçin İngilizce

Bize ulaşın:
Level 5, 370 Docklands Drive  
Dockland, VIC 3008

  kaplan.to/melbourne 
  facebook.com/kiemelbourne 

Spor, sanat, sinema tutkusu ve kafe ve kahve kültürü ile canlı bir şehir 
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Neden burada eğitim almalısınız?
• Şehrin kalbinde, Royal Botanik Bahçesi‘ne ve Opera Evi‘ne 

15 dakika mesafede ve dünyaca ünlü Bondi Plajına kısa bir 
otobüs gezisi uzaklıkta 

• Geniş bir çalışma merkezi, kütüphane, öğrenci alanı ve 
şehri gören dördüncü kat balkonunda barbekü keyfi

• Sydney kültürel farkındalığı artıran festival ve etkinliklere 
ev sahipliği yapıyor - şehirde Little Italy, Little Portugal, 
Chinatown, Thai Town, Cabramatta ve Kore bölgesini 
içeren farklı kültürlerden mahalleler mevcut

• New South Wales‘de 850‘yi aşkın Ulusal Park‘ın keyfini 
sürün - Sydney Harbor Ulusal Parkı, Blue Mountains, Royal 
Ulusal Parkı ve fazlası

Ülkelere göre öğrenci dağılımı (İlk 5)
22% Brezilya, 9% Japonya, 8% Kolombiya   
9% Kore, 5% Tayland

Kurslar ve programlar
İngilizce kursları 
•  Genel İngilizce
•  Yoğun İngilizce

Sınav / Üniversite Hazırlık
• IELTS Hazırlık
•  Akademik Amaçlar İçin İngilizce

Bize ulaşın:
98-104 Goulburn Street, Sydney, NSW 2000

 kaplan.to/sydney 
 facebook.com/kiesydney

Şehir ihtişamı, altın plajlar ve Avustralya’nın samimi havası, deniz kenarı metropolde sizi bekliyor

 

Kaplan’daki öğretmenler arkadaş canlısı ve yardımsever. Bizimle 
ilgileniyorlar ve İngilizcemizi geliştirip, hedeflerimize ulaşmamızı istiyorlar. 
Eğitim yöntemleri öğrenirken eğlenmemizi sağlıyor. İngilizce oyunlar 
oynuyoruz ve ilgi çekici konularda sohbetler ediyoruz.

Petra Sikulova 
Çek Cumhuriyeti - Sydney’de eğitim aldı
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Alpadia Dil Okulları ile Fransızca veya 
Almanca öğrenin ve Fransa, Almanya 
ve İsviçre’nin doğal güzelliklerini, 
zengin tarihini ve kültürel çeşitliliğini 
keşfedin. Dağlar, ormanlar, dünyaca 
ünlü müzeler, galeriler ve mükemmel 
mimarilerle dolu Avrupa’nın dört 
şehrinden birini keşfe çıkın. FRANSA

ALMANYA

İSVİÇRE
Lyon

Montrö

Berlin

Freiburg

FRANSA

ALMANYA

FRANSIZCA VE ALMANCA ÖĞRENİN

 87İSVİÇRE

Züri̇h



LYON

The city of lights is sophisticated and historic, with excellent museums, a dynamic cultural life and 
fantastic shopping 

ALPADIA 
Lyon

 

Lyon’da yapılabilecek birçok şey var ve arkadaşlarınızla gece dışarı çıkmak 
için ideal bir şehir. Ben bir aile yanında kaldım, bence Fransızca pratik 
yapmak için en iyi seçenek. Dersler eğlenceli ve yararlıydı, öğretmenlerimiz 
alanlarında uzmandı ve dünyanın birçok yerinden insan tanıdım.

Alice Pignacca 
İtalya – Lyon’da eğitim aldı

88 Daha fazla bilgi için: kaplaninternational.com 89

Neden burada eğitim almalısınız?
• Rhone manzaralı 19 yy.‘a ait güzel bir binada şehrin 

kalbinde konum
• Lyon‘un en büyük meydanında dersten sonra yakın kafe 

ve restoranların atmosferini tadın
• Şehrin yürüyerek gidebileceğiniz en iyi alışveriş alanlarına 

direkt erişim
• Metro istasyonundan ve otobüs durağından 5 dakikalık 

mesafede 
• Bütün sınıflarımız yüksek tavanlı, ferah ve aydınlık 

Ülkelere göre öğrenci dağılımı (İlk 5)
26% İsviçre, 12% Kolombiya, 7% Amerika 
7% İtalya, 6% İspanya

Kurslar ve programlar 
Fransızca kursları
• Standart Fransızca
• Yoğun Fransızca
• Premium Fransızca
• Combi 5 Fransızca
• Combi 10 Fransızca
• Fransızca + iş deneyimi/staj
• Fransızca + gönüllülük

Sınav / Üniversite Hazırlık
• DELF/DALF
• TCF
• Üniversite Pathway Programı 

Bize ulaşın:
Quai Jules Courmont 6  
69002 Lyon, France

Harika müzeleri, dinamik kültürel yaşamı ve alışveriş yerleriyle tarihi ve çok yönlü bir şehir



BERLIN

FREIBURG

Black Forest’ın başkenti olarak bilinen Freiburg, Almanya’nın en güneşli şehri ve inanılmaz doğal 
güzelliklere sahip   Yaratıcılığı, ilgi çekici tarihi ve kültürel çeşitliliğiyle canlı bir başkent

90 Daha fazla bilgi için: kaplaninternational.com 91

ALPADIA 
Berlin

Neden burada eğitim almalısınız?
• Kafelere, barlara, restoranlara ve başkentin en önemli 

yerlerine yakın canlı Schöneberg bölgesinde konum
• Okul içi konferans salonu, internet kafe ve ders aralarında 

dinlenip içecek alabileceğiniz geniş bir alan
• Müze gezilerinden açık hava sinemalarına çeşitli etkinlikler 
• Konaklamanızdan kolay erişim. Metro istasyonundan ve 

otobüs durağından 2 dakikalık mesafede

Ülkelere göre öğrenci dağılımı (İlk 5)
33% İsviçre, 22% Suriye, 9% İtalya 
4% Kore, 4% İspanya

Kurslar ve Programlar 
Almanca kursları
• Standart Almanca
• Yoğun Almanca
• Premium Almanca
• Combi 5 Almanca
• Combi 10 Almanca
• Almanca + iş deneyimi/staj
• Almanca + gönüllülük

Sınav / Üniversite Hazırlık
• Goethe Zertifikat 
• TELC Deutsch
• TestDaF
• Üniversite Pathway Programı
• Kariyer Pathway Programı

B2 Garantisi: Sizin için tanımlanan kişisel eğitim 
planına uyarsanız B2 seviyesine gelişim garantisi 
veriyoruz. Belirlenen kurs süresi boyunca B2 
seviyesine erişemezseniz size 4 haftaya kadar 
ücretsiz ek grup dersi sunuyoruz. Daha fazla bilgi 
için danışmanınızla görüşün.

Bize ulaşın:
Haupstraße 23/24, 10827  
Berlin, Germany

ALPADIA 
Freiburg

Neden burada eğitim almalısınız?
• Şık neoklasik bir binada canlı üniversite şehrinin 

merkezinde
• Güzel Gotik katedrali ile üniversiteye, mağazalara ve tarihi 

merkeze yakın
• Okul içi kafeteryaya, muhteşem bir bahçeye ve ferah 

terasa sahip 
• Bisikletle ulaşıma uygun - Freiburg 400 kilometreden fazla 

bisiklet yoluna sahip
• Freiburg‘un komşuları İsviçre‘de Zürih ve Fransa‘da 

Strasbourg‘a düzenli geziler

Ülkelere göre öğrenci dağılımı (İlk 5)
41% İsviçre, 11% Amerika, 10% Suriye, 
9% İtalya, 4% Japonya

Kurslar ve programlar 
Almanca kursları
• Standart Almanca
• Yoğun Almanca
• Premium Almanca
• Combi 5 Almanca
• Combi 10 Almanca
• Almanca + iş deneyimi/staj
• Almanca + gönüllülük

Sınav / Üniversite Hazırlık
• TELC Deutsch
• University Pathway Program 
• Kariyer Pathway Programı

Bize ulaşın:
 Werthmannstrasse 18, 79098 Freiburg,
Germany



M
ONTRÖ

İsviçre’nin incisi – dağ sporları için ideal göl kenarında güzel bir tesis 

ZÜRİH

İsviçre’nin en havalı şehri

Neden burada eğitim almalısınız?
• Zürih Youth Hostel’inde yer alan okulumuz, dil eğitimi ile 

konaklamayı aynı yerde bir arada sunuyor
• Göl kıyısına 15 dakika, şehir merkezine 20 dakika ve 

havalimanına 40 dakika mesafede kolay ulaşım
• Eğitim ve konaklama ücretlerimiz bölgedeki en uygun 

fiyata sahip; bu da Zürih okulumuzu uygun fiyatlı bir 
eğitim tercih edenler için mükemmel bir seçenek yapıyor

• Hem standart Almanca Hochdeutsch dil kursları hem de 
İsviçre Almancası dil kursu imkanı sunuyor

Kurslar ve programlar  
Almanca & İsviçre Almancası
• Standart Almanca
• Yoğun Almanca
• Premium Almanca
• Combi 5 Almanca
• Combi 10 Almanca
• İsviçre Almancası (seçmeli)
• Almanca dil kursu + gönüllü iş

Sınav / Üniversite Hazırlık
• TestDaF
• TELC Deutsch
• Goethe Zertifikat
• Akademik Geçişler için İngilizce
• Kariyer Pathway Programı

Bize ulaşın:
Zurich Youth Hostel, Alpadia Campsus, 
Mutschellenstrasse 114, 8038 Zürich

ALPADIA 
Zurich

92 Daha fazla bilgi için: kaplaninternational.com 93

Neden burada eğitim almalısınız?
• Geneva Gölü‘nün kıyısında muhteşem konum, Fransızca 

konuşulan İsviçre‘de en çok ziyaret edilen yerlerden biri
• Konaklamanızdan kolay ulaşım; toplu taşımaya yürüyerek 

5 dakikadan kısa mesafede
• Kafeterya, tam teşekküllü mutfak ve arkadaşlarınızla 

sosyalleşebileceğiniz teraslarla okul içi tesisler
• Dünyanın en büyük kayak tesislerinden Les Portes du 

Soleil‘e yakın; kış ayları için ideal
• Küçük okullarımızdan biri - daha sakin bir eğitim ortamı 

isteyenler için ideal

Ülkelere göre öğrenci dağılımı (İlk 5)
75% İsviçre, 5% Rusya, 3% Kolombiya,  
2% İspanya, 2% Meksika

Kurslar ve programlar 
Fransızca kursları
• Standart Fransızca
• Yoğun Fransızca
• Premium Fransızca
• Combi 5 Fransızca
• Combi 10 Fransızca
• Fransızca + iş deneyimi/staj
• Fransızca + gönüllülük

Sınav / Üniversite Hazırlık
• DELF/DALF
• TCF
• Üniversite Pathway Programı

Bize ulaşın:
Grand-Rue 42  
1820 Montreux, Switzerland

ALPADIA 
Montrö
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Gençler için Dil Programları
AMERİKA VE AVRUPA’DAKİ MUHTEŞEM GENÇ 
OKULLARIMIZDAN BİRİNDE DİL ÖĞRENİN
8-17 yaş arası öğrenciler için dil kurslarımız, kaliteli eğitimle macerayı birleştirerek dünyanın her 
yerinden genç öğrencileri bir araya getiriyor. İngiltere, İsviçre, Almanya, Amerika veya Kanada’da 
İngilizce öğrenin. Fransa, İsviçre veya Almanya’da Almanca veya Fransızca öğrenin.

EĞLENCE DOLU PROGRAMLAR
Genç öğrencilerimiz ömür boyu unutmayacakları 
bir deneyim edinerek eğlenceli anılar ve 
gelişmiş dil becerileriyle evlerine dönecekler. 
Heyecan verici sergiler ve eğlenceli etkinlikler 
genç programlarımızın ekstrası değil, dil 
öğrenme sürecinin yapıtaşlarından biri.

Öğretmenlerimiz sınıf aktivitelerini günün 
gezisine göre ayarlayacak, bu sayede yeni 
bir yer keşfederken ve öğrenirken dil pratiği 
yapacaksınız. Eğer aile yanında kalıyorsanız 
cana yakın ailenizle derste öğrendiklerinizi 
pekiştirebileceksiniz.

PROJE BAZLI ÖĞRENME
Gençler için hazırlanan eğlenceli ve etkili bir 
ders planıyla dil bilgisi, dinleme, okuma ve 
yazma becerilerinizi pekiştirin. Dil derslerinizin 
parçası olarak bir dergi yapın, defile düzenleyin 
veya kendi videonuzu çekip düzenleyin. Diğer 
öğrencilerle eğlenceli projelerde iş birliği 
yaparak yaratıcılık, liderlik ve zaman yönetimi 
becerilerinizi geliştirirken dil akıcılığınızı artırın.

KONAKLAMA & ÖĞÜNLER DAHİL  
Öğrenci yurtlarımızda katı güvenlik 
politikalarımız var ve okul içinde her an 
çalışanlarımız mevcut. Cana yakın ailelerimiz 
düzenli olarak kontrol ediliyor ve genç 
öğrencilerimize, bakım tecrübelerine göre 
seçiliyor. Her soru, endişe ve problem için 24 
saat acil hattımız mevcut.

Bütün öğünler yanınızda kaldığınız aile ya da 
yurtta sağlanmaktadır. Beslenme farklılıklarınıza 
göre çeşitli menüler sunuyoruz.

İNGİLTERE, AMERİKA & 
KANADA 
(SADECE İNGİLİZCE)

LONDRA
Muhteşem spor tesisleri ile Shoreditch’te 
bulunan konum

BRIGHTON
Güzel okyanus manzarasıyla Viktorya tarzı 
bir binada konum

BATH 
Klasik İngiliz kentinin kalbinde tarihi bir 
bina

TORQUAY
Kendi havuzuna ve dış terasa sahip 
karizmatik bir merkez

TORONTO
Niagara Şelaleleri’nden dakikalar uzakta 
Brock Üniversitesi’nin sakin ve yeşil 
kampüsü

LOS ANGELES WHITTIER
Beverly Hills ve Bel Air’a yakın modern 
merkez

 
FRANSA  
(SADECE FRANSIZCA)

PARIS-IGNY 
Paris’in merkezinden 40 dakika uzaklıkta 5 
hektarlık bir parka kurulmuş okul 

BIARRITZ 
Plaj ve dağlara yakın bir Basque kentinde

NICE 
Plajdan sadece 650 metre uzaklıkta, 
göz kamaştırıcı Promenade du Paillon’ın 
karşısında   

İSVİÇRE
ENGELBERG (ALMANCA, İNGİLİZCE)
Yenilenmiş bir 12. yy Benedikt manastırında 
konum 

LEYSIN GENÇLER VE ÇOCUKLAR  
(İNGİLİZCE, FRANSIZCA)
Kapalı yüzme havuzunu içeren modern 
tesisler bulunan Alplerde bir bina

MONTRÖ  
(SADECE FRANSIZCA)
Geneva Gölü’nün kıyısına birkaç adım 
uzaklıkta  

 
ALMANYA 
BERLIN-WANNSEE  
(SADECE ALMANCA)
Berlin’in merkezine 30 dakika uzaklıkta 
huzurlu Grunewald bölgesinde konumlu 

BERLIN-WERBELLINSEE  
(SADECE ALMANCA)
Werbellinsee  Gölü’nün kenarında bulunan 
ormanla çevrili konum

FREIBURG (SADECE ALMANCA)
Şehir merkezinden 20 dakika uzaklıkta bir 
ormanın kıyısında konum

FRANKFURT-LAHNTAL  
(ALMANCA, İNGİLİZCE)
Lahn vadisinde ortaçağa ait bir binada 
konumlu 

Yaz Kampı Okullarımız
Yaz kamplarımız aksiyon dolu zengin etkinliklerle oluşan bir programa sahip. Günleriniz 
eğlenceli dil derslerimiz, spordan alışverişe ve şehir gezilerine kadar çeşitli etkinliklerimizle 
geçecek. Dinlenmek ve yeni arkadaşlarınızla güzel vakit geçirmek için boş vaktiniz olacak.

ÖRNEK HAFTALIK 
GEZİLER
• Alton Kulesi (Keele)

• Hollywood gezisi  
(Los Angeles Whittier)

• Disneyland Paris (Paris-Igny)

• Aquapark (Montrö and Leysin 
Gençler & Çocuklar)

• Checkpoint Charlie (Berlin-
Werbellinsee)

Genç programlarımız hakkında daha fazla bilgi için: kaplaninternational.com/junior-language-courses
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KAPLAN VE ALPADIA OKULLARININ 
TESİSLERİ VE HİZMETLERİ

KAPLAN VE ALPADIA 
OKULLARINDA VERİLEN KURSLAR
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*IELTS Hazırlık Kursu, Sydney ve Perth’te akşam kursu olarak mevcuttur. Kapalı gruplar için sene boyunca Öğretmen Eğitim programları sunuyoruz.
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Okul boyutu senelik ortalama öğrenci sayısına bağlıdır, gerçek sayı yılın hangi zamanı olduğuna göre değişiklik gösterebilir.
Vize kısıtlamalarından dolayı Londra ve Dublin’deki stajlar sadece Avrupa Birliği pasaportu olan öğrenciler için geçerlidir.
Avustralya Konaklama: Tercih edilen konaklama tedarikçileri için Kaplan temsilcinizle iletişime geçin.
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Kaplan International Amerika, 
ACCET (Devamlı Eğitim İçin 
Akredite Konseyi) tarafından 
akredite edilmiştir. 
California: Bu enstitü 
California Bureau for Private 
Postsecondary Education 
tarafından operasyon 
için  onaylanan özel bir 
enstitüdür. Operasyon onayı, 
enstitümüzün 2009 California 
Özel Ortaokul Eğitimi Kuralları 
ve California Düzenlemeler 
Kanunu’nun 5. maddesinin 
7.5 fırkasında geçen alt 
standartlarla yükümlü olduğu 
anlamına gelir.
New York: New York Eyalet 
Eğitim Departmanı, New York 
eyaletinden lisanslı.
Kaplan International NAFSA 
Uluslararası Eğitimciler Birliği 
ve TESOL (Diğer Dillerde 
Konuşanlara İngilizce 
Öğretmenleri) üyesidir. 

Kanada’daki Kaplan 
International Languages 
okulları, Languages Canada 
akredite üyesidir ve 
Uluslararası Öğrenci Programı 
(ISP) ünvanı taşır.
Kaplan International 
Vancouver PTIB’dan unvan 
sertifikası taşır ve BC Eğitim 
Kalite Güvencesi (BC EQA) 
altındadır.

Kaplan International 
Languages Yeni Zelanda NZQA 
tarafından akredite edilmiştir. 
Kaplan International 
Languages Yeni Zelanda 
English NZ üyesidir. 

Avustralya’daki Kaplan 
International Languages 
okulları English Australia 
üyesidir. 

Bu broşürde listelenen 
İngiltere Kaplan International 
Languages okulları British 
Council tarafından akreditedir 
ve English UK üyesidir.

Kaplan International Dublin 
MEI üyesidir ve İngilizce dili 
eğitimi için İrlanda Kalite ve 
Nitelikler hizmeti olan 
ACELS tarafından tanınırdır.

AKREDİTELER VE ÜYELİKLER 

Kanada İrlanda

AvustralyaYeni Zelanda

Amerika İngiltere

Kaplan International Languages 
80 yılı aşkın eğitim tecrübesiyle 
dil eğitiminde tanınmış bir lider.
Okullarımızın, 
operasyonlarımızın her alanında 
yüksek akademik standartlara 
ve mükemmel seviyelere 
sahip olduğu onaylanmış 
akredite otoriteleri tarafından 
tanınmaktadır. 
Bu yüzden hangi okulumuzu 
seçerseniz seçin sınıfta ve 
dışarıda yüksek kalite bir 
deneyime sahip olacağınızdan 
emin olabilirsiniz.

K A P L A N I N T E R N A T I O N A L . C O MKAPLANINTERNATIONAL.COMK A P L A N I N T E R N AT I O N A L . C O M

Kaplan Alpadia’dan Fransızca 
ve Almanca kursları

Kaplan İngilizce Kursları
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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
original logo, which utilised the ring of yellow stars
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
gold star is central to the Eaquals brand and you will
see it used in isolation within Eaquals publications.

The logo uses a modern, bespoke, hand-drawn
typestyle for the name. This is in lower case characters,
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
retained from the previous logo and its sentiment is
enhanced by the single gold star.
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