
 

YABANCI DİL ÖĞRENMEK İÇİN 5 SEBEP 

 

 

Fırsatlar dünyasına açılın! 
İster uluslararası iş ortamlarında kariyer kovalamayı, isterseniz en iyi üniversitelerden kabul almayı 
hedefleyin, İngilizce bilgisi her zaman dönüştürücüdür. Çoğu uluslararası kuruluş yabancı dili öz 
geçmişinizdeki temel unsurlardan biri olarak görür ve iş ilanlarında size çoğunlukla bir gereklilik olarak 
sunulur. 

Dünyayı kolaylıkla keşfedin! 
Bazı insanlar fotoğraf makineleri veya rehberleri olmadan seyahat etmez. Bazıları ise yabancı dilin en 
kullanışlı seyahat arkadaşları olduğuna inanır, her zaman işinize yarar ve diğer gezginlerle 
sosyalleşmenize yardımcı olur. 

Zihninizi geliştirin! 
Dil öğrenmenin beyniniz için iyi olduğunu biliyor muydunuz? Birden fazla dil konuşan kişiler çoklu 
görevleri yapma, problem çözme ve olayları farklı açılardan görme konusunda daha başarılıdır. Hatta 
araştırmalar, "Çok dilli bir beynin; daha hızlı, belirsizlikle daha iyi baş edebilen, çelişkileri daha kolay 
çözebilen ve dahası Alzheimer veya diğer bunama belirtilerine dirençli olduğunu," göstermektedir. 

Yeni arkadaşlar edinin! 
Dil okulunda etrafınızda daima dünyanın dört bir yanından kişiler olacak. Farklı kültürlere ve hayat 
tarzlarına açık olacaksınız. Arkadaşlar edinecek, bağlantılar kuracak ve nihayetinde dilden daha fazlasını 
edineceksiniz; dünyayı öğrenecek ve gerçek bir dünya vatandaşı olacaksınız. 

Dünyanın bir parçası olun! 
Küreselleşme, popüler kültürün farklı dillerini dünyanın her köşesine kadar götürdü ve siz de bunun bir 
parçası olabilirsiniz. 

 

 

NEDEN YURT DIŞINDA ÖĞRENMELİSİNİZ? 

 

 

Her yıl binlerce öğrenci çantalarını alıp, sevdiklerine el sallayıp farklı bir dil konuşulan bir ülkeye doğru 
yol alıyor. Peki neden? Neden yurt dışında öğrenmek, ülkenizde öğrenmekten çok daha faydalı?  

Profesyonel sınıf öğretimi 
Sınıfa girdiğiniz andan itibaren sadece yabancı dille iletişim kuracaksınız. Öğretmeniniz anadili öğrenmek 
istediğiniz dil olan, tam donanımlı ve farklı seviyeden ve milliyetten kişilere dil öğretme konusunda 
deneyimli biri olacak.  

Yabancı dilde sosyalleşin 
Sınıf dışındaki hayatınızda - alışverişe, gezmeye veya yemek yemeğe gittiğinizde -  tonlama, söyleyiş, 
konuşma dili ve sözel olmayan beden dili hallerine maruz kalacaksınız. Öğretmenleriniz ne kadar iyi 
olursa olsun, tüm bunları anlamak sokaklarda, dükkânlarda ve kumsalda farklı insanlarla konuşarak çok 
daha kolay olacak. 

Yabancı dil konuşan ortamlarda konaklayın 
Yabancı dil öğrencisi olarak, konaklama için birçok seçeneğiniz var. Hepsinde de sabahtan akşama kadar 
yabancı dilde pratik yapma şansınız var. Seçeceğiniz rotaya göre, çoğu okul kişisel ve yaşama dair bir 
tecrübe yaşayabileceğiniz samimi aile yanı konaklamalar sunmakta. Konforlu ve samimi bir ortamın ve 
ev yapımı yemeklerin tadını çıkarırken yabancı dili doğal bir ortamda kullanacaksınız. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GİDİLECEK YER NASIL SEÇİLİR? 

 

Dünya keşfedilecek yerlerle dolu. Arkanıza yaslanıp fırsat kapılarının sizin 
için açılmasını beklemeyin. Anahtar ellerinizde. Sakın bunun için fazla 

yaşlı veya meşgul olduğunuzu söylemeyin. Biliyorsunuz ki bunu yapmayı 
istiyorsunuz! 

Her rota size özel bir tecrübe taşır, kim olursanız olun, ne yaparsanız 
yapın, ne isterseniz isteyin, herkes için gidilecek harika bir yer mutlaka 

vardır. Bu tamamen ne tür bir gezgin olduğunuzla ilişkilidir… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NASIL BİR GEZGİNSİNİZ? 

Kültür Sever 

 

Kültürel şeylerden büyüleniyorsanız, arkadaşlarınız sizi tanımlamak "kitap kurdu" gibi tanımlamalar 
kullanıyorsa, yeni bir kitabın, müze ziyaretinin veya edebi bir filmin cazibesine karşı koyamıyorsanız siz 
bir kültür seversiniz. 

Oxford, Harry Potter serisinin filme çekildiği yerdir. C. S Lewis'in, JRR Tolkien ile vakit geçirip 
sokaklarında dolaştığı şehir. Neden harika sokaklarda veya Oxford Kanalı'nda sandalla dolaşırken "Alice 
Harikalar Diyarında"yı yazdığı günlerde Lewis Carroll olmanın nasıl bir şey olabileceğini hayal 
etmiyorsunuz? 

Eğer Oxford dışında ama benzer bir yeri görmek istiyorsanız, neden Cambridge'e bir bilet almıyorsunuz? 
Bu tablovari kent tamamen mimari, tarih ve gelenekten oluşuyor. Dünyanın en iyi üniversitelerinden 
birine ev sahipliği yapıyor, burada eski kolejleri, bahçeleri ve çok sayıda müze görebilirsiniz. Şehri saran 
yapraklı yeşil çayırlar, eşsiz bir huzur ortamı sağlıyor. 

ABD'nin bir kültür merkezi olduğunu düşünmeyebilirsiniz, fakat öyle. "Tepede parıldayan kent" olarak 
adlandırılan Boston'un zengin tarihi, harika mimarisinden ve dünyaca ünlü akademik ve kültürel 
kurumlarından etkilenmemek mümkün değil. Boston, her zaman ileriyi düşünen bir şehir ve aynı 
zamanda hızla ülkenin en yenilikçi sanat ve mimari merkezlerinden biri haline geliyor. 

ABD'de daha fazla yer görmek ister misiniz? Öyleyse kesinlikle başkenti ziyaret etmelisiniz, ikonik 
Washington, DC.  Çok sayıda muazzam büyüklükte heykel ve harika müzeler şehri süsler, ayrıca politik 
ve tarihi yapı şehrin her köşesinde görülebilir.  

 

 



 

 

Hayalperest Şehirli 

 

Hiçbir şey sizi bir yandan anıtsal binalara ve şaşırtıcı gökdelenlere bakarken, bir yandan da dükkânlarla, 
kafelerle ve restoranlarla dolu geniş ve kalabalık sokaklarda dolaşmak kadar heyecanlandırmaz mı? Bir 
büfeden atıştırmalıklar alırken, sokak sanatçılarının performansını izleme fikri hoşunuza gider mi? Şehrin 
uğultusunu sevip ve şehir çılgınlaştıkça kendinizi daha mı iyi hissedersiniz? O halde siz bir hayalperest 
şehirlisiniz. 

"Asla uyumayan kent" New York, birçok harika şeyin şehridir. "Big Apple", Lady Liberty’nin evi, sanatın 
merkez üssü ve yemeğin ve alışverişin başkenti. Burada 800'den fazla dil konuşuluyor ve gezegenin dil 
bakımından en fazla çeşitliliğe sahip yerlerinden biri burası. Biliyor musunuz, 12 yıl boyunca her gün 
farklı bir restoranda yemek yeseniz bile yine de şehrin bütün yemek mekânlarını görmüş olmuyorsunuz. 

Dünyanın en çok ziyaret edilen ve kozmopolit şehirlerinde herkes için bir şeyler vardır: Londra yüzyıllardır 
tarihten kültüre, sanattan mimariye, insanoğlunun hayal gücünü besleyip ona ilham vermiştir. Tıpkı New 
York gibi, İngilizce ulusal dil olmasına rağmen Londra sokaklarında 300'den fazla dil konuşulur! 

Eğer siz bir gece kuşuysanız New York ve Londra size aradığınızı kesinlikle sunacaktır, bunun yanında 
aydınlık ve enerjik kültürüyle ünlü Brighton'da sizi harika geceler bekliyor olabilir. 

En sevdiğiniz yürüyüş ve dans ayakkabılarınızı alın ve harika vakit geçirmek için hazırlanın! 

 

 

 



 

 

Aksiyon Bağımlısı 

 

Fiziksel aktiviteye bayılıyorsanız, kırsal alanda iz sürmek veya boş vakitlerinizde parklardaa ve bahçelerde 
yürümek kadar size keyif veren başka bir şey yoksa,  sportifseiniz, sabah veya öğleden sonranızı snow 
board, dağ bisikleti, kayak, kano veya yağmur ormanında yürüyüşle geçirme fikri hoşunuza gidiyorsa,  
tepeler, derin yeşil çayırlar, karlı dağlar, göller ve nehirler yüzünüzde bir tebessüm oluşturursa siz tam 
bir aksiyon bağımlısısınız demektir. 

Aksiyon bağımlıları ayaklarının çimene bastığını hissedebilecekleri ve yeşili (ve maviyi) her yerde 
görebilecekleri bir yere gitmek ister. Dünyanın en etnik ve dil bakımından çok çeşitliliğe sahip 
şehirlerinden biri olan Vancouver Kanada'nın doğal güzelliğe sahip kıyı kenti olarak da bilinir. Şehirle ilgili 
en çok bunu seveceksiniz. Kanada size, dağlar, şelaleler, ormanlar, milli parklar ve muhteşem doğal 
güzellikler ve heyecanlı aktiviteler sunmak için bekliyor. 

Biraz aşağı Güney Afrika'nın "Ana Kenti" Cape Town'a, indiğinizde olağanüstü Table Mountain tarafından 
karşılanacaksınız ve harika denizi ile nefes kesen doğa manzarasından çok etkileneceksiniz.  Bu şehir 
geçen yıl New York Times tarafından görülecek en iyi yer seçildi. 

Yürüyüş botlarınızı, mayolarınızı ve yağmurluklarınızı alın ve maceraya hazır olun! 

 

 

 

 

 



 

 

Plaj Tutkunu 

 

Kumlu mu, taşlı mı? Güneşi teninizde, denizin serinliğini saçlarınızda hissettiğiniz sürece önemi yok mu? 
Sahilde yaşamak, şort ya da yazlık elbiseler giymek ve parmak arası terliklerle dolaşmak size mutluluk 
verir mi? Gerçekten ihtiyacınız olan şey sadece bir plaj havlusu ve dergi mi? Diğer güneş aşıklarıyla 
arkadaşlık yapıp dondurmanızın keyfine varırken yabancı dilinizi geliştirmek hoşunuza gider mi? O halde 
siz bir plaj tutkunusunuz. 

Akdeniz'in kalbine, doğrudan Malta adasına doğru yol alın.  Nerede olursanız olun altın kayalar, kum ve 
derin mavi deniz asla uzak değil. Kardeş ada Comino'nun en önemli merkezi Blue Lagoon'a güneş ve 
yüzmeyle dolu günü birlik bir gezi yapmayı ihmal etmeyin. 

"Şafak sökene kadar kumsalda" uzanmak istiyorsanız, belki de aradığınız yer Miami’dir.  Masmavi kristal 
denizle süslenmiş beyaz kumlu ikonik plajlarında, kalbiniz eriyecek... 

Daha fazlasını söylemeye gerek var mı? Güneş gözlüklerinizi, koruyucu kreminizi ve şapkanızı alın ve 
meşhur Miami tarzı eğlenceye hazır olun. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gidilecek okul nasıl seçilir? 

 

Artık nasıl bir gezgin olduğunuzu biliyorsunuz ve yurt dışı seyahatinizi 
nerede geçirmek istediğinize dair bir fikre sahipsiniz. 

Çok fazla seçenek arasından bir tatil rotası seçmek zor olabilir. Dahası, bu 
tatili dil eğitimiyle birleştirmek isteyenler için seçim yapmak daha da 

zorlaşabilir. Dil öğrenme serüveninize başlamadan önce dikkate almanız 
gereken bazı önemli noktalar var. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Harika konuma sahip bir okul seçin 

Okul nerede konumlanıyor? Şehrin merkezinde mi, yoksa dışında mı? En yakın otobüs durağı veya tren 
istasyonu ne kadar uzaklıkta? Arayışınızı en merkezi ve elverişli şehir lokasyonlarına odaklayın. Okul 
hareketin kalbine ne kadar yakınsa, deneyiminiz o kadar keyifli olacaktır. Ayrıca sizi vakit kaybından ve 
ulaşım giderinden de kurtaracaktır. Bir şehirde yaşamak ve dil öğrenmek, tam bir sosyal ve kültürel 
pratik deneyimi sunar. Kim tüm bunların merkezinde olmak istemez ki. 

Yüksek standartlarda bir okul seçin 

Bir eğitim kurumunu seçmeden önce akreditasyonunu kontrol edin. Akreditasyon onay mührü gibidir, 
bir kalite garantisidir ve okulun en yüksek standartlarda eğitim ve öğretim sunduğunun kanıtıdır. 
Akreditasyon yetkilileri; öğretim, yönetim ve öğrenci servisi kalitesini denetlemek üzere okula düzenli 
ziyaretler planlar. En iyi okullar, seyahatinizi konforlu ve tatmin edici kılmak için ihtiyacınız olan her şeyi 
sunarak, yabancı dili güvenli bir ortamda öğrenmenizi garanti eder. EnglishUSA, EnglishAustralia, 
EnglishUK, ve Languages Canada'nın ülkeye özel akreditasyonlarına bakın. Bazı ülkelerde üye 
kuruluşlardan ayrı akreditasyon yetkilileri de var. Bu kuruluşlar çoğunlukla sitelerinde saygın 
programların listesini bulundurur. British 
Council, ACCET ve CEA bunların arasındadır. 

Size uygun büyüklükte bir okul seçin 

"Butik" okul olarak adlandırılan birkaç sınıftan 
oluşan küçük okullar, İngilizce öğrenimi için 
daha samimi bir aile ortamı sunarlar. Bazı 
öğrenciler daha küçük okulları tercih eder 
çünkü daha bireysel bir ilgi isterler. Daha büyük 
bir okulda olmak ise farklı faydalar sağlar. 
Örneğin sosyalleşme şansınız yüksek olur ve 
sınıfta farklı milletlerden çok sayıda kişiyle 
birlikte olmak mümkün olur. Öğrenci sayısı çok fazla olduğunda yerleştirme testi sonuçları sizinkine daha 
yakın olur, böylece aynı sınıfta İngilizcesi seviyesi birbirine yakın kişilerle olmak sizi de avantajlı konuma 
getirir. Aklınızdan çıkarmayın ki, okullar ne kadar büyük ya da küçük olursa olsun, yıl boyunca öğrenci 
sayılarının değişkenlik gösterdiği sakin ve yoğun süreçler yaşanır.  

Çok iyi ulusal dağılıma sahip bir okul seçin 

Yurt dışı seyahatiniz boyunca mümkün olan en fazla yabancı dili öğrenmek istiyorsanız, iyi ulusal dağılıma 
sahip bir okul seçtiğinizden emin olmalı ve kendi milliyetinizden birileriyle çok samimi olmamaya özen 
göstermelisiniz. Böylece yeni arkadaşlar edinirken yabancı dil dışında iletişim kurabileceğiniz başka bir 
dil olmayacak. Bu gerçekten dil öğreniminize hız verecek. Ulusal dağılım listeleri ya da grafikleri genellikle 
okulların web sitelerinde yayınlanır, bu bilgiler farklı uluslardan ne kadar öğrencilerin bulunduğunu 
göstermenin pratik bir yoludur. Yurt dışı eğitim programına katılmanın en iyi taraflarından biri yalnızca 
dünyanın dört bir yanında arkadaş edinmeniz değil, aynı zamanda iletişim kurmak için yabancı dil 
kullanmak zorunda olmanızdır. 

İyi tesislere sahip bir okul seçin 

Okul seçiminizde, okulun konumu dışında sahip olduğu 
tesis de önemli rol oynamalıdır. Aydınlık, parlak sınıflar, 
dinlenmek veya okumak için sessiz mekânlar ve hatta 
ders aralarında diğer yabancı arkadaşlarınızla vakit 
geçirebileceğiniz, yemek yiyip sohbet edebileceğiniz 
aydınlık ve keyifli kafeler veya kantinlerin olması dil 
öğreniminizi önemli derecede destekler. İyi donatılmış 
bir kütüphane ve öğrenme kaynakları, ödev ve ekstra 
çalışma için çok faydalı olacaktır. Unutmayın ki, bir 

sınıfta tahtadan ve öğretmenden başka şeyler de olmalıdır.  



 

 

Çoklu rota deneyimini dikkate alın 

En iyi dil okulları dünyanın dört bir yanında farklı dillerin konuşulduğu birçok farklı şehirde 
konumlanmıştır. Eğer kayda değer vaktiniz varsa, bir okuldan diğerine transfer olma fikrini kesinlikle 
dikkate alın. Neden farklı şehirlerde yaşama ve öğrenmenin büyüsünü ve avantajlarını yaşamayasınız ki. 
Eğer seçeceğiniz okullar aynı zincirin okullarıysa transfer süreci çok kolay ve pürüzsüz gerçekleşir. Bunu 
genişletilmiş bir öğrenim seyahati deneyimi olarak görebilirsiniz, düşünün ki; kursa yaşamın kalbi 
Londra'da başlıyorsunuz, daha sonra Malta'ya doğru dil öğrenip güneşlenmek için iniyorsunuz, eğer 
hedefiniz üniversite eğitimine devam etmekse 
ardından Atlantik'i geçerek İngilizce öğrenme 
serüveninizi Amerikan kampüs deneyimiyle 
tamamlıyorsunuz. 

Sosyal hayatınızın canlı olacağı bir okul 
seçin 

Yabancı dil öğreniminizin ders saatleriyle sınırlı 
olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz! Dil 
gelişiminizin büyük bir kısmı aslında sınıfın 
dışında gerçekleşecek. Hem bu sebeple hem de 
yurt dışı eğitiminden en fazla keyfi alabilmeniz 
için, ders sonrası eğlenceli ve ilginç çeşitli etkinlikler sunan bir okul seçmeniz önemlidir. Bunlar spor 
etkinlikleri, ilgi alanlarına göre yerel yerlere geziler, sinema ve oyun geceleri ve arkadaşlarınızla 
eğlenebileceğiniz diğer etkinlikler olabilir. 

 

DERSTEN NE BEKLENMELİ? 

Bu deneyime başladığınızda yabancı dil seviyenizin ne olduğunun önemi yok. İyi okulların her seviyeden 
öğrenciye uygun, başlangıçtan ileri düzeye kadar, dersleri mevcuttur. 

Sınıf 

Okulun ilk gününde İngilizce seviyeniz değerlendirilecek ve seviyenize en uygun sınıfa yerleştirileceksiniz. 
Seviyenize göre çok kolay ya da çok zor bir sınıf size iyi gelmez, en iyisi sizinle bağdaşan ve size meydan 
okuyan bir sınıfta olmaktır. İyi bir yabancı dil okulu öğrenmenin en iyi yolunun mümkün olduğunca iyi 
iletişim, etkileşim ve bağlılık olduğunu bilir. Tartışma ortamı yaratacak ilginç konuların seçildiği dersler 
göreceksiniz. İyi öğretmenler öğrencilerini, aynı ülkelerden gelmiş olsalar bile, her zaman öğrenmeye 
geldikleri yabancı dili kullanmaları için yüreklendirir. Neden mi? Çünkü diller arasında geçiş yapmıyor 
olmak daha hızlı düşünmenizi ve cevap vermenizi sağlar. Akıcı bir dile sahip olmanın anahtarı zihninizde 
çeviri yaparak vakit kaybetmek yerine yabancı dilde düşünmektir. Kurs için ülkenizden ayrıldığınızda, 
dilinizi de orada bıraktığınızdan emin olun. Seçtiğiniz okulun anadili öğrenmek istediğiniz dil olan 
öğretmenler çalıştırdığından emin olun. Bu şekilde zamanla telaffuz ve dinleme becerilerinizdeki farkı 
göreceksiniz. Tahmin edebileceğiniz gibi, anadil konuşan kişiler dile doğal olarak hâkimdir ve dili farklı 
bağlamlarda kullanmayı bilirler. Sonuç olarak, sınıf deneyiminiz daha önce kendi ülkenizde tecrübe 
ettiğinizden çok farklı olacaktır!  

Büyük ihtimalle yurt dışı eğitim deneyiminizin en sevdiğiniz tarafı sınıf arkadaşlarınızla kurduğunuz 
dostluk olacak. Yeni bir kenti ve dilini keşfederken, birlikte yaşayıp, öğrenip, eğlendiğiniz arkadaşlarınızla 
güçlü ve kalıcı dostluklar kuracağınıza emin olun. İletişim kurmak için kullandığınız dil geliştikçe, 
dünyanın dört bir yanından, farklı kültürlerden gelen kişilerle tanışıp onları tanımaya başladıkça, dünya 
görüşünüz genişleyecek. Seyahatin kendine özgü insanları bir araya getirme özelliği olduğundan, sizin 
gibi sınıfınızdaki diğer herkes de dostlar edinmek için can atıyor olacak, yani bu maceraya yalnız 
atılmanızda fayda var. İlk gününüzde kimseyi tanımayacak olma konusunda endişelenmeyin, sınıf 
arkadaşlarınız da kimseyi tanımıyor olacak. Dünyanın dört bir yanından arkadaşlara sahip olmak harika 
olmaz mıydı? Ziyaret edebileceğiniz bütün o mekânları düşünün. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Doğru kurs nasıl seçilir? 

 

Yabancı dil okulları seçebilmeniz için size çeşitli kurslar sunar, peki size 
en uygun olanını nasıl bulacaksınız? İhtiyaçlarınızı en iyi karşılayan kursu 

seçebilmeniz çok önemli. Dil öğrenmek için sebepleriniz her neyse bu 
hedefinize ulaşabilmenizi sağlayacak en harika programı seçmelisiniz. 

Aklınızda tutmanız gereken bazı püf noktalarına beraber göz atalım. 

Kursunuzu seçerken hedeflerinizi iyi düşünün. Yabancı dil öğrenmek için 
yurt dışına çıkmak istemenizin ana sebebi nedir? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Harika bir deneyim yaşamak için yabancı dil öğreniyorum. 

Okullar dil akıcılığınıza ve özgüveninize yardımcı olmak için sohbet odaklı kısa ve uzun dönemli kurslar 
sunar. Sosyalleşmek için ihtiyacınız olan dil becerilerini öğreneceksiniz ve alışveriş, seyahat gibi kısa 
konuşmalar içeren günlük kullanımlara hâkim olacaksınız. Genel yabancı dil kursları konuşma, dinleme, 
okuma ve yazma başta olmak üzere dil akıcılığınızı geliştirmek için tasarlanmıştır. Bu kurslar genellikle 
okullardaki en popüler ve standart kurslardır. Bu programlar seçtikleri rotanın keyfini sürecek vakte sahip 
olup, yabancı dil özgüvenlerini geliştirmek isteyen öğrenciler ve kısa yurt dışı seyahatleri için iyi bir 
seçenektir. Sınıfta bir gün içinde geçirmek istediğiniz saatleri düşünün. Bazı kurslar diğerlerinden daha 
fazla ders saati içerir. Daha fazla boş vakit istiyorsanız daha az ders yoğunluğu olan programları 
seçebilirsiniz, ancak ne kadar fazla ders alırsanız dil becerilerinizin o kadar hızlı gelişeceğini unutmayın. 
Yurt dışında kısıtlı zamana sahip olanlar için kısa dönem yoğunlaştırılmış kurslar idealdir. 

Üniversiteye girmek için yabancı dil öğreniyorum 

Eğer yabancı dil konuşulan bir ülkede üniversiteye girmek istiyorsanız, yabancı dil seviyeniz çok iyi 
olmalıdır ve gerekli seviyede olduğunuzu kanıtlamanız gerekir. Sınav hazırlık veya EAP (Akademik Amaçlı 
İngilizce) kursları sizi böyle bir niteliğe sahip olmak için hazırlayacaktır. Bu programlara katılan 
öğrencilerin çalışkan ve tamamen kendi hedeflerine odaklanmış olduğunu görürsünüz.   Bu kurslarda 
gireceğiniz sınava dair teknik bilgiler öğrenirsiniz ve iyi bir skor almak için gerekli dil becerinizi 
geliştirirsiniz. 

Başarılı bir kariyere sahip olmak için İngilizce öğreniyorum 

Eğer iş dünyasında rekabetçi bir üstünlüğe sahip olmak istiyorsanız, yabancı dil seviyenizi yükseltecek, 
dil becerilerinizi ve kariyer başarısı için gerekli kültürel kavrayışı geliştirecek kurslar mevcuttur. İş yabancı 
dili, basitçe işinizi profesyonel bir tarzda gerçekleştirmeniz için gerekli yabancı dildir. İş yabancı dili ticari 
durumlarda ihtiyacınız olabilecek her şeyi öğretirken genel yabancı dil kursu sohbet becerilerine 
odaklanır. İş yabancı dili kursu kariyer olanaklarını geliştirmek isteyen profesyoneller için popüler bir 
seçenektir. Yurt dışında çalışmak, uluslararası bir firmada işe başlamak ya da uluslararası ticaret yapmak 
istiyorsanız, iş odaklı bir kurs almayı düşünebilirsiniz. İş yabancı dili kursları iki alanı kapsamalıdır: İş 
camiasında kullanılan spesifik kelime hazinesi ve iş yapabilmeniz için gerekli iletişim becerileri. İş yabancı 
dili sınıfında dünyanın dört bir yanından profesyonellerle bir araya geleceksiniz. Bu sizin için uluslararası 
iş bağlantıları kurmak ve farklı ülkelerdeki iş uygulamalarını öğrenmek için harika bir fırsat olabilir. 

Sonuç 

Şimdi yurt dışı eğitim deneyiminize başlamak için yapmanız gereken her şeyi biliyorsunuz, peki sırada 
ne var? Değindiğimiz noktaları göz önünde bulundurun. 

 

1. Hangi rotada daha çok keyif alacağım? 
2. Gitmeyi düşündüğüm okullar bunlara sahip mi? 

• İyi bir konum 
• Akreditasyon 

• Uygun büyüklük 
• Çeşitli ülkelerden öğrenciler 

• Modern tesisler 
• Eğlenceli ve çeşitli sosyal etkinlik programları 

• İhtiyaçlarıma uygun dersler 
3. Hangi ders hedeflerime daha uygun? 

 
 

Ve sonra daha fazlasını öğrenmek ve seyahatinizi planlamak için bizi arayın! 

Öğrenci danışmanlarımız yurt dışında eğitim sorularınızı yanıtlamaya hazır. 

 

Yolculuğunuza şimdi başlayın! 


