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Yenilik bizim 
DNA’larımızda
EC yaşantısının her bir detayını 
mükemmel bir deneyime 
dönüştürmek için araştırma ve 
geliştirmeye sürekli olarak yatırım 
yapmaktayız. Sektörümüzdeki 
standartları sürekli yukarıya 
çekiyor olmaktan gurur duyuyoruz. 

Teknoloji liderliğinde 
yaklaşım 
Tüm sistemimiz baştan sona en 
son teknoloji ile donatılmıştır. 
Teknolojiyi, deneyiminizin en temel 
noktalarını geliştirmek, taleplerinizi 
karşılamak ve hatta çok daha 
fazlasını da ediniyor olduğunuzdan 
emin olmak için kullanmaktayız. 

Harika,  
modern okullar 
Okullarımızda etkili öğrenme ile, 
pozitif ve samimi bir etkileşim 
için gerekli olan en iyi ortamı 
sunmaktayız. Okullarımız 
şık, modern, son teknolojiyle 
donatılmış, doğal ışık alan rahat 
mekanlardan oluşmaktadır. 

İnanılmaz  
merkezler 
Amerika, Kanada, İngiltere, Malta 
ve Güney Afrika'da; New York 
Times Meydanı’ndan Miami 
South Beach’e ve Londra Covent 
Garden’a kadar, en heyecan verici 
varış noktalarında, her zaman şehir 
merkezlerinde yer almaktayız. 

Hedeflerinize  
ulaşmanız garanti 
Kişiselleştirilmiş, sonuç 
odaklı kurslarımız, modern 
eğitim bilimine dayalı biçimde 
profesyonel akademik ekimiz 
tarafından özenle hazırlanmıştır. 
Daha şimdiden bizimle gelişim 
göstereceğinizi garanti ediyoruz. 

Kendini işine adamış 
eğitmen ve personeller 
EC ekibi, eğitiminiz boyunca size 
destek olmak ve unutulmaz bir 
zaman geçirmenizi sağlamak 
için görev başında. Profesyonel, 
yardımsever ve arkadaş canlısı 
personelimizden her an en iyi 
hizmeti ve ilgiyi göreceğinizden 
şüpheniz olmasın. 

Global bir  
topluluk 
Öğrencilerimiz dünyanın 
140'ı aşkın farklı ülkesinden 
gelmektedirler. Siz de farklı 
kültürleri öğrenecek, dünya 
görüşünüzü genişletecek ve 
onlarla beraber pratik yaparak dil 
yeteneğinizi geliştirirken kalıcı 
dostluklara imza atacaksınız. 

Bütün bir  
deneyim 
Yurt dışında yaşamak ve öğrenim 
görmek gerçek anlamda eşsiz 
bir deneyimdir. Okul dışında da 
takviminiz sosyal aktivitelerle ve 
gittiğiniz bölgeyi keşfedeceğiniz 
günlük gezilerle dolu olacak. 

Akreditasyonlar ve üyelikler
Okullarımız, bulundukları ülkelerdeki lider kurumların ve uluslararası 
büyük kuruluşların akreditasyonuna sahiptir, ve pek çok büyük 
uluslararası organizasyonlara üyedir. 

Ödüller
2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında The STM 
Star Chain School ödülüne aday gösterildik ve 2011'de bu prestijli ünvanı 
kazandık. 2009 ve 2010 yıllarında ise Star Innovation ödülüne layık 
görüldük. Ayrıca öncülük ettiğimiz Turuncu Halı Deneyimi ile, Birleşik 
Krallık’ın 2016 Müşteri Hizmetleri Ödülleri alanında finalistiz. 

Chain School 2007, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
Junior Course for Under 18s 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

Chain School 2011
Innovation of the Year 2009, 2010

EC’YE HOŞ GELDİNİZ

US

Canada Malta South Africa

UK

for the teaching 
of English
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ÖĞRENCİ ODAKLIYIZ 

Öğrenci Memnuniyeti  
Her gün, Öğrenci Memnuniyeti Ekibimiz, öğrencilerimizin mutluluğu 
için çalışır. Yaptıkları iş aldığımız her kararı destekler niteliktedir.

Oluşturduğumuz kurslardan seçtiğimiz eğitim merkezlerine 
ve Turuncu Halı Deneyimi gibi konseptlerimize kadar her şey 
öğrencilerimizle yaptığımız konuşmalar sonunda kararlaştırılır. 

Geri dönüşümler ve harekete geçme 
Satmetrix's Net Promoter Sistemi sayesinde öğrencileriyle temas 
halinde olan tek dil okulu biziz. Bu sistem Apple, Virgin ve müşteri 
memnuniyeti konusunda isim yapmış diğer firmalar tarafından da 
kullanılan dijital bir geri bildirim alma aracıdır. 

Öğretmenleriniz, sınıfınız, ilerleyişiniz, konaklamanız, sosyal 
aktiviteler ve okul dışındaki hayatınızla ilgili neler hissettiğinizin 
kaydını tutarız. Herhangi bir konu mükemmelin altına düştüğü 
taktirde hemen harekete geçeriz. 

SONUÇ ODAKLIYIZ   
Müfredat geliştirme 
Biliyoruz ki öğrencilerimizin bu eğitimi almaları için çok önemli sebepleri 
var; bu sebeple Eğitim Programı Geliştirme ekibimiz kurslarımızı, 
öğrencilerimizin hayata dair planları ve tutkuları doğrultusunda gerçek ve 
ölçülebilir çıkarımlar ile oluştururlar.

Orijinal programlar 
Sonuç odaklı yaklaşımımız bizi uluslararası kariyer hayali kuranlar için 
tasarladığımız İngilizce ve Global Kariyer Gelişimi gibi orijinal programları 
oluşturmaya yöneltmiştir.

Şehirde İngilizce programımız yeni kültürlere kapılar açarken, 
ayrıcalıklı Higher Score® kursumuz etkin ve güçlü sınav tekniklerine 
yoğunlaşmaktadır. 

30+ ise biraz daha olgun ve aynı kafada olan öğrencilerin eğitimi için özel 
olarak hazırlanmış bir diğer EC oluşumudur. 
30+ uygulaması New York, Londra, Toronto ve Malta’da mevcuttur.

HER ZAMAN 
İLERİ

EC VE YENİLİKLER
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Ünlü atlet, Arthur Ashe, demiştir ki  
“Başarı yolculuğun kendisidir, varış noktası değil.”  

 
Gerçek büyüklüğün sürekli ileri gitmek olduğuna biz de katılıyoruz. Bu da 

hayallerin farkına varmak ve onları daha da büyütmek anlamına gelir. 

 
Bu, dinlemeye, öğrenmeye ve gelişmeye olan sürekli bağlılık anlamına gelir. 

 
Bu sadece ne öğrettiğimiz değil, işimizi yaparken her hareketimizin arkasında 

olan dünya görüşümüzdür: 

Öğrencilerimize global bir toplulukta başarılı olmalarına yardım etmek. 

EC deneyimini her açıdan ince eleyip sık dokuyan ve aralıksız değerlendiren uzmanlarımızla, 
dünyanın en iyi yabancı dil öğrenim yaşantısını sağlamak için gayret ediyoruz. 

TEKNOLOJİYİ KUCAKLIYORUZ 

Dışarıdan çevrimiçi geçerlilik 
Dijital öğrenim platformumuz EC Online, yolculuğunuzun her adımında 
sizinle olacak, son teknoloji EC Advance sistemi ile gelişiminizi 
değerlendirecek ve size hedeflenen pratikleri sunacaktır. Unutmayın, 
hepsi sadece sizin için! 

Ayrıca biz, dünyada Oxford University Press’in online sınavını kullanan 
tek dil okuluyuz. Bu test dünyanın en üst düzey üniversitelerinin 
birinden geçerli olmakla kalmayıp, kolayca uygulanmakta ve kesinliği 
çok güçlü sonuçlar vermektedir. 

Dijital gelişim 
Eğitim teknolojistlerimiz, son dönem dijital ilerlemeleri yakından takip 
etmektedirler ve bu edinimlerini EC yaşamını her açıdan geliştirmek 
için kullanmaktadırlar. 

Her bir EC dersliğinde yer alan interaktif beyaz tahtalarla (IWBs), 
interaktif teknoloji yüzyüze deneyiminin de merkezinde yer almaktadır. 

YOL GÖSTERİYORUZ 

Fikir liderliği 
Günümüz evrensel toplumunda daha büyük bir tartışmanın parçası 
olmanın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. 

EC evrensel eğitim sektörünün aktif bir katılımcısıdır ki bunun anlamı, 
eğitim tasarımında her zaman en ön sıradayız ve genellikle tartışmayı biz 
yönlendiririz. 

Ürün geliştirme 
Boston’daki Ürün Geliştirme Ekibimiz sürekli olarak, özel yenilikçi bir 
laboratuvarda öğrenim bilimindeki en son trendleri keşfeder. Bu keşif 
merkezi, yeni fikirlerin araştırıldığı, geliştirildiği ve denendiği bir yerdir.

Sanal öğrenim ortamları ve uzaktan, teste tabi tuttuğumuz harmanlanmış 
ve karma bir dil elde etme modelleri en son yaklaşımlarımız olup, yakın 
zamandaki birkaç patent ve telif başvurumuz değerlendirmeye alınmıştır. 
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GÜNEY AFRIKA
Egzotik vahşi yaşamı ve muhteşem doğal 
güzelliği, Güney Afrika'yı maceracılar için 

ideal merkezlerden biri haline getirmektedir. 
Bunun yanı sıra kültür çeşitliliği ve etkileyici 
tarihi Güney Afrika'yı dil eğitimi için oldukça 

heyecan verici bir adres yapmaktadır.

Cape Town

KANADA
Zirvesi karlı dağların tatlı su gölleriyle 
birleştiği ve geniş ormanların gelişmiş, 
kozmopolit şehirleri kucakladığı 
Kanada, sonsuz bir doğal güzelliğe 
sahiptir. Aynı zamanda İngilizce ve 
Fransızca olmak üzere iki resmi dil 
konuşulan ve dünyanın en büyük ikinci 
ülkesi olan Kanada, eklektik bir kültür 
karışımıyla gerçekten her şeye sahiptir.

Montreal & Toronto & Toronto 30+ & 
Vancouver

3 farklı kıtadaki 5 ayrı ülkede, 22 
okulumuz bulunmaktadır.
Siz de dünyanın en havalı şehirlerinde 
yaşayarak öğrenin. 

MUHTEŞEM 
VARIŞ NOKTALARI

Toronto CN Kulesi önünde poz veren bir martı

Vancouver Stanley Park'ta parlak totem sütunları

Bir çift Cape Town doğal penguenleri
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MUHTEŞEM 
VARIŞ NOKTALARI

MALTA
Malta, Akdeniz'in kalbinde, İngilizce 
konuşulan bir adadır. Etrafındaki 
masmavi denizi, mükemmel iklimi, 
büyüleyici doğası ve insana huzur 
veren yaşam stiliyle, Avrupa'nın favori 
dil eğitimi merkezlerinden biridir. 

Malta & Malta 30+

ABD
Muazzam ve büyüleyici manzarası 
ve şehirleriyle ABD kesinlikle es 
geçilmemesi gereken bir lokasyondur. 
Muhteşem Ivy League (Sarmaşık 
Birliği) üniversitelerinden müzik 
endüstrisine ve Hollywood'un 
parlak ışıklarına kadar ABD'nin 
bulaşıcı kültürü tüm dünyada 
konuşulan İngilizceyi önemli ölçüde 
etkilemektedir. 

Boston & New York & New York 30+ & 
Washington, DC & San Diego &  
San Francisco & Los Angeles & Miami 

Bristol üzerinde uzanan harika bir köprü

Malta'nın turkuaz denizi ve cennet gibi sahilleri 

Golden Gate Köprüsü, San Francisco

South Beach, Miami'nin kristal mavisi suları

Günbatımında Manhattan şehir merkezi

Tarihi Oxford'un taş sokakları

Merkezi Londra sembolü

İNGİLTERE
Çok renkli kültürleri potasında eriten, yemyeşil 
kırsal kesimleri ve yaşam dolu kasabaları ve 
şehirleriyle İngiltere, oldukça eşsizdir. Ayrıca 
İngilizcenin doğduğu yer olması dolayısıyla, 
neden dünyanın bir numaralı yurt dışı İngilizce 
eğitimi için tercih edilen adresi olduğu merak 
edilmemelidir.

Londra & Londra 30+ & Oxford  & Cambridge & 
Brighton & Bristol & Manchester
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MODERN SINIFLAR 
Öğrenci ve öğrenmeye odaklı, ferah ve doğal ışıklandırmayla 
aydınlanan sınıflarımız modern biçimde tasarlanmıştır. 

EN SON TEKNOLOJİ 
Sınıflarımızı sürekli olarak, akıllı tahtalar (IWBs) gibi en son eğitim 
teknolojileriyle, çağa uyumlu seviyede tutmaktayız. 

KÜTÜPHANE OLANAKLARI 
Ek çalışma kaynaklarımızı kullanmanın avantajından faydalanın 
ve derslerden sonra dopdolu kütüphanelerimize göz atarak vakit 
geçirin.

ÖĞRENCİ SALONLARI 
Arkanıza yaslanın, rahatlayın ve konforlu, yoğun öğrenci salonlarında 
arkadaşlarınızla konuşma becerileriniz için pratik yapma şansı 
yakalayın.

BİREYSEL ÇALIŞMA ALANLARI 
Bu sessiz alanlar, sınıfta öğrendiklerinizi tekrar edebileceğiniz ve 
konsantre olarak pekiştirebileceğiniz mekanlardır. 

BAĞLI KALIN  
Ücretsiz Wi-Fi ve İnternet bağlantılı çok sayıda bilgisayar ile ailenizle 
iletişimde kalın, derslerinize online çalışın ya da dilerseniz sadece 
internette gezinin. 

İLGİLİ RESEPSİYON  
Sıcak ve dost canlısı personellerimiz sizleri karşılayacaktır. Profesyonel 
ekibimiz size yardımcı ve destek olmak ve sorularınızı yanıtlamak için 
her zaman ellerinden gelenin fazlasını yapacaklardır. 

DIŞARI ADIMINIZI ATIN  
Herhangi bir EC okulunun kapısından dışarı adımınızı atar atmaz 
kendinizi, görülmeye değer önemli yerleri ve gözde mekanları bulunan 
heyecan verici ve capcanlı bir şehrin göbeğinde bulacaksınız. 

HARİKA  
OKULLARIMIZ
Aktif olarak binalarımıza ve tesislerimize yatırım yapmaktayız. Her bir EC 
okulu etkin bir eğitim için özenle, rahat ve şık biçimde dizayn edilmektedir.

Resepsiyon, EC Cape Town
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EC San Diego'nun güneşli terası

EC Washington'da sınıfta

EC Vancouver'da parlak doğal ışık

EC Manchester'da resepsiyon ve öğrenci alanı

EC New York 30+'da rahat oturma alanları
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SONUÇ ODAKLI  
ÖĞRENİM
Dersler, aktiviteler, ev ödevleri ve kişisel 
yönlendirmeyle, seviyeniz için belirlenmiş 
her beceride yeterlik ve ustalık kazanmanız 
için yönlendirileceksiniz. Öğreniminizi 
bireysel çalışma ve sınıf dışında devam 
eden pratiklerle tamamlayın. 

AKADEMİK  
YÖNTEMLERİMİZ

BELİRLENMİŞ ÖĞRENİM 
HEDEFLERİ
Müfredatımız, her bir seviyedeki 
belirli ve açık bir şekilde belirlenmiş 
beceri ve yeteneklere göre 
oluşturulmuştur. Her bir seviyede 
neler yapabiliyor olmanız gerektiğini 
tamamen biliyor olacaksınız.

Kesinliği, olasılığı 
ve şüpheyi ifade 

edebilme

TAMAMEN 
EŞLEŞDİRİLMİŞ EĞİTİM 
PROGRAMI
EC eğitim müfredatı itina 
ile dizayn edilmiş ve Avrupa 
Ortak Dil Çerçevesi gibi dünya 
standartlarıyla eşleşdirilmiştir.

Yüksek Orta Seviye

TEMEL MÜFREDAT EC Oxford’da sınıfta eğitim
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EC ONLINE
Bizimle kayıt yaptırdığınız andan, kursu 
tamamlayışınızın üç ay sonrasına kadar EC 
Online erişimine sahip olacaksınız. EC Online ile:

% Bu çok güçlü kişisel öğrenme aracınız, EC 
Advance’i keşfedin

% Öğretmenlerinizden direkt olarak geri 
dönüşüm ve akademik öneriler alın

% Okul topluluğu ile bağlantıya geçin ve okul 
organizasyonlarına kayıt olun

% Oxford University Press tarafından onaylı, 
kurs sonu sertifikanızı alın

Eğitim müfredatımız uluslararası standartları 
karşılamak üzere yapılandırılmıştır, buna karşın 
her bir kişinin ihtiyacına göre de etkin biçimde 
bireyselleştirilmiştir. Her zaman gerçek ve ölçülebilir 
sonuçlar elde etmekteyiz. 

KİŞİSELLEŞTİRME

AYRINTILI ÇEVRİMİÇİ 
DEĞERLENDİRME 
Becerileriniz düzenli olarak, her 
seviyeye göre tanımlanmış olan 
belirli beceri ve yeteneklerle 
karşılaştırmalı olarak ölçülür. EC 
Advance, size ilerlemenizle ilgili 
detaylı raporlar sağlayacaktır. 

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ 
TAVSİYELER
Bu ayrıntılı gereksinim analizinin 
gerçekleştirilmiş olmasıyla EC 
Advance, gelişme göstermeniz 
için sizi çevrimiçi kaynaklara 
ulaşabileceğiniz kapsamlı 
kütüphanesindeki ihtiyacınız olan 
materyallere yönlendirecektir. 

EĞİTMEN GERİ 
BİLDİRİMİ VE 
KILAVUZLUĞU
EC Advance aracılığıyla çevrimiçi 
raporlarınıza ortak erişim 
sağlanmasıyla, eğitmeniniz aynı 
zamanda bu kişisel öğrenim 
yolculuğunuzda yanınızda 
olacaktır. 

powered by
Kişisel ilerlemeyi EC Advance ile değerlendirme
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Aralıksız süren araştırmalarımız ve veri analizlerimiz kanıtlamıştır ki, EC 
size tam anlamıyla sağlam ve etkin zamanlı bir gelişim sunar.

HEDEFLERİNİZE 
ULAŞMAK GARANTİ

A1

A2

B1

B1+

B2

B2+

C1

C2

EC
Seviyeleri

BAŞLANGIÇ 
Temel düzeyde dilbilgisi ve kelime 
dağarcığına sahipsiniz. Birini o an için bir 
yere davet edebilir ve cümlelerinizde geçmiş 
zaman kullanabilirsiniz.

TEMEL 
Yavaş ve tane tane konuşulduğunda 
konuşmanın büyük kısmını 
anlayabiliyorsunuz. Yolda birine yol tarifi 
verebilirsiniz. 

ORTA ÖNCESİ 
Günlük konularda kısmen rahat 
konuşabiliyorsunuz. Hizmet sağlayıcılarına 
taleplerinizi dile getirebilirsiniz. 

ORTA 
Günlük konularla ilgili rahatça iletişim 
kurabiliyorsunuz, ama sınırlı ifade 
yeteneğine sahipsiniz. Telefon konuşması 
yapabiliyorsunuz. 

YÜKSEK ORTA 
Doğru kullanımda ve akıcılıkta fark edilebilir 
bir takım boşluklar olsa da dili kısmen 
özgüvenle kullanabiliyorsunuz. İngilizce kısa 
mesleki sunumlar yapabilirsiniz. 

İLERİ ÖNCESİ 
Dili özgüvenle kullanabiliyorsunuz. İngilizce 
gazeteleri okuyabilir, TV haberlerini takip 
edebilir ve İngilizce konuşulan bir işe 
başvurabilirsiniz. 

İLERİ 
İyi derecede bir İngilizce hakimiyeti ile çok 
az hatayla okuyup yazabiliyorsunuz. Çoğu 
akademik metinleri ve konuşmaları 
anlayabiliyorsunuz. 

YETERLİK  
Dile neredeyse tamamen hakimsiniz. 
Alanınızda ve çalışmalarınızda sektörel 
terimleri kullanabiliyorsunuz. 

12 hafta, 
garantili 14 hafta 16 hafta

Gerçek ortalama uzunluk 2015/16 
(30 haftalık ders saati temel alınmıştır)

haftalık 
ders saati 

haftalık 
ders saati 

haftalık 
ders saati 30 24 20
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BİLİMSEL OLARAK DESTEKLENMİŞ 
Dijital eğitim platformumuz EC Online yardımıyla, 
Ürün Geliştirme Ekibimiz çok uzun zamanlar 
harcayarak her yıl 45,000 öğrencimizin gelişimini 
analiz etmekte ve daha ileriye gitmek için 
geliştirme çalışmalarına devam etmektedir.

Bu araştırmalar sayesinde dil eğitimine yaptığımız 
kazançlarla, sadece gelişiminizin ne kadar 
süreceğini tam olarak belirlemekle kalmayıp, aynı 
zamanda bu zaman içerisinde bunu gerçekten de 
başaracağınızı garanti eden tek dil okuluyuz. 

Ve bunu hangi ülkeden, hangi seviyede ve hangi 
yaşta olursanız olun garanti ediyoruz. 

EC GARANTİSİ  
EC garantisi çok basittir. 

Bizden Yoğun İngilizce eğitimi alın 
(haftada 30 ders), biz de aşağıdaki şemada 
gösterildiği şekilde gelişim göstereceğinizi 
taahhüt edelim. Beklenen düzeyde ilerleme 
kaydedemediğiniz taktirde, hedef seviyeye 
ulaşmanız için gereken tüm ek dersleri, 
yardım ve desteği, ekstra bir ücret almadan 
karşılayacağız. 

Bütün yapmanız gereken; 

• Kendinizi öğrenmeye adamak   
• Bütün derslere katılmak 
• Tüm ödevleri ve testlerinizi tamamlamak 

GERÇEK VERİLER 
Uzun yıllardır öğrencilerimizin gelişme 
göstermelerini garanti ediyoruz. 

Araştırma ve geliştirmeye yatırım 
yapmaya devam ettikçe gördük ki 
ortalama seviyedeki bir öğrenci daha hızlı 
ilerleme gösteriyor. 

Aşağıdaki tablo aynı zamanda EC 
öğrencilerinin 2015-16 yılları ortalama 
gelişme oranlarını gösterir. 

Zamanınızı ve dilde akıcılığa giden 
yolculuğunuzu bu şemayı kullanarak 
planlayın. 

A1

A2

B1

B1+

B2

B2+

C1

C2

EC
Seviyeleri

BAŞLANGIÇ 
Temel düzeyde dilbilgisi ve kelime 
dağarcığına sahipsiniz. Birini o an için bir 
yere davet edebilir ve cümlelerinizde geçmiş 
zaman kullanabilirsiniz.

TEMEL 
Yavaş ve tane tane konuşulduğunda 
konuşmanın büyük kısmını 
anlayabiliyorsunuz. Yolda birine yol tarifi 
verebilirsiniz. 

ORTA ÖNCESİ 
Günlük konularda kısmen rahat 
konuşabiliyorsunuz. Hizmet sağlayıcılarına 
taleplerinizi dile getirebilirsiniz. 

ORTA 
Günlük konularla ilgili rahatça iletişim 
kurabiliyorsunuz, ama sınırlı ifade 
yeteneğine sahipsiniz. Telefon konuşması 
yapabiliyorsunuz. 

YÜKSEK ORTA 
Doğru kullanımda ve akıcılıkta fark edilebilir 
bir takım boşluklar olsa da dili kısmen 
özgüvenle kullanabiliyorsunuz. İngilizce kısa 
mesleki sunumlar yapabilirsiniz. 

İLERİ ÖNCESİ 
Dili özgüvenle kullanabiliyorsunuz. İngilizce 
gazeteleri okuyabilir, TV haberlerini takip 
edebilir ve İngilizce konuşulan bir işe 
başvurabilirsiniz. 

İLERİ 
İyi derecede bir İngilizce hakimiyeti ile çok 
az hatayla okuyup yazabiliyorsunuz. Çoğu 
akademik metinleri ve konuşmaları 
anlayabiliyorsunuz. 

YETERLİK  
Dile neredeyse tamamen hakimsiniz. 
Alanınızda ve çalışmalarınızda sektörel 
terimleri kullanabiliyorsunuz. 

12 hafta, 
garantili 14 hafta 16 hafta

Gerçek ortalama uzunluk 2015/16 
(30 haftalık ders saati temel alınmıştır)

haftalık 
ders saati 

haftalık 
ders saati 

haftalık 
ders saati 30 24 20
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 “Her zaman, dinleme becerilerini 
öğretmeye yönelik özel bir ilgi 
duydum. Bu uzmanlığımı gerçekten 
geliştirmem için EC bana cesaret 
ve eğitim fırsatı verdi. Geçen yıl 
büyük bir endüstri konferansında 
araştırmalarımla ilgili bir konuşma 
yaptım ve bu gerçekten de kariyerim 
için harika bir artı oldu.”

David Byrne 
EC Londra’da Çalışmalardan 
Sorumlu Müdür

 “EC’de eğitmenlik yapmayı sevmemin bir 
çok sebebi var. Yaratıcı düşünme, modern 
eğitim metotları ve teknoloji konularında 

eğitiliyoruz. Öğrencilerimi, gelişim 
gösterirken ve eğlenirken gördüğümde 

doğru yerde olduğumu anlıyorum.”
Sarah Carabott

Malta'da öğretmen



15

Deneyiminizi özel kılmak için her gün ellerinden gelenin en iyisini yapan 
ekibimizle tanışın. Onlara akademik konuları, sosyal aktiviteleri ya da en 
iyi kahve dükkanının yerini sorun! Onlar sizin için her zaman oradalar.  

MERKEZİ AKADEMİK 
EKİBİMİZ 
Profesörler, kitapları yayınlanmış 
yazarlar ve en ileri eğitim 
teknolojistleri ile bu ekip sürekli 
araştırarak ve eğitim alanındaki en 
son trendleri ders programımıza 
uygulayarak eğitiminizden en iyi 
verimin alınacağından emin olmak 
için çalışırlar. Aynı zamanda merkezi 
akademik ekibimiz düzenli olarak 
dünyanın her yerinde düzenlenen 
çeşitli eğitim konferanslarında yer 
almaktadırlar.

ÖĞRENCİ HİZMETLERİ 
EKİBİMİZ
EC ile, ana dili İngilizce olan 
otantik bir şehri keşfederken 
ve yeni uluslarası arkadaşlar 
edinirken, sınıf içi öğrenimi daha 
aktif hale getireceksiniz. Öğrenci 
Servis Koordinatörlerimiz, Sosyal 
Liderlerimiz ve Öğrenci Elçilerimiz 
bütün EC yaşantınızın heyecanlı, 
mutlu ve tatmin edici olduğundan 
emin olmak için ellerinden geleni 
yaparlar.

KONAKLAMA EKİBİMİZ
Biliyoruz ki bizimle geçirdiğiniz 
süre boyunca nerede yaşadığınız 
deneyiminizin en önemli 
kısımlarından biri. Her bir EC 
okulu, kaldığınız evdeki yaşamın 
rahat ve size destek olacak bir 
seçenek olduğundan emin olmak 
için gerekeni yapan bir Konaklama 
Ekibi ile çalışır. Kaldığınız yerle 
ilgili bir probleminiz veya herhangi 
bir sorunuz olduğu takdirde, 
dilediğiniz an bu ekiple bağlantıya 
geçebilirsiniz.

Kişisel ve veriye dayalı
Yaptığımız her şeyin kalbinde 
kendilerini işlerine adamış eğitmen 
takımımız vardır. Eğitmenleriniz, 
birebir derslerde ve EC Online 
yoluyla, öğrenim yolculuğunuzda size 
rehberlik yapacaklardır. En yüksek 
gelişmeyi göstermeniz adına bireysel 
ihtiyaçlarınızın karşılandığından emin 
olmak için çalışırlar.

Öğretme tutkusu
EC’de eğitmenlik bir işten 
daha fazlasıdır; eğitimcilerimiz 
yaptıkları işe gerçek bir tutkuyla 
bağlıdırlar. Akademik ekibimizin 
her bir bireyini, kişisel ilgilerini 
ve alanlarındaki yeteneklerini 
belirlemeleri ve geliştirmeleri için 
cesaretlendiririz. 

Yazar eğitmenler

2015’ten beri tutkulu 
eğitmenlerimiz müfredat gelişimi 
adına kapsamlı bir eğitim görmüş 
ve profesyonel akademik yazarlar 
olmak için danışmanlık almışlardır 
ve dünyanın çeşitli yerlerindeki EC 
meslektaşları için kaliteli eğitim 
materyalleri tasarlarlar.

EKİBİMİZ

EĞİTMEN TAKIMIMIZ
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EC’DE HER ÖĞRENCİ VIP’DIR 
İşte bu yüzden, kelimenin tam 
anlamıyla, ayaklarınızın altına 
turuncu halı seriyoruz!
 
2016’da prestijli Müşteri Deneyimi Ödülleri’ne aday 
gösterilerek, EC Turuncu Halı Deneyimi ile öğrenci 
ilgi ve alakası konusunda sektöre yeni standartlar 
getirmekteyiz.

Sizi milyon dolarlık hissettirmek için konseptimiz, EC 
yolculuğunuzda sekiz anahtar başlığa odaklanmıştır!

DENEYİMİNİZE EVDEN 
BAŞLAYIN 
Seyahatinizden önce 
Zamanınızın ne kadar değerli ve 
kendinizi hazırlıklı hissetmenin 
ne kadar önemli olduğunu 
biliyoruz. EC Online ile birlikte 
birçok materyale ulaşabilir ve bize 
kayıt olduğunuz andan itibaren 
öğreniminize başlayabilirsiniz. 
Ayrıca seviyenizi test edebilir ve 
bizimle hedeflerinizi ve motivasyon 
noktalarınızı paylaşabilirsiniz ki, biz 
de sizin için hazırlanalım. 

KİŞİSEL  
KARŞILAMA
EC kalış yerinize varış
Eğer Aile Yanı Konaklama için 
rezervarsyon yaptırdıysanız, ev 
sahibiniz tarafından sıcak bir 
karşılamaya hazır olun. Eğer 
Yurt opsiyonunu seçtiyseniz, EC 
yetkilisi sizinle ilgilenerek tam 
olarak yerinize yerleştiğinizden 
emin olacaktır. Pazartesi, okuldaki 
ilk gününüzden önce kendinizi 
%100 evinizde hissedeceksiniz.

BİRİNCİ GÜNDEN 
ÖNCE BUZLARI KIRIN 
İlk pazar aktiviteleri
Okul başlamadan önceki ilk Pazar 
günü yapılacak birkaç aktiviteye 
katılabilirsiniz. Bunların içinde, 
EC takımını ve arkadaşınız olacak 
diğer öğrencileri daha yakından 
tanırken yararlanabileceğiniz 
brunch, şehir turu ve tipik yerel 
akşam yemeği vardır. Aktivitelere 
davetiyenizi varışınızdan 2 hafta 
önce alacaksınız.

TURUNCU HALI 
PRÖMİYERİ 
Okuldaki ilk gün
Size olabilecek en iyi 
karşılamayı yapacağız. 
Okulunuzun ilk günü, 
içecekler, müzik ve ekibimizin 
%100 ilgisi size rahatlık 
yaşayabileceğiniz VIP bir ortam 
sunmaktadır. Ardından EC 
eğitimindeki derslerin tanıtımı 
ve yerel yaşamla ilgili kısa 
bir oryantasyon konuşması 
yapılacaktır. 
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İHTİYAÇLARINIZA 
GÖRE DÜZENLENMİŞ 
EĞİTİM
Baştan sona size özel
Bizimle geçireceğiniz zamanın 
en önemli kısmının eğitim 
olduğunu biliyoruz. Sizin bireysel 
performansınızı analiz ederek 
size özel bir plan yapmaktayız. 
Eğitim planınıza istediğiniz 
zaman çevrimiçi olarak ulaşabilir 
ve gelişiminizi takip edip 
ölçümleyebilirsiniz. 

GERÇEK, ELLE TUTULUR 
KAZANIMLAR 
Pratik sonuçlar  
elde edin
EC Garantisi ile bizimle 
başarılı olacağınızdan emin 
olabilirsiniz. En başta Oxford 
University Press’in Online Testini 
alacağınız ve yolculuğunuzu 
bizimle tamamlayacağınız 
için, gelişiminizin dışarıdan da 
doğrulanır olacağından şüpheniz 
olmasın.

DENEYİMLEDİKLERİNİZE 
GENEL BAKIŞ BULUŞMASI  
Bir sonraki adım için 
hazırlık
Bizden ayrılmanızdan 2 hafta 
öncesinde, talebe bağlı 
olarak bire bir yapılacak bir 
görüşmeyle deneyiminiz ve 
geleceğiniz hakkındaki planınızı 
konuşuruz. Ayrıca bize son 2 
haftanızı nasıl en etkin ve rahat 
biçimde geçirebileceğinizi de 
söyleyebilirsiniz.

VEDA  
PARTİSİ
Yansımalar ve 
kutlamalar
Bu resmi olmayan veda 
partisinde, başarılarınızı 
ve deneyimlerinizi arkadaş 
ve öğretmenlerinizle 
paylaşabileceksiniz. Sertifikanızı 
alacak, arkadaşlarınızla fotoğraf 
çektirecek ve hep birlikte 
başarılarınızı kutlayacaksınız. 

EC Toronto 30+’a yeni öğrenciler varmadan once

EC San Diego’da mezuniyet ve veda

İlk pazar eğlencesi

Başarıyı anma
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İster turistik yerlerden, spordan, 
sanattan, alışverişten veya isterseniz 
sadece arkanıza yaslanıp dinlenmekten 
hoşlanın, çok farklı alternatifteki 
aktivite programlarımızla arkadaş 
edineceğinizden, iyi vakit geçirip 
seyahatinizden en iyi şekilde 
yararlanacağınızdan şüpheniz olmasın. 

Daha ilk günden arkadaş edinip boş zamanlarınızı 
değerlendirmenin keyfini çıkarın. 

Konaklamanız boyunca size, içinden seçim yapabileceğiniz 
çok geniş yelpazede aktivite seçenekleri sunulacaktır. 

EC’deki tüm sosyal ve kültürel programlar size gitmiş 
olduğunuz yeri keşfetmenize, İngilizce dil becerilerinizi 
geliştirmenize ve yeni uluslararası arkadaşlarınızla hoşça 
vakit geçirmenize yardımcı olacaktır. 

Eğer boş zamanlarınızı kendiniz değerlendirmek isterseniz, 
bunun için de pek çok farklı yol bulacak ve hoşça vakit 
geçirebileceksiniz.

BİZİMLE KONTAĞA 
GEÇİN!!

Aktif ve arkadaş canlısı 
çevrimiçi topluluklarımıza 
katılın ve EC’yi kendiniz 
deneyimleyin. 

EC English Language Centres  
En iyi EC’ler için dünyanın çeşitli 
yerlerindeki EC İngilizce Yabancı Dil 
Merkezlerini takip edin. Ayrıca, yerel 
olarak nerde ne var, öğrenmek ve 
öğrenciler ve çalışanlarla iletişime 
geçmek için sizin belirlediğiniz EC 
okuluyla temas kurun. 

@ecenglish 
Gerçek bir EC yaşantısını 
deneyimlemek için uzaklara 
bakmanıza hiç gerek yok! Dünaynın 
etrafındaki 26 merkezimizden EC 
çalışanlarının ve öğrencilerinin 
çektiği inanılmaz fotoğraflarla 
büyüleneceksiniz. 

DENEYİM 
VE KEŞİF

EC Brighton’da bir akşamüstü pubta
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AKTİF OLUN   
&    Futbol ve voleybol gibi takım oyunları   
&    Tai chi, yoga ve dans dersleri gibi fitness  
      aktiviteleri
&    Beyzbol ve buz hokeyi gibi zleyici olarak 
      katılınabilecek sporlar
YENİ TADLAR DENEYİMLEYİN
&    Yerel lokantalarda yöresel yiyecekler 
&    Grup yemekleri ve pub geceleri 
&   Uluslararası partiler  

SANATLA İÇ İÇE OLUN
&   Sanat ve müzik sınıfları
&    Film geceleri 
&    Karaoke ve açık mikrofon geceleri 

GİTTİĞİNİZ MERKEZİ 
DERİNLEMESİNE YAŞAYIN
&    Şehirde yürüyüş ve alışveriş turları  
&    Müze ve galeri ziyaretleri 
&    Şehir dışı turları 

GELECEĞİNİZİ GÜÇLENDİRİN
&    Yerel iş yerlerine ziyaretler  
&    Kolej ve üniversite ziyaretleri 
&    Eğitiminize veya çalışma hayatınıza yönelik öneri  
     seansları 

@ECEnglish 
İngilizce dil bilgisinden farklı 
merkezlerde yapılabilecek 
atraksiyonlara kadar her konuyu 
tartıştığımız Twitter üzerinden 
İnternet üzerindeki en iyi öğrenci 
kaynağı EC grubumuza katılın.

EC English Language Centres
Geniş yelpazede yer alan videolarımıza 
erişim imkanı ile merkezlerimizden 
aktivitelerimize, kurslarımıza, İngilizce 
öğretim metotlarımıza ve uluslararası 
ünlü öğrencilerimize kadar EC 
deneyimini her açıdan keşfedin.

ECsnapshots
EC’de neler olup bittiğinin nabzını 
tutun. Ünlü öğrencilerimiz, 
dersler ve daha fazlası için 
haberlerin yenilenmesini bekleyin!                                                                                                                                        
                                                                                        

EC San Diago'da sörf

Boston’da dondurma alırken

Londra’da, parkta bir gün

Times meydanında özçekim yaparken

Cambridge'in sokak pazarlarında bakınma

Miami’de bisiklete binerken

Dersten sonra kumsal voleybolu
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ÜCRETSİZ DİL 
ATÖLYELERİ
Kursunuzu herkese açık ve ücretsiz olan, ekstra eğitmen liderliğindeki oturum ve 
çalışmalarla zenginleştirin. Bu belirli sayıdaki çalışmalar ders saatleriniz dışında 
gerçekleştirilir. 

&  KONUŞMA SEANSLARI  
       (en az haftada bir kez)  
Bir fincan kahve alın ve farklı sınıf, seviye 
ve uluslardan diğer öğrencilerle pratik 
yaparak konuşma becerinizi geliştirecek 
seansların keyfini çıkarın. Bu rahat ve sosyal 
oturumlardaki temalar herhangi bir konuda 
yapılabilir.

&  YETENEK KLİNİKLERİ  
       (en az haftada bir kez)  
Dilin farklı alanlarında uzmanlaşmak için 
ipuçlarını, önemli noktaları ve sırları öğrenin. 
Size dilbilgisi, telaffuz, yazma ve okuma 
klinikleri sunuyoruz. Aktivite takviminize 
bakarak hangisinin gündemde olduğunu 
takip edin!

&  FİLM SERİLERİ  
       (en az ayda bir kez)  
Filmleri İngilizce izlemenin ve filmi 
takiben, öğretmeninizle birlikte size fayda 
sağlayacak tartışma ve içerik anlama 
aktivitelerinin keyfini çıkarın. 

TÜM OKULLARIMIZDA MEVCUT OLAN ÇALIŞMALAR 
Tüm yıl boyunca her okulda bu programın aşağıdaki alanlarda verileceğini garanti ederiz: 

KONFERANSLAR  
Bu seanslarla, ilginç gerçekleri 
öğrenmenin ve müthiş bir 
dinleme pratiği kazanmanın 
yanı sıra, not tutma ve özet 
yazma gibi önemli beceriler de 
geliştireceksiniz. 

İŞ KLİNİKLERİ 
CV ve iş görüşmesi klinikleri, 
İngilizce iş başvurularınızda ve 
görüşmelerinizde size gereken 
beceriyi sağlamada yardımcı 
olacak. 

ÖDEV KULÜBÜ 
Bu kulüp, ödevlerinizde 
birbirinize yardım 
edebileceğiniz ve grup olarak 
İngilizce pratik yapacağınız 
organize bir öğrenci grubudur. 

EK ATÖLYELER   
Her bir okulun Ücretsiz Dil Atölyeleri programı, o okuldaki öğrencilerimizin o dönem içindeki ihtiyaçları çerçevesinde oluşturulur.  
Çalışmalarımızdan bazılar: 

SINAV BECERİLERİ 
Pratik yapın ve dil 
sınavlarınızdan daha yüksek 
puanlar elde edeceğiniz 
beceriye hakim olun. 

YEREL KONUŞMA PARTNERİ 
Uzun dönem öğrencilerimizi, 
düzenli olarak buluşup sohbet 
edebilecekleri ve ana dili İngilizce 
olan kişilerle bir araya getiririz.

DOĞAÇLAMA SAATİ  
Doğaçlama yoluyla konuşma 
becerinizi ve özgüveninizi 
geliştirirken aynı zamanda 
eğlenceli saatler geçirin. 

SON DAKİKA GELİŞMELERİ 
Diğer öğrenci arkadaşlarınızla 
bir araya gelerek yerel ve 
uluslararası güncel konular 
hakkında tartışın.

YAZMA KLİNİĞİ 
İngilizce yazma alıştırmaları 
yapın; hem resmi hem de gayri 
resmi yazışmalardaki pratik 
anlayışınızı geliştirin.

MUHİT  
Edebiyatın, tarihin, göç, 
ekonomik ve politik 
hareketlerin okuduğunuz şehri 
nasıl şekillendirdiği hakkında 
bilgi edinin.
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ZAMAN ÇİZELGENİZ
Dersleriniz sizi her gün çalışmalarınıza odaklarken, sınıf dışında zamanınız ekstra 
eğitimler, eğlence ve dinlenmeyle dolu olacak. Hayatınızın deneyimini edinirken 
İngilizce öğrenin.

DERSLERİNİZ
Akademik zaman çizelgeniz sabah veya öğleden sonra olmak üzere ayrılır, ancak ders 
saatleri dışında da çeşitli aktivitelerle zamanınızı dolduracağınızdan emin olabilirsiniz. 
Kurs başlangıçları okuldan okula farklılık gösterir. Zaman çizelgenizi okulunuzun ilk 
günü edineceksiniz.

Pazartesi  Salı Çarşamba Perşembe  Cuma

08:30 - 10:00 Ders 
 Özel Beceriler

Ders 
 Özel Beceriler

10:00 - 10:15 Ara

10:15 - 11:45 Ders 
 Özel Beceriler

Ders 
 Özel Beceriler

11:45 - 12:30 Ara

12:30 - 14:00 Ders Özel Odak

14:00 - 14:15 Ara

14:15 - 15:45 Ders 
Hedef Beceriler

Ders 
Hedef Beceriler

Ders 
Hedef Beceriler

15:45 - 16:00 Ara 

16:00 - 17:30 Ders 
Hedef Beceriler

Ders 
Hedef Beceriler

Ders 
Hedef Beceriler

Her bir ders 45 dakikadır ve 2 blok şeklinde verilir. • Genel İngilizce öğrencileri haftada 15 saat ders görürler (Özel Odak dersleri yoktur) • Yarı-Yoğun öğrencileri haftada 18 saat ders görürler (haftada 2 

gün Özel Odak dersleri) • Yoğun İngilizce öğrencileri haftada 22.5 saat ders görürler (Hangi EC okulunda oldularına gore haftada 4 veya 5 gün Özel Odak dersleri görürler)

SINIFIN DIŞI
EC Brighton aktivite takvimi 
örneğine göz atın. Aktiviteler 
turuncu ve dil çalışmaları 
ücretsizdir!

Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Hafta Sonu
3

Yeni gelen öğrencilere 
evde Turuncu Halı 
karşılaması,
Brunch ve sohbet 
11:00, £6’tan başlayan 
fiyatlarla
Şehir turu 12:00

4
Yeni gelen 
öğrencilerle okulda 
Turuncu Halı 
buluşması ve Hoş 
Geldiniz İçecekleri, 
18:00

5
Telaffuz
Kliniği 11:00 ve 14:45
Sokak Sanatı 
Yürüyüşü  14:45 
Pub Gecesi 20:15

6
Voleybol   14:45
Wimbledon Erkekler 
Çeyrek Finali 
Öğrenci Salonu  
13:00

7
Konuşma 
11:00 ve 14:45
Seven Sisters 14:45
Futbol  19:00, £3
18 yaş altı Parti 
19:00, £4.50

8
Mezuniyet Töreni  
12:15
Laser Tag 19:00, £5
Scotland Gezisi 

9
Oxford, Windsor ve 
Eton Gezisi
Bath ve 
Stonehenge Gezisi

10
Yeni gelen öğrencilere 
evde Turuncu Halı 
karşılaması,
Brunch ve sohbet 
11:00, £6’tan başlayan 
fiyatlarla
Şehir turu 12:00

11
Yeni gelen 
öğrencilerle okulda 
Turuncu Halı 
buluşması ve Hoş 
Geldiniz İçecekleri, 
18:00

12
Telaffuz
Kliniği 11:00 ve 14:45
Fitness  19:00 
Pub Gecesi  20:15

13
Üniversite 
Yerleştirme  12:15
CV Kliniği 11 ve 14:45
Film  14:45
Sokak Sanatı 
Yürüyüşü  14:45

14
Konuşma 
11:00 ve 14:45
Yoga 14:45
Futbol  19:00, £3

15
Mezuniyet Töreni  
12:15
Seven Sisters 14:45
Paris ve Versailles 
Gezisi

16
Liverpool ve 
Manchester
Gezisi
Bath ve 
Stonehenge Gezisi

17
Yeni gelen öğrencilere 
evde Turuncu Halı 
karşılaması,
Brunch ve sohbet 
11:00, £6’tan başlayan 
fiyatlarla
Şehir turu 12:00

18
Yeni gelen 
öğrencilerle okulda 
Turuncu Halı 
buluşması ve Hoş 
Geldiniz İçecekleri, 
18:00

19
Telaffuz
Kliniği 11:00 ve 14:45
Tarihi Brighton 
Gezintisi 14:45
Pub Gecesi 20:15

20
Yoga  14:45
Fitness  19:00
Londra Tiyatro 
“The Lion King” 
15:30, £65.00

21
Konuşma 
11:00 ve 14:45
Voleybol  14:45
Film 14:45
Futbol 19:00, £3

22
Mezuniyet Töreni 
12:15
Zumba 14:45
Bowling 19:00, £5
 

23
Londra
Gezisi
Oxford, Windsor ve 
Eton Gezisi

24/31
Yeni gelen öğrencilere 
evde Turuncu Halı 
karşılaması,
Brunch ve sohbet 
11:00, £6’tan başlayan 
fiyatlarla
Şehir turu 12:00

25
Yeni gelen 
öğrencilerle okulda 
Turuncu Halı 
buluşması ve Hoş 
Geldiniz İçecekleri, 
18:00

26
Telaffuz
Kliniği 11:00 ve 14:45
Zumba  14:45 
Pub Gecesi 20:15

27
Üniversite 
Yerleştirme  12:15
CV Kliniği 11 ve 14:45
Film  14:45
Voleybol  19:00

28
Konuşma 
11:00 ve 14:45
Yoga 14:45
Futbol 19:00, £3
Öğrenci Partisi  
19:00, £4.50

29
Mezuniyet Töreni  
12:15
Tarihi Gezinti 14:45
Laser Tag  20:00, £5

30
Liverpool ve 
Manchester
Gezisi
Bath ve 
Stonehenge
Gezisi



22

EVİNİZE HOŞ 
GELDİNİZ

 & AİLE YANI KONAKLAMA  
Seçtiğiniz bölgede eşsiz bir kültürel deneyim yaşayın ve sınıf dışında, 
doğal bir ortamda İngilizcenizi kullanma şansı yakalayın. Aile yanında 
kalarak bir ev yaşantısının keyfini sürün: sıcak bir ortam, konfor ve ev 
yemekleri.

AKADEMİK AİLE YANI KONAKLAMA 
Bu özel Aile Yanı Konaklama seçeneğinde, ev sahiplerinden biri 
İngilizce öğretmenidir. Her hafta 5 adet, bire bir, size özel, İngilizce 
dersi görürsünüz. Ayrıca ev sahibinizle yapacağınız haftalık yerel şehir 
turlarının da keyfini çıkarabileceksiniz.

& YURT  
Hiçbir yer bir öğrenci yurdunun getirdiği uluslararası öğrenci deneyiminin 
yerini tutamaz! Gittiğiniz yeri dünyanın her yerinden sizin gibi insanlarla 
keşfederek tadını çıkarırken, öğrenci yerleşkesi olarak tahsis edilmiş 
alanlarda özgürce yaşayın. 

& ÖĞRENCİ EVİ VEYA ORTAK DAİRE 
Ufak çaplı ve daha bağımsız bir yurt deneyimi yaşayın. Bir evi veya daireyi 
paylaşmak size diğer uluslardan öğrencilerle İngilizce pratiği yapma 
fırsatı tanırken yeni ev arkadaşlarınızla uzun sureli dostluklar kurmanızı 
sağlayacak.

& STÜDYO VEYA TEK ODALI DAİRE 
Daha özgür bir yaşam tarzı için bu seçeneği tercih edin. Tek kişi veya iki 
kişinin beraber yaptığı kayıtlar için uygundur. Şehrin kalbinde yer alan bu 
müstakil mekanlar daha fazla mahremiyet ve rahatlık sunar. 

İster diğer öğrencilerle birlikte bir yurtta, 
isterseniz yerel bölgenin günlük yaşamını 
deneyimlemek isteyeceğiniz bir aile 
yanında kalmayı tercih edin, size evinizden 
uzakta, bir ev rahatlığında konaklama 
sağlayacağız. 
 
EC eviniz dinlenebileceğiniz ve deşarj olabileceğiniz, en önemlisi 
de kendinizi %100 rahat hissedebileceğiniz yerlerdir. Bu nedenle 
konaklama opsiyonlarımız sizin kişisel önceliklerine göre 
sınıflandırılmıştır. 

Eğer konfor veya ekonomik olması sizin önceliğinizse, aşağıdaki 
opsiyonlardan birini seçebilirsiniz: 

standart   

 
konfor      
 
seçkín     

Eğer lokasyon sizin için öncelik taşıyorsa, okularımıza ve şehir 
atraksiyonlarının merkezine yakın opsiyonlarımız da mevcuttur. 
Konaklama merkezlerimizden okula gitmek için en iyi yolu görmek 
için varış noktaları sayfalarımızda bu sembolleri kontrol ediniz: 

YENI !

Bristol’de sıcak ve renkli bir stüdyo daire

Yurtta ders çalışırken, Londra

Yurtta canlı ve hareketli bir öğrenci topluluğunun parçası olun

Bu opsiyon paranızın karşılığını son derece uygun 
verecek şekilde bütçesine dikkat eden öğrencilerimiz 
içindir.
Bu orta sınıf konaklama seçeneğimiz yüksek oranda 
konfor sunar.  
Bu ayrıcalıklı konaklama seçeneğimiz mükemmel 
donanım arayanlar ve 30+ öğrencilerimiz için idealdir. 

Yürüme mesafesi 
Tren 

Otobüs
Bisiklet
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Konaklama, Turuncu Halı Deneyimi'nizin en önemli 
kısmıdır. Sizin için en iyi seçeneği bırakın biz bulalım ve 
sizi bu dertten kurtaralım. 

Her zevke ve bütçeye uygun seçeneklerimizle, sizin için 
en uygun konaklamayı oluşturabiliriz. 
Şehirlerimizi çok iyi tanırız, ve sizin için en uygun yerel 
opsiyonu dikkatle seçeriz; böylece siz de rahatça 
çalışmalarınıza ve gittiğinizi yerin keyfini çıkarmaya 
odaklanabilirsiniz. 

Hangi opsiyonu seçerseniz seçin, sıcak ve samimi bir 
ortamla karşılanacaksınız. Yanında kaldığınız aile veya 
EC ekibi yerleşmenize yardımcı olacak ve muhtemel 
sorularınıza yanıt bulacaklardır. Emin olabilirsiniz ki, 
okulunuzun ilk günü mutlu, dinlenmiş ve tamamıyla hazır 
olacaksınız.Yerel bir aile yanında kalmanın sıcak ortamını yaşayın

Deneyimlerinizi öğrenci evindeki diğerleriyle paylaşın
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KURSUNUZU
SEÇİN
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Eğitim için amacınız ne olursa olsun, 
kusursuz kurslarımızdan biri tam size 
göre. Gelin, hedeflerinize ulaşmada size 
yardımcı olalım.

 
için İngilizce
 
Yeni bir kültüre alışırken yabancı dil öğrenmek eşsiz bir 
deneyimdir. İnanılmaz varış noktalarımızdan birini keşfedin, yeni 
uluslararası arkadaşlıklar kurun, ömür boyu unutulmayacak 
anılara sahip olun ve dünyada kolaylıkla seyahat edin. İngilizce, 
sayısız alanda hayat kalitenizi yükseltecek bir araçtır.

için İngilizce

Edineceğiniz bu iletişim aracıyla uluslararası arenada parlayın. 
İngilizce, uluslararası iş, internet, bilim, teknoloji, diplomasi, spor ve 
reklam sektörünün önde gelen dilidir. Hangi konuda kariyer yapmak 
isterseniz isteyin, İngilizce CV’niz için güçlü ve etkili bir artı. 

 
için İngilizce
 
Hayallerinizin eğitimine ilk adım. Akademik İngilizce kursumuz 
sizi, İngilice konuşulan bir üniversite ortamında başarılı olmanız 
için hazırlayacak. Eğer resmi bir sınava girmek isterseniz de, 
Sınav Hazırlık kurslarımızla size gerekli beceriyi ve özgüveni 
sağlamaktayız.                                                                                                                                  

Genel İngilizce 
Yarı-Yoğun ve Yoğun İngilizce 
Şehirde İngilizce 
İş İngilizcesi 
Akademik İngilizce 
Akademik Dönem/Yıl 
Cambridge Sınav Hazırlık 
Higher Score® Sınav Hazırlık 
Uluslararası Kariyer Gelişimi için İngilizce 
İş Deneyimi Programları 
 
EC Montreal’de Fransızca 
EC Malta Club 50+ 
Kaliforniya Rüyası 
Yüksek Öğrenime Giden Yol 
Genç Öğrenciler 
30+ Deneyimi 

DENEYİM VE HAYAT

KARİYER BAŞARISI

EĞİTİM VE SINAVLAR

26
26
27
27
27
28
30
31
32
34

36
37
38
39
39
40
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GENEL  
YARI-YOĞUN VE 
YOĞUN İNGİLİZCE  
İngilizcede özgüven için eksiksiz 
rotamız: Dilin 4 alanında 
uzmanlaşın – okuma, yazma, 
konuşma ve dinleme – ve dilde etkin 
ve güçlü bir akıcılık için bunları bir 
arada kullanarak pratik yapın.

 Genel  Yarı-Yoğun Yoğun Şehirde İngilizce İş İngilizcesi  Akademik İngilizce

Uygunluk Tüm okullar ABD ve Kanada okulları Tüm okullar Tüm okullar Tüm okullar Boston, San Diego, Los 
Angeles, Toronto, Vancouver

Minimum seviye Tüm seviyeler Tüm seviyeler Tüm seviyeler Tüm seviyeler Orta Öncesi Orta

Başlangıç Her Pazartesi Her Pazartesi Her Pazartesi Her Pazartesi Her Pazartesi Her Pazartesi

Minimum süre 1 hafta 1 hafta 1 hafta 1 hafta 1 hafta 1 hafta

Haftalık ders 
sayısı 20 24 30 30 30 30

Haftalık ders saati 15 18 22.5 22.5 22.5 22.5

Şu özelli�kleri� taşıyorsanız bu kursu 
seçin:
• herhangi bir seviyedeyseniz
• İngilizcenin her alanında seviyenizi 

ilerletmek ve özgüven kazanmak 
istiyorsanız 

• Günlük durum ve ortamlardaki dil 
akıcılığınızı geliştirmek istiyorsanız

GENEL İNGİLİZCE 
Her hafta 20 saatinizin 12 saatinde Entegre 
Becerileri öğreniyor olacaksınız. Farklı 
aktiviteler özellikle kelime hazinenizi 
geliştirmeye, dilbilgisi ve telaffuza 
yoğunlaşacak ve böylece dilin dört alanında 
etkin biçimde çalışıyor olacaksınız: konuşma, 
dinleme, okuma ve yazma.

Diğer 8 ders ise Hedeflenen Beceriler. 
Bu derslerde dilin 4 alanının kendisine 
yoğunlaşacaksınız. Her öğrenci birbirinden 
farklıdır ve akıcılığa giden yolda ihtiyacınız 
olan alana yönelmek için bu büyük bir 
fırsattır.

ÖZEL ODAKLI DERSLER İLE 
YARI-YOĞUN VEYA YOĞUN 
İNGİLİZCE  
Daha hızlı bir gelişim ve özel ilgi alanlarınıza 
yoğunlaşmak için her hafta ekstra 4 veya 10 
seçmeli ders alın. 

Seçenekler EC okundan okuluna farklılıklar 
gösterecektir, ancak her zaman aralarından 
seçmek isteyeceğiniz yeterince alternatif 
bulunacaktır: Medya Çalışmaları, Film 
Çalışmaları, Gerçek Yaşamda Dilbilgisi, 
Şimdi Yazalım, Müziğin Dili gibi pek çok farklı 
seçenekler gibi...
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ŞEHİRDE İNGİLİZCE  
Dışarı çıkın ve seçtiğiniz lokasyonun 
görülmesi gereken yerlerini ve yaşam tarzını 
deneyimlerken İngilizce öğrenin.

Seçtiğiniz bölgeden esinlenerek hazırlanmış 
olan haftada 10 ders ile eğitiminizden 
sonuna kadar faydalanın. 

Her hafta sınıfça, belirli bir zamanı 
okul dışında geçirecek, ilginç yerleri 
ziyaret ederken bulunduğunuz bölgede 
gerçekleştireceğiniz aktivitelerle yoğun 
olacaksınız.

Bazı sınıflar her hafta değişen faklı konulara 
yoğunlaşacaklardır. Bunlardan bazıları; 'İş 
İngilizcesi - Yerel İşletmelere Ziyaretler', 
'Sanat ve Kültürü Tanımlama - Müze Turları', 
'Oralı gibi Konuşun - Muhit Ziyaretleri' ve 
'Sporun Dili - Stadyum Ziyaretleri' olabilir.

İŞ İNGİLİZCESİ  
İş yeri ortamında başarılı olmak için ihtiyacınız 
olan dilde akıcılığı, dilin doğru kullanımı ve özel 
iletişim yeteneklerini kazanın. 

Her hafta göreceğiniz 10 dersle uluslararası 
bir kariyere sahip olmak için ihtiyacınız olan 
dil becerilerinizi geliştirin. 

Eğitim programınız, sözleşme görüşmeleri, 
yönetim ve İK, markalaşma ve tanıtım 
stratejileri, proje yönetimi, şirket bütçeleri, 
iş etiği ve kurumsal sosyal sorumluluk gibi 
konuları içerir.

Ayrıca sunum teknikleri ve iş görüşmesi 
hazırlığı gibi iş ortamı becerileri hakkında 
eğitim alacak, fikirlerinizi savunma, 
önerilerde bulunma, farklı senaryolar sunma 
ve çatışmaları çözümleme gibi sosyal 
becerilerinizi geliştireceksiniz. 

AKADEMİK İNGİLİZCE  
İngilizce konuşulan bir üniversitede 
başarı ile okumak için sizden beklenen dil 
seviyesine ve akademik becerilere kavuşun. 

Haftada 10 ders, üniversiteye giriş için gerekli 
olan alanlara yoğunlaşın. 

Bu derslerde, belirli konularda ödev 
yazımları, ders dinleme, etkili not alımı ve 
akademik sunumlara hazırlanma ve onları 
sunma gibi konulara odaklanacaksınız. 
Ayrıca referans gösterme, eser hırsızlığından 
kaçınma gibi konularda ve üniversitede 
bilmeniz gereken yapılması gerekenler ve 
yapılmaması gerekenler konusunda anlayışa 
sahip olacaksınız. 

11+ hafta eğitim alın ve ve üniversite kayıt 
bürosu servisinden ücret ödemeden 
yararlanmanın avantajını yaşayın. Kuzey 
Amerika’daki bir çok üniversiteyle yapmış 
olduğumuz IELTS/TOEFL muafiyet 
anlaşmamızdan faydalanın. 

ÖZEL ODAK  
PROGRAMI

Bu kurs, 20 ders Genel İngilizcenin 10 derslik Özel Odak seçeneklerinden 
biriyle birleştirilmesinden oluşur. Kişisel öğrenme nedenlerinize ve 

ihtiyaçlarınıza göre düzenlenmiş yoğun ve komple bir eğitim sunar. 

DENEYİM VE YAŞAM KARİYER BAŞARISI EĞİTİM VE SINAVLAR
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AKADEMİK  
DÖNEM/YIL 
Yurt dışında yaşamak ve İngilizce 
öğrenmek kesinlikle sıra dışı bir 
deneyimdir. Bizimle dilde akıcılık 
kazanın, potansiyelinizin üzerine 
çıkın ve dünyanın her yerinden 
gelen çok çeşitli insanlarla uzun 
ömürlü arkadaşlıklar kurun.

Şu özelli�kleri� taşıyorsanız bu kursu seçin:
• İngilizce konuşulan bir ülkede uzun süre okumak ve yaşamak hayaline sahipseniz
• İngilizceyi tam ve aktif biçimde anlamak istiyorsanız
• Bir üniversiteye girmek için bir sertifika edinmek istiyorsanız
• Tüm seviyelere açık, her hafta başlayan esnek bir programı tercih ediyorsanız 

SİZE ÖZEL HAZIRLANMIŞ, 
SAĞLAM EĞİTİM PROGRAMI 
EC’de hiçbir şey tesadüf değildir. Sınıftaki 
aktivitelerden ev ödevlerine kadar kursta 
yaptığınız her şey, önceden belirlenmiş 
akıcılığa giden yoldaki yapı taşları olan öğrenim 
sonuçlarıyla şekillendirilmiştir. Bu sonuçlarla 
düzenli olarak değerlendirilecek ve bilgi 
dağarcığınızdaki boşlukların detaylı bir analizini 
edineceksiniz. 

Bu noktada, zayıf olduğunuz ve geliştirmeye 
ihtiyaç duyduğunuz alanlarda ihtiyacınız 
olan desteğe ve kaynaklara yönlendirilecek 
ve başarılı olacaksınız. Eğitmenleriniz ve 
dijital eğitim yol arkadaşınız EC Advance, her 
adımınızda sizinle olacaktır. 

 

YETERLİK KAZANIN   
Yolculuğunuz boyunca dil seviyenizi 
belirleyecek olan, ve uluslararası olarak tanınan 
sertifika edinebileceğiniz bir sınava hazırlanma 
ve sınava girme fırsatına sahip olacaksınız:

Cambridge  & İşverenler, üniversiteler ve 
kolejler tarafından tüm dünyada tanınmaktadır. 

IELTS  & Dünyada pek çok üniversite 
tarafından talep edilmektedir. 

TOEFL  & 8,000’i aşkın akademik ve 
profesyonel kurum tarafından tanınmaktadır. 

TOEIC  & 120 ülkede 10,000'den fazla şirket ve 
devlet kurumları tarafından kullanılmaktadır.

Kursunuzun sonunda İngilizce dil seviyenizi 
gösteren ve prestijli Oxford University Press 
tarafından geçerli sertifikaya sahip olacaksınız. 

Yolculuğunuza başlamak 
için evinizden EC Online’a 
bağlanın, başlangıç 
seviyenizi test edin ve 
hazırlanın

EC’ye gelin, yerleşin 
ve eğitmenleriniz, 
destek ekibiniz ve sınıf 
arkadaşlarınızla tanışın

Bütün İngilizce 
becerileri üzerinde 
ölçülebilir sonuçlar 
kazanmak için 
dinamik bir müfredatı 
takip edin

EC Advance ile 
gelişiminizin 
kaydını tutun, iyi ve 
zayıf noktalarınızı 
değerlendirmeye alın 
ve izleyeceğiniz yolu 
kişiselleştirin 

Eğitmenlerinizden 
kesintisiz olarak 
rehberlik, gözetim 
ve geri bildirim alın

Bitirme seviyenizi 
değerlendirin ve 
Oxford University 
Press onaylı 
sertifikanızı alın

Ayrıldıktan sonraki 
üç ay boyunca 
EC Online’dan 
yararlanmaya 

devam edin
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ŞEHİRDE İNGİLİZCE  
(tüm okullarda mevcut)  
Dışarı çıkın ve seçtiğiniz 
lokasyonun görülmesi gereken 
yerlerini ve yaşam tarzını 
deneyimlerken İngilizce 
öğrenin.

AKADEMİK İNGİLİZCE  
(belirli okullarda mevcut)  
İngilizce konuşulan bir 
üniversitede başarıyla 
okumak için sizden beklenen 
dil seviyesine ve akademik 
becerilere kavuşun. 

İŞ İNGİLİZCESİ  
(tüm okullarda mevcut)  
İş yeri ortamında başarılı 
olmak için ihtiyacınız olan 
dilde akıcılığı, dilin doğru 
kullanımı ve özel iletişim 
yeteneklerini kazanın. 

7/24 YAŞAM VE ÖĞRENİM  
Ders saatleri dışındaki sosyal, kültürel ve 
akademik aktivitelerle dolu takviminiz, bu 
deneyimi hayat boyu unutulmaz kılacaktır. 

Ücretsiz dil atölyeleri, samimi ve gayri 
resmi bir ortamda yapılır ve belirli dil 
becerilerini hedef alır. İlginç konferanslara, 
gündemle ilgili sohbet seanslarına ve 
telaffuz pratiklerine hazır olun.

Sosyal aktiviteler gittiğiniz yerin en iyileri 
olacaktır. Şehir turlarından sanata, spora, 
yeme-içme ve gece hayatına kadar her 
şeyin keyfini çıkartın. 

 
 
 
UFKUNUZU GENİŞLETİN 
Ana dili İngilizce olan bir ülkede İngilizce 
öğrenmek gerçek anlamda heyecan verici 
ve insanı zenginleştiren bir deneyimdir. 
Yolculuğunuz boyunca yeni uluslararası bir 
arkadaş ağı edineceksiniz. 

Uluslararası eğitim, çalışma ve seyahat için 
gerekli olan yabancı dil becerilerileriyle, 
hayatınızın bir çok alanında yeni fırsatlar 
açıldığını göreceksiniz. 

EC ONLINE 
DİJİTAL ÇALIŞMA ARKADAŞINIZ
Kaydınızı yaptırdığınız andan itibaren 
okulunuzdan ayrılmanızdan 3 ay sonrasına 
kadar EC Online erişim imkanına sahip 
olabileceksiniz. Bu son teknoloji sistem ile 
yapabilecekleriniz:

% Daha evinizden bile ayrılmadan başlangıç 
seviyenizi test ederek bize hedeflerinizi bize 
iletebilirsiniz

• Güçlü bir analiz aracı olan EC Advance’e 

erişim ile, sorun yaşadığınız alanları teşhis 
edin ve kendi kişisel öğrenme planınızı yaratın

• Devasa büyüklükteki çevrimiçi öğrenim 
kaynakları bankamıza erişin

• Eğitmenlerinizle doğrudan iletişime geçin

• Okul topluluğunuzla iletişim kurun ve 
organizasyonlara kayıt yaptırın

• Oxford University Press onaylı kurs bitirme 
sertifikanızı alın

  Genel  Yarı-Yoğun  Yoğun

Uygunluk Tüm okullar (ABD hariç) ABD ve Kanada okulları Tüm okullar

Seviye Tüm seviyeler Tüm seviyeler Tüm seviyeler

Süre 24+ hafta 24+ hafta 24+ hafta

Haftalık ders sayısı 20 24 30 

Haftalık ders saati 15 18 22.5

ÖZEL ODAKLI DERSLERLE  
YOĞUN / YARI-YOĞUN İNGİLİZCE

Daha hızlı gelişim göstermek ve kişisel ilgi alanlarınızda eğitim görmek için 
Özel Odaklı dersleri programınıza ekleyin. 

Seçenekler EC okulundan okuluna farklılık gösterir, ancak her zaman içinden seçim yapabileceğiniz 
çokça opsiyonunuz olacaktır, örneğin; 

…ve ayrıca Medya Çalışmaları, 
Kültür ve İletişim, Gerçek 
Bağlamda Dil Bilgisi, Şimdi 
Yazalım, Müziğin Dili gibi 
dersleri de içermektedir.

DENEYİM VE YAŞAM KARİYER BAŞARISI EĞİTİM VE SINAVLAR
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ÇOKLU VARIŞ  
NOKTALARI SEÇİN 
Güneş, deniz, kum ve gökdelenler! CAE veya 
CPE sınavınıza hazırlanırken ABD’nin en 
iyilerinin tadını çıkarın. 

Sekiz haftalık kursunuzun dört haftasını New 
York şehrinin metropol enerjisinde, diğer 
dört haftasını ise güneşi ve kristal denizinde 
ısınacağınız South Beach, Miami’de geçirin.

İlk deneyimlemek istediğiniz yeri ve 
sınavınıza en son hangi varış noktasında 
girmek istediğinizi seçebilirsiniz. 

SINAV 
HAZIRLIK

EĞİTİM VE SINAVLAR 

CAMBRIDGE  
SINAVLARI
FCE, CAE ve CPE

Cambridge sınavları tüm dünyadaki iş verenler, üniversite ve yüksek okullar 
tarafından tanınmakta ve saygı görmektedir. Cambridge sınavını gerek iş, 
gerek eğitim, gerekse kişisel başarı ölçümlemeniz için tercih ediyor olun, 
bizimle alabileceğiniz en iyi puanı alacağınızdan emin olabilirsiniz.

Başlangıç seviyenize göre  
sınavınızı seçin.

SEVİYENİZİ YÜKSELTİN 
Yeteri kadar göreceğiniz temel İngilizce 
eğitimi yanı sıra kursunuzun sonunda 
aldığınız sınav sonuçları, konuşma, dinleme, 
okuma ve yazma alanındaki gelişiminizi her 
açıdan belirgin bir şekilde yansıtacaktır. 

Öğrenecekleriniz: 

 % kendinden emin bir şekilde konuşma ve 
bire bir görüşmede başarı için gereken 
beceriler

 % konunun özünü ve detayları anlama gibi 
dinleme stratejileri

 % bütünsel ve bağımsız yazma başarısı için 
metotlar ve stratejiler

 % anlamaya yönelik hızlı okuma tekniği, 
detayları tarama, açımlamalı dönüşüm, 
sonuç çıkarma ve daha fazlası

TEKNİĞİNİZİ 
MÜKEMMELLEŞTİRİN  
Ayrıntılı, hedeflenmiş kurslarda beklediğiniz 
sonuca ulaşmanız veya onu aşmanız 
için gerekli olan önemli sınav becerilerini 
edineceksiniz. 
 
Kullanılan örnek kağıtlar ve belirli ödevlerle 
kesintisiz olarak yaptığınız pratikler, 
alacağınız sınava aşina olmanızı sağlayacak 
 
Sınav günü geldiğinde, kendinizden emin 
ve başarılı olacağınız inancı ile sınava 
gireceksiniz. 

FCE CAE CPE

New York 20, 30 20, 30 -

San Francisco 30 30 -

San Diego 20, 30 20, 30 20, 30

Los Angeles 20, 30 20, 30 -

Miami 20, 30 20, 30 -

New York > Miami 20, 30 20, 30 -

Miami > New York 20, 30 20, 30 -

Toronto 20, 30 20, 30 -

Vancouver 20, 30 20, 30 20, 30

Londra 20, 30 20, 30 20, 30

Cambridge 30 30 -

Brighton 20, 30 20, 30 - 

Bristol 30 30 -

Manchester 30 30 -

Malta 20, 30 20, 30 30 

Cape Town 20, 30 20, 30 -

Uygunluk  (Haftalık ders sayısı)

Başlangıç tarihleri:  Belirlenmiş olan tarihler 
için fiyat listemize bakınız.

FCE 
first certificate in english  

Sözlü ve yazılı İngilizceyi kendinden 
emin bir şekilde, geniş kapsamlı olarak 
kullanabilenler için uygundur.
Başlangıç seviyesi:
• Orta
• 8 haftalık kurs için Yüksek-Orta
• 4 haftalık kurs için İleri-Öncesi

CAE 
certificate in  
advanced english  

İngilizceyi daha çok profesyonel ve 
akademik alanda kullanmayı hedef 
alanlara özeldir.
Başlangıç seviyesi:
• İleri-Öncesi 
• 4 haftalık kurs için İleri seviye

CPE 
certificate of proficiency  
in english  
İngilizce konuşulan her alanda etkin 
bir performans gösteren öğrencilere 
yöneliktir.
Başlangıç seviyesi: 
• İleri
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HIGHER SCORE® 
IELTS, TOEFL ve TOEIC için

Salt sınav tekniklerini içeren bu güçlü eğitimle beraber tam potansiyelinize 
ulaşın. EC’ye özel Higher Score® sistemi, sizin şeçeceğiniz IELTS, TOEFL veya 
TOEIC sınavlarını hedef alır. 

Sınavınızı seçin

IELTS
international english  
language testing system 

IELTS yeterliği en çok İngiltere, Kanada, 
Avustralya, Malta, Güney Afrika ve bazı ABD 
üniversiteleri tarafından talep edilir. Ayrıca 
sıklıkla profesyonel işbirlikçiler tarafından 
veya Kanada ve Avusturya’ya göçmenlik talep 
edenlerde aranır.

TOEFL
test of english as  
a foreign language 

Bu itibarlı İngilizce sınavı İngilizceyi kullanma 
yeterliğinizi üniversite seviyesinde ölçer ve 
130'u aşkın ülkede, pek çoğu Kuzey Amerika 
olmak üzere, 8.000'in üzerinde kurum 
tarafından tanınır.

TOEIC 
test of english for 
international communication 

120 ülkede 10,000 den fazla şirket, devlet 
kurumları ve İngilizce dil programları 
tarafından kullanılmaktadır.

İLERİ DERECE SEVİYELİ SINAV 
EĞİTİMİ 
Higher Score® sistemi en iyi skorunuzu elde 
etmeniz için üç anahtar alandan oluşur: yardımcı 
sınav stratejileri, sınavda etkili düşünme ve 
sadece sınavın kendisi için gerekli olan İngilizceyi 
öğrenme. 

Piyasada bulunan iyi ders kitaplarını, Oxford 
University Press ve ETS'in (TOEFL ve TOEIC 
sınavlarını geliştiren organizasyon) hazırladığı 
kendi materyallerimiz ile birleştiririz.

Tüm Higher Score® öğretmenleri özel olarak 
eğitilmiştir ve uzman bilgiye sahiptirler.

DİJİTAL OLARAK 2017 İÇİN 
OPTİMİZE EDİLMİŞ 
Bütün Higer Score® kurslarımızın içerikleri 
IELTS, TOEFL ve TOEIC sınavlarının kendi 
güncelleştirmelerine uygun olarak gözden 
geçirilmiş ve güncelleştirilmiştir. 

Ek olarak, şimdi artık EC Online aracılığıyla 
Higher Score® öğrencilerimize bol miktarda 
hedefe yönelik dijital öğrenim içeriği ve online 
pratik yapmaları için materyaller sağlıyoruz. 
Bu fazladan sınav taslakları ve ekstra bireysel 
çalışma için muazzam olanaklarla öğrenciler 
final sınavlarına çok daha güvenli bir biçimde 
yaklaşacaklardır. 

IELTS TOEFL TOEIC

Boston - 24, 30 -

New York - 30 -

San Francisco - 30 -

San Diego - 30 -

Los Angeles - 30 -

Montreal 20 - -

Toronto 20, 24, 30 20, 24, 30 20, 24, 30

Vancouver 20 20 20

Londra 30 -  -

Oxford 30 - -

Cambridge 30 - -

Brighton 30 - -

Bristol 30 - -

Manchester 30 - -

Malta 30 30 -

Cape Town 30 - -

Uygunluk  (Haftalık ders sayısı)

Kurs başlangıç tarihleri: Her Pazartesi
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ULUSLARARASI  
KARİYER GELİŞİMİ
İÇİN İNGİLİZCE

İngilizce öğrenirken aynı zamanda iş dünyası 
liderlerinden ve yaşanmış örneklerden ilham alın ve 
kariyer hedefiniz doğrultusunda somut sonuçlar 
alarak gelişiminizi pekiştirin. Bu program size 
profesyonel başarı için sağlam bir temel verecektir. 

Bu ayrıcalıklı program üç klasik merkezde, üç döneme 
yayılır. İngilizce seviyeniz yükseldikçe, her bir dönem sizi 
bir diğer temel kariyer başarısına hazırlayacak: temel 
işletme becerileri, kişisel odak ve gerçek profesyonel bir 
deneyim.

Her bir dönem boyunca, sizin gibi odaklanmış ve 
aynı kafa yapısına sahip öğrenciler ve gerçek iş sahibi 
kişilerle iletişime geçerek yeni İngilizce dil becerileri 
edineceksiniz. En önemli anahtar becerileri ve 
pek çok farklı kurumsal alanlarda çalışma anlayışı 
geliştireceksiniz. 

Programın sonunda sahip olacaksınız. 

&  İleri seviye İngilizceye 

%  Bir işveren referansına 

%  Başarılarınızı ve becerilerinizi öne çıkaran profesyonel  
     bir çevrimiçi profile  

%  Artmış olan profesyonel uluslararası bir network’e

KARİYER BAŞARISI

Şu özelli�kleri� taşıyorsanız bu kursu seçin:
• İleri seviye İngilizce öğrenmek istiyorsanız 
• Kariyer olasılıklarınızı geliştirmek istiyorsanız 
• İngilizceyi gerçek durumlarda, mahalli iş 

adamlarından - birinci elden öğrenmek istiyorsanız 
• İşleyen mesleki konseptleri kavramak istiyorsanız

Uygunluk New York, Toronto, Londra

MInimum yaş 18

Minimum seviye Her biri ayrı koşullara bakınız.

Programın 
başlama tarihleri 9 Ocak, 3 Temmuz, 4 Eylül

Süre  24 hafta (her dönem 8 hafta)

Haftalık ders 
sayısı

30 
(20 Genel İngilizce, 10 Uluslararası Kariyer Gelişimi)
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DÖNEM 1

21. YÜZYIL İŞ KOŞULLARI

İngilizceyi, bir şirketin büyümesi için 
yoğunlaşılması gereken kilit alanlara dair 
derinlemesine bir fikir edinirken öğrenin. 
Bu dönemin her bir haftası, 'Görev planlaması: 
Şirket Vizyonunu Belirleme', 'Müşteri Geri 
Bildirimlerini Kullanma' ve 'Ürün Geliştirme 
Döngüsü' gibi iş dünyasının farklı alanlarına 
yoğunlaşılacaktır. Yaşanmış örnek olay 
incelemeleri ve kimi konuk konuşmacılarla 
doğrudan sektörün uzmanlarından eğitim 
alacaksınız. 

Bu dönem boyunca: 

 % stratejik planlama, finans, İK, dijital 
pazarlama ve operasyon gibi alanları 
inceleyecek 

 % yaşanmış örnek vakaları inceleyerek gerçek 
iş durumları hakkında bilgi edinecek 

 % mesleklerinde profesyonel yerel kişilerle 
direkt görüşmeler içinde olacaksınız 

Minimum Seviye: Orta  
Başlangıç: 9 Ocak, 3 Temmuz

DÖNEM 2

ODAĞINIZI BULUN

Bu dönem tümüyle sizinle ilgili. Dil eğitiminizi 
alırken, profesyonel yaşamdaki geleceğinizi 
ve oraya nasıl ulaşacağınızı planlayın. 
EC, bireylerin hayattaki yol ve seçimlerini 
güçlendiren bir organizasyon olan RoadTrip 
Nation ile ortaklaşa çalışmaktadır. Bu 
dönemde, size en uygun kariyer yolunuzu 
belirlemeye yönelik en ileri profil tanımlama 
tekniklerini kullanacak, sektördeki yerel 
liderlerle görüşmeler yapacak, ve kendi 
yolculuğunuza başlamak için kendinize dijital 
bir hesap oluşturacaksınız.

Bu dönem boyunca:

 % araştırmalar ve en ileri profil tanımlama 
teknikleriyle sizin için en mükemmel kariyer 
seçeneğini keşfedecek 

 % yerel uzmanlarla, kendilerinin tutkularını 
nasıl kariyere dönüştürdüklerini anlattıkları 
görüşmeler ve video çekimleri yapacak 

 % profesyonel "cold-calling", iş görüşmeleri 
ve sunum teknikleri alanlarında pratiğinizi 
geliştireceksiniz

Minimum Seviye: Orta  
Başlangıç: 6 Mart, 30 Ekim

DÖNEM 3

AKTİF HALDE KARİYER 
BECERİLERİ

İngilizcenizi kullanın ve profesyonel 
becerilerinizi gerçek bir iş yeri bağlamında 
uygulayın. 
Bu dönem boyunca yerel şirketlerle aktif 
biçimde görüşmeler içinde olacaksınız; 
gelişme göstererek bir iş fikrini projeden 
gerçek hayata geçirebileceksiniz. Projeniz 
tasarım, pazarlama ve bir organizasyon 
düzenleme, bir müşteri hizmetleri stratejisinin 
belirlenmesi ve uygulanması veya dijital 
farkındalık yaratma üzerine olabilir.  
 
Bu dönem boyunca: 

 % Konsept halinden tamamlanmasına gerçek 
bir profesyonel projeye tanık olun

 % İşlerinizin çevrimiçi, online sunumu için 
dijital portföyünüzü oluşturun 

 % Yerel iş camiasıyla doğrudan iletişim 
halindeyken bağlantılar kurma becerinizi 
geliştirin

Minimum Seviye: İleri-Öncesi 
Başlangıç: 9 Ocak, 8 Mayıs, 30 Ekim,  
8 Ocak 2018

knowledge
global 
career 

development
focus action
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İŞ DENEYİMİ  
PROGRAMLARI

KARİYER BAŞARISI

Eğitiminizi gerçek bir iş yerinde çalışmayla 
birleştirin. İngilizce pratiği yapın, CV'nizi 
güçlendirin ve deneyimlerinizden olabildiğince 
fayda sağlayın.

Şu özelli�kleri� taşıyorsanız bu kursu seçin:
• Hem sınıf hem de gerçek bir çalışma ortamından 

yararlanmak istiyorsanız  
• Seçtiğiniz yeri farklı bir açıdan deneyimlemek 

istiyorsanız
• İş dünyasına ilişkin dil becerilerinizi geliştirmek 

istiyorsanız 
• Mesleki becerilerinizi geliştirmek ve bir rekabet 

üstünlüğü elde etmek istiyorsanız
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PRATİKTE KARİYER İNGİLİZCE 
ABD'de 
İngilizce kursunuzdan sonra İngilizcenizi profesyonel 
bir ortamda aktif hale getirin ve uluslararası kariyerinizi 
geliştirmek için gerekli becerileri edinin. İş yerleştirme süreci 
boyunca bizden devamlı olarak destek görecek ve sürecin 
sonunda da başarınızı tanımlayan resmi bir yazı alacaksınız. 

STAJYERLİK   
İngiltere, Malta ve Cape Town’da   
Geniş bir yelpazede bulunan şirket ve organizasyonlardaki 
staj olanaklarıyla İngilizcenizi ilerletin ve CV’nizi 
zenginleştirin. Ödeme yapılmayan bu pozisyonlar yalnızca 
Avrupa Ekonomik Alanı (EEA), Avrupa Birliği (EU) öğrencileri 
ve İsviçreli öğrenciler için geçerlidir.

HAYIRSEVER GÖNÜLLÜ PROGRAMI 
Kanada'da  
İngilizce veya Fransızca okurken tescilli bir hayır 
kuruluşunda gönüllü olarak çalışın. Bu karşılığında ödeme 
yapılmayan çalışmalar kamu hizmeti, çevre koruma veya 
doğal yaşamı koruma üzerine olabilir. Farklı bölgelerdeki 
çalışmalar için tam pansiyon konaklama sağlanmaktadır. 

ÇİFTLİK HAYATI 
Kanada'da 
Sadece fit ve aktif kişiler için uygundur! İngilizce veya 
Fransızcanızı Kanada’nın kırsal bölgesinde farklı bir deneyim 
yaşayarak, bir aile çiftliğinde geliştirin. Bu karşılığında 
ödeme yapılmayan çalışmalar ahır işlerini veya meyve, sebze 
veya karma tarla işlerini ya da bağcılık aktivitelerini içerebilir.

Pratikte İngilizce Kariyer Stajyerlik Gönüllü Programı Çiftlik Hayatı

Uygunluk New York 
(diğer ABD okulları talep dâhilinde)

Tüm İngiltere okulları, Malta,  
Cape Town

Tüm Kanada okulları
(Fransızca sadece Montreal'de)

Tüm Kanada okulları
(Fransızca sadece Montreal'de)

Minimum seviye Orta
İngiltere: İleri-Orta

Malta: Orta
Cape Town: Orta

Orta Orta

Başlangıç Her Pazartesi Her Pazartesi Her Pazartesi Her Pazartesi

İş deneyimi süresi 4-8 hafta
İngiltere: 4 haftadan 3 aya 
Malta: Minimum 8 hafta

Cape Town: 4 haftadan 6 aya
4-16 hafta 2-4 hafta

Talep edilen dil  
kursu süresi Minimum 8 hafta Minimum 4 hafta Sınırlama yok Sınırlama yok 

Minimum yaş 18 18 19 19
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GENEL, YARI-YOĞUN VE 
YOĞUN FRANSIZCA 
Tüm dil becerilerinizi geliştirerek, 
Fransızca dilinde sağlam bir anlama 
yeteneği kazanın. Ayrıca Yarı-Yoğun 
ve Yoğun kurs öğrencileri çok çeşitli 
Özel Odak Dersleri arasından seçim 
yapabileceklerdir. 

FRANSIZCA AKADEMİK 
DÖNEM/YIL  
Yurt dışında, özellikle de bu büyüleyici 
kozmopolit şehirde yaşamak ve öğrenim 
görmek muhteşem bir deneyimdir. Bu 
24 hafta ve üzeri kursla dilde gerçek bir 
akıcılığa sahip olacak, kendinizi aşma 
fırsatı elde edecek ve dünyanın her 
yerinden dostluklar edineceksiniz. Yarı-
Yoğun ve Yoğun kurs öğrencileri de Özel 
Odak derslerinden faydalanabilecekler.

İŞ AMAÇLI FRANSIZCA  
Meslek hayatınızda avantaj elde etmek 
istiyorsanız bu kurs sizin için biçilmiş 
bir kaftandır. Bu kurs; pazarlama, finans, 
yönetim, e-business, uluslararası ticaret 
ve kurumsal sosyal sorumluluk gibi 
alanlarda dil becerilerinizi geliştirir.

DELF/DALF SINAV 
HAZIRLIK
DELF ve DALF (Diplôme d'Etudes 
/ Approfondi tr Langue Française) 
diplomaları Fransız Eğitim Bakanlığı 
tarafından verilir. Sonuçlar dünya 
çapında, hayat boyu geçerlidir. Bu 4 
haftalık kurslar haftada 20 ders Genel 
Fransızca ile 10 ders seçmeli sınav 
hazırlık ve pratik derslerini içerir. 

İKİ DİL BİRDEN PROGRAMI 
Kendinizi, dünyanın iki dil konuşulan 
en büyük şehri olan Montreal'in 
dillerine ve kozmopolit kültürüne 
bırakın. Bu kurs size, sizin için hangisi 
öncelikli olursa olsun, hem İngilizce 
hem de Fransızca öğrenme fırsatı 
sunar.

FRANSIZCA
KURSLARI Çift dilin konuşulduğu bu 

eşsiz ve harika Montreal 
şehrindeki Fransızca 
kurslarımızdan birini seçin.

EC Montreal'de 

Montreal'de aile yanında konaklama 
opsiyonumuzu seçtiğiniz takdirde 
Fransızca mı yoksa İngilizce mi 
konuşan bir ailenin yanında kalmak 
istediğinize karar verebilirsiniz.
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Genel Fransızca Yarı-Yoğun 
Fransızca Yoğun Fransızca Fransızca Akademik 

Dönem/Yıl
İş Amaçlı 
Fransızca Delf Sınav Hazırlık Dalf Sınav 

Hazırlık
İki Dil Birden 

Programı

Seviye Tüm seviyeler Tüm seviyeler Tüm seviyeler Tüm seviyeler Orta’dan İleri’ye Başlangıç’tan Yüksek 
Orta’ya İleri Tüm seviyeler

Başlangıç Her Pazartesi Her Pazartesi Her Pazartesi Her Pazartesi Her Pazartesi Aşağı bkz.* Aşağı bkz.** Her Pazartesi

Süre Minimum 1 hafta Minimum 1 hafta Minimum 1 hafta Minimum 24 hafta Minimum 1 hafta 4-5 hafta 4-5 hafta Minimum 1 hafta

Haftalık 
ders sayısı 20 24 30 20, 24 veya 30 30 20 Genel Fransızca + 

10 DELF
20 Genel Fransızca 

+ 10 DALF 24 veya 30

Haftalık 
ders saati 15 18 22.5 15, 18 veya 22.5 22.5 22.5 22.5 18 veya 22.5

*DELF Sınav Hazırlık: 9 Ocak - 3 Şubat, 6 - 31 Mart, 1 - 26 Mayıs, 3 - 28 Temmuz, 28 Ağustos - 22 Eylül 
**DALF Sınav Hazırlık: 3 - 28 Nisan, 31 Temmuz - 25 Ağustos , 6 Kasım - 1 Aralık

CLUB 
50+

EC 
MALTA
Sadece EC Malta’ya özel olmak 
üzere, bu komple paket program, 
özellikle seyahat etmek, 
sosyalleşmek ve Akdeniz’ in 
güneşinde İngilizcelerini 
geliştirmek isteyen 50 yaş ve 
üzerindeki kişilere özel olarak 
hazırlanmış dersler ve aktiviteleri 
içerir. 

Seviye Tüm seviyeler

Tarihler 01 - 12 Mayıs ve 25 Eylül - 06 Ekim

Haftalık ders sayısı 20

Haftalık ders saati 15

Sınıf kapasitesi Maksimum 6
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Güneş, deniz, kum ve ABD’nın en 
harikası. İngilizce öğrenirken bu Altın 
Eyalet Kaliforniya’da bizimle seyahat 
edin.

EC San Francisco, EC San Diego ve EC Los 
Angeles’ta İngilizce eğitimi görürken, içinde 
bulunduğunuz şehrin ve göz alıcı çevresinin en iyi 
şekilde tadını çıkarın.

Kaliforniya Rüyası üç veya altı haftalık programlar 
halinde mevcuttur. 

Bu program haftada 20 ders Genel İngilizceyi, çift 
kişilik oda konaklamasını ve Kaliforniya boyunca 
yapacağınız yolculukta size bir sonraki muhteşem 
yere götürecek hafta sonu seyahatlerini içerir.

ÜÇ HAFTA Deneyimi

Uygunluk
Deneyim
ÜÇ HAFTA

02 - 22 Temmuz, 23 Temmuz - 12 Ağustos, 13 
Ağustos - 02 Eylül

Deneyim 
ALTI HAFTA 03 Eylül - 14 Ekim, 15 Ekim - 25 Kasım

1
EC San Francisco

’da eğitim görün ve 
Yosemite’de hafta 

sonunun keyfini çıkarın

2
EC San Francisco

’da eğitim görün ve 
Kaliforniya sahil şeridi 

seyahatinin keyfini 
çıkarın.

3
EC Los Angeles  
’da eğitim görün ve 
Las Vegas‘ta hafta 

sonunun keyfini çıkarın.

hafta 
4

EC Los Angeles  
’da eğitim görün ve  

Disneyland, artı San 
Diego turunun keyfini 

çıkarın.

5
EC San Diego 

’da eğitim görün ve 
SeaWorld turunun ve 

San Diego gemide akşam 
yemeğinin keyfini çıkarın.

6
EC San Diego 

’da eğitim görün ve 
opsiyonel Baja Meksika 

sahil turunun keyfini 
çıkarın. 

1
EC San Francisco

’da eğitim görün ve 
Kaliforniya sahil şeridi 

seyahatinin keyfini 
çıkarın.

2
EC Los Angeles  
’da eğitim görün ve  

Disneyland, artı San 
Diego turunun keyfini 

çıkarın.

3
EC San Diego 

’da eğitim görün ve 
opsiyonel Baja Meksika 

sahil turunun keyfini 
çıkarın. 

hafta

ALTI HAFTA Deneyimi
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ABD, Kanada, İngiltere ve Malta'da  
AKSİYON DOLU EĞİTİM VE SEYAHAT 
En küçük öğrencilerimiz için olan Yaz 
Kamplarımızdan, genç ve genç yetişkinler 
için olan Serbest Stil’e kadar her bir 
programımız; dünyanın yeni, heyecan 
verici yerlerini görüp uluslarası arkadaşlar 
edinirken aynı zamanda öğrenim görmek ve 
eğlenmek için mükemmel bir seçenektir. 
2017’DE YENİ olarak İngilizce Plus Programlarımız; sınav 
becerileri, futbol, basketbol, bilgisayar animasyonu ve 
daha farklı sınıflar ile daha da kişiselleştirilmiş bir EC 
deneyimi fırsatı sunar. 
 
Daha fazla bilgi için  
broşürümüze göz atın: 

Bir Kuzey Amerika üniversitesinden 
derece almanın hayalini mi 
kuruyorsunuz? Gelin, hedefinize 
ulaşmanıza yardım edelim. 

Kuzey Amerika‘da yüksek öğretime giden çeşitli yollar 
sağlıyoruz. Kampüs üzerinde yer alan New York Devlet 
Üniversitesi ve UCSC Silicon Valley Extension özel 
okullarının yanında, aynı zamanda IELTS/TOEFL muafiyeti 
ve koşullu kabul anlaşmalarımızın olduğu geniş ve büyüyen 
bir ‘ortak üniversite’ ağımız vardır.

Ayrıca Üniversiteye Kabul Hizmetlerimizle, herhangi bir 
Kuzey Amerikan enstitüsüne başvuru prosedürleri için 
öğrencilerimize danışmanlık vermekteyiz. 
Daha detaylı bilgi için ilgili broşürümüze bakabilirsiniz:

Kuzey Amerika‘da  

Yüksek Öğretime Giden Yollar  

ABD’deki Ortak Üniversiteler Kanada‘daki Ortak Üniversiteler
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BUTİK BİR ÇEVREDE ÖĞRENİM
Stil sahibi bir ortamda öğrenin ve sosyalleşin: 30+ 
okullarımız kusursuz, modern öğrenme alanlarına sahiptir. 
New York’taki Art Deco şıklığından Malta‘daki geometrik 
Akdeniz stiline kadar her bir okul eşsiz yerel kültürleri 
yansıtmak üzere tasarlanmıştır.  

ULUSLARARASI BİR AĞ
Dünyanın her yerinden gelen öğrencilerle çevrili olacaksınız. 
Deneyiminiz süresince sınıf arkadaşlarınızın kültürel, kişisel 
ve profesyonel hayatları hakkında bilgi edineceksiniz. 
Ayrıldığınız andan itibaren iletişim ağınız her zamankinden 
çok daha büyük ve geniş kapsamlı olacak. 

İLGİLİ BAĞLAMLARDA ETKİLEŞİM  
İÇİNDE OLUN
30+ programlarımızı özellikle hayat ve iş dünyasında daha 
fazla tecrübeye sahip olan daha olgun öğrenciler için 
tasarladık. Konuşma, dinleme, okuma ve yazma kanalıyla 
sizinle ilgili ve aydınlatıcı bir içerikte öğrenim göreceksiniz. 

KEŞFET VE EĞLEN
Seçtiğiniz varış noktasındaki en önemli kültürel başlıkları 
içeren yüksek kalitedeki sosyal aktivite programlarından 
faydalanın. Sanat, spor, alış-veriş, dinlence, gece hayatı, 
heyecan ve macerayı kendi zevkinize göre şekillendirin. 

DENEYİMİ 
Deneyimlerini şık ve yoğun bir ortamda 
benzer hayat görüşüne sahip diğer 
öğrencilerle paylaşacak 30 yaş ve üzeri 
kişilere özeldir.

EC Malta 30+’ da sınıfta

EC Toronto 30+’da şık dinlenme alanı

EC New York 30+’la Brooklyn Köprüsü turu

EC Londra 30+’da beraberce çalışma
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EC Londra 30+’da havalı bir keyif saati

HER BİR 
KURSLA  

ÜCRETSİZ  

30-35 50+41-45

46-5036-40

YAŞ DAĞILIMI

UNSURLAR
New York 30+ Toronto 30+ Londra 30+ Malta 30+

Derslik sayısı 6 8 8 16
Sınıf başına ortalama 
öğrenci sayısı 11 13 10 10

Sınıf başına maksimum 
öğrenci sayısı 15 15 12 12 (Mini-Grup 6)

Kapasite 90 120 122 180
Öğrenci bilgisayarı 3 12 6 5

KURSLAR
New York 30+ Toronto 30+ Londra 30+ Malta 30+

Genel İngilizce (20) 0 0 0 0
Yarı Yoğun İngilizce (24) 0 0 - -
Yoğun İngilizce (30) 0 0 0 0
İş İngilizcesi (20+10) 0 0 0 0
Şehirde İngilizce (20+10) 0 0 0 0
Bire Bir 0 0 0 0
Club 50+ - - - 0

 

Kayıttan itibaren  
EC Online erişimi

Turuncu Halı 
Deneyimi 

Ekstra İngilizce 
dil aktiviteleri ve 

atölyeler

Sosyal ve kültürel 
program 

Ders kitabı*

*EC Toronto hariç

EC Toronto 30+ ferah bir sınıf

ACCOMMODATION 
New York 30+   
AİLE YANI KONAKLAMA standart 
MANHATTAN AİLE YANI KONAKLAMA  
standart 
YURT konfor 
YAZLIK YURT standart  
Toronto 30+
AİLE YANI KONAKLAMA standart , 
konfor 
YURT standart 
DAİRE standart 
YAZLIK YURT standart  

Londra 30+
AİLE YANI KONAKLAMA standart  , 
konfor 
YURT konfor 
ORTAK EV standart 
YAZLIK YURT konfor 
STÜDYO DAİRE seçkin  veya 
Malta 30+
AİLE YANI KONAKLAMA standart , 
konfor 
ORTAK DAİRE standart , konfor , 
seçkin 
TEK YATAKLI DAİRE konfor 
YAZLIK ORTAK DAİRE standart 
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TORONTO
  YÜZYIL ORTASI MODERN TARZ 

Toronto Kanada’nın en büyük şehridir ve iş dünyası, finans, sanat ve 
kültürün global merkezidir. Dünyanın en hayat dolu şehirlerinden 

biri olarak gösterilen Toronto’nun sunduğu tüm bu özelli�kleri� 
keşfetmek için bu kusursuz fırsatı değerlendirin. 
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Distance from EC

cn tower 8km

beaches park 14km

canada’s wonderland 28km

niagara falls 140km
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NEW YORK
    ART DECO STİLİ 

EC New York 30+’da öğrenim görün ve dünyanın en sembolik 
noktalarından biri olan Times meydanına tepeden bakın. Bir kere 
New York’un capcanlı gezilip görülecek yerlerinin tadına varınca 
başka hiç bir yer benzer tadı vermeyecek!
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approx. 8 min walk

Distance from EC

soho 4km

east village 5km

brooklyn bridge 5.5km

statue of liberty 8km

B
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↓
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The Lion King

Chicago

Wicked

Jersey Boys

ULUS DAĞILIMI

ULUS DAĞILIMI

Her yerde akıllı tahta

Ücretsiz WiFi

Kütüphane

Bireysel çalışma 
odası

Öğrenci salonu

Bina içi kafe

Mutfak alanı

Oturma alanı

Sınıfta

Oturma alanı

%23 Brezilyalı

%16 Koreli

%16 Japon

%12 Suudi Arabistanlı

%4 Meksikalı

%3 Kolombiyalı

%5 Türk

%4 İsviçreli

%3 Fransız

%14 Diğer uluslar  (51)

%18 Japon

%14 Koreli

%9 İsviçreli

%8 Brezilyalı

%5 Türk

%5 Fransız

%6 Tayvanlı

%6 Suudi Arabistanlı

%4 İtalyan

%25 Diğer uluslar  (51)

Her yerde akıllı tahta

Ücretsiz WiFi

Sınıfta
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MALTA 
  AKDENİZ GEOMETRİK STİLİ  

Daha olgun öğrencilerin rahatlatıcı, güneşle yıkanmış bir bölgede 
İngilizce öğrenmesi için mükemmel bir varış noktasıdır. ‘Akdeniz'in 

incisi’ bu yerde sahilde içilen kokteyllerin, dünyanın en eski tapınaklarını 
ziyaret etmenin ve 5000 yıllık tarihi solumanın keyfini çıkarın. 

blue
grotto

valletta

waterpark

sliema

mellieha bay
beach

mosta
dome

st julian’s

malta

three cities

golden bay
beach

blue
lagoon

GOZO

COMINO

MALTA

mdina

5 km

EC 

From Malta by ferry

sicily 90 min ↑

LONDRA
KLASİK METROPOL STİLİ

Londra birinci bölgede bulunan Euston istasyonunun yanındaki 
EC Londra 30+, birinci sınıf atraksiyonların, galerilerin, alışverişin, 
restoranların ve daha bir çok şeyin kolayca ulaşılabilir olduğu şehrin 
kalbinde olmak isteyenler için mükemmel bir seçenektir. 

euston

russell
square

king’s cross
station & shopping

the brunswick
shopping centre

st pancras
station

leicester
square

oxford
circus

british
museum

oxford street

st paul’s
cathedral

regent’s
park

river thames

WEST END

COVENT
GARDEN

SOHO

eversholt st

tottenham court rd

regent st

eust
on rd

holborn

king ’s cross  rd

high holborn

From EC by underground

camden town 9 min

piccadilly circus 14 min

buckingham palace 18 min

london eye 22 min

brick lane 22 min

↑
<
↓
↓
→

EC

charlotte st

500 m
approx. 6 min walk

ULUS DAĞILIMI

%16 Brezilyalı

%11 İsviçreli

%11 Fransız

%10 İtalyan

%7 Alman

%4 Türk

%8 İspanyol

%8 Japon

%2 Şilili

%23 Diğer uluslar  (57)

ULUS DAĞILIMI

%12 Brezilyalı

%10 Fransız

%9 Rus

%9 Japon

%6 Kolombiyalı

%5 İsviçreli

%8 Türk

%8 İtalyan

%5 Lübnanlı

%28 Diğer uluslar  (28)

Her yerde akıllı tahta

Ücretsiz WiFi

Kütüphane

Bireysel çalışma 
odası

Öğrenci salonu

Bina içi kafe

Açık hava teras

Oturma alanı

Sınıfta

Oturma alanı

Her yerde akıllı tahta

Ücretsiz WiFi

Kütüphane

Bireysel çalışma 
odası

Öğrenci salonu

Bina içi kafe

Starbucks

Sınıfta
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EC NEW YORK

EC BOSTON

EC MONTREAL

EC WASHINGTON, DC

EC TORONTO
EC Kampüste

New York Devlet 
Üniversite’sinde

EC Kampüste

EC VANCOUVER

EC SAN FRANCISCO

EC LOS ANGELESUCSC kapsamında, 
Silicon Valley

EC SAN DIEGO

EC MIAMI

EC CAPE TOWN

EC MALTA

EC LONDON
EC CAMBRIDGE

EC BRIGHTON

EC MANCHESTER

EC OXFORD
EC BRISTOL

VARIŞ NOKTANIZI 
SEÇİN
Dünyanın İngilizce konuşulan muhteşem 
varış noktalarımızı keşfedin. Güneşle 
yıkanmış deniz kenarı merkezlerden, heyecan 
verici kozmopolit şehirlere ve yemyeşil 
üniversite kampüslerine... seçim sizin.

18
ŞEHİR

4
30+ MERKEZİ

5
ÜLKE

44

2
KAMPÜS OKULU 
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EC NEW YORK

EC BOSTON

EC MONTREAL

EC WASHINGTON, DC

EC TORONTO
EC Kampüste

New York Devlet 
Üniversite’sinde

EC Kampüste

EC VANCOUVER

EC SAN FRANCISCO

EC LOS ANGELESUCSC kapsamında, 
Silicon Valley

EC SAN DIEGO

EC MIAMI

EC CAPE TOWN

EC MALTA

EC LONDON
EC CAMBRIDGE

EC BRIGHTON

EC MANCHESTER

EC OXFORD
EC BRISTOL

ÇOKLU-MERKEZ DENEYIMI
Birden fazla EC okulunda okuyun. 
Geçişinizin kesintisiz ve sağlıklı olması için 
her bir okuldaki çalışmalarınız Akademik 
Ekiplerimiz tarafından birbirlerine 
iletilecektir. Aynı zamanda kursun toplam 
süresi üzerinden hesaplanan fiyatta 
ayrıcalıklı oranlardan yararlanabilirsiniz.

3
KITA

140
FARKLI ULUS 

45,000 
ÖĞRENCİ

45

VARIŞ NOKTALARIMIZIN 
İÇİNE DALIN!

Devam eden sayfalar interaktiftir. 
Blippar uygulamasını aktif hale 

getirin, telefonunuzla bu sayfalar 
üzerinde gezinin ve kendinizi 
dünyanın çeşitli yerlerindeki 
inanılmaz şehirlerde bulun.

HER YIL 
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ULUS DAĞILIMI

YAŞ DAĞILIMI

2015/16 yılındaki öğrenci haftaları baz alınarak hazırlanmıştır.

  Boston   Amerikan tarihinin en önemli şehirlerinden biri olmasının yanı sıra, ev sahipliği 
yaptığı Harvard ve MIT gibi pek çok birinci sınıf üniversite ile de akademik mükemmelliğin 
merkezi sayılır. Güvenli ve dost canlısı bu şehrin modern gökdelenlerinin tarihi mekanlarla 
bütünleştiği bölgelerini, taş sokaklarını, parmak ısırtan restoranlarını ve hareketli sanat 
bölgelerini keşfe çıkmak büyük bir keyif!

18
Derslik

12
Ortalama sınıf öğrenci 

sayısı (maks. 15)

 270 
Kapasite

19 
Öğrenci bilgisayarı

16
Minimum yaş

KONAKLAMA 
AİLE YANI KONAKLAMA standart 

DAİRE standart  , konfor  

Her yerde akıllı tahta

Ücretsiz WiFi

Kütüphane

Bireysel çalışma 
odası

Student lounge

Öğrenci salonu

Üniversiteye Kabul 
Hizmetleri

EC 
BOSTON

OKULUN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

 % Okul, şehrin yemek ve alışveriş kalbi olan Faneuil Hall 
pazar alanının hemen yanındadır

 % Boston'un ünlü Özgürlük Yolu üzerinde (Freedom Trail) 
ve deniz kıyısına 5 dk. mesafede yer alır

 % Uzun dönem öğrencilerinin anadili İngilizce olan 
mahalli kişilerle eşleştirildiği ayrıcalıklı program 
mevcuttur

 % Yerel pazarlara, üniversitelere ve Boston Halk 
Kütüphanesi'ne turları da içeren Ücretsiz Aktiviteler

 % Ayrıca Red Sox beysbol maçının, tekne partisinin ve 
Martha’s Vineyard'a seyahatin tadını çıkarın

 % New York, Washington DC ve Niagara Şelaleleri'ne 
şehir dışı turları düzenlenmektedir

Yukarıdaki aktiviteler örnektir ve duruma göre değişiklik gösterebilir.

16-17

18-20

21-25

50+

31-40

41-50

26-30

%23 Suudi Arabistanlı

%13 Koreli

%8 Japon %5 Taylandlı

%7 Kolombiyalı %5 Türk

%7 Brezilyalı

%6 Tayvanlı

%4 Çinli

%22 Diğer uluslar  (50)

Dışarıdan EC Boston

Öğrenci salonu

Resepsiyon
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new england
aquarium

boston
harbour

boston
harbour
cruises

christopher columbus
waterfront park

faneuil hall &
quincy market

old state house

freedom trail

state st station

norman b
levanthal park

government
center station

boston
common

frog
pond

cambridge st

beac
on st

congress st

state st

cross st

FANEUIL HALL
MARKETPLACE

NORTH
END

EC 

Distance from EC

swan boats 2km

back bay 5km

harvard university 10km

salem 24km

cape cod 112km

martha’s vineyard 153km

:
←
<
↑
↓
↓

400 m
approx. 5 min walk

KURSUNUZU SEÇİN
Genel İngilizce  (20/24/30)

İş İngilizcesi (20+10)

Şehirde İngilizce (20+10)

Akademik İngilizce (20+10)

Akademik Dönem/Yıl (24/30)

Higher Score® TOEFL (24/30)

Bire Bir

EC Boston

Kayıttan itibaren EC 
Online erişimi

Turuncu Halı 
Deneyimi

Ekstra İngilizce dil 
aktiviteleri ve atölyeler

Sosyal ve kültürel 
program 

Ders kitabı

Zakim Köprüsünden günbatımı

Parkta piknik

Quincy Pazarı dışarıdan görünümü

Sınıfta

KURSUNUZLA  
BİR ÜCRETSİZ 
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ULUS DAĞILIMI

YAŞ DAĞILIMI

2015/16 yılındaki öğrenci haftaları baz alınarak hazırlanmıştır.

%18 Japon

%14 Koreli

%9 İsviçreli

%8 Brezilyalı

%5 Türk

%5 Fransız

%6 Tayvanlı

%6 Suudi Arabistanlı

%4 İtalyan

%25 Diğer uluslar  (51)

OKULUN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

 % İkonik Times meydanında, son derece merkezi 
konumdaki okul, dünyaca ünlü Broadway şovlarına bir 
kaç adım uzaklıktadır

 % 5. Cadde'ye, Empire State binasına ve Grand Central 
tren istasyonuna yürüyüş mesafesindedir

 % Hedeflenen dilbilgisi seanslarını ve konuşma sınıflarını 
da içeren Ücretsiz Dil Atölyeleri

 % Şehir yürüyüşlerini, Bryant Park'ta piknik ve dans 
derslerini de içeren Ücretsiz Aktiviteler

 % Ayrıca Coney Adası'na, ‘Top of the Rock’a ve efsanevi 
New York gece kulüplerine turların keyfini çıkarın

 % Boston, Washington DC, Philadelphiya ve Niagara 
Şelalelerine şehir dışı turları düzenlenmektedir

 % 30 yaş ve üstü kişiler, EC New York 30+’da eğitim 
görmeyi seçebilir

Yukarıdaki aktiviteler örnektir ve duruma göre değişiklik gösterebilir.

   New York   Özgürlük Heykeli ve Times Meydanı gibi dünyanın en ikonik görüntülerine 
ev sahipliği yapan ve dur durak bilmeyen enerjiye sahip ‘Big Apple’ , başka hiçbir şehre 
benzemez. Dünya trendlerini belirleyen ve rüyaları gerçekleştiren bu eğlenceli ve hareketli 
şehir; sanatta, alışverişte, kültürde, finans ve modada dünya lideridir. 

10
Derslik

12
Ortalama sınıf öğrenci 

sayısı (maks. 15)

 150 
Kapasite

22 
Öğrenci bilgisayarı

16
Minimum yaş

KONAKLAMA 
AİLE YANI KONAKLAMA standart 

MANHATTAN AİLE YANI KONAKLAMA  
standart 

YURT konfor  

YAZLIK YURT standart 

Her yerde akıllı tahta

Ücretsiz WiFi

Bireysel çalışma 
odası

Öğrenci salonu

Üniversiteye Kabul 
Hizmetleri

EC 
NEW YORK

16-17

18-20

21-25

50+

31-40

41-50

26-30

Dışarıdan EC New York

Öğrenci salonu

Resepsiyon
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KURSUNUZU SEÇİN

Genel İngilizce  (20/24/30)

İş İngilizcesi (20+10)

Şehirde İngilizce (20+10)

Akademik Dönem/Yıl (24/30)

Higher Score® TOEFL (30)

Cambridge Sınav Hazırlık (20/30)

Uluslararası Kariyer Gelişimi için İngilizce 

(30)

Pratikte İngilizce Kariyer

İngilizce Plus: Dans

Bire Bir
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e 59 th st

empire state
building

macy’s

radio city

grand central
station

bryant
park

rockefeller
centre

carnegie hall

bloomingdale’s
tiffany & co.

THEATRE
DISTRICT

HELL’S
KITCHEN

GARMENT
DISTRICT

CHELSEA

TIMES
SQUARE

central
parkhudson

river

br
oa

dw
ay

br
oa

dw
ay

EC 

650 m
approx. 8 min walk

Distance from EC

soho 4km

east village 5km

brooklyn bridge 5.5km

statue of liberty 8km

B
↓
↓
B

The Lion King

Chicago

Wicked

Jersey Boys

Central Park’a bakış

İkonik Times Meydanı

Özgürlük Anıtı

SInıfta

Kayıttan itibaren EC 
Online erişimi

Turuncu Halı 
Deneyimi

Ekstra İngilizce dil 
aktiviteleri ve atölyeler

Sosyal ve kültürel 
program 

Ders kitabı

KURSUNUZLA  
BİR ÜCRETSİZ 
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ULUS DAĞILIMI

YAŞ DAĞILIMI

2015/16 yılındaki öğrenci haftaları baz alınarak hazırlanmıştır.

%24 Suudi Arabistanlı

%20 Brezilyalı

%12 Kolombiyalı

%8 Koreli

%3 Tayvanlı

%3 Salvadorlu

%5 Venezüellalı

%4 Taylandlı

%2 Japon

%19 Diğer uluslar  (26)

OKULUN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

 % Şehrin kalbinde, iki metro istasyonunun yanında ve 
Beyaz Saray’a beş dakika uzaklıktadır

 % İçeride Amerikan Başkan'larının simalarından oluşan 
butik duvar resimleri ve geniş öğrenci dinlenme alanları

 % Karşılıklı konuşma, telaffuz ve yazma seanslarından 
oluşan Ücretsiz Dil Atölyeleri

 % US Capitol, Pentagon ve Smithsonian müzelerine 
ziyaretleri de içeren Ücretsiz Aktiviteler 

 % Ayrıca Ulusal beyzbol maçının, Spy müzesi ya da kiraz 
çiçeği sezonunda nehir yolculuğunun keyfini çıkarın

 % New York, Fledelfiya ve Virjinya Sahiline şehir dışı turları 
düzenlenmektedir

Yukarıdaki aktiviteler örnektir ve duruma göre değişiklik gösterebilir.

   Washington, DC    Bu şehir, politikanın merkez üssü, Amerikan tarihi ve kültürünün 
en önemli vitrinidir. Smithsonian Enstitülerine bağlı dünya standartlarındaki müzeleri ve 
görülmesi gereken şehrin simgeleri keşfedilmeyi beklemektedir. Muhteşem mimarisi ile 
birlikte Amerika’nın bu başkenti pek çok önde gelen ulusal ve uluslararası organizasyonlara 
ev sahipliği yapmaktadır.

11
Derslik

12
Ortalama sınıf öğrenci 

sayısı (maks. 15)

 165 
Kapasite

11 
Öğrenci bilgisayarı

18
Minimum yaş

EC 
WASHINGTON, DC

Her yerde akıllı tahta

Ücretsiz WiFi

Kütüphane

Bireysel çalışma 
odası

Üniversiteye Kabul 
Hizmetleri

KONAKLAMA 
AİLE YANI KONAKLAMA  standart 

YURT seçkin 

18-20

21-25

50+

31-40

41-50

26-30

Dışarıdan EC Washington, DC

Öğrenci salonu

Resepsiyon
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KURSUNUZU SEÇİN

Genel İngilizce  (20/24/30)

İş İngilizcesi (20+10)

Şehirde İngilizce (20+10)

Akademik Dönem/Yıl (24/30)

Bire Bir

EC Washington, DC

federal triangle

the white house

constitution ave

the world 
bank

vietnam veterans’ memorial

george 
washington 
university

international spy museum
federal bureau of investigation

washington monument national mall
united 
states 
capitollincoln memorial

Martin Luther King 
Jnr Memorial 

john f kennedy centre
for the performing arts

tidal basin

potomac river

foggy bottom
k st nw

connecticut ave nw ny aven
ue nw

independence ave

pennsylvania ave

EC 

2 km
approx. 20 min walk

Jefferson Memorial

National Archives

National 
gallery

Air and 
Space 
Museum

Natural 
History 
Museum

National Geographic Museum

Smithsonian 
Castle

Renwick Gallery 

Distance from EC

U-Street neighborhood 2.6km

National Zoo 3.7km

Georgetown  2.3km

Rock Creek Park 3.3km

Arlington Cemetery   5.5km

Washington Anıtı

Sınıfta

Muhteşem, neoklasik mimari

Doğal ışık alan sınıf

Kayıttan itibaren EC 
Online erişimi

Turuncu Halı 
Deneyimi

Ekstra İngilizce dil 
aktiviteleri ve atölyeler

Sosyal ve kültürel 
program 

Ders kitabı

KURSUNUZLA  
BİR ÜCRETSİZ 
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ULUS DAĞILIMI

YAŞ DAĞILIMI

2015/16 yılındaki öğrenci haftaları baz alınarak hazırlanmıştır.

%19 Suudi Arabistanlı %14 Japon

%15 Koreli %9 Brezilyalı

%5 Türk

%4 Fransız

%7 İsviçreli

%6 Tayvanlı

%3 Kolombiyalı

%18 Diğer uluslar  (36)

OKULUN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

 % Şehrin merkezinde, Market caddesinde 
konumlanmaktadır ve Union Meydanı'na 5 dk. yürüme 
mesafesindedir

 % 18. katta yer alan okulun güneş alan geniş salonuyla 
çevrili derslikleri şehir manzaralıdır

 % The Hood, çevre mahalle turlarını da içeren Ücretsiz Dil 
Atölyeleri 

 % Barbekü, yerel üniversite gezileri, Botanik Bahçe turları 
ve yogayı da içeren Ücretsiz Aktiviteler 

 % Ayrıca bira fabrikası turunun, golf ve beysbolun ve 
Golden Gate Park'ta su bisikletinin keyfini çıkarın

 % Las Vegas, Los Angeles ve Yosemite Doğal Park'ına 
şehir dışı turları düzenlenmektedir

Yukarıdaki aktiviteler örnektir ve duruma göre değişiklik gösterebilir.

   San Francisco    San Francisco, ünlü panoramik Golden Gate Köprüsü, ileri teknoloji 
'Silikon Vadisi' ve alışılmadık yerel kültürüyle her köşesinde farklı sürprizleri barındırır. 
Dünyada son kalan manuel olarak çalışan teleferiğine binin, ağzınıza Dungeness 
yengecinden atın ve Al Pacone gibi ünlü suçlulara ev sahipliği yapmış eski Alcatraz 
hapishanesini ziyaret edin.

15
Derslik

12
Ortalama sınıf öğrenci 

sayısı (maks. 15)

 222 
Kapasite

23
Öğrenci bilgisayarı

16
Minimum yaş

EC 
SAN FRANCISCO

Her yerde akıllı tahta

Ücretsiz WiFi

Kütüphane

Bireysel çalışma 
odası

Öğrenci salonu

Üniversiteye Kabul 
Hizmetleri 

Bina içi kafe

KONAKLAMA  
 AİLE YANI KONAKLAMA standart 

YURT standart  , konfor  veya 

16-17

18-20

21-25

50+

31-40

41-50

26-30

Dışarıdan EC San Francisco

Öğrenci bilgisayarı

Resepsiyon
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KURSUNUZU SEÇİN

Genel İngilizce  (20/24/30)

İş İngilizcesi (20+10)

Şehirde İngilizce (20+10)

Akademik Dönem/Yıl (24/30)

Cambridge Sınav Hazırlık (30)

Higher Score® TOEFL (30)

Bire Bir

Kaliforniya Rüyası

EC San Francisco 

Distance from EC

coit tower 1.5km

fisherman’s wharf 2km

lombard street 2km

mission dolores park 4km

alcatraz 5km

golden gate bridge 8km

↑
↑
7
8
7
7

yerba buena
gardens

museum of 
modern art

ferry building
marketplace

cable car
route

cable car 
route

oakland bay
bridge

CHINATOWN FINANCIAL
DISTRICT

UNION SQUARE
SHOPPING DISTRICT

ma
rk
et 
st

m
ontgom

ery st

pine st
bush st

geary st

mis
sio
n st

fo
lso

m st

the  embarcadero 

400 m
approx. 5 min walk

EC 

Golden Gate Köprüsü ve günbatımı

San Francisco şehir merkezinde eğlence

Teleferik yolculuğu

Sınıfta

Kayıttan itibaren EC 
Online erişimi

Turuncu Halı 
Deneyimi

Ekstra İngilizce dil 
aktiviteleri ve atölyeler

Sosyal ve kültürel 
program 

Ders kitabı

KURSUNUZLA  
BİR ÜCRETSİZ 
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ULUS DAĞILIMI

YAŞ DAĞILIMI

2015/16 yılındaki öğrenci haftaları baz alınarak hazırlanmıştır.

%25 Suudi Arabistanlı

%19 İsviçreli

%13 Japon

%10 Koreli

%3 Tayvanlı

%2 Türk

%10 Brezilyalı

%5 İtalyan

%2 İspanyol

%11 Diğer uluslar  (35)

  San Diego   Golden State'in en ünlü sahil merkezlerinden San Diego, La Jolla'ya hoş geldiniz! Üç 
tarafı ışıldayan mavi okyanusla çevirili olan bu yerde yüzebilir, dalış, şnorkelle dalış veya sörf yapabilir, 
ya da sadece plajda güneşlenebilirsiniz. Balboa Park müze ve bahçelerini ziyaret etmeli, birinci sınıf 
sanatın ve muhteşem yemeklerin tadını çıkarmalı ve güneş batarken tarihi Gaslamp bölgesine 
doğru yola koyulmalısınız.

19
Derslik

12
Ortalama sınıf öğrenci 

sayısı (maks. 15)

 228 
Kapasite

27 
Öğrenci bilgisayarı

16
Minimum yaş

Açık hava teras

Ücretsiz WiFi

Kütüphane

Bireysel çalışma 
odası

Öğrenci salonu

Mutfak alanı

Üniversiteye Kabul 
Hizmetleri 

EC 
SAN DIEGO

OKULUN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

 % San Diego'nun en iyi dalış ve sörf merkezi La Jolla 
koyuna 5 dk. yürüyüş mesafesindedir

 % Güneşin ve okyanusa bakan manzaranın tadını 
çıkaracağınız harika bir açık hava terası bulunur

 % Bölgenin anadilini konuşan kişilerle günlük konuşma 
seanslarını da içeren Ücretsiz Dil Atölyeleri 

 % Yerel gönüllü çalışmalarını ve basketbol, Amerikan 
futbolu ve voleybol oyunlarını da içeren Ücretsiz 
Aktiviteler 

 % Ayrıca sörf dersleri ve kanonun keyfini çıkarın ve 
hayvanat bahçesiyle akvaryumu ziyaret edin 

 % San Francisco, Las Vegas ve Los Angeles'a şehir dışı 
turları düzenlenmektedir

Yukarıdaki aktiviteler örnektir ve duruma göre değişiklik gösterebilir.

KONAKLAMA  
AİLE YANI KONAKLAMA standart , 
akademik 

ORTAK DAİRE konfor , seçkÍn

16-17

18-20

21-25

50+

31-40

41-50

26-30

Dışarıdan EC San Diego

Bilgisayar alanı

LA JOLLA
SAHİLİ

Resepsiyon
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KURSUNUZU SEÇİN
Genel İngilizce  (20/24/30)

İş İngilizcesi (20+10)

Şehirde İngilizce (20+10)

Akademik İngilizce (20+10)

Akademik Dönem/Yıl (24/30)

Cambridge Sınav Hazırlık (20/30)

Higher Score® TOEFL (30)

Bire Bir

İngilizce Plus: Sörf

Kaliforniya Rüyası

EC San Diego

Distance from EC

pacific beach seafront 7km

torrey pines golf course 9km

seaworld 15km

gaslamp quarter 22km

balboa park 24km

mexico 49km

los angeles 180km

↓
↑
↓
↓
:
:
↑

EC 

museum of 
contemporary art

seal
watching

the wall street
plaza shopping centre

athenaeum 
music & arts library

la jolla
country park

la jolla
community park

pro
spect st

to
rr
ey 
pin

es
 rd

pearl st

girard ave

coast blvd

la jolla cove la jolla
shores

coast walk
trailprospect pl

400 m
approx. 5 min walk

Harika La Jolla

EC San Diego'nun muhteşem güneşli terası

Sörfçülük!

Sınıfta

Kayıttan itibaren EC 
Online erişimi

Turuncu Halı 
Deneyimi

Ekstra İngilizce dil 
aktiviteleri ve atölyeler

Sosyal ve kültürel 
program 

Ders kitabı

KURSUNUZLA  
BİR ÜCRETSİZ 
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ULUS DAĞILIMI

YAŞ DAĞILIMI

2015/16 yılındaki öğrenci haftaları baz alınarak hazırlanmıştır.

%25 Suudi Arabistanlı

%20 Japon

%13 Brezilyalı

%12 İsviçreli

%2 Tayvanlı

%2 İtalyan

%7 Türk

%3 Koreli

%2 Rus

%14 Diğer uluslar  (54)

OKULUN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

 % Santa Monica'nın kalbinde, sahile 5 dk'lık yürüyüş 
mesafesindedir 

 % Yemek, alışveriş ve gece hayatı cenneti Third Street 
Promenade'e bir kaç adım uzaklıktadır

 % 'Writing Wonders' Yazım Harikaları ve Son Dakika 
Gelişmeleri seanslarını da içeren Ücretsiz Dil Atölyeleri

 % Piknikler, kıyafet balosu günleri, plaj futbolu ve masa 
tenisini de içeren Ücretsiz Aktiviteler

 % Ayrıca LA Dodgers maçının, günbatımında yoganın ve 
ahşap platformda patenin keyfini çıkarın

 % Hollywood, Disneyland, Universal Stüdyoları ve Las 
Vegas'a şehir dışı gezileri düzenlenmektedir

Yukarıdaki aktiviteler örnektir ve duruma göre değişiklik gösterebilir.

  Los Angeles     Santa Monica Sahili, güneşin yılın %90'ında parıldadığı, altın Güney 
Kaliforniya sahil şeridinde uzanmaktadır. Tuhaf sokak performans sanatçılarını, Venice 
Sahili'ndeki kaykaycıları, bayılana kadar 3. Cadde Kordon yolunda alışveriş yapmayı ve tabii ki 
Hollywood ve Beverlyhills'te favori listenizdeki ünlülerle karşılaşmayı sakın ihmal etmeyin.

21
Derslik

12
Ortalama sınıf öğrenci 

sayısı (maks. 15)

 225 
Kapasite

29 
Öğrenci bilgisayarı

16
Minimum yaş

EC 
LOS ANGELES 

Her yerde akıllı tahta

Ücretsiz WiFi

Kütüphane

Bireysel çalışma 
odası

Öğrenci salonu

Üniversiteye Kabul 
Hizmetleri 

SANTA 
MONICA

KONAKLAMA  
AİLE YANI KONAKLAMA  standart , 
akademik   

ORTAK DAİRE standart , konfor , 
seçkÍn 

16-17

18-20

21-25

50+

31-40

41-50

26-30

Dışarıdan EC Los Angeles

Öğrenci salonu

Resepsiyon
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KURSUNUZU SEÇİN

Genel İngilizce (20/24/30)

İş İngilizcesi (20+10)

Şehirde İngilizce (20+10)

Akademik İngilizce (20+10)

Akademik Dönem/Yıl (24/30)

Cambridge Sınav Hazırlık (20/30)

Higher Score® TOEFL (30)

Bire Bir

Kaliforniya Rüyası

EC  Los Angeles

santa monica
pier

santa monica
beach

santa monica place
shopping complex

palisades
park

pacific
park muscle

beach

3 rd street

lincoln blvd

ocean ave

pacific coast highway

wil
sh
ire

 bl
vd

sa
nt
a mo

nic
a bl

vd

co
lo
ra
do

 av
ebr

oa
dw
ay

santa monic
a fre

ewa
y

EC 

400 m
approx. 5 min walk

Distance from EC

venice beach 4km

beverly hills 11km

hollywood          
walk of fame 19km

↓
:
:

3RD STREET
PROMENADE

Renkli Santa Monica İskelesi

Sahilde bir sabah

Hareketli ve eğlenceli sokak hayatı

Sınıfta

Kayıttan itibaren EC 
Online erişimi

Turuncu Halı 
Deneyimi

Ekstra İngilizce dil 
aktiviteleri ve atölyeler

Sosyal ve kültürel 
program 

Ders kitabı

KURSUNUZLA  
BİR ÜCRETSİZ 
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ULUS DAĞILIMI

YAŞ DAĞILIMI

2015/16 yılındaki öğrenci haftaları baz alınarak hazırlanmıştır.

%24 İsviçreli

%14 Brezilyalı

%8 Suudi Arabistanlı

%8 İtalyan

%4 Japon

%4 Koreli

%6 Alman

%5 Fransız

%4 Rus

%23 Diğer uluslar  (46)

OKULUN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

 % South Beach'in göbeğinde şehrin simgesi olan bir 
binada yer almaktadır

 % Etrafı Lincoln Road Alışveriş Merkezinin mağazaları, 
barları ve kafeleri ile çevrilidir 

 % Öğretmenin ayıracağı ekstra zamanla Özel Ders 
seanslarını da içeren Ücretsiz Dil Atölyeleri

 % Yoga, plaj voleybolu ve akşamları düzenlenen açık hava 
sinemalarını da içeren Ücretsiz Aktiviteler 

 % Ayrıca salsa dansının, Miami tekne turunun ve Miami 
Marlins beysbol maçının keyfini çıkarın

 % Key West'e ve Everglades'in vahşi yaşamına şehir dışı 
turları düzenlenmektedir

Yukarıdaki aktiviteler örnektir ve duruma göre değişiklik gösterebilir.

   Miami    'Büyülü şehir' olarak da bilinen Miami, pastel renklerdeki Art Deco mimarisi ve geceleri 
ışıldayan neon ışıkları ile farklı kültürleri ve görülmesi gereken yerleri potasında eritir. Dünyaca 
ünlü Lincoln Caddesi'nden South Beach'in beyaz kumsallarına ve turkuaz rengi sahiline doğru 
yürüyüşe çıkın – Bu Güneşli Eyalet, görülüp gidilebilecek en sıcak adrestir!

9
Derslik

12
Ortalama sınıf öğrenci 

sayısı (maks. 15)

 135 
Kapasite

26 
Öğrenci bilgisayarı

16
Minimum yaş

EC 
MIAMI 

Her yerde akıllı tahta

Ücretsiz WiFi

Kütüphane

Bireysel çalışma 
odası

Öğrenci salonu

Üniversiteye Kabul 
Hizmetleri 

SOUTH 
BEACH

KONAKLAMA 
AİLE YANI KONAKLAMA standart 

STÜDYO DAİRE Konfor  

16-17

18-20

21-25

50+

31-40

41-50

26-30

Dışarıdan EC Miami

Öğrenci salonu

Resepsiyon
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KURSUNUZU SEÇİN

Genel İngilizce (20/24/30)

İş İngilizcesi (20+10)

Şehirde İngilizce (20+10)

Akademik Dönem/Yıl (24/30)

Cambridge Sınav Hazırlık (20/30)

Bire Bir

EC Miami

espaniola way

miami beach
botanical garden

bass museum
of art

the fillmore miami beach
at the gleason theatre

south
beach

ocean
drive

flamingo
park & pool

17th st

15th street

alton rd

dad
e blv

d

w
ashington ave

collins ave

lincoln road mallEC 

Distance from EC

art deco district 1km

south pointe park 3.5km

key largo at florida keys 117km

everglades 140km

↓
↓
↓
←

400 m
approx. 5 min walk

Miami'nin ünlü palmiye ağaçları

Lincoln Caddesi alışveriş merkezinde gezinti

South Beach'in parlak renkleri

Sınıfta

Kayıttan itibaren EC 
Online erişimi

Turuncu Halı 
Deneyimi

Ekstra İngilizce dil 
aktiviteleri ve atölyeler

Sosyal ve kültürel 
program 

Ders kitabı

KURSUNUZLA  
BİR ÜCRETSİZ 
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ULUS DAĞILIMI

YAŞ DAĞILIMI

2015/16 yılındaki öğrenci haftaları baz alınarak hazırlanmıştır.

%22 Brezilyalı

%11 Kolombiyalı

%11 Japon

%8 Meksikalı

%5 Koreli

%4 Alman

%7 Suudi Arabistanlı

%7 İsviçreli

%3 İtalyan

%22 Diğer uluslar  (62)

OKULUN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

 % Montreal'in merkezinde, şehrin ana alışveriş caddesi St. 
Catherine üzerindedir 

 % Okul İngilizce, Fransızca ve ikisinin eğitimi üzerine 
uzmandır

 % İş görüşmesi ve IELTS becerileri ve yuvarlak masa 
tartışmalarını içeren Ücretsiz Dil Atölyeleri

 % Fitness dersleri, yerel festivaller, uzun yürüyüşler, piknik 
ve Montreal'in Tadı gibi Ücretsiz Aktiviteler

 % Ayrıca bowling, go-carting ve Little Italy ve diğer renkli 
bölgeler turunun tadını çıkarın

 % Niagara Şelaleleri, Toronto, Ottawa ve Quebec’e şehir 
dışı turları düzenlenmektedir

Yukarıdaki aktiviteler örnektir ve duruma göre değişiklik gösterebilir.

   Montreal    Bu capcanlı, çift dil konuşulan şehir, Avrupa'nın klasik havasına sahiptir; ayrıca 
dünyanın önde gelen çok-kültürlü şehirlerinden biridir. Şehrin arnavut kaldırımlarında dolaşın, 
ülkenin en iyi restoranları ve galerileriyle kendinizi şımartın, ya da arkanıza yaslanıp dünyaca ünlü 
Cirque du Soleil'in doğduğu bu yerde şaşkınlık yaratan akrobatik gösterilerin heyecanını yaşayın.

22
Derslik

13
Ortalama sınıf öğrenci 

sayısı (maks. 15)

16
Higher Score® ortalama 

sınıf öğrenci sayısı 
(maks. 18)

 285 
Kapasite

10 
Öğrenci bilgisayarı

16
Minimum yaş

EC 
MONTREAL

Her yerde akıllı tahta

Ücretsiz WiFi

Bireysel çalışma 
odası

Öğrenci salonu

Üniversiteye Kabul 
Hizmetleri 

Site alanında 
restoran

Mutfak alanı

KONAKLAMA
AİLE YANI KONAKLAMA  standart , 
Konfor  

ORTAK DAİRE seçkÍn  

16-17

18-20

21-25

50+

31-40

41-50

26-30

Dışarıdan EC Montreal

Mutfak alanı

Resepsiyon
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KURSUNUZU SEÇİN

Genel İngilizce/Fransızca (20/24/30)

İki Dil Birden (24/30)

İş Amaçlı İngilizce/Fransızca (20+10)

Şehirde İngilizce (20+10)

İngilizce/Fransızca Akademik Dönem/Yıl (20/24/30)

Higher Score® IELTS (20)

DELF/DALF Sınav Hazırlık (20+10)

İngilizce/Fransızca Bire Bir

İngilizce/Fransızca Plus: Gastronomi

İngilizce/Fransızca Plus: Çiftlik Hayatı

İngilizce/Fransızca Plus: 
      Hayırsever Gönüllü Programı

EC Montreal

montreal canadiens
hall of fame

central
station

scotia bank movie theatre &
start of the underground city

le faubourg
mall

museum
of fine arts

canadian centre
for architecture

mont
royal

guy st

crescent st

peel st

sa
int

 ca
th
er
ine

 st
 w

de
 m
ais
on
ne
uv
e b
lvd

re
ne

 le
ve
sq
ue

 bl
vd

sa
int

 an
to
ine

 st
 w

sa
int

 ja
cq
ue
s s
t 

sh
er
br
oo

ke
 st

 w

pin
e a

ve
 w

MUSEUM
QUARTER

PLACE
DES ARTS

CHINESE
QUARTER

dr
 pe
nf
iel

d av
e

400 m
approx. 5 min walk

EC 
Distance from EC

notre dame basilica 2.8km

old montreal 2.5km

la ronde amusement park  7.4 km

:
:
;

Kayıttan itibaren EC Online 
erişimi (Fransızca hariç)

Turuncu Halı 
Deneyimi

Ekstra İngilizce dil 
aktiviteleri ve atölyeler

Sosyal ve kültürel 
program 

Eski Montreal’in Avrupai cazibesi

Sınıfta

Göz alıcı havai fişek gösterisi

Yeteri kadar doğal ışık

KURSUNUZLA BİR ÜCRETSİZ 
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ULUS DAĞILIMI

YAŞ DAĞILIMI

2015/16 yılındaki öğrenci haftaları baz alınarak hazırlanmıştır.

%23 Brezilyalı

%16 Koreli

%16 Japon

%12 Suudi Arabistanlı

%4 Meksikalı

%3 Kolombiyalı

%5 Türk

%4 İsviçreli

%3 Fransız

%14 Diğer uluslar  (51)

OKULUN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

 % Yeteri kadar aldığı doğal ışığıyla samimi, ferah ve 
modern okul

 % Hareketli şehir merkezinin kavşağında dükkanlar ve 
restoranlarla dolu Yonge ve Eglinton bölgesindedir

 % Yazım Harikaları ve Son Dakika Gelişmeleri oturumlarını 
da içeren Ücretsiz Dil Atölyeleri

 % Yerel yürüyüşleri, futbol ve müze/galeri gezilerini de 
içeren Ücretsiz Aktiviteler

 %  Ayrıca CN kulesi turunun, bir Blue Jays beysbol maçının 
ve tekne partilerinin tadını çıkarın 

 % Niagara Şelaleleri'ne, Boston, New York ve Montreal'e 
şehir dışı turları düzenlenmektedir

 % 30 yaş ve üzeri öğrenciler EC Toronto 30+’da eğitim 
görmeyi seçebilirler

Yukarıdaki aktiviteler örnektir ve duruma göre değişiklik gösterebilir.

   Toronto    Kuzey Amerika'nın dördüncü en büyük şehri olan Toronto, her biri farklı 
atmosfere sahip 240 farklı kültürdeki bölgeye ayrılarak 2.8 milyon kişiye ev sahipliği 
yapmaktadır. Şehir, unutulmaz bir deneyim sunan CN Kulesi kenar yürüyüşü, Niagara 
Şelalesi'ne günlük gezileri ve Kanada'nın 200 farklı oyun aletine sahip harikalar diyarı 
Wonderland'iyle macera arayanlar için biçilmiş bir kaftandır.

22
Derslik

14
Ortalama sınıf öğrenci 

sayısı (maks. 15)

16
Higher Score® ortalama 

sınıf öğrenci sayısı 
(maks. 18)

 330 
Kapasite

29 
Öğrenci bilgisayarı

16
Minimum yaş

EC 
TORONTO

Her yerde akıllı tahta

Ücretsiz WiFi

Bireysel çalışma 
odası

Öğrenci salonu

Cambridge, IELTS, 
TOEFL, TOEIC sınav 

merkezi

Mutfak alanı

KONAKLAMA
AİLE YANI KONAKLAMA standart , 
konfor  

YURT standart 

DAİRE standart 

YAZLIK YURT standart 

formerly
known as
LSC

UNDER THE AUSPICES OF CONESTOGA
COLLEGE IELTS TEST CENTRE

Kütüphane

Bina içi kafe

Üniversiteye Kabul 
Hizmetleri 

16-17

18-20

21-25

50+

31-40

41-50

26-30

Dışarıdan EC Toronto

Dinlenme alanı

Resepsiyon
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KURSUNUZU SEÇİN

Genel İngilizce  (20/24/30)

İş İngilizcesi (20+10)

Şehirde İngilizce (20+10)

Akademik İngilizce (20+10)

Akademik Dönem/Yıl (20/24/30)

Cambridge Sınav Hazırlık (20/30)

Higher Score® IELTS/TOEFL/TOEIC (20/24/30)

Bire Bir

Pratikte İngilizce Kariyer

Uluslararası Kariyer Gelişimi için İngilizce

İngilizce Plus:  
          Çiftlik Hayatı/Hayırsever Gönüllü programı

EC Toronto

eglin
ton ave w

yonge st

st clair ave w

bloor
 st

dupon
t st

eglinton
park

kensington
market

yonge & eglinton
subway

casa
loma

don valley
brickworks park

GREEK TOWN

town inn
suites

AGOROM

LITTLE ITALY

THE ANNEX
DISTILLERY

DISTRICT

LESLIEVILLE

eaton 
centre

don valley pkw
y

allen rd

EC

2 km
approx. 20 min walk

Distance from EC

cn tower 8km

beaches park 14km

canada’s wonderland 28km

niagara falls 140km

↓
:
;
<

Toronto'nun eşsiz manzarası

Toronto’nun keyfini çıkarırken

Niagara Şelaleleri üzerinde gökkuşağı

Sınıfta

Kayıttan itibaren EC 
Online erişimi 

Turuncu Halı 
Deneyimi

Ekstra İngilizce dil 
aktiviteleri ve atölyeler

Sosyal ve kültürel 
program 

KURSUNUZLA BİR ÜCRETSİZ 
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ULUS DAĞILIMI

YAŞ DAĞILIMI

2015/16 yılındaki öğrenci haftaları baz alınarak hazırlanmıştır.

%24 Koreli

%23 Brezilyalı

%14 İsviçreli

%8 Japon

%4 Kolombiyalı

%3 Alman

%5 Meksikalı

%5 Suudi Arabistanlı

%3 Türk

%11 Diğer uluslar  (33)

OKULUN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

 % Geniş, doğal ışık alan havadar sınıfları şehrin önde 
gelen binalarından birinde yer alır

 % Pek çok atraksiyona, mağaza ve açık hava aktivitelerine 
yürüyüş mesafesinde, şehrin merkezinde yer alır 

 % Farklı seviyelerde ekstra yardım ve konuşma seanslarını 
da içeren Ücretsiz Dil Atölyeleri

 % Film gecelerini, Amerikan futbolunu, voleybolu ve 
öğrenci partilerini de içen Ücretsiz Aktiviteler

 % Ayrıca Çin Bahçelerini, Richmond gece marketi ve çiftçi 
pazarını keşfedin 

 % Whistler, Victoria, The Rocky Mountains, Seattle ve 
Portland'a şehir dışı turları düzenlenmektedir 

Yukarıdaki aktiviteler örnektir ve duruma göre değişiklik gösterebilir.

  Vancouver   Vancouver, herkese kucak açan sıcakkanlı insanlarıyla Kuzey Amerika'nın 
en yaşanılası şehirlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Bu capcanlı kültür merkezi 
şehir, doğaseverlere muhteşem dağları ve köpüklü suları, yemyeşil yağmur ormanları 
ve keşfedilmeyi bekleyen Kuzey Amerika'nın en büyük parklarından birine ev sahipliği 
yapmaktadır.

19
Derslik

14
Ortalama sınıf öğrenci 

sayısı (maks. 15)

16
Higher Score® ortalama 

sınıf öğrenci sayısı 
(maks. 18)

 285 
Kapasite

19 
Öğrenci bilgisayarı

16
Minimum yaş

EC 
VANCOUVER

Her yerde akıllı tahta

Ücretsiz WiFi

Bireysel çalışma 
odası

Öğrenci salonu

Cambridge sınav 
merkezi

Mutfak alanı

KONAKLAMA
AİLE YANI KONAKLAMA  standart , 
konfor 

YURT standart , konfor  

Kütüphane

Üniversiteye Kabul 
Hizmetleri 

16-17

18-20

21-25

50+

31-40

41-50

26-30

Dışarıdan EC Vancouver

Dinlenme alanı

Resepsiyon



65

KURSUNUZU SEÇİN

Genel İngilizce  (20/24/30)

İş İngilizcesi (20+10)

Şehirde İngilizce (20+10)

Akademik İngilizce (20+10)

Akademik Dönem/Yıl (20/24/30)

Cambridge Sınav Hazırlık (20/30)

Higher Score IELTS/TOEFL/TOEIC (20)

Bire Bir

İngilizce Plus:  
    Çiftlik Hayatı/Hayırsever Gönüllü Programı

EC Vancouver

ho
we

 st

gr
an
vil
le 
st

bu
rr
ar
d st

sey
mo
ur

 st dunsmuir st
robson st

w hastings st

cordova st

w georgia st

GASTOWN

CHINATOWN

ROBSON
STREET

art gallery

steam
clock

portside
park

harbour
centre

seabus
terminal

canada
place

olympic
cauldron

pacific centre

orpheum
theatre

robson
square

chinese
garden400 m

approx. 5 min walk

Distance from EC

granville island 3km

stanley park 3km

whistler 120km

8
9
↑

EC 

Stanley Park’ta etkileyici totem sütunları

Sahilde günbatımı

Sınıfta

 İlgi çekici dersler

Kayıttan itibaren EC 
Online erişimi 

Turuncu Halı 
Deneyimi

Ekstra İngilizce dil 
aktiviteleri ve atölyeler

Sosyal ve kültürel 
program 

KURSUNUZLA BİR ÜCRETSİZ 
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ULUS DAĞILIMI

YAŞ DAĞILIMI

2015/16 yılındaki öğrenci haftaları baz alınarak hazırlanmıştır.

%10 Brezilyalı

%10 Türk

%9 İsviçreli

%9 İtalyan

%6 Koreli

%5 Suudi Arabistanlı

%8 Fransız

%7 Japon

%5 İspanyol

%31 Diğer uluslar  (24)

OKULUN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

 % Londra'nın rakipsiz her yere en ulaşılabilir mevkiinde, 
birinci bölgede, Euston istasyonunun hemen yanındadır 

 % Uygun fiyatlı kafesi son derece lezzetli, uluslararası ev 
yapımı yemekler servis eder

 % CV ve İş Görüşmesi Klinikleri, Üniversite ve Kariyer 
tavsiyeleri seanslarını da içeren Ücretsiz Dil Atölyeleri

 %  Parkta piknikleri, yürüyüş turlarını, diğer öğrencilerle 
Eat&Meet buluşmalarını da içeren Ücretsiz Aktiviteler

 % Ayrıca müzikallerin, Londra Dungeon'ın, Londra Eye 
dev dönme dolabının ve Madame Tussauds müzesinin 
keyfini çıkarın

 % Windsor, Stonehenge, Oxford, Bath ve Wight Adası 
şehir dışı turları düzenlenmektedir

 % 30 yaş ve üzeri öğrenciler EC Londra 30+ eğitim 
programını seçebilirler

Yukarıdaki aktiviteler örnektir ve duruma göre değişiklik gösterebilir.

   Londra    İngiltere'nin fevkalade güzellikteki başkenti, tartışmasız dünyanın en zengin kentsel 
geçmişine sahiptir. Finans ve kültürel gelişmelerin can damarı bu şehir, övünülesi dünya 
standartlarında tiyatroları, canlı müzikalleri, galerileri ve mimarisi ile enerji doludur. Yılın her günü 
sürekli yeni ve heyecan dolu etkinliklerin gerçekleştiği Londra'ya gelirken, güzel yemeklere, eğlence 
ve maceraya olan açlığınızı da beraberinizde getirin.

14
Derslik

11
Ortalama sınıf öğrenci 

sayısı (maks. 14)

 168 
 Kapasite

16 
Öğrenci bilgisayarı

16
Minimum yaş

EC 
LONDRA

Her yerde akıllı tahta

Ücretsiz WiFi

Kütüphane

Bireysel çalışma 
odası

Öğrenci salonu

Starbucks

KONAKLAMA
AİLE YANI KONAKLAMA standart  , 
konfor 

YURT konfor 

ORTAK EV standart 

YAZLIK YURT konfor 

STÜDYO DAİRE  seçkÍn  veya 

for the teaching 
of English

16-17

18-20

21-25

50+

31-40

41-50

26-30

Bina içi kafe

Dışarıdan EC Londra

Öğrenci salonu

Resepsiyon
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KURSUNUZU SEÇİN

İş İngilizcesi (20+10)

Şehirde İngilizce (20+10)

Akademik Dönem/Yıl (20/30)

Cambridge Sınav Hazırlık (20/30)

Higher Score® IELTS (30)

Bire Bir

Uluslararası Kariyer Gelişimi için İngilizce

Staj

EC Londra

euston

russell
square

king’s cross
station & shopping

the brunswick
shopping centre

st pancras
station

leicester
square

oxford
circus

british
museum

oxford street

st paul’s
cathedral

regent’s
park

river thames

WEST END

COVENT
GARDEN

SOHO

eversholt st

tottenham court rd

regent st

eust
on rd

holborn

king ’s cross  rd

high holborn

From EC by underground

camden town 9 min

piccadilly circus 14 min

buckingham palace 18 min

london eye 22 min

brick lane 22 min

↑
<
↓
↓
→

EC

charlotte st

500 m
approx. 6 min walk

Kayıttan itibaren EC 
Online erişimi

Turuncu Halı 
Deneyimi

Ekstra İngilizce dil 
aktiviteleri ve atölyeler

Sosyal ve kültürel 
program 

Ders kitabı

Piccadilly Circus’ta Birleşik Krallık bayrakları

Dışarıdan Parlemento Binası görünümü

Bilgisayar alanı

Sınıfta

KURSUNUZLA  
BİR ÜCRETSİZ 
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ULUS DAĞILIMI

YAŞ DAĞILIMI

2015/16 yılındaki öğrenci haftaları baz alınarak hazırlanmıştır.

%17 Suudi Arabistanlı

%11 Koreli

%11 İsviçreli

%9 Türk

%6 İtalyan

%4 Kolombiyalı

%8 Japon

%7 Brezilyalı

%3 Rus

%24 Diğer uluslar  (34)

OKULUN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

 % Tren istasyonuna, kapalı çarşısına ve Bodleian 
kütüphanesine yakın bir konumdadır 

 % Görkemli Oxford Üniversitesi binaları arasında yer 
almaktadır

 % Öğrencilerin ihtiyaçlarına göre düzenlenen esnek 
seansları da içeren Ücretsiz Dil Atölyeleri

 % Disko, akşamüzeri filmleri ve gönüllü faaliyetleri de 
içeren Ücretsiz Aktiviteler

 % Ayrıca Stonehenge ve Harry Potter'ı daha da 
keşfedeceğiniz WB Stüdyoları turlarının keyfini çıkarın

 % Londra, Manchester, İrlanda, Brighton ve Paris'e şehir 
dışı turları düzenlenmektedir

Yukarıdaki aktiviteler örnektir ve duruma göre değişiklik gösterebilir.

   Oxford     Klasik İngiliz geleneğini, akademi çevreyi ve üstünlüğünü yaşayın. Bu dünyanın önde 
gelen üniversite kenti, çarpıcı klasik mimari ile bezenmiştir. Şehir, öğrencilerin çalışmalarına hak 
ettikleri molayı vererek dinlenecekleri geleneksel publar ve kafelerle doludur. Eğer gerçekten 
öğrenmeye ilham katan bir şehir arıyorsanız, Oxford doğru adres!

15
Derslik

12
Ortalama sınıf öğrenci 

sayısı (maks. 15)

 204 
Kapasite

17 
Öğrenci bilgisayarı

16
Minimum yaş

EC 
OXFORD

Her yerde akıllı tahta

Ücretsiz WiFi

Kütüphane

Bireysel çalışma 
odası

Öğrenci salonu

KONAKLAMA
AİLE YANI KONAKLAMA standart ,  

konfor  

STÜDYOLAR konfor 

YAZLIK YURT  standart 

for the teaching 
of English

Mutfak alanı

16-17

18-20

21-25

50+

31-40

41-50

26-30

Dışarıdan EC Oxford

Öğrenci salonunda bilardo masası

Resepsiyon
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KURSUNUZU SEÇİN

Genel İngilizce (20/30)

İş İngilizcesi (20+10)

Şehirde İngilizce (20+10)

Akademik Dönem/Yıl (20/30)

Higher Score® IELTS (30)

Bire Bir

Staj

EC Oxford

EC 

worcester
college lake

covered market &
clarendon centre

oxford
botanic gardencorpus christi

college

central
library

bodleian
library

odeon
cinema

mansfield
college

pitt rivers
museum

university
college

magdalen
college

oxford university museum
of natural history

museum of history
of science

ashmolean museum
of art & archaeology

radcliffe
camera

christ church
college

trinity
college

oxford university
press

balliol
college

high st

queen
 st

park end st

beaumont st

oxford
station

From EC

oxford university parks
13 min walk

london
1 hr by train

:
←

300 m
approx. 2½ min walk

Nehirde sandallar

Oxford Üniversitesi bahçelerinde gezinti

Radcliffe Camera binası

Sınıfta

Kayıttan itibaren EC 
Online erişimi

Turuncu Halı 
Deneyimi

Ekstra İngilizce dil 
aktiviteleri ve atölyeler

Sosyal ve kültürel 
program 

Ders kitabı

KURSUNUZLA  
BİR ÜCRETSİZ 
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ULUS DAĞILIMI

YAŞ DAĞILIMI

2015/16 yılındaki öğrenci haftaları baz alınarak hazırlanmıştır.

%13 İtalyan

%10 Koreli

%7 Türk

%7 İsviçreli

%6 Fransız

%6 Kolombiyalı

%6 Suudi Arabistanlı

%6 İspanyol

%6 Brezilyalı 

%33 Diğer uluslar  (44)

OKULUN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

 % Cambridge'in merkezinde yer alan ve yalnızca İngilizce 
eğitimi veren okullarından biridir

 % Cambridge'in ana alışveriş alanının hemen yanında, 
son derece modern bir binada yer almaktadır

 % Tartışma Kulübü, İngiliz Kültürü, Güncel Gelişmeler ve 
CV Becerilerini de içeren Ücretsiz Dil Atölyeleri

 % Kano, tenis, yaz barbeküsü ve yerel müze ve galeri 
gezintilerini de içeren Ücretsiz Aktiviteler

 % Ayrıca West End müzikallerine turların da keyfini çıkarın 

 % Oxford, Canterbury, Brighton, Windsor Kalesi, 
Edinburgh ve Londra'ya şehir dışı turları 
düzenlenmektedir.

Yukarıdaki aktiviteler örnektir ve duruma göre değişiklik gösterebilir.

  Cambridge     Sayısız başbakanların, şairlerin, bilim adamlarının ve yazarların çıktığı şehir 
olarak Cambridge, yaratıcı ve akademik başarılarla dolu olduğunu adeta kanıtlamaktadır. 
Öğrencilik hayatına, çarpıcı mimarisi ve bahçeleriyle cennet gibi bir ortam sunan Cambridge'te 
ister Cam nehrinde sandalla gezinti yapın, ister uzun bir çalışma gününün ardından pek çok 
tarihi pubtan birine uğrayın, burada her zaman yapacak tatmin edici bir şeyler bulacaksınız.

14
Derslik

12
Ortalama sınıf öğrenci 

sayısı (maks. 14)

 203 
Kapasite

20
Öğrenci bilgisayarı

16
Minimum yaş

EC 
CAMBRIDGE

Her yerde akıllı tahta

Ücretsiz WiFi

Kütüphane

Bireysel çalışma 
odası

Öğrenci salonu

KONAKLAMA
AİLE YANI KONAKLAMA  standart , 

konfor  

ÖĞRENCİ EVİ  standart  , seçkÍn 

YAZLIK YURT  konfor 

for the teaching 
of English

16-17

18-20

21-25

50+

31-40

41-50

26-30

Resepsiyon Dışarıdan EC Cambridge

Öğrenci salonu
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KURSUNUZU SEÇİN

Genel İngilizce  (20/30)

İş İngilizcesi (20+10)

Şehirde İngilizce (20+10)

Akademik Dönem/Yıl (20/30)

Cambridge Sınav Hazırlık (30)

Higher Score® IELTS (30)

Bire Bir

Staj

EC Cambridge

great
court

saint john’s
college

sidney st

jesus ln

king st

mark
et s

t

↓
 ↓
↓

ri
ve
r 
ca

m ki
n g

’s 
pa
ra

de

200 m

approx. 2½ min walk

From EC

fitzwilliam museum
8 min on foot

cambridge university
botanic garden

17 min on foot

london
40 min by train

EC 

queen’s
college

king’s
college

jesus
college

christ’s pieces
park

THE BACKS

adc
theatre

parker’s piece 
park

cambridge
arts theatre

christ’s
college

grand arcade
shopping centre

jesus ln

king st

From EC

fitzwilliam museum
20 min on foot

cambridge university
botanic garden
24 min on foot

london
40 min by train

ki
ng

’s 
pa
ra

de

the grafton 
centre

parkside

ea
st

 ro
ad

mumford 
theatre

anglia ruskin 
university

newmarket
 road

Emmanuel Kolej Şapeli

Tarihi şehir merkezinde gezinti

Akıllı tahtayı kullanan bir öğrenci

Sınıfta

Kayıttan itibaren EC 
Online erişimi

Turuncu Halı 
Deneyimi

Ekstra İngilizce dil 
aktiviteleri ve atölyeler

Sosyal ve kültürel 
program 

Ders kitabı

KURSUNUZLA  
BİR ÜCRETSİZ 
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ULUS DAĞILIMI

YAŞ DAĞILIMI

2015/16 yılındaki öğrenci haftaları baz alınarak hazırlanmıştır.

%18 Suudi Arabistanlı

%13 İsviçreli

%9 Koreli

%9 Türk

%5 Fransız

%4 Brezilyalı

%7 İtalyan

%6 İspanyol

%3 Kolombiyalı

%26 Diğer uluslar  (51)

OKULUN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

 % Bu aydınlık, stil sahibi modern okul, şehrin merkezinde 
ve tüm atraksiyonlara yakın bir konumdadır

 % Deniz kıyısının karşısında ve ikonik Brighton Pier'ine 
sadece bir kaç dakika uzaklıktadır

 % CV Kliniği ve Konuşma seanslarını da içeren Ücretsiz 
Dil Atölyeleri

 %  Bölgede yürüyüş turlarını, yoga, plaj voleybolu ve 
öğrenci partilerini de içeren Ücretsiz Aktiviteler

 % Ayrıca Londra tiyatrolarının, futbol maçlarının, lazer tag 
oyunlarının ve bowling'in keyfini çıkarın

 % Oxford, Cambridge, Wight Adası ve Stonehenge turları 
düzenlenmektedir

Yukarıdaki aktiviteler örnektir ve duruma göre değişiklik gösterebilir.

   Brighton    Bir sahil şehri olan Brighton, İngiltere'nin en benzersiz ve renkli adreslerinden biridir. 
Şezlonglarla süslenmiş çakıl taşı plajı ve havadaki taze balık ve patates kızartması kokusuyla bu 
şehir, rahatlıkla yürüme mesafesinde olan sayısız gece kulübü, pubları, sinemaları, mağazaları ve 
lunaparkıyla çok uzun süredir eğlencenin başkentidir.

17
Derslik

13
Ortalama sınıf öğrenci 

sayısı (maks. 15)

 235 
Kapasite

28 
Öğrenci bilgisayarı

16
Minimum yaş

EC 
BRIGHTON

Her yerde akıllı tahta

Ücretsiz WiFi

Kütüphane

Bireysel çalışma 
odası

Öğrenci salonu

KONAKLAMA
AİLE YANI KONAKLAMA  standart  , 

konfor 

ÖĞRENCI EVİ standart , konfor , seçkÍn

YAZLIK YURT standart 

for the teaching 
of English

16-17

18-20

21-25

50+

31-40

41-50

26-30

Resepsiyon Dışarıdan EC Brighton

Öğrenci salonu
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KURSUNUZU SEÇİN

Genel İngilizce (20/30)

İş İngilizcesi (20+10)

Şehirde İngilizce (20+10)

Akademik Dönem/Yıl (20/30)

Cambridge Sınav Hazırlık (20/30)

Higher Score® IELTS (30)

Bire Bir

Staj

EC Brighton 

w
es
t s

t

m
an

ch
es
te
r 
st

edward st

king’s rd

prince albert st

brighton
pier

brighton
wheel

brighton
beach

coach
station sealife

centre

royal
pavilion

old steine 
transport hub

theatre
royal brighton museum

& art gallery

THE LANES

churchill square
shopping centre

the brighton
centre

grand
hotel

grand junction rd

EC 

200 m
approx. 2½ min walk

From EC

brighton station
15 min walk

west pier & hove
15 min walk

brighton marina
25 min walk

london
51 min by train

<
←
→
↑

Ünlü Brighton Pier

Sahilde yürüyüş

Brighton Pavilion

Sınıfta

Kayıttan itibaren EC 
Online erişimi

Turuncu Halı 
Deneyimi

Ekstra İngilizce dil 
aktiviteleri ve atölyeler

Sosyal ve kültürel 
program 

Ders kitabı

KURSUNUZLA  
BİR ÜCRETSİZ 
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ULUS DAĞILIMI

YAŞ DAĞILIMI

2015/16 yılındaki öğrenci haftaları baz alınarak hazırlanmıştır.

%14 Suudi Arabistanlı

%13 İspanyol

%11 İsviçreli

%10 Koreli

%6 Kolombiyalı

%4 Kuveytli

%9 Türk

%9 İtalyan

%3 Lübnanlı

%21 Diğer uluslar  (36)

OKULUN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

 % Okul, şehrin göbeğindeki yeşil bir cennet olan, 
yapraklarla bezeli Queen Meydanı'nda yer almaktadır

 % Geniş ve aydınlık bu modern okul, heyecan verici ve 
canlı ortak alanlara sahiptir 

 % Yerel tarih derslerini ve konuşma kulüplerini de içeren 
Ücretsiz Dil Atölyeleri

 % Liman bölgesi turlarını, bölge yürüyüş gezilerini ve 
kariyer tavsiyelerini de içeren Ücretsiz Aktiviteler

 % Ayrıca tekne partilerinin, mini golf, yoga ve iç mekan 
tırmanış sporunun keyfini çıkarın.

 % Oxford, Glastonbury, Stonehenge, Bath ve Cardiff şehir 
turları düzenlenmektir

Yukarıdaki aktiviteler örnektir ve duruma göre değişiklik gösterebilir.

   Bristol     Ünlü sokak sanatçısı Banksy'nin doğum yeri olan ve dünyaca ünlü sıcak hava 
balonu festivaline ev sahipliği yapan Bristol, eklektik kültür karışımını, yaratıcılığı ve geleneksel 
İngilizliliği bir arada sunar. Bristol son zamanlarda Britanya'nın en yaşanılır şehri unvanını almış, 
tamamen yemyeşil kaplı kırsal bölgesi ile de ülkenin tarihte ilk Avrupa 'Yeşil Başkent'i ödülüne 
layık görülmüştür.

18
Derslik

12
Ortalama sınıf öğrenci 

sayısı (maks. 14)

 191 
Kapasite

21 
Öğrenci bilgisayarı

16
Minimum yaş

EC 
BRISTOL

Her yerde akıllı tahta

Ücretsiz WiFi

Kütüphane

Bireysel çalışma 
odası

Öğrenci salonu

KONAKLAMA
AİLE YANI KONAKLAMA  standart , 

konfor  

ÖĞRENCİ EVİ konfor 

‘TWODIO’ DAİRE standart 

STÜDYO DAİRE konfor 

for the teaching 
of English

16-17

18-20

21-25

50+

31-40

41-50

26-30

Resepsiyon Dışarıdan EC Bristol

Öğrenci salonu
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KURSUNUZU SEÇİN
Genel İngilizce (20/30)

İş İngilizcesi (20+10)

Şehirde İngilizce (20+10)

Akademik Dönem/Yıl (20/30)

Cambridge Sınav Hazırlık (30)

Higher Score® IELTS (30)

Bire Bir

Staj

EC Bristol 

at-bristol
museum

bristol old vic
theatrewatershed 

media centre

cabot
tower
brandon hill 
nature park

bristol
cathedral

university of
bristol

the galleries
shopping centre

st nicolas
market

st mary redcliffe
church

arnolfini
arts centre

queen
square

cabot circus
shopping centre

castle 
park

baldwin stcollege green

floating harb
ou

r

EC 

400 m
approx. 5 min walk

From EC

bristol zoo gardens
35 min walk

clifton suspension bridge
36 min walk

bath
30 min by train

stonehenge
1 hr 20 min by car

london
2 hr by train

:
←
<
<
→

ss great britain

aquarium

hippodrome
theatre

cinema

colston hallo2 academy

Yeşil kırsal alanı ve Clifton asma köprüsü

Bristol etrafında yürüyüş

Sınıfta

Öğrenciler işlerine sıkı çalışıyor 

Kayıttan itibaren EC 
Online erişimi

Turuncu Halı 
Deneyimi

Ekstra İngilizce dil 
aktiviteleri ve atölyeler

Sosyal ve kültürel 
program 

Ders kitabı

KURSUNUZLA  
BİR ÜCRETSİZ 
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ULUS DAĞILIMI

YAŞ DAĞILIMI

2015/16 yılındaki öğrenci haftaları baz alınarak hazırlanmıştır.

%24 Suudi Arabistanlı

%13 Kolombiyalı

%9 Kuveytli

%8 Brezilyalı

%5 İspanyol

%4 İtalyan

%6 Türk

%6 İsviçreli

%3 Lübnanlı

%22 Diğer uluslar  (31)

OKULUN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

 % Özel olarak tasarlanmış bu butik okul, şehrin lokal 
kültürünü yansıtmaktadır

 % Şehrin tam kalbinde, Manchester Piccadilly tren 
istasyonuna sadece bir kaç dakikalık uzaklıktadır

 % IELTS derslerini, CV Kliniklerini ve Kahvaltı Kulübünü de 
içeren Ücretsiz Dil Atölyeleri

 % Ulusal Futbol Müzesi'ne turları, film gecelerini ve 
salsayı da içeren Ücretsiz Aktiviteler 

 % Ayrıca bir Manchester United veya Manchester City 
maçının ve yerel müzik etkinliklerinin tadını çıkarın

 % Liverpool, Blackpool ve Lake District göller bölgesine 
turlar düzenlenmektedir

Yukarıdaki aktiviteler örnektir ve duruma göre değişiklik gösterebilir.

   Manchester    Britanya'nın endüstri devriminde anahtar rol oynamış Manchester bugün 
yeniliklerle, sanat ve kültürle dopdolu, canlı bir metropoldür. Bu kırmızı tuğlalarıyla ünlü 
şehir, havalı mahallelere ve sıcakkanlı, samimi yerel halka ev sahipliği yapmaktadır. Futbol 
Manchester'ın kanında vardır: 2 büyük takımı, dünya kalitesinde yetiştirdiği sporcuları ile burada 
maç havasına girmemek nerdeyse imkansızdır.

9
Derslik

12
Ortalama sınıf öğrenci 

sayısı (maks. 15)

 135 
Kapasite

18 
Öğrenci bilgisayarı

16
Minimum yaş

EC 
MANCHESTER

Her yerde akıllı tahta

Ücretsiz WiFi

Kütüphane

Bireysel çalışma 
odası

Öğrenci salonu

KONAKLAMA 
AİLE YANI KONAKLAMA  standart , 
konfor  

STÜDYO DAİRE seçkÍn 

YAZLIK YURT standart 

for the teaching 
of English

16-17

18-20

21-25

50+

31-40

41-50

26-30

Resepsiyon Dışarıdan EC Manchester

Toplanma alanı
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KURSUNUZU SEÇİN

Genel İngilizce  (20/30)

İş İngilizcesi (20+10)

Şehirde İngilizce (20+10)

Akademik Dönem/Yıl (20/30)

Cambridge Sınav Hazırlık (30)

Higher Score® IELTS (30)

Bire Bir

EC Manchester 

EC 

manchester visitor
information centre

arndale
shopping
centreroyal

exchange
theatre

pomphouse
people’s history

museum

university of 
manchester

manchester central
convention complex

piccadilly
gardens

manchester
piccadilly

station

manchester
art gallery

museum of
science & industry

town hall

central library chinatown

northern
quarter

100 m
approx. 1¼ min walk

can
al 
st

From EC

manchester united
football ground

10 min by train

rusholme
7 min by taxi

the printworks
15 min walk

salford quays
10 min by taxi

whit
wor

th st

po
rtl

an
d st aytoun st

chorlton st

princess st

oxford stal
bio

n s
t

fo
un
ta
in

 st

bridge st

de
an

sg
at
e

liverpool rd

Manchester'ın canlı kanal bölgesi

Şehir merkezinde gezinti

Ulusal Futbol Müzesi

Sınıfta

Kayıttan itibaren EC 
Online erişimi

Turuncu Halı 
Deneyimi

Ekstra İngilizce dil 
aktiviteleri ve atölyeler

Sosyal ve kültürel 
program 

Ders kitabı

KURSUNUZLA  
BİR ÜCRETSİZ 
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ULUS DAĞILIMI

YAŞ DAĞILIMI

2015/16 yılındaki öğrenci haftaları baz alınarak hazırlanmıştır.

%12 Brezilyalı

%10 Fransız

%9 Rus

%9 Japon

%6 Kolombiyalı

%5 İsviçreli

%8 Türk

%8 İtalyan

%5 Lübnanlı

%28 Diğer uluslar  (28)

OKULUN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

 % St Julian’s adasında, eğlencenin başkentinde yer 
almaktadır 

 %  Kariyer oturumlarını, dilbilgisi kliniklerini ve Sohbet 
Kafe'yi de içeren Ücretsiz Dil Atölyeleri

 % Karaoke gecelerini, partileri ve yerel gece hayatı 
bölgelerine gezileri de içeren Ücretsiz Aktiviteler

 % Ayrıca rıhtımda tekne gezilerinin, Mdina ve Valetta 
turunun ve dünyanın en eski tapınak ziyaretlerinin 
keyfini çıkarın

 % Kardeş adalar Comino ve Gozo turları da 
düzenlenmektedir

 % İş İngilizcesi Mini Grup ve Mini Grup sınıf en fazla 
öğrenci sayısı 6’dır 

 % 30 yaş ve üzeri üstü öğrenciler EC Malta 30+’da eğitim 
görmeyi seçebilirler

Yukarıdaki aktiviteler örnektir ve duruma göre değişiklik gösterebilir.

   Malta    Güneşin öptüğü 3 adadan oluşan Malta, Akdeniz'in incisi olarak da bilinir. Sayısız 
kumsalı, kristal mavisi denizi, rahat ortamıyla cennet bir köşe sunan Malta, hem dinlence hem 
eğlence için mükemmel bir adrestir. Malta, büyüleyici şehir surları ve yüzyılların eşsiz kültürünü 
yansıtan müzeleri ile de adeta tarihe bulanmıştır. 

42
Derslik

10
Ortalama sınıf öğrenci 

sayısı (maks. 12)

Mini Grup maks.  6

468 
Kapasite

15 
Öğrenci bilgisayarı

16
Minimum yaş

23
İş İngilizcesi Mini Grup 

Minimum yaş 

EC 
MALTA

Her yerde akıllı tahta

Ücretsiz WiFi

Kütüphane

Bireysel çalışma 
odası

Öğrenci salonu

KONAKLAMA
AİLE YANI KONAKLAMA  standart , konfor 

ORTAK DAİRE standart , konfor , seçkÍn

TEK YATAKLI DAİRE konfor  

YAZLIK ORTAK DAİRE standart 

 Bina içi kafe

Açık hava teras

16-17

18-20

21-25

50+

31-40

41-50

26-30

Resepsiyon Dışarıdan EC Malta

Teras keyfi
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KURSUNUZU SEÇİN

Genel İngilizce  (20/30)

İş İngilizcesi (20+10)

Şehirde İngilizce (20+10)

Mini Grup/İş İngilizcesi Mini Grup (20/30)

Akademik Dönem/Yıl (20/30)

Cambridge Sınav Hazırlık (20/30)

Higher Score® IELTS/TOEFL (30)

Club 50+ (20)

Bire Bir

Staj

İngilizce Plus: Dalış

EC Malta

blue
grotto

valletta

waterpark

sliema

mellieha bay
beach

mosta
dome

st julian’s

malta

three cities

golden bay
beach

blue
lagoon

GOZO

COMINO

MALTA

mdina

5 km

EC 

From Malta by ferry

sicily 90 min ↑

Kayıttan itibaren EC 
Online erişimi

Turuncu Halı 
Deneyimi

Ekstra İngilizce dil 
aktiviteleri ve atölyeler

Sosyal ve kültürel 
program 

Ders kitabı

Sahil kulübü 
üyeliği

Havaalanı transferleri
(kurs ve konaklama kaydı 

yapıldığı takdirde)

Tarihi Valletta, Akdeniz’in incisi

Golden Koyu’nda muhteşem bir gün

Tepeden göz alıcı Blue Lagoon 

Sınıfta

KURSUNUZLA  
BİR ÜCRETSİZ 
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ULUS DAĞILIMI

YAŞ DAĞILIMI

2015/16 yılındaki öğrenci haftaları baz alınarak hazırlanmıştır.

%19 Lübnanlı

%13 Brezilyalı

%12 İsviçreli

%9 Türk

%7 Angolan

%3 Fransız

%8 Yemeni

%8 Suudi Arabistanlı

%2 İranlı

%19 Diğer uluslar  (43)

OKULUN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

 % Şehrin merkezindeki Long Caddesi'ne oldukça yakın ve 
ünlü V&A rıhtımına bir kaç blok ötede yer almaktadır

 % Renkli bir atmosferi olan Cape Town'un taze ve modern 
havası bu çok güzel okula yansımıştır

 % Dinleme ve yazma pratikleri seanslarını da içeren 
Ücretsiz Dil Atölyeleri 

 % Bo-Kaap Pazarı, Lion's Head ve şehir yürüyüşlerini de 
içeren Ücretsiz Aktiviteler

 % Ayrıca Cape Point ziyaretinin ve yerel bir kasaba olan 
Cape of Good Hope turunun keyfini çıkarın

 % Safari turları ve şarap gezileri mevcuttur

Yukarıdaki aktiviteler örnektir ve duruma göre değişiklik gösterebilir.

   Cape Town     Nefes kesici doğa manzaraları ve her köşesinde barındırdığı maceralarla 
Güney Afrika'nın incisi bu göz alıcı 'Ana Şehir', son zamanlarda New York Times ve 
Telegraph gazetelerince dünyada ziyaret edilmesi gereken en mükemmel yer olarak 
gösterildi. Dünyanın yedi yeni doğal harikasından biri olan Table Dağı, hayatın farklı 
kesimlerinden insanların barış içinde yaşadığı bu çok kültürlü şehre tepeden bakmaktadır. 

12
Derslik

12
Ortalama sınıf öğrenci 

sayısı (maks. 15)

180 
Kapasite

10 
Öğrenci bilgisayarı

16
Minimum yaş

EC 
CAPE TOWN

Her yerde akıllı tahta

Ücretsiz WiFi

Kütüphane

Bireysel çalışma 
odası

Öğrenci salonu

KONAKLAMA
AİLE YANI KONAKLAMA  standart , 
konfor  

ÖĞRENCİ EVİ standart , konfor  

16-17

18-20

21-25

50+

31-40

41-50

26-30

Cambridge sınav 
merkezi

Resepsiyon EC Cape Town dış görünüm

Bireysel çalışma odası



81

KURSUNUZU SEÇİN

Genel İngilizce  (20/30)

İş İngilizcesi (20+10)

Şehirde İngilizce (20+10)

Akademik Dönem/Yıl (20/30)

Cambridge Sınav Hazırlık (20/30)

Higher Score® IELTS (30)

Bire Bir

Staj

İngilizce Plus: Safari

EC Cape Town

v&a
waterfront

imax

clifton
beaches

signal
hill

kirstenbosch
botanical gardens

sa national gallery

company
gardens

cape town tandem paragliding

castle of
good hope

greenmarket square
south african

museum

two oceans
aquarium

cape town
stadium

bo kaap
museum

 br
ee 
st

bu
ite
ng
ra
ch
t s
tma
in 
rd

hig
h l

ev
el

 rd

strand st

bea
ch rd

600 m
approx. 7 min walk

From EC

access park
outlet stores
12 min by car

langa township
14 min by car

ostrich ranch
25 min by car

spier wine farm
33 min by car

robben island
37 min by ferry

table mountain
14 min by car

:
:
;
→
↑
↓

EC 

Kayıttan itibaren 
EC Online erişimi

Turuncu Halı 
Deneyimi

Ders kitabı

Ekstra İngilizce 
dil aktiviteleri ve 

atölyeler

Sosyal ve kültürel 
program 

Havaalanı transferleri 
(kurs ve konaklama kaydı 
yapıldığı takdirde)

Gözalıcı Cape Town’a tepeden bakış

Kumsalda futbol

Harika Afrika filleri

Sınıfta

KURSUNUZLA BİR ÜCRETSİZ 
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Bizimle yolculuk ederken ve çalışırken kendinizi 
güvende hissedebilmeniz için güvenilir bir 
sigorta sağlayıcısı ile özel bir sigorta poliçesi 
oluşturduk.

Ortağımız guard.me, Language Travel Dergisi'nin En 
İyi Uluslararası Sigorta Sağlayıcısı Ödülüne beş kez 
layık görülmüştür ve "Super Star Status" sahibi tek 
sigorta sağlayıcısıdır.

Bu özel poliçe, yetişkin kursları için yurt dışına 
seyahat eden öğrencilerimizin özel ihtiyaçlarına 
uygun olarak tasarlanmış olup, tüm merkezlerimiz 
için son derece iyi seviyede hizmet sunmaktadır. 

Kayıt oldukça basittir; kursunuzu ayarlarken aynı 
anda sigorta kaydı da yaptırabilirsiniz. EC’ye vardığınız 
zaman guard.me’den sigorta poliçe onayınızı ve 
sigorta poliçe kartınızı alacaksınız.. 

Aynı zamanda poliçe detaylarınıza istediğiniz 
zaman ulaşabilmeniz amacıyla cep telefonunuza 
indirebileceğiniz bir aplikasyon da mevcuttur. 

Poliçe belgeniz 13 farklı dilde size sunulur; böylece 
tümüyle anlaşılabilirdir. Hak talebinde bulunmanız 
gereken talihsiz bir durumda farklı dillerde sizinle 
iletişime geçecek olan guard.me ekibi tarafından en 
yüksek seviyede destek göreceksiniz.

Sigorta kapsamı gideceğiniz ülkeye göre ufak 
farklılıklar gösterir:

ABD VE GÜNEY AFRİKA   
ABD ve Güney Afrika sigortamız size, kazalar ve 
acil hastalıklar için 2 milyon dolara kadar güvence 
sağlamaktadır. Bu sigorta seçeneğini seçmeseniz 
dahi, ABD'de eğitim görmek için kanunen bir sağlık 
sigortasına sahip olmanız gerektiğini unutmayın. Bu 
sigorta poliçesi ile bir ek ödeme veya ilave sigortaya 
ihtiyacınız yoktur.

KANADA   
Bu sigorta poliçesi kazalar ve acil hastalıklar için 
2 milyon dolara kadar güvence sağlayacaktır. Bu 
sigorta poliçesi ile bir ek ödeme veya ilave sigortaya 
ihtiyacınız yoktur. 

İNGİLTERE VE MALTA  
İngiltere veya Malta'da öğrenim görüyorsanız 
sigortanız sizin için kazaları ve acil hastalıkları 10 
milyon pound/avroya kadar, ve buna ek olarak Avrupa 
Ekonomik Alanı (EEA) dâhilinde seyahatinizi iptal 
etme veya yarıda kesme durumlarında da 7.500 avroya 
kadar güvence sağlar. Bu sigorta poliçesi ile bir ek 
ödemeye veya ilave sigortaya ihtiyacınız yoktur.

Şartlar ve Koşullara ek olarak daha ayrıntılı bilgi için 
lütfen www.guard.me adresini ziyaret edin. 

ÖĞRENCİ 
SİGORTASI
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Faneuil Hall, Boston
Özgürlük Heykeli, New York

Washington Anıtı, Washington, DC
Golden Gate Köprüsü, San Francisco

Palmiye ağaçları, San Diego
Hollywood işareti, Los Angeles

Flamingo, Miami
Biosphere, Montreal

CN Kulesi, Toronto
Stanley Park totem sütunu, Vancouver

Parleo binası, Londra
İki katlı otobüs, Londra

Sandalla gezinti, Cambridge
Headington Shark, Oxford
King’s College, Cambridge

Brighton Pier, Brighton
Sıcak hava balonu, Bristol

Manchester Curve Köprüsü, Manchester
Futbol, Manchester

Valletta, Malta
Luzzu teknesi, Malta

Table Dağı, Cape Town
Penguen, Cape Town

İnteraktif beyaz tahtalar
Gerçek sonuçlar
Şehirde İngilizce

İngilizce ve Uluslararası Kariyer Gelişimi
Gülümse!

Turuncu Halı Deneyimi
EC Online

30+ Deneyimi
Genç Öğrenciler 
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