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HOŞ GELDINIZ
Dünyanın her yerini
keşfetme, çalışma ve
farklı kültürlerden arkadaş
edinme özgürlüğünü
düşünün. İşte İngilizce
öğrenmek size bu
olanakları sağlar.

olduğuna inanıyoruz. Kapsamlı
İngilizce kurslarımız sadece uzman
öğretmenler ve en yeni eğitim
teknolojilerini sunmakla kalmıyor,
aynı zamanda çevrenizdeki muhteşem
dünyayı keşfetmenize de yardımcı
oluyor. Okullarımız, enerji dolu ve
capcanlı New York, ihtişamlı Londra
ve altın sahilleriyle ünlü Avustralya
gibi İngilizce konuşulan altı ülkede,
unutulmaz konumlarda yer almakta.
Yaşayan bir dille kuşatıldığınızda, yeni
arkadaşlarınızla birlikte büyüleyici bir
yeni ülkede hayatın tadını çıkarırken
dili günlük olarak kullanacak ve
İngilizceyi mümkün olabildiğinden
daha hızlı özümseyeceksiniz.

Günümüzde dünyanın dörtte birinin
konuştuğu İngilizce, artık sadece ana
dili İngilizce olanların değil, herkesin
dili. Bu dil, dünyanın dört bir yanındaki
insanlarla iletişim kurma ve fikir
alışverişinde bulunma olanağı sağlıyor.
Gittiğiniz her yerde size fırsatlar yaratan
bir anahtar olmasıyla da bir dilden
daha fazlası.

Muhtemelen İngilizcenin kariyeriniz
için ne gibi avantajlar sağlayacağını
biliyorsunuz ancak yurt dışında eğitim
almanın size sağlayacağı faydalar çok
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OKULLARIMIZ:
UZMAN DİL EĞİTİMİ

İNGİLİZCE İLE SINIRLARI AŞIN

Altı ülkeye yayılan okulları ile Kaplan, dünyada uluslararası dil okulları arasında en yaygın ağa sahiptir. İster uluslararası
alanda tanınan bir İngilizce yeterliliği, ister kısa, eğlenceli bir yurt dışı macerası ya da yoğun bir eğitim yılı olsun, kurslarımız
hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olmak ve hayatınıza renk katmak için tasarlanmıştır.

İNGİLİZCE:
FIRSATLARIN DİLİ

Okullarımız her yönüyle sizin daha
hızlı öğrenmenize yardımcı olmak için
tasarlandı: mevcudu az sınıflar, kapsamlı
eğitim teknolojisi ve elbette birbirinden
yetenekli İngilizce öğretmenlerimiz.
Dinamik, farklı altyapılara sahip, yurt
dışında eğitim almanın ne demek olduğunu
bilen ve sizin potansiyelinizi en iyi şekilde
değerlendirmenize yardımcı olacak tecrübeli
öğretmenlerle çalışıyoruz. Tarihi binalarda,
göz alıcı gökdelenlerde ve hayat dolu
üniversite kampüslerinde yer alan okullarımız
interaktif beyaz tahtalarla ve benzersiz karma
eğitim sistemimiz K+ ile donatılmıştır.

Altı ülkeye yayılan okulları ile Kaplan, dünyada uluslararası dil okulları arasında
en yaygın ağa sahiptir. İster uluslararası alanda tanınan bir İngilizce yeterliliği,
ister kısa, eğlenceli bir yurt dışı macerası ya da yoğun bir eğitim yılı olsun,
kurslarımız hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olmak ve hayatınıza renk katmak
için tasarlanmıştır.

OKUL AĞIMIZ:
ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME HİZMETİ (UPS)
Kaplan’ın 250’den fazla anlaşmalı kolej ve üniversiteden oluşan ağından
yararlanın. İngilizce öğrenmekle başlayıp İngilizce eğitim veren lisans
programlarına veya mesleki eğitim olanaklarına geçiş yapmanıza
yardımcı olabiliriz.

BILIYOR MUYDUNUZ?
• Dünyanın dört bir yanındaki işe alım uzmanları, ileri seviyede İngilizce bilen
potansiyel adayların öteki adaylara oranla %30-50 daha fazla ücret aldığını
söylüyor.1

Üniversite ve bölüm seçmenize yardımcı olacağız; başvuru sürecinde size
destek olup yol göstereceğiz ve İngilizce eğitiminin yanında akademik koçluk
da sağlayacağız. UPS’i seçen öğrenciler, bir Şartlı Kabul Mektubu alacak ve tüm
akademik koşulların sağlanması durumunda kayıt yaptırabilecek. Üniversiteye
Yerleştirme Hizmetimizden yararlanmak için İngilizce kursunuzdan önce ya da
kurs sırasında bize başvurabilirsiniz. UPS, okullarımızın çoğunda uzun dönem
kayıtlı öğrencilerimiz için ücretsizdir.

• Uluslararası yöneticilerin yaklaşık 70’i personelinin İngilizce öğrenmesi
gerektiğini belirtiyor2
%

• Dünyanın en iyi on üniversitesinden dokuzu İngiltere veya Amerika’da yer
alıyor ve İngilizce eğitim veriyor3
İngilizce ile arzu ettiğiniz geleceğe ulaşabilirsiniz. Ve Kaplan ile, akıcı bir
İngilizceye doğru yapacağınız yolculuğa uzmanların rehberliğinde çıkacaksınız.

TAM YOĞUNLAŞMA:
ÖĞRENMENİN EN HIZLI YOLU

KURSLARIMIZ:
BAŞARIYA GİDEN YOLUNUZ

Bir dil, çevrenizde sürekli olarak kullanılırsa
o dili daha hızlı özümseyebilirsiniz. Tüm
kurslarımız sizi İngilizce konuşulan bir
kültürün içine dahil ederek yaşayan dille
doğrudan temas kurmanıza, sınıflarımızda
ise uzman bir dil eğitimden faydalanmanıza
olanak sağlar.

İsterseniz iki hafta kadar kısa bir
süre, isterseniz bir yıl süren yoğun dil
eğitimimize katılarak bizden eğitim
alabilirsiniz. Temel programlarımızın
önemli bir bölümü ihtiyaçlarınıza
göre özelleştirilebilir, genişletilebilir
ve eklentilerle tamamlanabilir. Bir
kursu tamamladığınızda, İngilizce
yetkinliğinizin kanıtı olarak dünyanın
dört bir yanındaki çoğu üniversitede
geçerli ve başarı seviyenizi belgeleyen
bir sertifika alacaksınız. TOEFL®, IELTS,
Cambridge, GMAT® ve OET dahil olmak
üzere uluslararası olarak tanınan farklı dil
yeterliliğine yönelik uzman eğitim ve test
çözme stratejileri sunuyoruz.

Geçtiğimiz yıl okullarımız 150 farklı
ülkeden gelen öğrencileri ağırladı.
Seçtiğiniz şehri birbirinden eğlenceli tur
ve aktivitelerle keşfederken, ana dilinize
dönmek istemeyeceksiniz. Birbirinden
sıcak insanlardan oluşan uluslararası
bir topluluğun parçası olarak İngilizce
konuşulan harika bir şehirde yaşarken
ne kadar hızlı öğrendiğinize siz de
şaşıracaksınız!

1

 ambridge English ve QS,
C
English at Work: global analysis of
language skills in the workplace, 2016

2

The Economist Intelligence Unit,
Competing across borders, 2012

3

 imes Higher Education,
T
World University Rankings 2018, 2018

4

Bununla birlikte küçük yaştaki öğrenciler
için de özel programlar yürütüyoruz.

Daha fazla bilgi için: kaplaninternational.com/tr
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150 ÜLKEDEN GELEN ÖĞRENCILER

97

ÖĞRENCILERIN

%

‘SI ÖNERIYOR

KAPLAN FARKI

Kaplan, 80 yıldır öğrencilerin potansiyellerini gerçekleştirmelerine yardımcı oluyor. Bağlantılar elde etmek,
fırsatlar yaratmak ve yaşamları zenginleştirmek için dil eğitiminin gücüne inanıyoruz.

İstediğiniz geleceği inşa etmenize yardımcı olalım.

GÜVENEBİLECEĞİNİZ BİRİ
Yolculuğunuzun her adımında yanı başınızda olacağız.
Kurs başlamadan önce sınıflar, gündelik masraflar
ve sigorta ile ilgili ihtiyacınız olan tüm bilgileri size
ileteceğiz. Dilerseniz güvenilir tedarikçilerimizden biriyle
gerekli düzenlemeleri yapıp havalimanına vardığınızda
sizi karşılamasını ve kalacağınız yere kadar size eşlik
etmesini sağlayabiliriz. Öğrencilerin güvenliğinden ve
rahatından tesiste yer alan özel personeller sorumludur.
Ayrıca 7/24 hizmet veren acil durum hattı öğrenciler,
ebeveynler ve acenteler tarafından kullanılabilir.

GÜVENEBİLECEĞİNİZ BİR İSİM
Stanley Kaplan, 1938 yılında New York’taki evlerinin bodrumunda öğrencilerin
üniversite sınavlarına hazırlanmalarına yardımcı olmak için bir etüt merkezi kurdu.
Bu mütevazı başlangıcın ardından Kaplan Inc. dünyadaki en büyük eğitim ve
öğretim kurumlarından biri haline geldi. Test hazırlık programlarımız, uluslararası
ve profesyonel/kurumsal eğitim programlarımızın tamamı Stanley Kaplan
tarafından oluşturulan mükemmellik geleneğini sürdürüyor.
Günümüzde ise bir milyondan fazla öğrenciye akademik, profesyonel ve kişisel
potansiyellerini gerçeğe dönüştürmelerinde yardımcı oluyoruz.
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İNGİLİZCE YAŞANAN MACERALAR
Vahşi adalarda kanoya binerken, bir koalayı kucaklarken
veya yerel bir yemeği pişirmeyi öğrenirken İngilizce
öğrendiğinizi hayal edin. Kaplan’da sınıfta öğrenilenler,
hayatı zenginleştiren dünyayı keşfetme deneyimleri ile
tamamlanır ve pekiştirilir. Heyecan verici etkinliklerimiz ve
yolculuklarımız, eğlence amaçlı olmasının yanında öğrenim
yolculuğunun da önemli bir parçasıdır. Bulunduğunuz ülkenin
sunduğu muhteşem deneyimlerden keyif alırken dili daha
derinlemesine öğrenirsiniz, yerel kültürlerle ilgili daha fazla
bilgi edinirsiniz, pratiğe ve tartışmalara doğal bir şekilde
odaklanabilirsiniz. Kısa süre önce Stonehenge’i ziyaret
ettiyseniz, Golden Gate Köprüsü’nden bisikletle geçtiyseniz
veya Ontario dağlarında kayak yaptıysanız anlatacak çok
şeyiniz olur!

KENDİNİZİ BURADA HAYAL EDİN...

KENDİNİZİ EVİNİZDE HİSSEDİN

Yaşamınızı değiştirecek bir beceri edinmek ve hayatınızın
yolculuğuna çıkmak arasında bir seçim yapmak zorunda
değilsiniz. Okullarımız, göz alıcı şehirler, tarihi üniversite
kentleri ve cennet gibi sahillerin hemen yanı başında
kuruludur. Amerika, Kanada, İngiltere, İrlanda, Avustralya
ve Yeni Zelanda’da hep ziyaret etmek isteyeceğiniz yerleri
seçtik. Dünyanın en ikonik şehirlerinde sunduğumuz en
az iki okul seçeneğiyle, en sevdiğiniz şehir simgelerinin
veya faaliyetlerin çevresinde eğitiminize ve maceranıza
başlayabilirsiniz. Örneğin Empire State Binası’nın 63.
katındaki okulumuzun manzarası muhteşemdir; ancak
yükseklikten hoşlanmıyorsanız SoHo’nun eğlenceli
sokaklarında New York’un keyfine varabilirsiniz.

Turistik yerler görmek ve İngilizce bilginizi hızla katlamak
keyifli olmasına karşın dinlenebileceğiniz bir yer olması da
çok önemlidir. Bu yüzden size modern öğrenci yurtları ve
tamamen kontrollü ortamlarda ailelerle birlikte kalma olanağı
sunuyoruz. Konforunuz göz önünde bulundurularak dikkatle
seçilen öğrenci yurtlarımızın büyük bir kısmı oda içerisinde
banyo, size özel mutfak ve tesis içi spor salonu erişimi gibi
özelliklere sahiptir. Böylece diğer öğrencilerle sosyalleşirken
aynı zamanda kendi alanınıza sahip olmanın verdiği
bağımsızlığı da tadabileceksiniz.
Bir aile ile kaldığınızda gerçek bir evin sağladığı tüm konforun
yanında dili derinlemesine öğrenecek, ülkede yaşayan kişilerle
konuşarak her gün İngilizcenizi biraz daha geliştireceksiniz.
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EĞİTİME BENZERSİZ YAKLAŞIMIMIZ
Kaplan’da uzmanlar eşliğinde yoğun bir eğitimin İngilizce öğrenmenin en etkili yolu olduğuna inanıyoruz.
Yoğun pratik, en modern eğitim metotları ve her yerden erişebileceğiniz ileri müfredatımız ile size kusursuz
bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Her gün şehrinizde harika tecrübeler edinirken kendinizi derste
öğrendiklerinizi pekiştirirken ve birçok yeni kelime öğrenirken bulacaksınız.

KARŞINIZDA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DINLEME

OKUMA

DIL BILGISI

KONUŞMA

YAZMA

TESTLER NASIL PUANLANIYOR?

TESTLER NASIL PUANLANIYOR?

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

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

KAPLAN’IN SEVİYE ATLAMA GARANTİSİ

Amerika, İngiltere, İrlanda ve Kanada’da verdiğimiz İngilizce kurslarının eğitim yöntemlerine o kadar güveniyoruz ki, size bir söz veriyoruz.
Bizimle 10 hafta yoğun İngilizce eğitimi alın, derslere katılım sağlayın ve sizden istendiği şekilde ödevlerinizi tamamlayın; dilde en az bir üst
yetkinlik seviyesine atlayacaksınız. Bununla birlikte, gereklilikleri yerine getirir, ancak bu hedefe ulaşamazsanız, dört haftalık ekstra eğitimi
de size ücretsiz sunacağız.

A NTE

P

RO

SS

GU

Tüm dil okulları aynı değildir. Seviye
atlama garantisi sunan tek okul biz
değiliz. Ancak elde edeceklerinizi
son derece net bir şekilde ortaya
koyuyoruz. Sadece birkaç kelime
daha öğreneceğinizi veya kendinize
biraz daha güveneceğinizi iddia
etmiyoruz. Size ölçülebilir ve anlamlı
bir gelişim vaat ediyoruz: Bizimle
10 hafta geçirdiğinizde; en az bir
yetkinlik seviyesi atlayacaksınız.

AR

ED

ÜSTÜN SEVIYEDEN SEVIYEYE
ILERLEME

GRE

Editable text version

A4 Page size

Outlined text version with solid white centre

Outlined text version with white centre knocked out

BAŞARI IÇIN TASARLANDI
Yetkinlik seviyelerimiz kurslarımıza göre hazırlanmadı: Altı seviyenin her
biri CEFR öğrenim standartları ile uyumludur. Bu nedenle İngilizceniz
değerlendirilirken notunuzun tam olarak ne anlama geldiğini ve ne kadar
ilerleme kaydettiğinizi anlayabileceksiniz.

Sözleşme şartları uygulanmaktadır; lütfen
danışmanlarımızdan birisi ile görüşün veya kaplan.do/
gp adresini ziyaret edin
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Her on haftada bir sadece bir seviye mi atlayabilirsiniz? Elbette hayır.
Öğrencilerimizin çoğu çok daha hızlı ilerler. En hızlı öğrenenlerden biri
olacağınızı garanti edemeyiz ancak her 10 haftada bir aldığınız sonuçların
bir anlam ifade ettiğini göreceksiniz.
Daha fazla bilgi için: kaplaninternational.com/tr
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10 HAFTA

NE KADAR ILERLEME
KAYDEDERIM?

Yoğun kurslarımız 10 HAFTADA bir seviye atlamanıza yardımcı
olmak üzere tasarlandı.

Kursunuz başlarken, son derece hassas ve uyarlanabilir test sistemimiz KITE ile İngilizce
seviyenizi değerlendireceğiz. Bu test sistemi, ihtiyaçlarınızın anlaşılmasını, doğru seviyedeki
bir sınıfa yerleşmenizi ve öğrenme deneyiminizin size göre düzenlenmesini sağlar. Her 5 ila
10 hafta arasında seviye testleri ile kaydettiğiniz ilerlemeyi ölçmeye de devam edeceğiz.
Altı dil seviyemiz, CEFR (Avrupa Ortak Dil Kriterleri) seviyeleri ile uyumludur.

0

hafta

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

SINAV SEVIYELERI
• CEFR A1
• TOEFL® 0–12
• IELTS 3.5–4.0
• CAMBRIDGE 100–120
• KITE Ana Set (Dinleme/
Okuma/Dil bilgisi) 225–274
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20

10

hafta

INTERMEDIATE (ORTA)

hafta

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

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

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

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

Daha fazla bilgi için: kaplaninternational.com/tr

30
hafta

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

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

40
hafta

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

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

50
hafta

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

SINAV SEVIYELERI
• CEFR C2
• TOEFL® 92+
• IELTS 7.5+
• CAMBRIDGE 200+ CPE
• KITE Ana Set (Dinleme/
Okuma/Dil bilgisi) 535+
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LUKE WATSON

OKUL EKİBİ
İLE TANIŞIN

Sosyal Program Müdürü, Liverpool

“Tüm öğrencilerin deneyimlerinden sonuna kadar
yararlanmalarını sağlamak ve yeni evlerini tanımalarına
yardımcı olmak benim işim. Sevgililer Günü’nde Aşk Tanrısı
olarak giyinebilirim veya Krep Gününde krep çevirebilirim;
herkesin okulda harika zaman geçirmesini sağlarım.”

Yurt dışında öğrenim görerek geçirdiğiniz sürenin her anı
önemlidir: sınıfta hızlı seviye atlama, sınıf dışında heyecan
dolu maceralar ve konforlu aile evi veya öğrenci yurtlarındaki
dinlenme vakitleri. Öğretmenlerimiz, okul direktörlerimiz,
sosyal program yöneticilerimiz ve konaklama danışmanlarımız,
deneyiminizi faydalı ve unutulmaz hale getirmek için yoğun
çaba gösterir.

CHRIS KOUTSOVITIS

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

Okullar Direktörü, New York

“Birinci gün, öğrencilere
Kaplan Misyonunun ne
olduğunu ve öğrencilerin kişisel
eğitim ve kariyer hedeflerine
ulaşmalarına nasıl yardımcı
olacağını anlatırım.”

LISA HOLSWORTH

Okullar Direktörü,
San Francisco Körfez Bölgesi

“Çevreniz İngilizce
ile kuşatıldığında
her gün, tüm gün
boyunca muazzam bir
ilerleme kaydettiğinizi
göreceksiniz. Ve bununla
boy ölçüşebilecek başka
bir şey yoktur.”

GIULIANA SILVEIRA

Müdür, Auckland

“Yeni öğrencileri Pazartesi günleri
oryantasyonda karşılarım ve
kendimi tanıttıktan sonra herhangi
bir şeye ihtiyaçları olduğunda bana
gelebileceklerini söylerim! Bu işin
en keyifli kısmı ise öğrencilerin
İngilizce seviyeleri ile birlikte
kendilerine güvenlerinin artmasını
görmektir”

LAUREN RIVAS
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“Öğrenciler için ikinci bir ev gibiyiz.
Kapılarımız onlara her zaman
açık. Her öğrenciyi ismiyle tanırız.
Hangi okulu hedeflediklerini
ve Kaplan eğitimi sonrasındaki
akademik, profesyonel hedeflerinin
ne olduğunu biliriz.”

ADAM CLARK

Öğrenci Hizmetleri Müdürü, Toronto

“Tüm etkinlikler ve turlarla ben ilgilenirim. Öğrencilerle okul
dışında da sosyal bir ortamda zaman geçirme olanağım oluyor
ve onlara harika bir deneyim geçirmenin ve yeni arkadaşlar
edinmenin İngilizce becerilerini pratiğe dökmek ve geliştirmek
için mükemmel bir yol olduğunu gösteriyorum.”

ANNA ROBINSON

ROSA PARK

Öğretmen, Miami

“Öğrencilerimin
yeni çevrelerine
alışmalarına yardımcı
olurum ve ana dili
İngilizce olan kişilerle
sosyalleşmeleri için
fırsatlar yaratırım.
Kaplan’ın müfredatı
son derece anlaşılır ve
motive edici, bununla
birlikte dilde başarı
için düzenlenmiş.
Öğrenciler bu
müfredatın
sunduklarını, yoğun
dil ve kişisel gelişimi
özümsemeli.”

JENNIE FITZGERALD

Öğrenci Hizmetleri Koordinatörü,
Los Angeles

Müdür, Torquay

Müdür, Sydney

DAVID JAY

Akademik Müdür/Üniversite Yerleştirme
Hizmeti (UPS) Danışmanı, Boston
Harvard Square

“İngilizce konuşulan bir ülkede
yükseköğrenim kurumu bulma süreci
son derece zorlu olabiliyor. Bu aşamada
UPS Danışmanı bir kılavuza dönüşüyor;
soruları yanıtlayabiliyoruz ve bilgi
verebiliyoruz, öğrencilere tam olarak
ne yapmaları gerektiği konusunda
bilgilendirebiliyoruz ve başvuru
sürecinde yardımcı olabiliyoruz.”

“Dünyanın dört bir yanından
gelen ve farklı geçmişlere
sahip öğrencilerimiz var.
Öğrencilere Kaplan’ın
devasa bir ağ olduğunu
ve diğer öğrencilerimiz
sayesinde farklı
kültürlerle tanışıp bunları
deneyimleyebileceklerini
hatırlatırım. Öğrenciler
sadece İngilizce becerilerini
geliştirmekle kalmayıp
dünyanın dört bir yanından
gelen kişilerle yaşam boyu
sürecek dostluklar kurar.”

Daha fazla bilgi için: kaplaninternational.com/tr

HOLLY ADAMS

Öğretmen, San Diego

“Farklı ülkelere seyahat
etmeyi ve farklı kültürlere
ve geçmişlere sahip
insanlarla tanışmayı çok
seviyorum, bu nedenle
Kaplan gibi uluslararası
bir ortamda çalışmak tam
bana göre. Onlara İngilizce
öğretiyorum, onlar da bana
farklı şeyler öğretiyor.”

“Öğrencilerimizi bu muhteşem
bölgede karşılamaktan ve
kişisel, eğitim ve kariyer
hedeflerine ulaşmaya yönelik
olarak dil becerilerini ve
özgüvenlerini geliştirmelerini
görmekten büyük keyif
alıyoruz. Kaplan Torquay
deneyimi, İngiliz ve
uluslararası ziyaretçiler
arasında son derece popüler
olan bu canlı deniz kenarı
yerleşkesinin sıcak ve
dostane itibarı ile güçleniyor.
Çevredeki sahil, Ulusal
Parklar ve şehirler bu ortamı
unutulmaz anılar yaşamak için
mükemmel kılıyor.”
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ÖĞRENCI BAŞARI HIKAYELERI
İngilizce size heyecan dolu bir işin, uluslararası bir kariyerin, dünyanın her yerine seyahat olanaklarının veya İngilizce
konuşulan bir üniversitede daha üst seviyede eğitim almanın kapılarını açabilir. Geçmişte Kaplan öğrencilerinin
İngilizce eğitimlerini hayatlarını değiştirmek ve geleceklerini şekillendirmek için nasıl kullandıklarını öğrenin.

Brezilya

DÉBORA GOMES

“İngilizce öğrenmek istedim çünkü
New York’ta eğitim deneyimi
edinmek istiyordum ve bu
inanılmazdı. Şimdi Connecticut’ta
yaşıyorum ve internet üzerinden
İnşaat Mühendisliği eğitimi
alıyorum. İngilizcenin bana
kesinlikle yardımcı olduğunu
düşünüyorum! Artık filmleri
ve dizileri altyazı olmadan
anlayabiliyorum, kolayca arkadaş
edinebiliyorum ve herhangi bir
konu ile ilgili sohbet edebiliyorum.”

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

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

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

CAMILLA BORRINI

CINTIA FIORE

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

UZUN DÖNEM İNGİLİZCE KURSLARI

“Güney Kore’de orduda hizmet verirken İngilizce
öğrenmeye başladım. Aslında öğrenime başlamamın
sebebi Kore’de bir iş bulabilmekti çünkü şirketler normal
olarak bir İngilizce test puanı talep ediyorlardı. Zaman
ilerledikçe İngilizce eğitimi daha da ilginç bir hal aldı ve
İngilizce konuşulan bir ülkede öğrenmeye karar verdim.”

“Arjantin’den Avustralya’ya gelir gelmez, Kaplan İşletme
Okulu’nun önerilerini izledim ve Kaplan International
English’te on haftalık Akademik Amaçlar için İngilizce
kursu aldım; Intermediate (Orta) seviyeden başladım ve
Advanced (İleri) seviyede tamamladım. Kaplan International
English’teki öğretmenlerim bana çok yardımcı oldu;
İngilizce becerilerim iyileşmekle kalmadı, bununla birlikte
iş aramama ve Avustralya kültürüne uyum sağlayabilmeme
yardımcı oldu. Sınıf dışında katıldığım ve yeni arkadaşlar
edinmemi sağlayan ve farklı kültürler hakkında daha
fazla bilgi edinmeme ön ayak olan konuşma sınıflarındaki
anılarımı memnuniyetle hatırlıyorum. Üstelik Ayın Öğrencisi
seçildiğim için de gururluyum! Genel olarak Kaplan
International English doğrudan Yüksek Lisans eğitimime
devam etmek için bana güven aşıladı.”

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

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

Güney Kore

Arjantin

İDEAL
KURSUNUZU
SEÇIN

“Kaplan’daki İngilizce kursum
gerçekten yaşamımı değiştirdi.
Bir yıl sonra Zürih’e taşındım
ve artık alanında dünyada
bir numara olan Amerikalı
bir şirket için çalışıyorum!
İngilizcemin iyileşmesinden
dolayı yurt dışına taşınma
olanağı buldum, kariyerimde
ilerledim ve en önemlisi farklı
ülkelerden ve kültürlerden
sayısız insanla tanıştım;
‘dünyanın dilini’ konuşmanın
en muhteşem kısmı da bu.”

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

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

GENÇ ÖĞRENCİLERE YÖNELİK PROGRAMLAR
12-17 yaş arasındaki öğrenciler için İngiltere,
Amerika ve Kanada’da heyecan dolu yaz
programları sunuyoruz. Aynı zamanda, yıl
boyunca bazı okullarımızda özel grup paketleri
de sunuyoruz.
*Auckland okulumuzda Genel İngilizce Tatilde İngilizce
olarak ifade edilmektedir; Yarı Yoğun İngilizce ise Genel
İngilizce olarak ifade edilmektedir.

Daha fazla bilgi için: kaplaninternational.com/tr
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ESNEK İNGİLİZCE KURSLARI

ESNEK İNGİLİZCE KURSLARI
GENEL İNGİLİZCE*

YARI-YOĞUN İNGİLİZCE*

YOĞUN İNGİLİZCE

BU KURSU NEDEN SEÇMELIYIM?

BU KURSU NEDEN SEÇMELIYIM?

BU KURSU NEDEN SEÇMELIYIM?

• Temel İngilizce becerilerinizi geliştirmek

• Güvenle İngilizce konuşmaya odaklanmak

• İngilizcenizin akıcılık seviyesini ileri bir seviyeye yükseltmek

• İngilizce derslerinizi seyahatlerinizle birleştirmek

• İngilizce sınıflarını eğlence etkinlikleriyle dengelemek

• Etkinlikler ve yolculuklar sırasında yeni becerilerinizden

• Kaplan’ın benzersiz K+ müfredatı ile öğrenmek

• Kaplan’ın benzersiz K+ müfredatı ile öğrenmek

yararlanmak

• Kaplan’ın benzersiz K+ müfredatı ile öğrenmek

• Çevrimiçi eğitim materyallerimize erişim sağlamak:

K+ Online ve K+ Online Extra

• Çevrimiçi eğitim materyallerimize erişim sağlamak:

K+ Online ve K+ Online Extra

• Kursunuzu yeteneklerinize özel sınıflarla kişiselleştirmek
• Bir üniversite veya koleje geçiş yapmak için gereken İngilizce

yetkinlik seviyesini karşılamak

HER HAFTA SIZE SUNULANLAR

HER HAFTA SİZE SUNULANLAR

HER HAFTA SİZE SUNULANLAR

20 İngilizce Dersi

20 İngilizce Dersi

20 İngilizce Dersi

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

15 SAAT

15 SAAT

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

21 SAAT

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

8 Özel Beceri Dersi

DERSLERİNİZE EK OLARAK

DERSLERİNİZE EK OLARAK

DERSLERİNİZE EK OLARAK

K+ Online

K+ Online

K+ Online

Tamamlayıcı K+ Online eğitim materyallerine erişim

5,25+ SAAT

K+ Eğitim Kulüpleri**

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

NE ZAMAN BAŞLAYABILIRIM?***

Rehberlik ve izleme ile öğretmenin yönettiği eğitim
oturumlarına erişim

K+ Online Extra

SÜRESİ NE KADAR?

SÜRESİ NE KADAR?

2–52 hafta öğrenim görün (okula bağlı olarak)

2 ila 52 hafta arasında eğitim

NE ZAMAN BAŞLAYABILIRIM?

NE ZAMAN BAŞLAYABILIRIM?

Dersler her hafta başlar

Dersler her hafta başlar

Dersler her hafta başlar
**Genel İngilizce için kurs süresi hedef ülkedeki vize düzenlemelerine bağlıdır.
***Avustralya ve Yeni Zelanda’da 18 yaş altındaki öğrenciler için geçerli değildir.

Burada Londra okullarımızda, İngilizce kursunuzda
günlük olarak gerçekleştirilecek etkinlikler ile ilgili bir
örnek verilmektedir.
Kesin programlar okuldan okula değişiklik gösterecektir.
ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA

CUMARTESİ

PAZAR

Kaplan İngilizce Dersi

Kaplan İngilizce Dersi

Kaplan İngilizce Dersi

Kaplan İngilizce Sınıfı

Ara

Ara

Ara

Ara

Kaplan İngilizce Dersi

Kaplan İngilizce Dersi

Kaplan İngilizce Dersi

Kaplan İngilizce Dersi

Madame Tussaud
Müzesi Ziyareti

Bar gecesi Müzik
gecesi

Globe Ziyareti

Thames Nehri Gezisi

Günübirlik
Oxford ve
Cambridge
Gezisi

Günübirlik
Windsor
ve Bath,
Stonehenge
Gezisi

Karşılama yürüyüşü

2. Hafta

PAZARTESİ

SALI

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA

CUMARTESİ

8:30-10:00

Kaplan İngilizce Dersi

Kaplan İngilizce Dersi

Kaplan İngilizce Dersi

Kaplan İngilizce Dersi

Kaplan İngilizce Dersi

Geri Dönüş

10:00-10:20

Ara

Ara

Ara

Ara

Ara

10:20-11:50

Kaplan İngilizce Dersi

Kaplan İngilizce Dersi

Kaplan İngilizce Dersi

Kaplan İngilizce Dersi

Kaplan İngilizce Dersi

13:30-16:30

Harry Potter yürüyüşü

Bowling Gecesi

Müzik gecesi

Sky Garden Ziyareti

Londra Kulesi
Borough Market
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PAZAR

Daha fazla bilgi için: kaplaninternational.com/tr

AR

A NTE

ED

SALI

Oryantasyon ve
Yerleştirme Testi

SEVİYE ATLAMA GARANTİSİ

Bu kurs sırasında herR10
bir
O Ghaftada
RE
yetkinliğinizin bir seviye yükseleceğine,
eğer yükselmezse dört hafta daha ücretsiz kurs
imkanı sağlayacağımıza söz veriyoruz.
P

PAZARTESİ

13:30-16:30

KURS BİLGİLERİ

**Amerika’da öğrenciler en az 3 saat/ hafta K+ Eğitim Kulüplerine katılmak zorundadır.

8:45-10:15
10:30-12.00

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

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

1. Hafta
10:15-10:30

Rehberlik ve izleme ile öğretmenin yönettiği eğitim
oturumlarına erişim

K+ Online Extra

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

*Auckland okulumuzda Genel İngilizce Tatil İngilizcesi olarak ifade edilmektedir.

K+ Eğitim Kulüpleri

SS

KURS SÜRESİ NE KADAR?

Tamamlayıcı K+ Online eğitim materyallerine erişim

GU

Tamamlayıcı K+ Online eğitim materyallerine erişim

5,25+ SAAT

Programınızı belirli öğrenim ihtiyaçlarınızı karşılayacak
şekilde düzenlemenize yardımcı olacak konu yelpazesi

Editable text version

Outlined text version with solid white centre

Derslerin süresi ne kadar?
45 dakika
Ortalama sınıf mevcudu nedir?
Ortalama 12, maksimum 15
Giriş seviyeleri nedir?
Elementary’den (Başlangıç) Advanced’e (İleri) kadar (bkz. sayfa 12)
Yaşım kaç olmalı?
Yaşınız en az 16 olmalıdır
Nerede eğitim alabilirim?
Bkz. sayfa 86
A4 Page size

Outlined text version with white centre knocked out

Bu teklif Amerika, İngiltere, Kanada ve İrlanda’daki okullarda geçerlidir.
Hüküm ve şartlara tabidir.
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UZUN DÖNEM İNGİLİZCE KURSLARI

UZUN DÖNEM İNGİLİZCE KURSLARI

KURS BİLGİLERİ

Derslerin süresi ne kadar?
45 dakika
Ortalama sınıf mevcudu nedir?
Ortalama 12, maksimum 15
Giriş seviyeleri nedir?
Elementary’den (Başlangıç) Advanced’e (İleri)
kadar (bkz. sayfa 12)
Yaşım kaç olmalı?
Yaşınız en az 16 olmalıdır
Nerede eğitim alabilirim?
Bkz. sayfa 86

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

BU KURSU NEDEN SEÇMELİYİM?

BU KURSU NEDEN SEÇMELİYİM?

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

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

AKADEMIK SÖMESTIR

AKADEMİK YIL

YOĞUN AKADEMİK SÖMESTİR

YOĞUN AKADEMİK YIL

HER HAFTA SIZE SUNULANLAR

HER HAFTA SİZE SUNULANLAR

20 İngilizce Dersi

20 İngilizce Dersi

20 İngilizce Dersi

20 İngilizce Dersi

*Rehberlik ve izleme ile öğretmenin yönettiği öğrenim
oturumlarına erişim

K+ Online

5,25+ SAAT

K+ Eğitim Kulüpleri*

Tamamlayıcı K+ Online öğrenim materyallerine erişim

K+ Online Extra

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

NE ZAMAN BAŞLAYABILIRIM?
Akademik Sömestir kurslarının standart başlangıç tarihleri
bulunmaktadır. Kapsamlı bilgi için lütfen kaplan.do/as
adresindeki bilgilendirme dosyasına göz atın
Amerika’da öğrenciler en az 3 saat/ hafta K+ Eğitim Kulüplerine katılmak zorundadır

*

DERSLERİNİZE EK OLARAK

*Rehberlik ve izleme ile öğretmenin yönettiği öğrenim
oturumlarına erişim

DERSLERİNİZE EK OLARAK

K+ Online

K+ Eğitim Kulüpleri

Rehberlik ve izleme ile öğretmenin yönettiği öğrenim
oturumlarına erişim

K+ Online

Tamamlayıcı K+ Online öğrenim materyallerine erişim

K+ Online Extra

Tamamlayıcı K+ Online öğrenim materyallerine erişim

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

K+ Online Extra

NE ZAMAN BAŞLAYABILIRIM?

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

NE ZAMAN BAŞLAYABILIRIM?

Amerika’da öğrenciler en az 3 saat/ hafta K+ Eğitim Kulüplerine katılmak zorundadır

*

Programınızı belirli öğrenim ihtiyaçlarınızı karşılayacak
şekilde düzenlemenize yardımcı olacak konu yelpazesi
DERSLERİNİZE EK OLARAK

K+ Eğitim Kulüpleri

Rehberlik ve izleme ile öğretmenin yönettiği öğrenim
oturumlarına erişim

K+ Online

Tamamlayıcı K+ Online eğitim materyallerine erişim

K+ Online Extra

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

NE ZAMAN BAŞLAYABILIRIM?
Yoğun Akademik Yıl kurslarının standart başlangıç tarihleri
bulunmaktadır. Kapsamlı bilgi için lütfen kaplan.do/iay
adresindeki fiyat listemize göz atın

AR

A NTE

ED

GU

Yoğun Akademik Sömestir kurslarının standart başlangıç
tarihleri bulunmaktadır. Kapsamlı bilgi için lütfen kaplan.do/as
adresindeki bilgilendirme dosyasına göz atın

Akademik Yıl kurslarının standart başlangıç tarihleri
bulunmaktadır. Kapsamlı bilgi için lütfen kaplan.do/ay
adresindeki fiyat listemize göz atın

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

8 Özel Beceri Dersi

K+ Eğitim Kulüpleri*

Programınızı belirli öğrenim ihtiyaçlarınızı karşılayacak
şekilde düzenlemenize yardımcı olacak konu yelpazesi

5,25+ SAAT

8 Özel Beceri Dersi

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

21 SAAT

DERSLERİNİZE EK OLARAK

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

5,25+ SAAT

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

15 SAAT

HER HAFTA SIZE SUNULANLAR
15 SAAT

HER HAFTA SIZE SUNULANLAR

21 SAAT

AKADEMİK YIL

5,25+ SAAT

AKADEMİK SÖMESTİR

P

Editable text version

Vize kurallarına bağlı olarak Akademik Sömestir programında
iki öğrenim süresi bulunmaktadır. Size uygun programı
öğrenmek için lütfen bir Kaplan temsilcisi ile iletişime geçin.
20

Daha fazla bilgi için: kaplaninternational.com/tr

SS

SEVİYE ATLAMA GARANTİSİ

Bu kurs sırasında herR10
bir
O Ghaftada
RE
yetkinliğinizin bir seviye yükseleceğine,
eğer yükselmezse dört hafta daha ücretsiz kurs
imkanı sağlayacağımıza söz veriyoruz.

Outlined text version with solid white centre

Outline

Bu teklif Amerika, İngiltere, Kanada ve İrlanda’daki okullarda geçerlidir.
Hüküm ve şartlara tabidir.
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İNGİLİZCE SINAV HAZIRLIK KURSLARI

İNGİLİZCE SINAV HAZIRLIK KURSLARI

KURS BİLGİLERİ

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

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

TOEFL IBT® VE AKADEMIK İNGILIZCE

IELTS

TOEFL IBT® VE AKADEMIK İNGILIZCE – TAM ZAMANLI

BU KURSU NEDEN SEÇMELIYIM?

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

BU KURSU NEDEN SEÇMELIYIM?

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

BU KURSU NEDEN SEÇMELIYIM?

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

HER HAFTA ŞUNLARI EDINECEKSINIZ

HER HAFTA SIZE SUNULANLAR

20 TOEFL iBT® ve Akademik İngilizce Dersleri

GRE®

IELTS YOĞUN KURS:
28 IELTS Hazırlık Dersleri*

28 Cambridge İngilizce Yeterlilik
Hazırlık Dersleri*

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

8 TOEFL iBT ve Akademik İngilizceye özel
beceriler dersleri
TOEFL IBT® VE AKADEMIK İNGILIZCE - YARI ZAMANLI

GİRİŞ SEVİYELERİ NELERDİR?

HER HAFTA ŞUNLARI EDINECEKSINIZ
Akademik İngilizce becerilerinizi iyileştirmeye odaklanan
sözlü beceriler ve test çözme stratejileri

15 SAAT

20 TOEFL iBT ve Akademik İngilizce Dersleri
®

TOEFL iBT® 77 puanına sahip Kolej veya Üniversite mezunu

SÜRESİ NE KADAR?

TOEFL iBT® 55 veya test öncesi yeterlilik

4–16 hafta eğitim*

IELTS TAMAMLAYICI KURS:
20 İngilizce Dersi

K+ eğitim materyalleri

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

8 IELTS Hazırlık Dersi

YOĞUN VEYA TAMAMLAYICI DERSLERİNİZE EK OLARAK

SÜRESİ NE KADAR?

K+ eğitim materyalleri

Ayrıntılar için sayfa 15’e bakın

Intermediate’tan (Orta) Advanced’e (İleri) kadar (bkz. sayfa 8)

* Yüksek Puan Garantisine dahil olabilmek için aşağıdaki gereksinimleri karşılamanız gerekir:
:• Gerekli tüm saatlere 100 katılım

• Diğer sözleşme şartlarını Kaplan temsilcinizden öğrenebilirsiniz

Dersler her hafta başlar

2–24 hafta eğitim alın (okula bağlı olarak)

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

SÜRESİ NE KADAR?

Varış öncesi testi gerekli olabilir ve Kaplan temsilciniz tarafından ayarlanabilir.

2–24 hafta eğitim alın (okula bağlı olarak)

Cambridge sınav ücretleri kurs ücretlerine dahil değildir.

%

• Kayıt oldukları sınav kursu için ilk kez öğrenci olmak

GİRİŞ SEVİYELERİ NELERDİR?
Intermediate’tan (Orta) Advanced’e (İleri) kadar (bkz. sayfa 8)

Sık başlangıç tarihleri konuma göre değişiklik gösterir. Kapsamlı bilgi
için lütfen kaplan.do/gregmat adresindeki fiyat listemize göz atın
Test adları ilgili sahiplerin ticari markalarıdır.

Ayrıntılar için sayfa 15’e bakın

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

GİRİŞ SEVİYELERİ NELERDİR?

• Pratik testlerinin belirlenen son tarihler öncesinde tamamlanması

NE ZAMAN BAŞLAYABILIRIM?

DERSLERİNİZE EK OLARAK

NE ZAMAN BAŞLAYABILIRIM?

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

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

VEYA

12 hafta eğitim

GİRİŞ SEVİYELERİ NELERDİR?

SÜRESİ NE KADAR?

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

21 SAAT

GMAT®

22 SAAT

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

26,25 SAAT

7 Yapısal Öğrenim Oturumları

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

5,25+ SAAT

Akademik İngilizce becerilerinizi iyileştirmeye odaklanan
sözlü beceriler ve test çözme stratejileri

21 SAAT

HER HAFTA SIZE SUNULANLAR

22 SAAT

HER HAFTA SIZE SUNULANLAR

21 SAAT

BU KURSU NEDEN SEÇMELIYIM?

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

CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH

5,25+ SAAT

GRE® VE GMAT®

Derslerin süresi ne kadar?
45 dakika
Yaşım kaç olmalı?
Yaşınız en az 16 olmalıdır
Ortalama sınıf mevcudu nedir?
TOEFL iBT®, IELTS, Cambridge:
Ortalama 12, maksimum 15
GRE® ve GMAT®:
Ortalama 15, maksimum 30
Nerede eğitim alabilirim?
Bkz. sayfa 86

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

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

Kitaplar kurs ücretine dahildir. TOEFL iBT® sınav ücretleri kurs ücretlerine dahil değildir.

IELTS sınav ücretleri kurs ücretlerine dahil değildir.

Varış öncesi seviye belirleme testi gerekli olabilir ve Kaplan temsilciniz tarafından ayarlanabilir.
TOEFL® ve TOEFL iBT® Educational Testing Service (ETS) tescilli ticari markalarıdır.
*Yarı zamanlı kurs Amerika’da maksimum 12 haftadır.

22

Daha fazla bilgi için: kaplaninternational.com/tr
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İŞ İNGİLİZCESİ KURSLARI
İki dil bilen profesyoneller daha fazla rağbet görür. İster bir ürünü tanıtın, ister uluslararası pazar araştırmaları gerçekleştirin,
isterseniz de dünyanın dört bir yanından gelen iş ortaklarıyla birlikte çalışın; dil becerileriniz işverenleriniz için paha biçilmez olabilir.
İş İngilizcesi kursu ile bu olanaklardan en iyi şekilde yararlanın. İş dünyası için özelleştirilmiş yazma egzersizleri ve sınıf içi rol yapma
oyunları; iş başvurularından görüşmelere, toplantılardan sunumlara ve konferans çağrılarına kadar uluslararası çalışma alanında
yolunuzu bulmanıza yardımcı olur.
Kendi dengenizi bulun. Öğrenme zamanınızın büyük bir bölümünü genel İngilizcenizin akıcılığını ve özgüveninizi artırmaya
ayırırken tamamlayıcı İş İngilizcesi kursu İngilizcenizi profesyonel bir ortamda kullanmaya hazır hale gelin. İsterseniz Yoğun İş
İngilizcesi kursumuzla kariyer odaklı İngilizce öğrenmeyi de seçebilirsiniz.

bilgiler edinin

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

8 İş İngilizcesi dersi

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

• Görevleri tamamlamak ve akıcı şekilde iletişim kurmak için

gerekli güveni inşa edin ve bilgileri edinin

• Avustralya, Yeni Zelanda ve Kanada’daki üniversite, kolej ve iş

ortağı enstitüsü programlarına doğrudan giriş için hazırlanın

AKADEMIK AMAÇLAR IÇIN İNGILIZCE
HER HAFTA SIZE SUNULANLAR

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

K+ Online

5,25+ SAAT

28 Akademik Amaçlar için İngilizce Dersleri**

K+ Eğitim Kulüpleri

Derslerin süresi ne kadar?
45 dakika
Ortalama sınıf mevcudu nedir?
Ortalama 12, maksimum 15
Giriş seviyeleri nedir?
Avustralya:
1. Seviye: Intermediate (Orta) veya IELTS 5.0
2. Seviye: Higher Intermediate (İleri Seviyeye Geçiş) veya IELTS 5.5
Kanada:
Higher Intermediate (İleri Seviyeye Geçiş) veya IELTS 5.5
Yaşım kaç olmalı?
Yaşınız en az 16 olmalıdır
Nerede eğitim alabilirim?
Okul listemizi sayfa 86’da bulabilirsiniz

Sınıfta yakaladığınız ilerlemeyi etkinlikler, oyunlar ve sınavlarla pekiştirin

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

K+ Eğitim Kulüpleri

Rehberlik ve izleme ile öğretmenin yönettiği öğrenim
oturumlarına erişim

SINIRSIZ
K+ Online Extra

Video ve ses örnekleri dahil olmak üzere ek çevrimiçi eğitim malzemeleri

GİRİŞ SEVİYELERİ NELERDİR?

21 SAAT

8 Özel Beceri Dersi

Programınızı belirli öğrenim ihtiyaçlarınızı karşılayacak
şekilde düzenlemenize yardımcı olacak konu yelpazesi

6 SAAT

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

• Yükseköğrenim için gerekli dil yeteneklerini ve öğrenme

15 SAAT

20 Genel İngilizce dersi

KURS BİLGİLERİ

• İngilizce konuşulan bir ortamda akademik beklentilerle ilgili

6 SAAT

20 İş İngilizcesi dersi

15 SAAT

HER HAFTA SİZE SUNULANLAR

BU KURS NEDEN SEÇILEBILIR?
stratejilerini geliştirin

TAMAMLAYICI İŞ İNGILIZCESI

HER HAFTA SIZE SUNULANLAR

AKADEMİK AMAÇLAR
İÇİN İNGİLİZCE

K+ Online

5,25+ SAAT

YOĞUN İŞ İNGILIZCESI

SADECE KANADA*
AVUSTRALYA VE YENİ ZELANDA İÇİN

Tamamlayıcı K+ Online öğrenim materyallerine erişim

K+ Online Extra

Intermediate’tan (Orta) Advanced’e (İleri) kadar (bkz. sayfa 8)**

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

SÜRESİ NE KADAR?
2–52 hafta boyunca öğrenim görün (okula bağlı olarak)*

SÜRESİ NE KADAR?

NE ZAMAN BAŞLAYABILIRIM?

Seviye başına 10 hafta

Dersler her hafta başlar

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

KURS BİLGİLERİ

Derslerin süresi ne kadar?
45 dakika
Ortalama sınıf mevcudu nedir?
Ortalama 12, maksimum 15
Giriş seviyeleri nedir?
Intermediate’tan (Orta) Advanced’e (İleri) kadar
Ayrıntılar için sayfa 12’ye bakın**
Yaşım kaç olmalı?
Yaşınız en az 16 olmalıdır
Nerede eğitim alabilirim?
Bkz. sayfa 86

* Lütfen unutmayın: Kanada’da bu kursun adı Akademik Geçişler için İngilizce’dir
**Kanada’da 20 Genel İngilizce dersi ve 8 EAP dersi alacaksınız

* Kurs süresi hedef ülkenin vize düzenlemelerine bağlıdır
** Amerika ve Kanada için minimum Higher Intermediate (İleri Seviyeye Geçiş) seviyesi

24

Daha fazla bilgi için: kaplaninternational.com/tr
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İNGİLİZCE SİZİ NEREYE GÖTÜRECEK?

İŞLETME OKULLARIMIZ

İngilizce konuşulan ülkelerde eğitim almanız için birçok neden var. İngilizce konuşulan ülkeler, en iyi 10 üniversiteden
dokuzuna; en iyi 100 üniversitenin ise önemli bir kısmına ev sahipliği yapar. Eğitiminizi yurt dışında tamamlamak,
kariyerinizin geleceği için uluslararası bir ağ oluşturmanıza yardımcı olur ve gelecekteki iş verenlerinizi etkileyeceği kesindir.

Dünyaca tanınan prestijli bir işletme diploması ile hedeflerinize ulaşmanızı sağlayacak ilk adımı atın.

YÜKSEKÖĞRENİM HİZMETLERİMİZ

İŞLETME OKULLARIMIZ

Sadece ihtiyacınız olan İngilizce yetkinliğini edinmenize
yardımcı olmakla kalmayız; 250 kolej ve üniversiteden
oluşan ağımıza erişim, koçluk ve eğitim planları
oluşturmanıza da yardımcı oluruz.
Kapsamlı bilgi için kaplaninternational.com/highereducation adresini ziyaret edin

ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SERVİSİ
Doğru bölüm ve üniversiteyi bulmanızda size kişiye özel
rehberlik imkanı sunarken başvuru sürecinde pratik
yardım ve önerilerle de yanınızda olacağız. Seçtiğiniz
kurumdan Şartlı Kabul Mektubu alacaksınız ve bizim
ücretsiz İngilizce varış öncesi testimiz ve eğitim planımız
gereksinimleri anlamanızda ve onları yerine getirmenizde
size yardımcı olacak. Size İngilizce derslerinizin yanında
akademik koçluk hizmeti de sağlayabiliriz. Bazı okullar
(İngiltere hariç) TOEFL® ya da IELTS yerine Kaplan
English sertifikanızı İngilizce yetkinliğinizin kanıtı
olarak kabul etmektedir.

KAPLAN İŞLETME OKULU

Kaplan İşletme Okulu muhasebe,
işletme, finans ve yönetim ile ilgili
kariyer odaklı kurslarda uzmanlaşmıştır.
Avustralya’daki dört kampüs ile
bir yıllık işletme diplomalarından
üniversite derecelerine kadar
uluslararası çapta tanınan dereceler
sağlıyoruz. Profesyonel kariyerinizi hızla
başlatmak için gerek duyacağınız tüm
pratik becerileri ve işletme teorilerini
öğreneceksiniz.

COMMUNITY COLLEGE PROGRAMI
Amerika’da bir üniversitede okumak istiyorsanız ancak
rekabetçi kabul süreçlerine hazır değilseniz, Community
College mükemmel bir ara adım olacaktır. Community
College’de alınan “Krediler” bir lisans derecesi için
aktarılabilir ve çoğu öğrenci iki veya üç yıl daha okuyarak
öğrenimini tamamlamak üzere üniversiteye geçiş yapar.
Programımız ile, ortak üniversitelerimizden Şartlı Kabul
Mektupları almanız için gerekli çalışmalar başlatılırken bir
süreliğine Community College dersleri alabilirsiniz.

POPÜLER KURSLAR
İşletme Lisansı
Etkileyici iletişim becerileri ve farklı
profesyonel alanlar hakkında uzman
bilgilerle iş dünyasına adım atın.

KAPLAN INTERNATIONAL PATHWAYS

İşletme Yüksek Lisansı (MBA)

Kaplan International Pathways, uluslararası öğrencilere
muazzam öğrenim olanakları sağlamak üzere en iyi
üniversitelerle birlikte çalışır. Bir pathway programı ile
mevcut becerileriniz ile seçtiğiniz üniversitenin giriş
gereksinimleri arasındaki boşluğu doldurabilir ve bir
programa dahil olmanızı sağlayabilirsiniz. Desteğimiz ile
ihtiyaç duyduğunuz akademik becerilere, konu bilgisine
ve İngilizce dil yeterliliğine sahip olacaksınız. Kaplan ile
bir pathway programını başarıyla tamamladığınızda bir
üniversitede yeriniz hazır olur. Hem lisans hem de yüksek
lisans düzeyinde programlar bulunmaktadır ve genellikle
dört ila 15 ay kadar sürebilir.

Oyunu değiştirebilecek bir lider
olabilmek üzere kendinizi geliştirin.
MBA kurslarımız belirli bir alanda
bütünleştirici bilgiler edinmenizi
veya beş önemli uzmanlıktan birini
seçmenizi sağlar.
Muhasebe Yüksek Lisansı (MAcc)*
Finansal raporlama, işletme ve
ortaklıklar hukuku, kurum yönetimi ve
mevzuat süreçleri dahil olmak üzere
muhasebe ve işletme yetileri ile ilgili
ayrıntılı bilgiler edinin.

Daha fazla bilgi için kaplanpathways.com adresini
ziyaret edin

ÖNEMLİ
BİLGİLER

DUBLIN BUSINESS SCHOOL
(DBS)

ÖNEMLİ
BİLGİLER

POPÜLER KURSLAR

Giriş seviyeleri
• 12 okul yılının
veya gerekli
akademik
standartlara
denk uluslararası kurumun
başarıyla
tamamlanması
• Programa
bağlı olarak,
IELTS puanı
5.5-6.5, KITE
puanı 396-500
veya dengi.
Daha fazla
akademik
kazanım
gerekebilir:
Daha fazla
bilgi için
www.dbs.
ie adresine
bakınız
Başlangıç
tarihleri
Ocak ve Eylül

Giriş seviyeleri
• 12 okul yılının
veya gerekli
akademik
standartlara
denk uluslararası kurumun
başarıyla
tamamlanması
• Programa
bağlı olarak,
IELTS puanı
5.5-6.0, KITE
puanı 396-426
veya dengi.
Daha fazla
akademik
kazanım
gerekebilir:
Daha fazla
bilgi için
www.kbs.edu.
au adresine
bakınız

Dublin’in merkezinde yer alan DBS,
İrlanda’nın en büyük bağımsız kolejidir
ve 2018 Ulusal Eğitim Ödülleri’nde
Toplam Mükemmellik alanında birincilik
ödülü almıştır. Sanat Okulu, İşletme
ve Hukuk Okulu ile Profesyonel Okul
unsurlarını bir araya getiren DBS,
İşletme ve Hukuk’tan Film Çalışmaları
ve Sosyal Bilimlere kadar kariyer odaklı
konularda tam zamanlı ve yarı zamanlı
lisans ve yüksek lisans programları
sunar.

Başlangıç
tarihleri
Mart, Temmuz ve
Kasım

Bu dinamik meslek kursunda dijital
görüntülemeden senaryo yazma
ve yayıncılığa kadar önemli medya
becerileri geliştirin.

Okullar
Adelaide,
Brisbane,
Melbourne ve
Sydney

Hukuk Çalışmalarında Lisans

Finansal Hizmetler BA (Hons)
Finansal piyasaların temel
mekanizmaları ile faaliyetlerini öğrenin
ve yarının finansman yöneticileri için
tasarlanan bu kurs ile, kurumların
özellikle aradığı risk yönetim
becerilerinizi geliştirin.
Film ve Medya Lisansı

Okul
Dublin

Uluslararası yasama sistemini keşfedin,
AB yasalarının kaynaklarını ve mevzuat
çerçevelerini anlayın ve yasal sorunları
belirleyerek çözmeyi öğrenin.

Kaplan Business School Pty Ltd. CRICOS 02426B
Bu program CPA Avustralya’ya akreditedir ve Avustralya ve Yeni Zelanda Yeminli
Muhasebecileri tarafından tanınmaktadır.
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Daha fazla bilgi için: kaplaninternational.com/tr

27

İNGİLTERE’DEKİ PARTNER KURUMLAR
Kaplan International; Birmingham, Nottingham ve York Üniversiteleri gibi elite Russel Group
üyeleri dahil olmak üzere prestijli İngiltere üniversitelerine erişim olanağı sağlar.

AVUSTRALYA’DAKİ PARTNER KURUMLAR
Avustralya’nın iklimi, yaşam tarzı ve çok yönlülüğü öğrencilerin deneyimlerinin benzersiz olmasını sağlıyor.
Kaplan International Pathways Adelaide ve Murdoch Üniversitelerine sorunsuz geçiş için uzman yardımı sunar.

KAPLAN INTERNATIONAL PATHWAYS
BIRMINGHAM ÜNIVERSITESI

Birmingham Üniversitesi, 2019 Ayrıntılı
Üniversite Kılavuzu’nda İngiltere’deki
en iyi 15. üniversite seçilen klasik kırmızı
tuğlalı bir üniversitedir. 250 dönümlük
muhteşem kampüste İngiltere’deki en
büyük akademik kütüphanelerden biri de
dahil olmak üzere son teknoloji binaların
yanı sıra 19. yüzyıla ait muhteşem binalar
da göze çarpmaktadır.

NOTTINGHAM ÜNIVERSITESI

Nottingham Üniversitesi 2019 Ayrıntılı
Üniversite Kılavuzu’nda İngiltere’de
17. seçilmesinin yanında 2017 Öğretim
Mükemmelliği Çerçevesi tarafından
en yüksek derecelendirme olan Altın
derecesine layık görülmüştür.

İNGİLTERE VE İRLANDA’DA UPS

Üniversitenin ana kampüsü, muazzam
bir göl ile harika bir park alanında yer
alan, dönemin muhteşem binalarına ev
sahipliği yapmaktadır.

Üniversite Yerleştirme Hizmetimiz
İngiltere ve İrlanda’daki tüm Kaplan
öğrencilerine ücretsizdir ve 60’tan fazla
prestijli enstitüye erişim olanağı sağlar.
İngilizce okullarımıza yakın en yüksek
sıralamalara* sahip enstitüler arasında
şunlar yer alır:
• Bournemouth Üniversitesi
• Brunel Üniversitesi, Londra
• Londra Şehir Üniversitesi
• Liverpool Üniversitesi
• Manchester Metropolitan Üniversitesi
• Oxford Brookes Üniversitesi

YORK ÜNIVERSITESI

2019 Guardian Üniversite Kılavuzu
tarafından İngiltere’deki en iyi 12.
üniversite seçilen York Üniversitesi,
araştırma alanındaki başarıları ve
öğretim kalitesi ile küresel çapta
tanınmaktadır. Harika Yorkshire
kırsalında yer alan üniversite, 500
dönüm park alanı, göl ve ormanlık
alanda bulunan ve hem modern hem
de tarihi binalar içeren harika bir
kampüse sahiptir.

*Ayrıntılı Üniversite Kılavuzuna göre

AMERİKA’DAKİ PARTNER KURUMLAR

Uluslararası öğrencilerin en çok gittiği ülke Amerika’dır ve Kaplan International size
ikonik Amerikan şehirlerinden birinde harika bir eğitim alma şansı sunar.

KAPLAN INTERNATIONAL
PATHWAYS
NORTHEASTERN UNIVERSITY (NU)

2018 yılında US News tarafından ulusal
çapta en iyi 40 üniversite arasında
gösterilen NU 3 muhteşem konumunda
eğitim olanağı sunuyor: Boston, Seattle
ve Silikon Vadisi. Son teknoloji tesisler
ve harika iş bağlantıları ile NU muazzam
istihdam potansiyeli sunuyor.

PACE UNIVERSITY

Pace’in mükemmel stajyer programı
öğrencilerin kariyer hedeflerine
ulaşmalarına yardımcı olur. Üniversite,
New York ve yakınındaki Westchester’da
yer alan kampüsleri ideal öğrenim
ortamlarını sunmaktadır; Payscale.
com’a göre mezun maaşları baz
alındığında Amerikan üniversiteleri
arasında en iyi %15’lik dilime
girmektedir.

THE UNIVERSITY OF TULSA (TU)

TU Amerika Orta Batısının kalbinde
birinci sınıf öğrenim, birinci sınıf spor ve
etkileyici bir kampüs deneyimi sunuyor.
Amerikan ulusal üniversiteleri arasında
ilk 100’e giren (2018US News) üniversite
aynı zamanda Times Higher Education
28

tarafından dünyadaki en iyi 20 küçük
üniversiteden biri olarak anılmaktadır.

COMMUNITY COLLEGE PROGRAMI

Community College, Amerikan üniversite
sisteminde bir derece elde etme yolunda
zamandan ve paradan tasarruf etmek
isteyen öğrenciler için popüler bir
seçenek sunar. Notları, en iyi okullar için
yeterince yüksek olmayan öğrencilere
istedikleri üniversite için alternatif bir
yol sağlayabilir. Ortaklarımız arasında
ABD’nin en iyi performans gösteren
Community Collegeler* de bulunmaktadır,
örneğin:
•
•
•
•
•
•

için ücretsizdir; diğer öğrenciler
ise başvuru başına 175 USD öder.
İngilizce okullarımıza
yakın yüksek dereceli ortaklarımız
arasında şunlar yer alır:
•
•
•
•
•
•

Illinois Institute of Technology
SUNY Alfred State
UCLA Extension
British Columbia Institute of Technology
Capilano University
Royal Roads University

* thebestschools.org ve niche.com’a göre
† niche.com ve Unirank.org’a göre

MURDOCH INSTITUTE OF
TECHNOLOGY

Murdoch Institute of Technology
dünyanın dört bir yanındaki öğrencilerin
Murdoch Üniversitesi’nde lisans
ve yüksek lisans çalışmalarına
hazırlanmalarına yardımcı olur.
Etkileyici Perth şehrindeki üniversite
kampüsünde yerleşik olan MIT, seçilen
derecelerin birinci veya ikinci yılı ile
ilgili olarak sorunsuz geçiş sağlamak
üzere tasarlanan hazırlık kursları ve
diploma programları sağlar. Popüler
programlar arasında Muhasebe, İktisat,
İnsan Kaynakları Yönetimi, Pazarlama,
Oyun Teknolojileri, Gazetecilik ve Halkla
İlişkiler yer almaktadır.

THE UNIVERSITY OF ADELAIDE
COLLEGE

ÖNEMLİ
BİLGİLER

Giriş seviyeleri
• 11./12. okul
yılının veya gerekli akademik
standartlarına
denk okul yılının başarıyla
tamamlanması
• IELTS puanı
5.5, KITE puanı
396 veya
dengi
Başlangıç
tarihleri
Şubat, Haziran
ve Ekim
Okul
Perth

Murdoch Institute of Technology Kaplan Higher Education Pty Ltd. tarafından
idare edilmektedir. CRICOS 03127E

Adelaide College Üniversitesi
Avustralya’nın prestijli Sekiz Grup
üniversitesinden biri olan Adelaide
Üniversitesi’nin Tercih Edilen Pathway
Ortağıdır. Şehrin merkezinde yer
alan Adelaide College Üniversitesi
öğrencilere üniversitede yükseköğrenim
için bir fırsat sunar. Kurslar arasında,
Adelaide Üniversitesi’nin lisans
derecesinin birinci veya ikinci yılına
sorunsuz şekilde geçiş yapmak üzere
tasarlanan Temel Çalışmaları ve Derece
Aktarım programları yer almaktadır.
Öğrenciler seçilen konu ve ilgili
Üniversite giriş gereksinimlerine göre
uygun ders akışı ve öğrenim konuları ile
ilgili olarak danışmanlık alacaktır.

Le Cordon Bleu son derece eğitimli turizm sektörü
çalışanları ile ilgili sektör taleplerini karşılama
konusunda 120 yıllık bir geçmişe sahiptir. Yaklaşık
930.000 kişilik istihdam olanağı ile Avustralya’nın
ağırlama ve turizm sektöründe bu talepler hiç
olmadığı kadar artmıştır: Bu rakam çalışan
nüfusun yaklaşık %8,1’idir.* Konaklama ve aşçılık
eğitimi konusunda küresel lider konumundaki
Le Cordon Bleu, birinci sınıf programlar sunarak
öğrencilerinin sürekli evrilen bir pazarda yerini
almaları için onlara gerekli donanımı sağlıyor.
Le Cordon Bleu, öğrencilerini çalışma hayatına
hazırlamaya kendini adamıştır.

AMERIKA VE KANADA’DA UPS

Kaplan’dan en az sekiz haftalık eğitim
aldığınızda Amerika’da 150’den fazla
kolej ve üniversiteye veya Vancouver ya
da Toronto’daki öğrenciler için 30’dan
fazla Kanada enstitüsüne erişmek için
Üniversite Yerleştirme Hizmetimizden
yararlanabilirsiniz. UPS, 16 haftalık
öğrenim süresini tamamlayan öğrenciler

Giriş seviyeleri
• 11./12. okul
yılının veya gerekli akademik
standartlarına
denk okul yılının başarıyla
tamamlanması
• IELTS puanı
5.5-6.0, KITE
puanı 396-426
veya dengi.
Başlangıç
tarihleri
Şubat/Mart,
Temmuz ve Ekim
Okul
Adelaide

Adelaide College Üniversitesi Kaplan Higher Education Pty Ltd. tarafından idare
edilmektedir.
Akademik programlar: Adelaide College Üniversitesi, CRICOS 00123M
İngilizce dil programları: Kaplan Higher Education, CRICOS 03127E

LE CORDON BLEU

DeAnza College
Foothill College
MiraCosta College
Pierce College
Snow College
Santa Barbara City College

ÖNEMLİ
BİLGİLER

* 2016 Turizm ve Ağırlama Kariyer Raporu

ÖNEMLİ
BİLGİLER

KIE ile İngilizce Giriş
seviyeleri:
• EAP1 veya 2, %65
geçer
• IELTS 5.5 veya
6.0 dengi (Higher
Intermediate (İleri
Seviyeye Geçiş))
Başlangıç tarihleri
Programa göre
değişiklik gösterir
Okullar
Sydney, Melbourne,
Adelaide, Brisbane

Le Cordon Bleu Avustralya Pty Ltd. CRICOS 02380M
Daha fazla bilgi için: kaplaninternational.com/tr
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MÜKEMMEL DENEYİMİ OLUŞTURUN
Kaplan kursunuz size mükemmel uyum sağlamalıdır. İster iki ister elli iki hafta öğrenim görün, sınıfta geçireceğiniz zamanın
miktarını ve akademik yoğunluğunu ihtiyaçlarınıza uygun olarak seçin ve sizin için en önemli becerilere odaklanın.

Yaşınız ne olursa olsun, yaşamın neresinde
olursanız olun; İngilizce öğrenmek için asla çok geç
veya çok erken değil. Sadece çok küçük yaştakilerin
iki dil birden konuşabileceği hurafesinin sizi
durdurmasına izin vermeyin.
Ufkunuzu genişletmenin ve kariyerinizi
güçlendirmenin zamanı geldi.

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

İster hala okuyor olun, ister kariyerinizde ilerlemiş
olun; İngilizce okullarımız herkese açık.

KAÇ YAŞINDA OLURSANIZ OLUN...

Seçili okullarda, belirli yaş gruplarına göre
tasarlanan tesisler ve programlar sunuyoruz;
bu şekilde sizinle benzer dil hedeflerine sahip
öğrencilerle bağlantı kurup sosyalleşebilirsiniz.

• Yoğun Yükseltme – haftada 6 saat ekstra
dil eğitimi
• Süper Yoğun Yükseltme* – haftada 9 saat
ekstra dil eğitimi

Londra Leicester Square okulumuz özel olarak 25
yaşından büyük öğrencilere hizmet sağlarken,
Liverpool okulumuzda da 25 yaş üstü kişilere özel bir
merkez bulunmaktadır. Her iki okul da son derece
geniş program seçenekleri sunar ve genellikle
yetişkinlerin bulunduğu, profesyonel bir ortamda
eğitim almak isteyen, kariyerine odaklanmaya kararlı
öğrenciler için idealdir.

*Süper Yoğun Yükseltme sadece İngiltere’de yer
almaktadır.

BIRE BIR DERSLER

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

Torquay ve Bath okullarımız ise çok yönlü ve olgun
bir ortamda 40 yaş üstü öğrencilere öğrenme
ve keşfetme olanakları sunuyor. Bu programın
başlangıç tarihleri sabittir ve iki hafta sürer. Daha
uzun süre okumak isterseniz danışmanınızla
görüşüp size özel bir paket hazırlayabilirsiniz.

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

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

ŞİMDİ TAM
ZAMANI

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

IELTS sınavıma hazırlanmak için
az zaman kaldığından mümkün
olduğunca etkin şekilde hazırlanmak
üzere bire bir ders almayı tercih ettim.
Öğretmenin dersleri seviyeme ve
ihtiyaçlarıma göre uyarlama şeklini çok
beğendim.

36 yaşındayım. Aktif ve yaratıcı kalmak, bir işe
yaramak için zorlayıcı görevlerle zihnimi eğitmek
istedim. Yeterli İngilizce bilmek hayatımda büyük
bir değişiklik yapmamı sağlayacak. Daha fazlasını
yapabiliyorum, anlayabiliyorum ve hayattan daha
fazla zevk alabiliyorum.
Oleg Bubnov,
Rusya

Philippe Meneut, Fransa,
New York SoHo’da okudu

Daha fazla bilgi için: kaplaninternational.com/tr
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GENÇ ÖĞRENCİLER

GENÇLER İÇİN
PROGRAMLAR

ALTI MUHTEŞEM KONUM
İNGİLTERE
Bath

12-17 yaş arasındaki öğrencilere yönelik kapsamlı
kurslarımız o kadar eğlenceli ki İngilizceyi
neredeyse hiç fark etmeden öğreneceksiniz.
Kendi çizgi romanınızı yazdığınızı, bir moda
gösterisi düzenlediğinizi veya tarihi bir kaleyi keşfe
çıktığınızı düşünün; bunların hepsinin İngilizce
dersinizin bir parçası olduğunu hayal edin! Uzman
öğretmenlerimizin yardımıyla heyecan dolu projeler
tamamlayın ve dünyanın dört bir yanından gelen
yeni arkadaşlarınızla yeni maceraların keyfini çıkarın.

AMERİKA VE KANADA
San Diego

Whittier

Toronto

Vancouver

10 Haziran - 18 Ağustos

Torquay

23 Haziran - 17 Ağustos

15 Haziran - 3 Ağustos

Yıl boyu

Yıl boyu

12-17 yaş arası

14-17 yaş arası

12-17 yaş arası

12-17 yaş arası

14-18 yaş arası

Bireysel ve Gruplar

Sadece gruplar

Sadece gruplar

Sadece gruplar

Bireysel ve Gruplar

Bireysel ve Gruplar

GENÇ ÖĞRENCILERE YÖNELIK PROGRAMLARIMIZ
SİZE UYGUN SÜREYİ SEÇİN
Kurslar genelde ikinci haftadan sonra başlar. Genç öğrencilere yönelik kursların tamamı turlar ve etkinliklerle dolu eğlenceli ve
sosyal bir program içerir!
GENEL İNGİLİZCE

Haftada 15 saat İngilizce dersi

YARI-YOĞUN İNGİLİZCE*

Haftada 20,25 saat İngilizce dersi

YOĞUN İNGİLİZCE*

Haftada 26,25 saat İngilizce dersi

ENGLISH PLUS

Özel programlar at binme futbol veya tiyatro gibi aktivitelerle İngilizce derslerini birleştirmektedir

DÜŞÜK SEZON GRUP SEÇENEKLERİ

Arkadaş grubunuz veya sınıf arkadaşlarınızla birlikte eğitim almak mı istiyorsunuz?
İhtiyaçlarınıza yönelik bir program tasarlayabiliriz

* Yarı yoğun ve Yoğun İngilizce özel grup paketlerinin bir parçası olarak sunulabilir

KAPLAN’DA BİR GÜN
8:00

9:00-12:00

14:00

Tüm gün

KAHVALTI

DERSLER

ÖĞLEDEN SONRA ETKİNLİKLERİ

CUMARTESİ GEZİSİ

Birlikte kaldığınız aile size
kahvaltı ve okula giderken
yanınızda götürmeniz için
öğle yemeği hazırlar.

Okulda derse girme hissi
yaşatmayan eğlenceli ve
yaratıcı etkinliklerle okuma,
yazma, konuşma ve dinleme
becerileriniz geliştireceksiniz!

Şimdi eğlence zamanı! Bath’ın
sıcak kaplıcalarının buharını
hissedin, San Diego sahillerinde
dolaşın veya Vancouver Adası’na
giden feribota atlayın.

Tüm gün sürecek bir
yolculuğa hazırlanın! Belki
de Stonehenge’i turlamak,
Niagara Şelalelerini görmek
veya Disneyland’de gezinmek
istersiniz!

*Bu çizelge sadece gösterim amaçlıdır: gerçek aktiviteler ve saatler değişebilir.

GRUP PROGRAMLARI
Genç öğrencileri tüm yıl boyunca yetişkin okullarımızda
da misafir ediyoruz. Sınıf saatleri, sosyal program ve
konaklama gibi grup programının herhangi bir unsurunu
düzenleyebiliriz. Yoğun sezonda ise gruplar tek başına
seyahat eden diğer öğrencilerle birlikte standart genç
öğrenci kurslarının keyfini çıkarabilir; bununla birlikte
ihtiyaçlarınıza uygun özel programlar ayarlanabilir. Bir
paket hazırlamamız için bizimle iletişime geçin!
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Daha fazla bilgi için: kaplaninternational.com/tr

GÜVENLİK GARANTİSİ
• Tepeden tırnağa kontrol edilen
personel ve ev sahibi aileler
• 24-saat acil durum yardım hattı
• Yeterli bire bir destek sağlanabilmesi
için yüksek personel/öğrenci oranı
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BIZ İNGILIZCE
ÖĞRETIYORUZ. SIZ
YAŞIYORSUNUZ

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

NEDEN AILE YANINDA
KONAKLAMAK ISTEYEYIM?

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

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

NEDEN ÖĞRENCI YURDUNDA
KALMAK ISTEYEYIM?

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

İNGİLİZCE KONUŞAN BİR AİLENİN YANINDA KALIN

CANA YAKIN ULUSLARARASI BİR TOPLULUĞA KATILIN

LÜKS BİR YURTTA SINIF
ARKADAŞLARIMLA BERABER
YAŞADIM. BURADA ASLA
YALNIZ KALMIYORSUNUZ
VE HER ZAMAN YAPACAK
BİR ŞEY OLUYOR. ÖĞRENCİ
YURDUNDA KALDIĞINIZDA
DÜNYANIN HER YERİNDEN
ARKADAŞ EDİNEBİLİRSİNİZ.
BEN BİR ÇOĞUNU TEKRAR
GÖRECEĞİME EMİNİM.

BENİ MUHTEŞEM BİR AİLE AĞIRLADI.
BİZİMLE İLGİLENDİLER VE SORULAR
SORDULAR, ONLARLA YEMEK YEDİK VE
DIŞARI ÇIKTIĞIMIZDA GELİP BİZİ EVE
GÖTÜRDÜLER. BİZE GERÇEKTEN ÖZEN
GÖSTERDİLER VE RAHAT ETMEMİZ
İÇİN ELLERİNDEN GELENI YAPTILAR.
BU SAYEDE DAHA FAZLA PRATİK
YAPTIK VE İNGİLİZCEMİZİ DAHA HIZLI
GELİŞTİREBİLDİK. BENCE BİR AİLENIN
YANINDA KALMAK DİLİNİZE MÜKEMMEL
BIR KATKI SAĞLIYOR.

Juan Jose, Meksika
Chloé Truelle, Fransa
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DUBLIN

HEYECAN VERICI
SOSYAL PROGRAMINIZ

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

PHOENIX PARK’I VE
KILMAINHAM GAOL
MÜZESI’NI ÇOK
SEVDIM. GALWAY ILE
BELFAST’I ZIYARET
ETTIM VE FRANSA,
ALMANYA VE İTALYA’YA
GITMEYI UMUYORUM.

LONDRA
LONDRA’NIN
CANLILIĞINI
SEVIYORUM. EN
SEVDIĞIM SOSYAL
AKTIVITELER, BBC
VE PARLAMENTO
BINALARINI GEZMEK,
TATE MODERN, V&A
MÜZESI VE NATIONAL
GALLERY’DEKI
SERGILERİ ZIYARET
ETMEKTI.

Zaira Vasconcelos,
Angola

Zhengzheng Huang,
Çin

SYDNEY

BOSTON
KAPLAN
ÇALIŞANLARI BIZIM
IÇIN SPOR, KONSER
VE NEW YORK’A YA
DA DIĞER ŞEHIRLERE
GEZILER GIBI ÇOK
ÇEŞITLI ETKINLIKLER
DÜZENLIYOR.
VE BOSTON’DA
HARIKA YEMEKLER
VAR! DENIZ
ÜRÜNLERI!
DÜŞÜNEBILIYOR
MUSUNUZ?
LEZZETLI!

TORONTO

EN SEVDIĞIM SOSYAL ETKINLIKLER PLAJDA BARBEKÜ PARTILERI, SÖRF KAMPI VE BLUE
MOUNTAINS’E YAPTIĞIMIZ GEZILERDI. KAPLAN DENEYIMIMI ANLATACAK KELIME BULAMIYORUM.
BUNLAR SONSUZA KADAR KALBIMDE VE AKLIMDA KALACAK ANILAR.

MAPLE LEAFS BUZ
HOKEYI TAKIMININ BIR
MAÇINI IZLEYEBILIR,
HAYVANAT BAHÇESINE
GIDEBILIR VEYA BIRÇOK
PARKTAN BIRINI ZIYARET
EDEBILIRSINIZ. EN SEVDIĞIM
AKTIVITELERDEN BIRI
DE IÇINDE ÇOK SAYIDA
TRAMBOLIN OLAN SKY
ZONE’A GITMEKTI.

Jennifer Kikuchi, Japonya

Lijun Zhang,
Çin

Arnaud Escoubas, Fransa

SAN FRANCISCO
AUCKLAND
OKYANUSUN KIYISINDA
YÜRÜYÜN, PARKLARA GIDIN VE
ARKADAŞLARINIZLA BIRLIKTE
VAKIT GEÇIRIN. DİLERSENİZ
ALCATRAZ’I DA ZİYARET
EDEBİLİRSİNİZ. BURASI
SON DERECE ÜNLÜ BIR YER.
ÜSTELIK GERÇEKTEN GÜZEL
YEMEKLER YIYEBILIRSINIZ.
Ana Leticia, Brezilya
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EĞER
“YÜZÜKLERIN EFENDISI”
HAYRANIYSANIZ HOBBIT
FILM SETINI GÖRMELISINIZ.
BURASI BENIM EN SEVDIĞIM
YERLERDEN BIRI! BURAYI ASLA
UNUTAMAYACAKSINIZ.
Hyejin Kim, Kore
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KAPLAN ÖĞRENCİSİNİN BİR GÜNÜ

Ders çalışın, sosyalleşin ve şehrinizi keşfedin

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

07:00-08:00

GÜNE BAŞLAYIN!

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

OKULA GİDİN

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

08:30-11:45

DERS SAATİ

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

11:45-12:30

ÖĞLE YEMEĞİ
VAKTİ

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

12:30-14:00

ÖZEL BECERİLER

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

14:15-15:45

SINIF SONRASI
ETÜDÜ

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

15:45-18:00

SOSYALLEŞİN
VE KEŞFEDİN

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

18:00-19:00

AKŞAM YEMEĞİ

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

19:00-20:00

AKŞAM
ETKİNLİKLERİ

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

Bu programın konuma ve kursa bağlı olarak değişebileceğini lütfen unutmayın.

Bu programın konuma ve kursa bağlı olarak değişebileceğini lütfen unutmayın.

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

OKULLARIMIZ
Kaplan International’ın dünya çapında İngilizce konuşulan
6 ülkede toplam 37 okulu vardır. Hareketli, modern
şehirlerden yemyeşil kırsal bölgelere, köklü üniversite
kentlerinden Pasifik kumsallarına kadar birçok konumda
okulumuz bulunmaktadır.
New York veya Londra gibi dünyanın ekonomik
başkentlerini ziyaret edin, Kaliforniya ya da Sydney’de
sörf kültürünün tadını çıkarın veya kendinizi Edinburgh’un
kadim dokusuna ya da Oxford’daki kulelerin ihtişamına
bırakın.
Okullarımızın bulunduğu yerlerde maceranın, büyüleyici
kültürün ve muhteşem manzaraların tadını çıkarmak için
çevreyi gezin.

Batı Kıyısındaki okullarımızda
rahat Kaliforniya yaşam tarzının
tadına bakın ya da New York,
Toronto, Boston veya Chicago’da
büyük şehirlerin parlak ışıklarını ve
canlılığını deneyimleyin.
Amerika ve Kanada okullarımızın
konumları için sayfa 44’e bakın.

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

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

Avustralya ve Yeni Zelanda’daki
okullarımızın konumları için
sayfa 78’e bakın.

İngiltere ve İrlanda’daki
okullarımızın konumları için
sayfa 66’ya bakın.
Daha fazla bilgi için: kaplaninternational.com/tr
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IÇINDEKILER

Kuzey Amerika’daki 20
okulumuz; akademik
öğrenci deneyimi sunan
üniversite kampüsleri,
enerji ve tarihle dolu
büyük şehirler ve güneşli
cazibesiyle dünyanın en
güzel plajlarından bazıları
da dahil olmak üzere,
kıtanın muhteşem kültürel
ve coğrafi çeşitliliğini
yansıtır. Size özel
mükemmel kombinasyonu
bulun!

46 Boston Fenway
47 Boston Harvard Square
48 Chicago
49 Huntington Beach Golden West College
50 Los Angeles Westwood
51 Los Angeles Whittier
52 New York - Empire State Building
53 New York - SoHo
54 Miami

Vancouver

55 Philadelphia

Seattle

56 Portland
57 San Diego

Berkeley
San Francisco

58 Berkeley

Los Angeles

59 San Francisco

Huntington Beach

60 Seattle Downtown

Toronto

Portland

Santa Barbara

Chicago

New York

Boston
Philadelphia

Washington

San Diego

Miami

61 Seattle Highline College
62 Santa Barbara
63 Washington DC
64 Toronto
65 Vancouver

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

HARVARD SQUARE

Canlı ve kültürel bir semtte beyzbolun doğduğu yeri keşfedin

Arnavut kaldırımlı sokaklara ve sakin parklara sahip bu bilim şehrinde
Harvard Üniversitesi’nin muhteşem beyinlerinin yanında öğrenim görün

HER İKİ OKUL İÇİN

HER İKİ OKUL İÇİN
Görülecek yerler,
yapılacak şeyler

İngilizce Kursları
• Genel İngilizce

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

• Yarı Yoğun İngilizce
• Yoğun İngilizce
• Akademik Yıl

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

• Akademik Sömestir
• Tamamlayıcı İş İngilizcesi

Sınav / üniversite hazırlık
Prestijli kolejler ve üniversitelerle
çevrili olan bu nehir kenarındaki
semt, en yoğun akademisyenlerin
bile kaynaşarak rahatlamaları için
uygun bir ortamdır. Sokaklar barlarla
ve restoranlar ile doludur. Yakındaki
Lansdown Caddesi, Boston gece
hayatının gayriresmi merkeziyken,
Back Bay Fens bölgesi de yeşil
alanlarıyla şehrin koşuşturmasından
uzak, huzurlu bir alan sunar. Merkezde
ise Amerikan beyzbolunun beşiği ve
Boston Red Sox’un evi Fenway Park
stadyumu vardır.
Boston Fenway okulumuz, yıl boyunca
konserlere ve festivallere de ev
sahipliği yapan stadyuma sadece
birkaç adım mesafededir ve buradan
Boston’un tarihi ve turistik yapılarına
kolayca ulaşılır.

Başlıca Özellikler
• Şehir merkezine hızlı ulaşım imkanı
sunan otobüs ve tren hatlarına birkaç
dakika mesafededir
• Akşam tekne turları ve balina izleme
gezileri gibi düzenli etkinlikler
• Washington, DC ve New York’a düzenli
olarak yapılan hafta sonu gezileri

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

Bize Ulaşın:
Boston Fenway
540 Commonwealth Avenue,
Boston, MA 02215
kaplan.to/boston
facebook.com/kicboston
Boston Harvard Square
39 John F. Kennedy Street,
Cambridge, MA 02138
kaplan.to/harvard
facebook.com/
kicbostonharvardsquare

Harvard’ın sarmaşık kaplı duvarları,
İngilizce okulumuzun hemen
karşısında yer alır ve MIT’deki halka
açık derslere gitmek için ise kısa bir
otobüs yolculuğu yapmanız yeterlidir.
Dünya kalitesinde sekiz üniversiteye
ev sahipliği yapan Boston, aynı
zamanda Amerika’nın en eski
şehirlerinden biridir. Massachusetts
State House’dan Bunker Tepesi
Savaşı’nın gerçekleştiği alana kadar
Özgürlük Yolu’nu takip edin ve Boston
Çay Partisi’ni anlatan yüzen müzeyi
ziyaret edin. Boston’da keyif alınacak
günümüze ait bir çok şey de var:
Yazın bir açık hava bira bahçesine
gidin, sonbaharda düşen yaprakların
muhteşem renklerine şahit olun veya
hava soğuduğunda Boston Common
Frog Gölü’nde buz pateni yapın.

Başlıca Özellikler
• Boston bölgesindeki üniversitelere
transfer için destek ve hazırlık olanakları
• Boston Metropoliten bölgesindeki
hızlı ulaşım hatlarına bir kaç dakikalık
yürüyüş mesafesi

• Red Sox’un evinde oynadığı
maçlardan birine gidin ya da
maçı şehrin hareketli spor
barlarından birinde izleyin
• Amerika’nın en büyük ve en
güzel halk kütüphanelerinden
biri olan Boston Halk
Kütüphanesi’nde kitap okuyun

• Washington, DC ve New York’a düzenli
olarak hafta sonu gezileri

Harvard
University

USS Constitution

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

Fenway
Park
Museum
of Fine Arts

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

Boston Logan
International Airport
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2.6 miles
Northeast
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CHICAGO

HUNTINGTON BEACH - GOLDEN WEST COLLEGE

Gökdelenlerin anavatanı ve dünyanın en önemli caz, rock ve hip-hop
kültürüne sahip şehirlerinden biri

Amerika’nın “Sörf Şehri” olarak bilinen yerde bitmeyen yaz
mevsimini keşfedin

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

Başlıca Özellikler
• İki öğrenci salonu ve 17 son
teknoloji ürünü derslik
• Otobüs, “L”, Metro ve nehir taksi
duraklarına 10 dakikadan az
yürüyüş mesafesi
• Chicago Nehri’ne ve Oak Street
Plajı’na kısa yürüyüş mesafesi

Görülecek yerler, yapılacak
şeyler
• Chicago Cubs’ın evi Wrigley
Field’da beysbol maçı izleyin
• Büyük Buhran döneminde
gizlice içki satılan tarihi bir barda
1930’ların ihtişamını yaşayın
• “Deep Dish” pizzayı icat eden
restoran Pizzeria Uno’yu ziyaret
edin

Kurslar ve Programlar

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

İngilizce kursları
• Genel İngilizce
• Yarı Yoğun İngilizce
• Yoğun İngilizce

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

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

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

Başlıca Özellikler
• Golden West College
kütüphanesine erişim ve kitap
kiralama ayrıcalıkları
• Tenis kortları, futbol sahası ve
benzeri spor tesisleri
• Golden West akademik
programlarına kolay geçiş olanağı

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

Görülecek yerler, yapılacak
şeyler

• GMAT® / GRE® Hazırlık

• Disneyland’e, Los Angeles’a ve Las
Vegas’a gezilere kayıt olun

Bize Ulaşın:

• Hemen caddenin karşısında
yer alan Vans Of The Wall Skate
Park’ta kaykay yapmayı deneyin
• Bear Gölü ve Büyük Kanyon gibi
doğal harikaları ziyaret edin

• TOEFL iBT® ve Akademik İngilizce

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

Disneyland
Resort

The Second City

North Avenue
Lincoln Beach
Park Zoo

The Magnificent Mile

Aquarium of
the Pacific

Navy
Pier
United
Center

Millennium Park

Newland House
Museum

Willis Tower
Art Institute of
Chicago

Shedd Aquarium
Museum of Science
and Industry
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Sunset
Beach

Daha fazla bilgi için: kaplaninternational.com/tr

Van Skate
Park
Bella Terra Mall

Surfer’s
Hall of Fame
Catalina
Island

International
Surfing Museum

Huntington
State Beach
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WESTWOOD

WHITTIER

Karşınızda Hollywood tabelasıyla ünlü Palmiyeler Şehri Kaliforniya

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

HER İKİ OKUL İÇİN

HER İKİ OKUL İÇİN
Görülecek yerler,
yapılacak şeyler

İngilizce Kursları
• Genel İngilizce

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

• Yarı Yoğun İngilizce
• Yoğun İngilizce
• Akademik Yıl

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

• Akademik Sömestir
• Tamamlayıcı İş İngilizcesi
(Sadece Westwood)

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

Başlıca Özellikler
• Oyunculuk atölyeleri ve sörf dersleri
içeren dolu dolu bir sosyal program
• Yerel otobüs duraklarına ve bisiklet
paylaşımı noktalarına sadece birkaç
dakika uzaklıkta
• İki konforlu öğrenci salonu ve bir müzik
odası içeren büyük, modern bir tesis

• TOEFL iBT ve Akademik İngilizce
®

• GMAT® / GRE® Hazırlık
(Sadece Westwood)

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

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

Başlıca Özellikler
• Whittier, Princeton Review tarafından
ülkenin en iyi lisans eğitimi
veren kurumlarından biri olarak
derecelendirilmiştir.

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

• Kaplan öğrencileri, üniversitenin
kütüphanesine ve kafeteryaya tam erişim
hakkına sahiptir.
• Spor salonu, koşu parkuru ve olimpik
havuz dahil mükemmel spor tesisleri
mevcuttur.
Hollywood
Sign

Universal Studios
Hollywood
Griffith Observatory

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

The Getty
Center

Venice Beach

Kaplan Whittier
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11 miles
east
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EMPIRE STATE BUILDING

SOHO

Manhattan’ın tepesinden, dünyanın en heyecan verici şehirlerinden
birine bir süper kahraman gözüyle bakın

Şık butikler, avant-garde sanat stüdyoları ve eğlenceli barlar...
SoHo’da tüm New York ayaklarınızın altında

HER İKİ OKUL İÇİN

HER İKİ OKUL İÇİN

Görülecek yerler, yapılacak
şeyler

İngilizce Kursları
• Genel İngilizce

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

• Yarı Yoğun İngilizce
• Yoğun İngilizce
• Akademik Yıl

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

• Akademik Sömestir
• Tamamlayıcı İş İngilizcesi
• Yoğun İş İngilizcesi
(Sadece SoHo)

Empire State Binası’nın 63. katındaki
okulumuzdan daha muhteşem
bir yer bulamazsınız. New York’un
simgesel siluetinin tam kalbinde
İngilizce öğrenmek, gerçek bir
macera gibi hissettirecek! En yeni
akademik teknolojiyle donatılmış
olan Kaplan’ın Empire State İngilizce
okulu, manzaranın hakkını veren
dinamik bir öğrenme deneyimi için
ihtiyacınız olan her şeye sahiptir.
Aşağıda ise sadece birkaç dakika
uzağınızda Grand Central Station,
Madison Square Park 5. Cadde’nin
parlak ışıkları gibi ünlü turistik yerleri
bulacaksınız.

Başlıca Özellikler
• Muhteşem manzaralara sahip 19 geniş,
modern derslik
• Liderlik becerilerini geliştirmeye
yardımcı olmak amacıyla başarılı bir
öğrenci koçluk programı
• Yılda üç öğrenci oyunu ile Manhattan
Tiyatrosu’nda sunulan İngilizce ve
Tiyatro dersleri

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

®

Bize Ulaşın:
Empire State Building
350 Fifth Avenue,
Suite 6308, New York, NY 10118
kaplan.to/empire
facebook.com/kicnewyork
empirestatebuilding
SoHo
623 Broadway,
New York, NY 10012
kaplan.to/soho
	facebook.com/kicnewyorksoho

SoHo’daki yapıların dökme demir
dış cephelerinde ve zikzaklı
yangın merdivenlerinde hâlâ 19.
yüzyılın endüstriyel geçmişinden
izler bulabilirsiniz. Ancak bu eski
dökümhaneler ve fabrikalar, yakındaki
New York Üniversitesi ve eski demir
sütunlar arasında bulabileceğiniz modern
barlar, kulüpler ve tasarımcı mağazaları
sayesinde artık öğrenciler, modacılar ve
sanatseverler için bir cennet.
Orijinal demir işçiliğiyle 19. yüzyıldan
kalma, fakat iç kısımları modern
döşenmiş büyük bir binada yer alan
İngilizce okulumuz, New York’un
en ünlü caddelerinden biri olan
Broadway’dedir. Burası Chinatown,
Little Italy ve daha fazlasını keşfetmek
için mükemmel bir başlangıç noktasıdır.

Başlıca Özellikler
• Kullanışlı otobüs ve metro bağlantıları Şehri keşfetmeye başlamak için en
iyi yer
• Profesyonel bir İngilizce ortamında
çalışmayı planlayan öğrenciler için
sunulan Yoğun İş İngilizcesi dersleri

• Metropolitan ve Guggenheim
müzelerini ziyaret edin. Tüm New
York müzeleri her ayın ilk cuma
günü ücretsizdir.
• Okulunuzun düzenlediği aylık
gezilerle Yankees ve Rangers gibi
ünlü New York spor takımlarını
izleyin.

• Ayın Öğrencisini kutlamak için her ay
düzenlenen temalı partiler

Metropolitan Museum of Art
Theater District
Times Square

Empire State Building

Central
Park

Rockefeller
Center
Chrysler
Building

Chelsea Market
Washington Square Park
One World
Observatory

Statue of
Liberty
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Brooklyn Bridge
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MIAMI

PHILADELPHIA

Salsa ritimleri, rüzgarla sallanan palmiye ağaçları ve dondurma renkli
binalarıyla gösterişli, eğlenceli bir şehir

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

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

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

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

Görülecek yerler,
yapılacak şeyler

• GMAT® / GRE® Hazırlık

• Plajda voleybol oynayın veya Key
Largo’da şnorkelle dalın

Bize Ulaşın:

• 1920’lerde inşa edilen, mağara
ve şelaleleriyle lagünü andıran
Venedik Havuzu’nda yüzün

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

• Everglades Ulusal Parkı’nı ziyaret
edin veya Florida Keys’i keşfedin

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

• TOEFL iBT® ve Akademik İngilizce

kaplan.to/miami

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

facebook.com/kicmiami

Miami
International
Airport
Little
Havana

Wynwood
Walls
Perez Art
Museum

Bayside
Marketplace

Miracle Mile

Miami
Beach

South Beach and
Ocean Drive

Vizcaya Museum
and Gardens

Başlıca Özellikler
• Otobüs ve metro duraklarından
sadece birkaç dakika uzaklıkta,
merkezi bir konum
• Rahat bir öğrenci salonu ve
son teknolojiyle donatılmış bir
bilgisayar laboratuvarıı
• New York’a, Washington, DC’ye ve
Atlantic City’ye düzenli geziler

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

Görülecek yerler, yapılacak
şeyler

• GMAT® / GRE® Hazırlık

• Ünlü LOVE heykeliyle bir selfie
çekin

Bize Ulaşın:

• Sanat Müzesi’nin basamaklarında
Rockyfilminin ünlü sahnesini
yeniden canlandırın

1222 Walnut Street,
2nd Floor,
Philadelphia, PA 19107

• Ivy League üyesi UPenn gibi yerel
üniversiteleri ziyaret edin

kaplan.to/philly

• TOEFL® ve Akademik İngilizce

	facebook.com/kicphiladelphia

Philadelphia Zoo

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

Liberty
Bell

Miami
Seaquarium
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PORTLAND

SAN DIEGO

Ağaçların arasından yükselen bu sıra dışı ve doğa sever şehir sizi
beraber tuhaflaşmaya çağırıyor

Dalgaları dinlerken saçınızda ılık deniz meltemini hissedin ve
Sörfçüler Cenneti’nden taco yemeden ayrılmayın

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

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

Görülecek yerler,
yapılacak şeyler
• Columbia Nehri Geçidi’nin
muhteşem manzarası eşliğinde
doğa yürüyüşleri yapın
• Portland’ın kendi birasını üreterek
satan ünlü film publarından birini
ziyaret edin

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

Bize Ulaşın:
323 NW 13th Ave, Suite 305,
3rd Floor,
Portland, OR 97209
kaplan.to/portland
facebook.com/kicportland

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

Başlıca Özellikler
• Yıl boyunca sahile yakın yurt
seçenekleri
• Hepsi interaktif yazı tahtaları ile
donatılmış 20 adet son teknoloji
ürünü derslik.
• Küçük yaştakiler için özel kurslar

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

Görülecek yerler, yapılacak
şeyler

• Tamamlayıcı İş İngilizcesi

• Sıklıkla dünyanın en iyi 10 hayvanat
bahçesinden biri seçilen San Diego
Hayvanat Bahçesi’ni ziyaret edin

• TOEFL iBT® ve Akademik İngilizce

• Balina ve yunusları seyretmek için
tekne turu yapın
• Petco Park’ta beyzbol maçlarını
seyredin

Sınav / Üniversite Hazırlık
• GMAT® / GRE® Hazırlık

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

• Yakındaki Hood Dağı’nda
Amerika’nın en uzun kayak
sezonunun keyfini çıkarın
Forest Park

La Jolla Shores

NW 23rd St
Moda Center
Lan Su
Chinese Garden
Powells
City of Books
Portland
Saturday
Providence
Market
Park
Portland
Pioneer Square
International
Japanese
Portland
Garden Test Rose
Art Museum
Garden
Oregon Zoo
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Tom McCall
Waterfront Park

Daha fazla bilgi için: kaplaninternational.com/tr

Torrey Pines Golf Course & Hiking

Mission SeaWorld
Beach San Diego

Sunset
Cliffs

San Diego
Zoo
Little Italy

California
Tower
Balboa
Park
Seaport Village

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

SAN FRANCISCO

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

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

HER İKİ OKUL İÇİN

HER İKİ OKUL İÇİN
Görülecek yerler,
yapılacak şeyler

İngilizce Kursları
• Genel İngilizce

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

• Yarı Yoğun İngilizce
• Yoğun İngilizce
• Akademik Yıl

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

• Akademik Sömestir
• Tamamlayıcı İş İngilizcesi
(Sadece San Francisco)

• Ünlü Golden Gate Köprüsü’nden
bisikletle geçin

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

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

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

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

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

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

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

• Giriş katındaki fırın da dahil olmak
üzere yerel işletmelerde sunulan
indirimler
• Yosemite, Napa Valley ve Los Angeles’a
düzenli olarak yapılan geziler

Alcatraz

Golden Gate
Bridge

Pier 39

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

Union
Square

Museum of
Trans America Modern Art
Building
AT&T Park

Painted Ladies
Castro District
Twin Peaks
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Mission District
Kaplan Berkeley

5 miles
Northeast
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DOWNTOWN

HIGHLINE

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

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

HER İKİ OKUL İÇİN

HER İKİ OKUL İÇİN
Görülecek yerler,
yapılacak şeyler

İngilizce Kursları
• Genel İngilizce

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

• Yarı Yoğun İngilizce
• Yoğun İngilizce
• Akademik Yıl

• Cascade Dağları’nda kayak ya da
rafting yapın

• Akademik Sömestir

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

• Tamamlayıcı İş İngilizcesi
(Sadece Seattle Downtown)

Sınav / üniversite hazırlık
Yemyeşil kıyı ormanlarında yürüyüş
yapmak, bir sonraki büyük rock
grubunu keşfetmek ya da samimi
bir kafede takılmak… Hangisini
yapmayı daha çok istediğinize karar
veremiyorsanız, Seattle sizin için en
uygun yer. Downtown iskelesinde
yer alan ve Puget Sound’un çarpıcı
manzarasına sahip İngilizce
okulumuz, Seattle’ın inanılmaz doğal
manzarasını, zengin müzikal mirasını
ve renkli mahallelerini keşfetmek
için harika bir başlangıç noktasıdır.
Nirvana gibi grupların kariyerlerine
başladığı El Corazón’da yerel grupları
dinleyin, Yeşil Göl’de kanoyla gezin
veya Capitol Hill’in canlı gece hayatına
dalın. Seattle bazen bir şehirde
birçok çok şehir varmış gibi hissettirir,
neredeyse her yerde kafeler ve
kitapçılar bulabilirsiniz.
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Başlıca Özellikler
• Washington eyaletindeki birden çok
üniversiteye sorunsuz geçiş olanağı
• Olympic Dağları manzaralı bir salon da
dahil olmak üzere tarihi bir bina içinde,
yakın zamanda yenilenmiş tesisler
• Otobüs, tren ve feribot duraklarına
yakın, elverişli bir konum

• TOEFL iBT® ve Akademik İngilizce
• GMAT / GRE Hazırlık
(Sadece Seattle Downtown)
®

®

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

Daha fazla bilgi için: kaplaninternational.com/tr

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

Başlıca Özellikler
• Spor salonu, iş merkezi ve bistro gibi
kampüs olanaklarına tam erişim

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

• Highline Koleji’ndeki lisans
programlarına kolay geçiş
• Uluslararası öğrenciler için iş fuarları,
danslar, sohbet kulüpleri ve saha
gezileri dahil kulüpler, programlar
ve etkinlikler

Kaplan Highline 20 mins
South
College

Space
Needle

Museum of
Pop Culture
Chihuly Garden and Glass

Olympic Sculpture Park

Seattle
Aquarium

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

WASHINGTON, D.C.

Yeşil tepeler, ılık denizler ve çiçeklerle kaplı sokaklar… Pasifik
kıyılarında Akdeniz zarafetini yakalayın

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

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

Başlıca Özellikler
• Santa Barbara’nın ana ulaşım
merkezlerine ve dışına giden
otobüs ve tren bağlantılarına
yakın, elverişli konum
• Los Angeles’a, San Francisco’ya ve
Las Vegas’a yapılan düzenli geziler
• PS4 oyun konsolu, langırt ve masa
tenisi içeren dahili oyun odası

Görülecek yerler,
yapılacak şeyler
• Stearns Wharf’taki tarihi iskeleden
tekneleri izleyin
• 18. yüzyıldan kalma Misyon
binasının yakınındaki pazardan
alışveriş yapın

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

Bize Ulaşın:
27 East Cota Street,
Santa Barbara, CA 93101
kaplan.to/santabarbara
facebook.com/kicsantabarbara

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

Santa Barbara Botanic Garden
Old Mission
Santa Barbara

İç Savaş’tan İnsan Hakları Hareketi’ne
kadar Washington, Amerika’nın
öyküsünün en dramatik bölümlerinin
sahnesi ve modern politikanın
atan kalbidir. Capitol Binası’nda
senatörlerin tartışmalarını izleyin,
Abraham Lincoln heykelinin
ayaklarının dibinde oturun ve
Beyaz Saray’ın koridorlarında
yürüyün. Yine de bu şehirde her şey
skandallar, kavgalar ve parlamento
tıkanıklıklarından ibaret değildir.
Georgetown’da geceleri dans
edebilir, National Arboretum’un geniş
arazisinde dinlenebilir veya canlı
müzik için U Street bölgesine gidin.
Washington İngilizce okulumuz,
Washington Anıtı’na ve sakin
Reflecting Pool’a sadece 10 dakikalık
yürüme mesafesinde, Beyaz Saray’a
ise sadece altı blok uzaklıktadır.

Başlıca Özellikler
• Akıllı tahtalarla donatılmış,
son teknoloji ürünü 16 derslik
• Toplu taşıma araçlarına ve yerel
bisiklet paylaşım sistemine
kolay erişim
• Konforlu teneffüs odaları ve
bilgisayar laboratuvarı

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

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

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

Washington
National
Cathedral

National
Zoo

Embassy Row
Goleta
Butterfly
Grove

Santa Barbara
County Courthouse
Santa Barbara
Museum of Art

Santa
Barbara
Zoo

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

West Beach

Santa Barbara Museum of
Natural History and
the Sea Center

Stearns Wharf

Leadbetter Beach
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DuPont Circle
Neighborhood
Georgetown
Waterfront

The White House

The United
States Capitol

Smithsonian Institution

(Includes 11 free museums)

Tidal Basin
Arlington
Cemetery

Supreme
Court

National Mall
and Memorial Park

The Wharf
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TORONTO

VANCOUVER

Niagara Şelaleleri’nin hemen karşısında, geleceğe yönelmiş, çok
kültürlü bu şehri keşfedin

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

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

Başlıca Özellikler
• CN Kulesi’ne sadece birkaç dakika
uzaklıkta, Jack Layton Feribot
Terminali’ne yakın bir konum
• Niagara Şelalesi’ne ve New York
ile Chicago gibi şehirlere yapılan
düzenli geziler
• Kanada üniversitelerine sorunsuz
geçiş olanakları

Görülecek yerler,
yapılacak şeyler
• Kullanılmış kıyafetler ve dünyanın
dört bir yanından yiyecekler için
Kensington Market’i ziyaret edin

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

• Ontario Sanat Galerisi’ni keşfedin

Bize Ulaşın:

• Niagara Kayalıklarında kayak ya da
kaya tırmanışı yapmayı deneyin

35 The Esplanade,
Suite 250,
Toronto ON, M5E 1Z4

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

Başlıca Özellikler
• Yerel otobüs duraklarına ve üç
Skytrain istasyonuna birkaç
dakika mesafede
• Kanada’daki birçok üniversiteye
sorunsuz geçiş olanağı
• Sık sık kayak gezileri ve Whistler,
Victoria, Seattle gibi şehirlere hafta
sonu turları

Görülecek yerler,
yapılacak şeyler
• Victoria’ya giden bir feribota atlayın
ve yol boyunca balinaları izleyin
• Jericho Plajı’nda kiteboarding yapın
• Gastown’un 19. yüzyıldan kalma
depo bölgesindeki sanatsal
butikleri ve restoranları keşfedin

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

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

kaplan.to/toronto

kaplan.to/vancouver

facebook.com/kictoronto

facebook.com/kicvancouver

Casa Loma

High
Park

Art Gallery
of Ontario

Royal Ontario
Museum
Eaton Center
Toronto Zoo

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

Daha fazla bilgi için: kaplaninternational.com/tr

Lions Gate
Bridge

Capilano
Suspension Bridge

Stanley
Park Vancouver
Aquarium
English Bay
Gastown

Vancouver
Art Gallery
Kitsilano
Beach Park

Dr. Sun Yat-Sen
Classical Chinese
Garden

Rogers Arena
BC Place
Science
Granville
World
Island
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IÇINDEKILER

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

67 Bath
68 Bournemouth
69 Cambridge
70 Edinburgh
71 Liverpool
72 Londra - Leicester Square
73 Londra - Covent Garden
74 Manchester
75 Oxford
76 Torquay

BATH

Edinburgh

77 Dublin

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

Liverpool
Cambridge
Oxford
Bath
Londra
Torquay

Bournemouth

İNGİLTERE
VE İRLANDA

Muhteşem yeşilliklerin içinde
altın rengi taşlardan inşa edilmiş
Bath, görkemli mimarisi, huzurlu
bahçeleri ve güzel korunmuş Roma
Hamamlarıyla UNESCO Dünya Mirası
listesinde yer alır. 2000 yıl önce doğal
kaplıcalar üzerine kurulmuş şehir, 18.
yüzyılda bugünkü hilal şeklindeki zarif
teraslarına kavuşmuştur.
Şehir merkezindeki kafe, mağaza ve
restoranlara yakın bir konumda yer
alan İngilizce okulumuz, destekleyici
ve arkadaş canlısı bir öğrenme
ortamı sunar. Ortaçağ manastırına
sadece birkaç adım mesafedeki
tarihi bir binada bulunan okulumuz,
Jane Austen’in çok sevdiği sakin
sokaklarda dolaşmak için mükemmel
bir başlangıç noktasıdır.

Başlıca Özellikler
• İndirimli bire bir dersler
• Huzurlu bir avlu ve bahçe
• 40’tan fazla öğrenci için özel
oluşturulmuş kurslar

Görülecek yerler, yapılacak
şeyler
• Muhteşem Pump Room’da kremalı
çay için
• Jane Austen Center’da bone ve
şapka deneyin
• Dramatik Cheddar Gorge’u ziyaret
edin veya bir Stonehenge turuna
katılın

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

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

Royal
Crescent
Georgian
Garden
Pulteney
Bridge

Jean Austen
Centre
Theatre Royal
Odeon Cinema

Bath Rugby
Football Club

Roman Baths

Bath Abbey
Thermae Bath Spa

Stonehenge
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Daha fazla bilgi için: kaplaninternational.com/tr

1 Hour Drive
South West

Bath Train
Station
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BOURNEMOUTH

CAMBRIDGE

Renkli plaj kulübeleri, fuar eğlenceleri ve sıcak, tuzlu patates
kızartması ile gerçek bir İngiliz sahil kasabasını ziyaret edin

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

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

Başlıca Özellikler
• Kaplan grubundaki en köklü ve en
büyük İngilizce okullarından biri
• Dinlenmek için özel bahçe ve
geniş ortak salon

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

• Etkileyici deniz manzarasıyla
yepyeni öğrenci yurdu

• Akademik Yıl

Görülecek yerler, yapılacak
şeyler

• Tamamlayıcı İş İngilizcesi
(isteğe bağlı)

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

• IELTS Hazırlık

• Lower Gardens bölgesindeki
helyum balonu Bournemouth
Eye’a binin
• Durdle Door’un büyülü taş
kemerini görün

• Akademik Sömestir

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

Sınav / Üniversite Hazırlık

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

Bournemouth
Train Station

The Avenue
Shopping Centre
Lower Gardens
Parliament
Speakers Bureau

Bournemouth
Beach
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Başlıca Özellikler
• Cambridge Üniversitesi’ndeki
derslere girin
• Özel bahçede yaz barbekülerinin
tadını çıkarın

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

• Akademik Yıl/Sömestir öğrencileri
için ücretsiz bisiklet kiralama olanağı

• Akademik Yıl

Görülecek yerler, yapılacak
şeyler

• Tamamlayıcı İş İngilizcesi

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

• IELTS Hazırlık

• Üniversitenin harika Botanik
Bahçelerini ziyaret edin
• Avrupa’yı keşfedin: Stansted
Havaalanı sadece 30 dakika
uzaklıktadır

• Akademik Sömestir
Sınav / Üniversite Hazırlık
• Cambridge Sınav Hazırlığı

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

Stansted 22 miles
South
Airport

Meyrick Park
Upper Gardens

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

Oceanarium
Bournemouth
Pier

Daha fazla bilgi için: kaplaninternational.com/tr

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

The Fitzwilliam
Museum

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

LIVERPOOL

Gotik kulelere ve ortaçağdan kalma sokaklara sahip bu şehir
filozofları, sanatçıları ve eğlence severleri bekliyor

Bir zamanlar İngiliz İmparatorluğu’nun donanmasının kalbi, daha yakın dönemde
de Beatles’ın evi olan bu şehir şimdi müziğin, kültürün ve sporun başkenti

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

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

Görülecek yerler, yapılacak
şeyler

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

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

• Cambridge Sınav Hazırlığı

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

Bize Ulaşın:

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

Kahve, şeker, ipek ve insanlar...
Bir zamanlar tüm dünya Liverpool
limanından denize açılıyordu.
Liverpool’un denizcilik ve ticaret
mirası, Victoria döneminden kalma
rıhtımlar ile depoların ve Edward
döneminde şehrin tüccarları ile
bankacılarının zenginliğini göstermek
için inşa edilen abartılı binalarda
vücut bulmakta. Şehrin tarihini,
Liverpool’un bugün de dünyaya
armağan etmeye devam ettiği müzik
ve kültürle birleştiğinde tam olarak
hissedersiniz.

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

İngilizce okulumuz, mitolojik Liver
kuşlarının çatılarından şehri izlediği
rivayet edilen Royal Liver Bina’sına
ve Beatles’ın ilk kez konser verdiği
Cavern Club’a kısa bir yürüyüş
mesafesinde yer alır.

Başlıca Özellikler
• Okul, tarihi Pamuk Borsası
binasında yer alır
• Liverpool Futbol Kulübüne
ev sahipliği yapan Anfield
stadyumuna yapılan
düzenli geziler
• 25 yaşın üstündeki ve altındaki
öğrenciler için özel programlar

Görülecek yerler,
yapılacak şeyler
• Dünyanın en büyük Anglikan
Katedrali’nin kulesine tırmanın
• Merseyside derbi maçlarında
Liverpool FC’yi veya Everton’ı
destekleyin
• Maritime Merseyside Müzesi’nde
Titanik’in kalıntılarını görün

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
Diğer kurslar
• Klasik Program (40+)

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

Anfield Stadium
Edinburgh Playhouse
Calton Hill
Palace of
Holyrood

Queen Street

Scottish National
Portrait

Edinburgh
Old Town

Edinburgh Castle
National Museum
of Scotland
Usher Hall

Edinburgh
Airport
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9 miles
West

University of
Edinburgh

Daha fazla bilgi için: kaplaninternational.com/tr

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

COVENT GARDEN

Londra’nın kalbinde ihtişam için kırmızı halıya buyurun

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

HER İKİ OKUL İÇİN

HER İKİ OKUL İÇİN

İngilizce Kursları

Görülecek yerler, yapılacak
şeyler

• Genel İngilizce

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

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

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

• Yoğun İş İngilizcesi
(Sadece Leicester Square)

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

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

Sınav / üniversite hazırlık
• IELTS Hazırlık
• Cambridge Sınav Hazırlığı

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

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

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

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

Madame Tussauds
London

The British
Museum

Oxford Circus

Soho
Theatreland

Piccaddily Circus
Hyde
Park

Trafalgar
Square
Buckingham
Palace

London Heathrow 19 miles
West
Airport
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Daha fazla bilgi için: kaplaninternational.com/tr

London Eye
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MANCHESTER

OXFORD

Enerji dolu Manchester, bir rock yıldızının tavrına sahip,
iyi kalpli bir şehir

Tozlanmış kütüphaneleri, Gotik manastırları ve ortaçağdan kalma
ihtişamlı okullarıyla Oxford

Dünyanın en popüler futbol kulübüne
ve en sevilen gruplarından bazılarına
ev sahipliği yapan Manchester,
her zaman heyecan verici bir şey
olacakmış gibi hissettirir. Genellikle
de öyle olur!
İngilizce okulumuz sanatçıların,
DJ’lerin ve yeni indie grupların favorisi
olan, şehir merkezinin hareketli Kuzey
Mahallesi’nde yer alır. Yakındaki
ikinci el dükkanlarını, barları ve sanat
galerilerini keşfedin ya da Curry Mile’a
giderek İngiltere’deki en baharatlı
yiyeceklerden bazılarını tadın.
Ardından futbol teraslarında İngilizce
pratiği yapın ve Manchester United’ın
evi Old Trafford ile Manchester
City’nin evi Etihad stadyumlarına
yapılan düzenli okul gezilerine katılın.

Başlıca Özellikler
• Elverişli bir konum - şehir
merkezinde otobüs yolculuğu
ücretsizdir!
• Mesleki İngilizce Sınavı (OET)
hazırlık kursları sunar
• Liderlik becerilerini geliştirmeye
yardımcı olmak için bir öğrenci
mentorluk programı vardır

Görülecek yerler,
yapılacak şeyler

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

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

• IELTS Hazırlık

• Çarpıcı Royal Exchange
Tiyatrosu’nu ziyaret edin

• OET Hazırlık

• Manchester’ın tarihi kanallarını
keşfetmek için nehir
taksisine binin

Bize Ulaşın:

• Bilim ve Endüstri Müzesi’ni veya
Ulusal Futbol Müzesi’ni gezin

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

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

Başlıca Özellikler
• Okul içinde sıcak ve soğuk yiyecek
servisi yapan tarz bir kafe
• Açık hava oyunları ve barbeküler
için geniş, özel bir bahçe

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

• Paris, Amsterdam ve Edinburgh’a
düzenli hafta sonu gezileri

• Akademik Yıl

Görülecek yerler,
yapılacak şeyler

• Tamamlayıcı İş İngilizcesi
(isteğe bağlı)

• Oxford’un içinden iki nehir geçer.
Her ikisini de görün!

• IELTS Hazırlık

• Felsefe Taşı filminden sahneleri
yeniden canlandırmak için
Bodleian Kütüphanesi’ni
ziyaret edin
• JRR Tolkien ve C.S. Lewis’in Mordor
ve Narnia’yı tartıştığı Eagle and
Child pub’a gidin

• Akademik Sömestir

Sınav / Üniversite Hazırlık

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

facebook.com/kicmanchester

National Football
Manchester
Museum

City F.C.

Royal Exchange
Theatre
John Ryland’s
Library

Manchester
Art Gallery
Palace Theatre

Museum of
Science and
University of
Industry
Manchester
Manchester
United F.C.
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Oxford University
Museum of Natural
History

Ashmolean
Museum

University
of Oxford
Bodleian Library

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

Oxford Castle
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TORQUAY

DUBLIN

Devon’un yeşil tepelerinin yamacında, İngiliz Rivierası’nın kumlu
plajlarını keşfedin

Kültür, edebiyat ve müzikle dolu bir şehirde, yemyeşil manzaralar
arasında İngilizce öğrenin

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

Başlıca Özellikler
• İndirimli bire bir dersler
• Mesleki İngilizce Sınavı (OET)
hazırlık kursları sunar
• Özel bir bahçe ve okul içinde
yüzme havuzu

Görülecek yerler, yapılacak
şeyler
• “Agatha Christie yolunu” yürüyün
ve kitaplarındaki bazı suç
mahallerini görün!
• “Coasteering” yapın. Yani
Devon’un deniz mağaralarında,
oyuklarında ve kayalıklarında
yüzün ve tırmanın
• Dartmouth Kalesi arazisinde
kremalı çay için

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

Bize Ulaşın:
30 Ash Hill Road,
Torquay, TQ1 3HZ
kaplan.to/torquay
facebook.com/kictorquay

Oddicombe Beach

Lymington Road Coach Station

Kents Cavern
Prehistoric Caves
Torre Abbey &
Union Street cafes,
Riviera Sports Centre bars and shops
Fleet Walk Central Cinema
Torquay Museum
shopping centre
Torre Abbey
AMF Bowling Centre
Sands
Princess Pier and
Torquay
harbourside marina
shopping
train station
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Antik kaleden Google ve Facebook’un
merkezine ev sahipliği yapan ışıltılı
kanal boyu Tech Quarter’a birçok
şeye ev sahipliği yapan Dublin,
inanılmaz manzaralar ve hikayelerle
doludur. Birçok pub’dan birinde
Guinness için ve canlı geleneksel
müziğin tadını çıkarın, şairlerin ve
devrimcilerin ayak izlerini taşıyan
zamandan azade Arnavut kaldırımlı
sokaklarda dolaşın ya da Howth’ta
eski limandaki teknelerden birinden
taze deniz ürünleri satın alın. Şehrin
hemen dışında Wicklow dağlarının
el değmemiş vahşi doğasını
bulabilirsiniz.
Okulumuz, Liffey Nehri yakınında, 18.
yüzyıldan kalma görkemli bir binada
yer alır. Burası, Dublin’in canlı Temple
Bar bölgesinin karnaval atmosferini
deneyimlemek için mükemmel bir
ortamdır.

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

Görülecek yerler,
yapılacak şeyler
• 9. yüzyıldan kalma aydınlatmalı
bir el yazması olan Book of
Kells’i görün

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 Hazırlığı
Diğer kurslar
• CELTA öğretmen eğitimi

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

Bize Ulaşın:

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

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

Dublin City Gallery
Jameson
Distillery

The Spire

The Brazen Head

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

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

79 Auckland
80 Adelaide
81 Brisbane
82 Melbourne
83 Perth
84 Sydney City

AUCKLAND

Brisbane

Macera dolu bir şehirde okyanustan okyanusa yürüyün
Perth

Sydney
Auckland

Adelaide
Melbourne

AVUSTRALYA VE
YENİ ZELANDA

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

Başlıca Özellikler
• Büyük bir avluya sahip tarihi bir
binada yer alır
• Uzun süreli öğrencilere (en az
16 hafta) otobüs biletlerinde
indirim
• Okul akredite bir NZQA Kategori 1
okuludur

Görülecek yerler,
yapılacak şeyler
• Turkuaz rengi denizlerde yüzün ve
Waiheke Adası’nda yerel şarapları
tadın

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

• Auckland Müzesi’nde bir Māori
kültürel performansı izleyin

* Genel kursumuz için Yeni Zelanda’ya özgü isim

• Yüzüklerin Efendisi filmindeki
Hobbiton setini ziyaret edin

Bize Ulaşın:

** Yarı Yoğun Kursumuz için Yeni Zelanda’ya özgü isim

10 Titoki Street,
Parnell, Auckland 1052
kaplan.to/auckland
facebook.com/kicauckland

Spark
Arena

Sky Tower

Rose
Gardens

Auckland University
of Technology
Auckland Domain

Auckland
Museum

Newmarket area

Mount Eden
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ADELAIDE

BRISBANE

Huzurlu bahçeleriyle ve canlı sanat festivalleriyle ünlü kültür
kokan bir şehir

Avustralya’nın Güneşli Eyaleti’nin sıcak ve yaratıcı başkentinin bulutlu
gökyüzü altında eğitim alın

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

Başlıca Özellikler
• Ücretsiz City Loop ve Connector
otobüs hatları dahil olmak üzere
ulaşım hizmetlerine yakın
• Toplu taşıma hizmetlerinde
uluslararası öğrencilere indirimler
• Adelaide’daki birçok üniversite ve
koleje sorunsuz geçiş olanağı

Görülecek yerler, yapılacak
şeyler

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

• Kanguru Adası’nda vahşi koalaları,
fokları ve pelikanları görün

Bize Ulaşın:

• Barossa Vadisi’nin ünlü şarap
bölgesini ziyaret edin

Level 1, 22 Peel Street,
Adelaide, SA5000

• Avustralya Oval’de bir kriket maçı
izleyin

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

kaplan.to/adelaide
facebook.com/kicadelaide

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

Görülecek yerler,
yapılacak şeyler
• South Bank’te 60 metrelik
Brisbane Wheel’a binin
• Bir zamanlar harabe bir elektrik
santrali, şimdiyse büyük bir sanat
merkezi olan Powerhouse’u
ziyaret edin

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

Bize Ulaşın:
Ground Level, 369 Ann Street,
Brisbane, QLD 4000
kaplan.to/brisbane
facebook.com/kicbrisbane

• Moreton Körfezi’nin el değmemiş
ada plajlarında yüzün

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

Adelaide
Zoo
Adelaide Oval

Migration Museum

Kaplan International (Brisbane) Pty Ltd.,
ABN 81 097 629 073, CRICOS 02369F

Central Station
Gallery of
Modern Art
(GOMA)

Art Gallery of
South Australia
Rundle Mall

Kaplan Business
School

Brisbane
Botanic Gardens
The Wheel of
Brisbane
South
Bank

Adelaide
Central Market
University of Adelaide

80

Daha fazla bilgi için: kaplaninternational.com/tr

Gold Coast

40 mins
South

Story
Bridge
Brisbane
River
Kangaroo
Point Cliffs

The Gabba
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MELBOURNE

PERTH

Avustralya’nın Büyük Okyanus Yolu’nun sonunda sanat ve spor
tutkunu kozmopolit bir şehirde eğitim alın

Yıl boyunca masmavi gökyüzü altında güneşlenen Perth, uzak bir
kıyıda sakin bir kent

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

Başlıca Özellikler
• Yerel ulaşım duraklarına beş
dakikadan daha az yürüme
mesafesinde
• Dünyanın en küçük penguenlerine
ev sahipliği yapan Philip Adası’na
düzenli geziler
• Melbourne’daki Kaplan Business
School ile aynı kampüsü paylaşır

Görülecek yerler,
yapılacak şeyler
• Melbourne Cricket Ground’da
Avustralya’nın milli maçlarını
izleyin
• Bohem St Kilda bölgesinde bir
sahil lunaparkı olan Luna Park’ı
ziyaret edin
• Noel Tepeleri’ndeki Sugarloaf
Doğal Yaşamı Koruma Alanı’nın
kıyılarında valabi ve ekidnaları
izleyin

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

Bize Ulaşın:
370 Docklands Drive,
Docklands, VIC 3008
kaplan.to/melbourne
facebook.com/kicmelbourne

Hint Okyanusu’nun kristal
berraklığındaki sularıyla şehir
merkezine sadece 25 dakika
mesafede yer alan Perth’in muhteşem
plajlarından uzun süre uzak
kalamayacaksınız. Bir zamanlar değeri
bilinmeyen bu şehir şimdi Fremantle
bölgesindeki çatı katı kafeleri,
şık moda butikleri ve canlı müziğin
yanı sıra Northbridge’deki şık çatı
katı kokteyl barlarıyla Avustralya’nın
en havalı yerlerinden biri olarak
görülmektedir. Ayrıca yakındaki
Margaret River bölgesindeki tepelerde
birçok kafe, güzel şaraplar sunar.
İngilizce okulumuz, güzel restoranlar
ile çevrili şık Batı Perth bölgesinde,
dünyanın en büyük şehir parkı
olan King’s Park’a kısa bir yürüyüş
mesafesinde yer alır.

Başlıca Özellikler
• Ücretsiz otobüs servisi ile şehir
merkezine sadece 10 dakika
mesafede

Kurslar ve Programlar
İngilizce kursları
• Genel İngilizce
• Yoğun İngilizce

• Belirli kurslar için akşam sınıfları

• Yoğun İngilizce – Akşam Dersleri

• Yetkili Cambridge Dil
Değerlendirme Merkezi

• Akademik Yıl

Görülecek yerler,
yapılacak şeyler

• Tamamlayıcı İş İngilizcesi

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

• IELTS Hazırlık

• Lancelin’in muhteşem kum
tepelerinde kum sörfü yapın
• Caversham Wildlife Park’ta
koalaları, vombatları ve
emular görün

• Akademik Sömestir
Sınav / Üniversite Hazırlık
• Cambridge Sınav Hazırlığı
• Akademik Amaçlar için İngilizce
• Yoğun IELTS Hazırlık (Akşam)

Bize Ulaşın:
1325 Hay Street, West Perth, WA 6005
kaplan.to/perth
facebook.com/kicperth

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

State Library
Victoria
Federation
Square

Melbourne
South Bank
Cricket
Royal Botanic Ground
Gardens

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

Perth
Airport

Northbridge
Optus Stadium
Crown Casino
Perth
Zoo
Cottesloe Beach

King’s
Park

Fremantle
St Kilda
Luna Park /
St Kilda Beach

82

Daha fazla bilgi için: kaplaninternational.com/tr

4km
Rottnest Island Southwest
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SYDNEY CITY
Deniz kenarında göz kamaştırıcı bir metropolde büyük şehrin
cazibesiyle Avustralya’nın rahatlığı bir araya geliyor

Altın kumlar ve ışıltılı dalgalar: Avustralya’nın sörf şehrinde bir
yandan öğrenim görürken bir yandan da güneşlenin
Görülecek yerler, yapılacak
şeyler

İngilizce kursları
• Genel İngilizce
• Yoğun İngilizce

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

• Yoğun İngilizce – Akşam Dersleri
• Akademik Yıl

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

• Akademik Sömestir
• Yoğun İş İngilizcesi
Sınav / Üniversite Hazırlık

• Harbour Köprüsü’nün hemen altında
bulunan, Sydney’in en eski mahallesi
olan The Rocks’ta, yiyecek ve el
sanatları pazarlarını ziyaret edin

• IELTS Hazırlık
• Yoğun IELTS Hazırlık (Akşam)

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

Başlıca Özellikler
• Okul içinde çalışma merkezi, kütüphane
ve barbekülü geniş bir balkon
• Otobüs ve tren hatlarına sadece beş
dakikalık yürüme mesafesinde, elverişli
bir konum
• Yoğun İngilizce ve sınav hazırlık için
akşam sınıfları

• Cambridge Sınav Hazırlığı
• Cambridge Sınav Hazırlığı (Akşam)
Akademik Amaçlar için İngilizce

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

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

• Taronga Hayvanat Bahçesi’nde koa
laları, kanguruları, Tazmanya canavar
larını ve dünyanın dört bir yanından
egzotik hayvanları görün. Zürafaların
boyunları arasından limanın muhte
şem manzarasının tadını çıkarın!

Kaplan International English (Australia) Pty Ltd.,
T/A Kaplan International (Sydney),
ABN 31 003 631 043, CRICOS 01165D

Spit Bridge

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

Middle Head
Luna Park
Sydney
Sydney
Fish
Market

Watsons Bay
Taronga Zoo

Sydney Opera House
Sydney Harbour
The Rocks
Royal Botanic Gardens

Darling
Harbour
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AMERİKA

KANADA
İNGİLTERE

Boston Fenway

46

Boston Fenway

M

Boston Harvard Square

47

Boston Harvard Square

M

Chicago

48

Chicago

L

Huntington Beach Golden West College

49

Huntington Beach Golden West College

M

Los Angeles Westwood

50

Los Angeles Westwood

L

Los Angeles Whittier

51

Los Angeles Whittier

M

New York Empire State

52

New York Empire State

L

New York SoHo

53

New York SoHo

L

Miami

54

Miami

M

Philadelphia

55

Philadelphia

L

Portland

56

Portland

M

San Diego

57

San Diego

L

Berkeley

58

Berkeley

L

San Francisco

59

San Francisco

L

Seattle Downtown

60

Seattle Downtown

L

Seattle Highline College

61

Seattle Highline College

S

Santa Barbara

62

Santa Barbara

M

Washington, D.C.

63

Washington, D.C.

M

Toronto

64

Toronto

M

Vancouver

65

Vancouver

M

Bath

67

Bath

M

Bournemouth

68

Bournemouth

L

Cambridge

69

Cambridge

M

Edinburgh

70

Edinburgh

L

Liverpool

71

Liverpool

M

Londra Leicester Square

72

Londra Leicester Square

L

Londra Covent Garden

73

Londra Covent Garden

L

Manchester

74

Manchester

L

Oxford

75

Oxford

M

Torquay

76

Torquay

S

İRLANDA

Dublin

77

Dublin

M

YENİ ZELANDA

Auckland

79

Auckland

M

AVUSTRALYA

Adelaide

80

Adelaide

S

Brisbane

81

Brisbane

M

Melbourne

82

Melbourne

M

Perth

83

Perth

M

Sydney City

84

Sydney City

L

GMAT®, Huntington Beach Golden West College’de sunulmamaktadır. IELTS Hazırlık ayrıca Sydney ve Perth’de akşam sınıfları olarak sunulur.
Kapalı gruplar için yıl boyunca Öğretmen Eğitimi programları sunabiliriz.
*Genel İngilizce, Auckland okulumuzda Tatil İngilizcesi olarak adlandırılır. **Yarı Yoğun İngilizce, Auckland okulumuzda Genel İngilizce olarak adlandırılır.
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Yüzme Havuzu

Bahçe/Açık Alan

Engellilerin Erişimine Uygun

Kafeterya

Kütüphane

Kablosuz İnternet

Öğrenci Salonu

Eğitim Merkezi

K+ Müfredatı

TESİSLER

İnteraktif Yazı Tahtaları

Stajlar

Ücretli Çalışma ve Ders

Üniversite Yerleştirme Servisi

Yurt Dışı Öğrenci Sağlık Sigortası

Seyahat ve Sigorta

Havalimanı Transferleri

Öğrenci Yurdu

300 öğrenciden fazla

HİZMETLER

L

KONAKLAMA

M 150–300 öğrenci

Aile Yanı

S 150 öğrenciden az

Klasik Program (40+)

DİĞER PROGRAMLAR

OKUL BÜYÜKLÜĞÜ

Öğretmen Eğitimi

Akademik Geçişler için İngilizce

Akademik Amaçlar için İngilizce

Cambridge Sınav Hazırlığı

IELTS Hazırlık

HER OKULDA SUNULAN TESİS
VE HİZMETLER
GMAT®/GRE® Hazırlık

SINAV / ÜNIVERSITE HAZIRLIK

TOEFL iBT® ve Akademik İngilizce

Yoğun İş İngilizcesi

Tamamlayıcı İş İngilizcesi

Akademik Sömestir

Akademik Yıl

Yoğun İngilizce – Akşam Dersleri

Yoğun İngilizce

Yarı Yoğun İngilizce**

İNGİLİZCE KURSLARI

SAYFA NUMARASI

Genel İngilizce*

HER OKULDA VERILEN DERSLER

Okul büyüklüğünün yıllık ortalama öğrenci sayısına bağlı olduğunu lütfen unutmayın. Gerçek sayı yılın dönemine göre değişir.
Londra ve Dublin’deki stajlar vize kısıtlamaları nedeniyle yalnızca AB pasaportu olan öğrenciler için geçerlidir.
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AKREDİTASYONLAR VE ÜYELİKLER
80 yılı aşkın eğitim tecrübesine
sahip olan Kaplan, İngilizce dil
eğitiminde tanınmış bir lider
kurumdur.
Okullarımızın hepsi akreditasyon
kurumları tarafından denetlenir;
böylece çalışmalarımızın her
alanında mükemmel seviyelerde
hizmet ve yüksek akademik
standartlar garantilenmiş olur.
Bu yüzden hangi merkezi
seçerseniz seçin; sınıf içinde ve
dışında yüksek kalitede eğitim
alacağınızdan emin olabilirsiniz.

Amerika

Kanada

İngiltere

İrlanda

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

Kanada’daki Kaplan
International İngilizce okulları,
Languages Canada’nın
akrediteli üyeleridir ve
Uluslararası Öğrenci Programı
(ISP) ünvanına sahiptirler.

Bu broşürde listelenen UK
Kaplan International İngilizce
okulları, British Council
tarafından akredite edilmiştir.

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

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

Kaplan International
Vancouver, ek olarak PTIB
tarafından akreditelidir ve BC
EQA (Eğitim Kalite Garantisi)
altında hizmet vermektedir.

Bu broşürde listelenen UK
Kaplan International İngilizce
okulları, ENGLISH UK’in
üyeleridir.

Yeni Zelanda

Avustralya

Yeni Zelanda’daki Kaplan
International İngilizce okulu
NZQA tarafından tam akredite
edilmiştir.

Avustralya’daki Kaplan
International İngilizce
okulları, English Australia’nın
üyeleridir.

Yeni Zelanda’daki Kaplan
International İngilizce okulu
English NZ’nin bir üyesidir.

Avustralya’daki Kaplan
International İngilizce okulları,
National ELT Accreditation
Scheme (NEAS) tarafından
Kalite Onaylıdır.

Kaplan International; NAFSA
Uluslararası Eğitimciler
Kurumu ve TESOL (Anadili
İngilizce Olmayanlara İngilizce
Öğretmenliği) üyesidir.
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