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CAMBRIDGE
Tarihler: 09 Temmuz–19 Ağustos
Yaş aralığı: 14 –17 yaş 
Konaklama: Aile yanı 

EDINBURGH
Tarihler: 11 Haziran–19 Ağustos
Yaş aralığı: 12 –17 yaş
Konaklama: Aile yanı 

LONDRA GREENWICH
Tarihler: 02 Temmuz –12 Ağustos
Yaş aralığı: 14 –17 yaş Aile yanı;
12 –17 yaş Yurt
Konaklama: Aile yanı & Yurt

BATH
Tarihler: 11 Haziran–19 Ağustos 
Yaş aralığı: 12 – 17 yaş
Konaklama: Aile yanı 
 

BOURNEMOUTH
Tarihler: 25 Haziran – 05 Ağustos
Yaş aralığı: 14 –17 yaş Aile yanı; 
12 – 17 yaş Yurt
Konaklama: Aile yanı & Yurt

BRIGHTON
Tarihler: 02 Temmuz –12 Ağustos
Yaş aralığı: 12 – 17 yaş
Konaklama: Yurt

SALISBURY
Tarihler: 11 Haziran–19 Ağustos Aile yanı;
02 Temmuz–12 Ağustos Yurt
Yaş aralığı: 12 – 17 yaş 
Konaklama: Aile yanı & Yurt

TORQUAY
Tarihler: 11 Haziran–19 Ağustos 
Yaş aralığı: 12 – 17 yaş
Konaklama: Aile yanı 

CAIRNS
Tarihler: 30 Temmuz–12 Ağustos
Yaş aralığı: 12–17 yaş 
Konaklama: Aile yanı

SAN DIEGO
Tarihler: 25 Haziran –19 Ağustos
Yaş aralığı: 14–18 yaş
Konaklama: Aile yanı

LOS ANGELES
Tarihler: 18 Haziran – 05 Ağustos
Yaş aralığı: 12–18 yaş
Konaklama: Yurt 

BERKELEY
Tarihler: 25 Haziran – 05 Ağustos
Yaş aralığı: 14–18 yaş
Konaklama: Yurt

VANCOUVER
Tarihler: 09 Temmuz – 05 Ağustos 
Yaş aralığı: 14–18 yaş 
Konaklama: Aile yanı

TORONTO 
Tarihler: 09 Temmuz – 05 Ağustos
Yaş aralığı: 14–18 yaş
Konaklama: Aile yanı  
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Birden fazla dil bilmek, öğrencilere etraflarını 
saran dünya hakkında daha küresel bir bakış 
açısı katar. Özellikle de; uluslararası ticaretin, 
iletişimin ve araştırmanın gayri resmi ana dili 
olan İngilizceyi konuşanlar, sayısız fırsatlara 
sahip olur. 

Ancak yeni bir ülkede eğitim alarak, sadece 
sınıfta öğretilen becerilerden çok daha 
fazlasını öğreneceksiniz. Kendinize güvenmeyi 
öğreneceksiniz. Yeni ortamlara ve zorluklara 
adapte olma konusunda daha rahat ve 
sorumluluk bilincinde olmayı öğreneceksiniz. 
Dünyanın her yerinden öğrencilerle iletişim 
kurmayı ve farklı kültürlere sahip insanlarla 
ortak noktalarınızı buldukça onlarla arkadaş 
olmayı öğreneceksiniz. 

Kaplan Genç Öğrenciler programlarımız; 
öğrencilerin şu iki şeyi yapmaları için güvenli 
ve konforlu bir ortam sunar: İngilizcelerini 
geliştirmek ve erken yaşta daha olgun ve küresel 
bir bakış açısı kazanmak. 12 yaşından itibaren 
öğrencilere; Kaplan’dan ayrıldıktan yıllar sonra 
bile gelişmeye devam edecek güçlü bir temel 
oluşturan dersler sunuyoruz. Öğretmenlerimizle, 
tesislerimizle ve her şeyden öte öğrencilerimizle 
gurur duyuyoruz ve çocuğunuzun gerçek 
potansiyelini ortaya çıkarmak için yardım etmeyi 
dört gözle bekliyoruz.

KAPLAN'I SEÇMENİZ İÇİN 5 NEDEN

• Heyecan dolu, merkezi konumlarda 
14'ten fazla okul seçeneği

• Kaplan Genç Öğrenciler 
programlarını sunma konusunda 
25 yılı aşkın deneyim ve akademik 
başarı saygınlığı

• Özel olarak tasarlanmış K+ 
materyalleri ve çok çeşitli kurs 
seçenekleri

• Gençler için özel olarak seçilmiş 
arkadaş canlısı aile yanı konaklama 
ve elit öğrenci yurtları

• Çocuğunuzun bir sonraki adımı 
atması için dünyanın her yerinden 
üniversiteler ile ortaklıklar

KAPLAN INTERNATIONAL İngilizce konuşan dünyanın tamamında 
bulunan birçok merkezde Kaplan Genç Öğrenciler programlarını sunar.  
Öğrenciler eğitimlerine odaklanır, diğer yabancı öğrencilerle  
öğrenir, kaldıkları yerde ve şehrin her yerinde yeni arkadaşlarıyla 
İngilizcelerini pratik ederler. 

KAPLAN'A HOŞ GELDİNİZ. 
Y E N İ  D Ü N Y A N I Z A  H O Ş  G E L D İ N İ Z .



54

Öğrencilerimizin havaalanına geldikleri andan, eğitimlerinin sonunda gidişlerine kadar her an, işine kendini 
adamış çalışanlarımız onlara yardımcı olacaktır. Kaplan; güvenli ve konuksever bir atmosferde en yüksek 
standartlarda eğitim vermekten gurur duyar. İngilizce öğrenim deneyimleri boyunca herkesin mutlu olacağını ve 
ilgilenileceklerini garanti ediyoruz.

GÜVENLİK VE EMNİYET, KAPLAN GENÇ ÖĞRENCİLER PROGRAMLARIMIZIN EN ÖNEMLİ 
ÖZELLİKLERİDİR. 

DÜNYAYI GEZMEKTEN, ULUSLARARASI ARKADAŞLAR EDİNMEYE VE YENİ KÜLTÜRLERİ 
KEŞFETMEYE KADAR İNGİLİZCE ÖĞRENMENİN AVANTAJLARI SONSUZDUR. 

• İngilizce size Amerika, Kanada, İngiltere ve 
Avustralya gibi İngilizce konuşulan ülkeleri gezme 
ve dünyanın her yerindeki insanlarla iletişim 
kurma imkanı sunar.

• İngilizce dünya çapında akademik hayatın baskın 
dilidir. Çok fazla sayıda araştırma İngilizce olarak 
yapılmış, yazılmış ve sunulmuştur.

 

• Personelin tamamı, yaşadıkları ülkenin 
kanunlarına göre tamamen uygundur ve yetkili 
kurumların getirdiği diğer ek düzenlemelere bağlı 
kalınmaktadır.

• Güvenli bir ortamı garanti ediyoruz: tüm Kaplan 
merkezlerinde günün 24 saati, haftanın yedi günü 
personel bulunmaktadır.

• Herhangi bir sorun yaşanması durumunda  
24-saat acil durum hattımız bulunuyor.

• Öğrencilerimiz emin ellerde. Her merkezde 
öğrenci güvenliği ve refahı ile ilgilenen özel bir 
personel bulunur. İngiltere’de tam eğitimli çocuk 
emniyeti yetkilileri vardır, bu kişiler personelimizi 
ve ev sahibi ailelerimizi işe alma ve eğitme 
konusunda aktif rol oynar. 

• İngiltere okullarımızın her birinde, çocuk 
koruma yetkilisi bulunur; böylece tavsiye veya 
yardım almak istediğinizde her zaman birisini 
bulabilirsiniz.

• Kaplan Genç Öğrencileri sıcak karşılamayla 
ağırlanır: Öğrencilerimiz, oryantasyon ve 
karşılama sabahlarıyla, merkezi ve çevre bölgeyi 
tanıma şansı bulur.

• Konu öğrenci refahı olduğunda, gözetim ve 
öğrencilerin kendilerini iyi bakılıyor hissetmeleri 
birinci önceliğimizdir. Kaplan; daima sınıflarda, 
aktivite ve gezilerde, serbest zamanlarda ve 
yemek zamanlarında makul bir personel-öğrenci 
oranına bağlı kalmaktadır.

YURT DIŞINDA İNGİLİZCE ÖĞRENMENİN AVANTAJLARI ÖĞRENCİ REFAHI

Öğrenci refahı, güvenlik ve emniyeti hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen sayfa 48'deki Soru & Cevap bölümüne gidin.

  ÖNEMLİ ÖZELLİKLER 

Gençlerin yabancı bir ortamda özgüven 
kazanmalarını ve kendi ayakları üzerinde 
durmayı öğrenmelerini görmek muhteşem! 
Öğrencilerimiz sınıf ortamında ışıldıyorlar ve 
bu kadar süre içinde başka yolla ulaşmaları 
imkansız olan önemli konuşma seviyelerine 
geliyorlar. Bu da gençlere sadece Kaplan’da 
kaldıkları süre boyunca değil, yaşamları 
boyunca hayatın sunduğu fırsatları gösteriyor, 
gözlerini ve zihinlerini açıyor.

Anna Robinson, Torquay’daki Kaplan Genç Öğrenciler 
merkezinde okul müdürü, on yılı aşkın süredir İngilizce 
öğrencileriyle çalışıyor.

• İngilizce öğrenimiyle oluşan bir tatmin duygusu 
yaşarsınız. İlk kez bir İngilizce filmi tamamı 
ile anladığınızda veya tamamen İngilizce olan 
bir kitabı bitirdiğinizde son derece mutlu 
hissedersiniz. 

• İnsanlarla kolaylıkla iletişim kurabiliyor olmanın 
yanında İngilizce öğrenmek ayrıca size dünyanın 
her yerinden arkadaş edinme ve yeni insanlarla 
tanışma fırsatı sunar. 

• Genç yaşta Kaplan ile İngilizce eğitimi almak; 
eğlenceli, güvenli ve ilham verici bir ortamda 
gelecek eğitimleriniz için sağlam bir temel 
hazırlar.
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Kaplan çalışanları, öğrencilerin iyi bir gece uykusu 
için zamanında ve güvenle yeni evlerine ulaştığından 
emin olur. İyi dinlenin; Kaplan Deneyiminiz yarın 
tekrar baştan başlıyor.

Kaplan’ın sosyal ekibi, asla sıkıcı bir an geçmediğini 
garantilemek için çalışıyor. Burada uluslararası 
quiz gecelerinden özel partilere ve karaokeye kadar 
birçok akşam aktivitesi var.* Ne de olsa yurt dışında 
geçirdiğiniz zaman eğlenceli olmalı!

* Lütfen unutmayın ki, Kuzey Amerika ve Avustralya’da aile yanı 
konaklamaları için akşam aktivite programı bulunmamaktadır.

Takdire değer bir başarıya ulaştığınız için tebrikler: 
Yüksek öğrenim, harika bir iş veya dünyanın 
herhangi bir yerine seyahat için yolunuzu açan 
bir dizi İngilizce becerisi edindiniz. Öğrenciler 
Kaplan'dan ayrılırken başarılarının kanıtı olan 
Kaplan Sertifikası, bunu birlikte kutlamak için 
birçok arkadaş ve ömürboyu hatırlanacak anılara 
sahip olur!

Şimdi eğlence zamanı! Yarışmalar, geziler, spor, 
sanat, elişi ve daha birçok eğlence için samimi 
aktivite personelimize katılın. Yeni mekanları gezin, 
yeni beceriler kazanın ve yeni arkadaşlarınızla 
unutulmaz anılar edinin.

ÖĞLE YEMEĞİ

Harika sonuçlara ulaşmanız için can 
atan samimi, tutkulu öğretmenlerden 
ders alırsınız. Okuma, yazma, dinleme 
ve konuşma becerileriniz üzerinde 
çalışmanız için size ilgi çekici dersler, 
görevler ve projeler ile rehberlik 
ederler. Etkileyici tartışmalarda sınıf 
arkadaşlarıyla kaynaşan öğrencilerimiz, 
İngilizcelerinin ne kadar hızlı geliştiğini 
görünce şaşırıyorlar!

DERSLER

İster aile yanında isterse yurtta kalsınlar; 
Kaplan öğrencileri güne besleyici bir öğünle 
başlayacaklarından emin olabilirler.

KAPLAN DENEYİMİM NASIL OLACAK?  
KAHVALTIDAN YATMA ZAMANINA KADAR…

İşte o gün, bugün! Muhteşem Kaplan Deneyiminiz 
başlamak üzere. Korktunuz mu? Gergin misiniz? 
Endişelenmeyin, bir Kaplan temsilcisi sizi 
havaalanında bekliyor olacak ve sizi yeni evinize 
götürmek için konforlu bir transfer ayarlayacağız.

GELDİĞİNİZ GÜN

MEZUNİYET

KAHVALTI

ÖĞLEDEN SONRA AKTİVİTESİ

GÜN SONU

Kaplan’ı arkadaşlarıma ve aileme tavsiye ederim çünkü bence bu, İngilizcenizi 
geliştirmenin, arkadaş edinmenin ve yurt dışında bir yaz geçirmenin en güzel yolu. 

Elena, Los Angeles'ta eğitim aldı

AKŞAM YEMEĞİ

Ev sahibi aileniz ya da 
yurttaki yeni uluslararası 
arkadaşlarınızla 
geçirdiğiniz gün hakkında 
konuşurken leziz bir 
akşam yemeğinin tadını 
çıkarın.

AKŞAM AKTİVİTESİ

ARKADAŞLAR 
EDİNİN!
Dünyanın 
her yerinden 
öğrencilerle 
tanışın.

Şimdi rahatlama ve okulun veya ev 
sahibi ailenizin* hazırladığı leziz öğle 
yemeğinin tadını çıkarma zamanı. Öğle 
yemeği, yeni arkadaşlar edinmek ve
onlarla İngilizce konuşmak için harika 
bir fırsattır. 

*San Diego'da öğle yemeği verilmemektedir.
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Kaliteli ve odaklı öğretmen ekibimiz; 
interaktif dersler, görevler ve projeler 
ile öğrencilerin gelişimini hızlandırmayı 
sağlar. Küçük sınıflar sayesinde her 
öğrenci bireysel ilgi ve destek aldığından 
emin olur.

Öğrencinin ilk gününde; öğrenim 
hedefleri ve ihtiyaçları doğrultusunda 
onu doğru sınıfa yerleştirmek için dil 
seviyesini değerlendiririz, böylece 
herkesin kendine yakın seviyedeki  
sınıf arkadaşlarıyla bir araya  
gelmesini sağlarız.

Kaplan Genç Öğrenciler programlarımız; öğrencilerimizin İngilizce becerilerini geliştirmeleri ve bu yeteneklerinde 
özgüven kazanmalarını sağlamak amacıyla tasarlanmış sınıf içi ve sınıf dışı öğrenimin dengeli bir karışımını sunar. 
Kaplan öğretmenleri, en ileri İngilizce dil öğrenim deneyimini sunmaya kendilerini adamışlardır.

Tebrikler; gurur duymalısınız! Tüm gelişim 
kaydedildi. Programın sonunda öğrenciler 
bir Kaplan Sertifikası alırlar!

GELİŞİMİNİZ

İNGİLİZCE YOLCULUĞUNUZ

Öğretmenler hep bizi gülümseyerek 
karşılıyor ve öğrenmemize gerçekten
yardımcı olmak istiyorlar.

Abdulaziz, Bournemouth'da eğitim aldı

İNGİLTERE VE AVUSTRALYA’DA BULUNAN 
KAPLAN INTERNATIONAL OKULLARINA 
ÖZEL K +TEENS, İNGİLİZCE KONUŞULAN 
BİR ÜLKEDE EĞİTİM ALAN GENÇLER 
İÇİN TASARLANAN YARATICI ÖĞRETİM 
MATERYALLERİNDEN OLUŞUR.

Eğitim sınıfta; Kaplan Genç Öğrencileri için özel 
tasarlanmış kitaplarla, günlük kullanılan İngilizce 
ve temel dil becerileri üzerine odaklanan konularla 
başlar. Okul sonrasında, öğrencinin öğrendikleri 
üzerine kurulu ödevler ve alıştırmalarla devam 
eder. Öğrenciler ayrıca becerilerini daha da fazla 
geliştirebilecekleri alıştırma materyalleri alır.

Materyaller gençlerin öğrenime, dile ve hayata 
yaklaşım şeklini yansıtır ve Kaplan öğrenim 
deneyiminin interaktif, odaklı ve eğlenceli olmasını 
sağlar!

K +teens

DİL SEVİYE TESPİTİ

 DERSLERİNİZ
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Kaplan’daki aktivite liderleri çok iyi 
ve iletişim kurması kolay insanlar; 
onlarla şakalaşabiliyorsunuz. Sosyal 
program harika, her hafta yeni bir 
şey var. Spor yapmayı, gezilere 
katılmayı ve oyunculuk derslerine 
katılmayı çok seviyorum.

Meike, Bournemouth'da eğitim aldı

Bir gün Büyük Bariyer Resiflerine 
gittik. Çok çok güzeldi. Orada ve 
diğer birçok güzel yerde yüzmeye 
gittim. Avustralya’yı seviyorum!

Hibiki, Cairns'de eğitim aldı

California havasını, güneşini, 
insanlarını, atmosferini çok 
sevdim... harika bir deneyim 
yaşayacağımızı biliyorduk ama 
Kaplan ekibi sayesinde dil 
becerilerimizi de geliştirdik ve 
yeni arkadaşlar edindik. Sonuç 
itibariyle unutulmaz bir deneyim 
oldu.

Nataliya, San Diego'da eğitim aldı

HARİKA AKTİVİTELER VE HEYECANLI GEZİLER!

#KaplanTeens                   Kaplan öğrencilerinin neler yaptığını görün ve kendi deneyimlerinizi paylaşın!

Başka bir ülkede eğitim almanın en iyi yanlarından biri de her gün; aktiviteler, kent simgeleri ve görülmeyi 
bekleyen harika mekanlar gibi yeni bir şeyler keşfetmektir. Kaplan öğrencileri ortalama bir gezginden çok 
daha fazla şey görür ve öğrenir. Bu yüzden geziler ayarlayarak, öğrencilerin şehirleri keşfetmesini sağlayarak, 
etkinlikler ve hafta sonu kaçamakları ayarlayarak sınıfın dışında da hayat olduğundan emin oluyoruz. Sosyal 
programımız, yurt dışı deneyiminden mümkün olan en iyi şekilde faydalanmayı ve öğrencilerimizin asla 
unutamayacağı anılar edinmesini sağlar.
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Yurt dışında eğitim almanın en güzel yanlarından biri de farklı kültürlere sahip diğer öğrencilerle 
tanışmaktır. Orta Doğu'dan Avrupa'ya, okullarımız çok çeşitli ülkelerden gelen öğrencilerle doludur. 
Bu da Kaplan Deneyiminin gerçek anlamda uluslararası olduğu anlamına gelir. İşte öğrencilerimizin 
bizimle aldıkları eğitim hakkında söyledikleri:

BU İNSANLAR ARKADAŞLARINIZ OLABİLİRDİ...

İtalya

“Kaplan'daki 
deneyimim 
harikaydı. Bir sürü 
ilginç şey yaptık, her 
gün yeni bir şeyler 
denedik.”

EMMA

Rusya

“Kaplan öğretmenleri, her zaman her 
şeyi çok net bir şekilde anlatıyorlar ve 
dersler sıkıcı değil, oldukça ilgi çekici.” 
 

ANTON

Türkiye

“Kaplan'da İngilizce öğrenmek, Türkiye'de 
İngilizce öğrenmekten çok daha iyi. 
Sürekli olarak İngilizce konuşuyoruz, 
bu da konuşma ve dinleme becerilerini 
geliştirmenin en iyi yolu.”

ZEYNEP

Fas

“Kaplan'da daima İngilizce konuşuyoruz. Bu da 
benim dil becerilerimi geliştirmemi sağladı. Ayrıca 
sınıfımdaki diğer öğrencilerden farklı gelenekler ve 
kültürler hakkında çok şey öğrendim.”

FATIMA

Belçika

“İngiltere'ye yalnız geldim 
ama bütün arkadaşlarım 
buradaymış gibi 
hissediyorum çünkü birçok 
yeni insanla tanıştım ve 
hepsi çok arkadaş canlısı.”

JOSEPHINE
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Öğrencilerin eğitim alırken kaldıkları yer; yaşadıkları deneyimde, edindikleri arkadaşlarda, konfor ve 
güvenliklerinde önemli rol oynar. Bunun karar aşamasında önemli bir konu olduğunun bilincindeyiz. 
İşte bu yüzden Kaplan olarak, öğrencilerimizi en iyi şekilde evlerinde gibi hissettirecek en kaliteli 
öğrenci yurtlarını ve aile yanı konaklamaları bulmak için çok sıkı araştırma yapıyoruz.

DAHA ÖZGÜR 
YAŞAYIN, birçok 
uluslararası 
arkadaş  
edinin.

Yeni bir kültürün 
içinde yaşayın, 
İNGİLİZCENİZİ 
GELİŞTİRİN!

EVDEN UZAKTA BİR EV

Kaplan Deneyimimin en sevdiğim 
yanı muhteşem ev sahibi ailemdi. Aile 
yanında kalmayı seçtim çünkü dilinizi 
geliştirmenizi sağlıyor ve yerel kültür 
hakkında çok şey öğreniyorsunuz.

Sofia, Torquay'da eğitim aldı

NEDEN AİLE YANI 
KONAKLAMAYI SEÇMELİYİM?

Bir aile ile yaşamak; öğrencilere 
gerçek bir evin sıcaklığını ve 
konforunu yaşamanın yanında, 
her gün İngilizce pratiği yapma 
fırsatı da verir. Ev sahipleri günlük 
kahvaltı ve akşam yemeklerini 
hazırlarlar; aile yanında kalan 
öğrenciler de yerel kültürü en iyi 
şekilde yaşarlar.

NEDEN ÖĞRENCİ YURDUNU SEÇMELİYİM?

Diğer öğrencilerle birlikte yaşamak; dünyanın her yerinden 
kültürlere sahip kişilerle tanışmak ve arkadaş edinmek için 
harika bir yoldur. Gerçek bir uluslararası ortamda toplu 
yaşamın eğlencesini tatmak isterseniz öğrenci yurtları ideal 
bir tercihtir. Gezi günleri haricindeki tüm öğünler, okulda ya 
da yurdun yemek salonunda verilir. 

• Öğrenciler tek veya iki kişilik odalarda ağırlanırlar.

• Evlerini öğrencilere açan aileler, evlerinde aynı zamanda 
en fazla 4 öğrenci ağırlayabilmektedir ve çoğu zaman 
odayı başka bir öğrenci ile paylaşırsınız. Bu da size 
yakın arkadaşlıklar kurmak ve İngilizce pratiği yapmak 
için sınırsız fırsatlar verir.

• Ev sahibi aileler ve okul çalışanları, öğrencilerin okula 
güvenli şekilde gidip geliyor olduğundan emin olmak 
için birlikte çalışırlar.

  ÖNEMLİ BİLGİLER

• Uygunluğa bağlı olarak, tek veya iki kişilik 
odalardan seçiminizi yapın.

• Öğrenciler; farklı uluslardan öğrenciler 
ile birlikte yaşlarına, cinsiyetlerine göre 
yerleştirilir.

• Konaklama gözetmenleri yurtta kalırlar ve 
herhangi bir sorun yaşanması ihtimaline 
karşı günün 24 saati erişilebilirler.

  ÖNEMLİ BİLGİLER

Öğrenci yurdundaki odamı gerçekten 
seviyorum. Odalar güzel. Kendinize ait bir 
alanın olması, kendinize zaman ayırmanızı 
sağlıyor.

Fatima, Brighton'da eğitim aldı
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OKULLARIMIZ
Dünya çapında özenle seçilmiş 14 merkez ile; ister simgeleşmiş bir 
şehir, ister güzel bir kırsal kasaba ya da deniz kıyısı yerleşimi olsun 
her öğrenciye mükemmel uyan bir yerimiz olduğundan eminiz.



YAŞ ARALIĞI: 14–17 YAŞ (AİLE YANI)
YAŞ ARALIĞI: 12– 17 YAŞ (ÖĞRENCİ YURDU)

GRUPLAR & BİREYLER  

TARİHLER: 02 TEMMUZ– 12 AĞUSTOS

TRANSFERLER 
Londra Gatwick 
Havaalanından  
1 saat, Londra 
Heathrow 
Havaalanından 75 
dakika

NEDEN LONDRA GREENWICH?

Hareketli şehir merkezine çok yakın 
mesafede, Londra'nın tarihi bölgesini ilk 
elden yaşamak için

  LONDRA GREENWICH
İngiltere başkentinin sekiz Kraliyet Parkından biri olan güzel Greenwich Park, merkezimizin 
hemen yanında yer alır. Bölge, denizcilik tarihiyle ünlüdür ve Greenwich Saati'nin (GMT) hesap 
edildiği noktadır. Öğrenciler Kraliyet Gözlemevi'ni gezebilir ve dünyayı Doğu ve Batı Yarımküre 
olarak ikiye ayıran tarihi Başlangıç Meridyeni üzerinde durabilirler.

ZAMANINIZI NASIL GEÇİRECEKSİNİZ?

Merkezimiz harika bir konumdadır ve modern üniversite tesislerine 
sahiptir. Metroya ve tren istasyonuna yakın konumdadır, Londra'nın 
şehir hayatının hareketliliği sadece 10 dakika uzaklıktadır.

OKUL NASIL?

KONAKLAMA NASIL?

OKUL PROGRAMI - Sabahtan akşama kadar örnek bir hafta

(Y) Öğrenci Yurdu

GREENWICH OKULUMUZ LONDRA ŞEHRİNE TEPEDEN 
BAKAN HARİKA MANZARALARA SAHİPTİR.

• Thames Nehri'nde gezi

• Masa tenisi turnuvası

• Regent’s Park'ta spor

• Karaoke akşamı

• Tekne partisi

• Madame Tussauds

• Cambridge – Cam 
Nehri'nde kayık gezisi

• Oxford – Christ Church 
turu

• London Eye

• Brighton Pier gezisi

  AKTİVİTELER   GEZİLER

PAZARTESİ  SALI  ÇARŞAMBA  PERŞEMBE  CUMA  HAFTA SONU
SABAH 
Varış eğitimi

ÖĞLEDEN SONRA 
Resim ve elişi

AKŞAM
(Y) Hoş geldin  
      barbeküsü 
(A) Ev sahipleriyle zaman

SABAH 
İngilizce dersleri

ÖĞLEDEN SONRA
Madame Tussauds

AKŞAM
(Y) Disko partisi 
(A) Ev sahipleriyle  
      zaman

SABAH
İngilizce dersleri

ÖĞLEDEN SONRA  
Parkta spor 

AKŞAM
(Y) Opsiyonel müzikal  
(A) Ev sahipleriyle  
      zaman

SABAH 
İngilizce dersleri

ÖĞLEDEN SONRA 
Doğal Tarih Müzesi

AKŞAM
(Y) Disko 
(A) Ev sahipleriyle  
      zaman

SABAH
İngilizce dersleri

ÖĞLEDEN SONRA
Covent Garden'da 
alışveriş 

AKŞAM
(Y) Mezun seremonisi 
(A) Mezun seremonisi 

CUMARTESİ 
Gezi ve akşam 
barbeküsü 

PAZAR
Opsiyonel gezi
(ek ücrete tabidir)

(Y) Öğrenci Yurdu  
(A) Aile Yanı 

LONDRA GREENWICH 
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Aile yanında kalan öğrencilerimiz okula 30 dakika uzaklıkta 
samimi ailelerin evlerinde, ortak banyolu iki kişilik odalara 
yerleştirilir. Ev sahibi aileniz kahvaltı ve akşam yemeklerini, 
hafta sonlarında da paket öğle yemeklerini verirler. Okul, hafta 
içinde sıcak öğle yemeklerini verir.  

Greenwich metro durağına 5 dakika uzaklıktaki öğrenci yurdu 
konaklaması, amaca yönelik inşa edilmiş modern bir binada 
yer alır. Burada kalan öğrenciler özel banyolu tek kişilik 
odalarda kalırlar ve ortak mutfağı ve salonu paylaşırlar.  
Evrensel kahvaltı, iki çeşitli sıcak öğle yemeği ve iki çeşitli 
sıcak akşam yemeğini içeren tüm öğünler dahildir. Hafta 
sonlarında paket öğle yemeği verilir.
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TRANSFERLER  
Londra Heathrow 
Havaalanından 2 saat, 
Bristol Havaalanından 
50 dakika

NEDEN BATH?

Dünyanın en ünlü ve en tarihi şehirlerinden 
birinde unutulmaz bir eğitim deneyimi için

YAŞ ARALIĞI: 12–17 YAŞ

GRUPLAR & BİREYLER  

TARİHLER: 11 HAZİRAN–19 AĞUSTOS

  BATH

 BATH

Avon Vadisi’nin ortasında yer alan bu şehir, yoğun üniversite kültürüyle küçük ama son 
derece canlıdır; ayrıca zengin Roma ve George Dönemi tarihi ve mimarisiyle ünlüdür. 
Popüler bağımsız dükkanlar ve samimi kafelerden, güzel parklara ve bahçelere kadar, 
Bath’ta her şey vardır; hepsi de merkezi konumdaki okulumuza yürüyüş mesafesindedir.

ZAMANINIZI NASIL GEÇİRECEKSİNİZ?

Öğrenim merkezimiz Bath’ın tam merkezinde, kolay erişimli ana 
alışveriş caddesi üzerinde bulunur. Sınıflar aydınlık ve ferahtır, 
ayrıca birçoğu interaktif yazı tahtalarına ve şehrin mükemmel 
manzarasına sahiptir. Öğrenciler konforlu ve modern ortak
salonda dinlenebilirler.

OKUL NASIL?

KONAKLAMA NASIL?

OKUL PROGRAMI - Sabahtan akşama kadar örnek bir hafta

(Y) Öğrenci Yurdu

BATH ÖYLESİNE GÜZEL VE EŞSİZ BİR YERDİR Kİ, ŞEHRİN TAMAMI 
UNESCO DÜNYA MİRASI BÖLGELERİNDEN BİRİ SEÇİLMİŞTİR.

• Disko gecesi

• Gizemli cinayet yolu

• Roma Hamamları &  
çevre turu

• Karaoke akşamı

• Lazer Macerası

• Oxford'a günlük gezi

• Londra'ya günlük gezi

• Stonehenge & 
Salisbury'e günlük gezi

• Harry Potter Lacock 
Kasabası gezisi

• Warwick Kalesi'ne  
günlük gezi

  AKTİVİTELER   GEZİLER

PAZARTESİ  SALI  ÇARŞAMBA  PERŞEMBE  CUMA  HAFTA SONU
SABAH 
İngilizce dersleri

ÖĞLEDEN SONRA 
Bath çevre gezisi ve 
Roma Hamamları

AKŞAM
Ev sahipleriyle zaman

SABAH 
İngilizce dersleri

ÖĞLEDEN SONRA
Nehirde tekne turu

AKŞAM
Karaoke gecesi

SABAH
İngilizce dersleri

ÖĞLEDEN SONRA  
Cheddar Mağaraları 

AKŞAM
Ev sahipleriyle zaman 

SABAH 
İngilizce dersleri

ÖĞLEDEN SONRA 
Bristol'a gezi

AKŞAM
Rozet yapımı

SABAH
İngilizce dersleri

ÖĞLEDEN SONRA
Süper sporlar 

AKŞAM
Club XL'de disko

CUMARTESİ 
Gezi ve ev sahipleriyle 
akşam zaman geçirme 

PAZAR
Opsiyonel gezi
(ek ücrete tabidir)

 
 

Öğrencilerimiz; okuldan 20 dakikalık mesafede bulunan 
arkadaş canlısı ev sahibi ailelerin yanında ortak banyolu iki 
kişilik odalara yerleştirilirler. Kahvaltı ve akşam yemeği ev 
sahipleri tarafından verilir; paket öğle yemekleri hafta içinde 
okul tarafından, hafta sonları ise ev sahibi tarafından verilir.
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YAŞ ARALIĞI: 14–17 YAŞ (AİLE YANI)
YAŞ ARALIĞI: 12– 17 YAŞ (ÖĞRENCİ YURDU)

GRUPLAR & BİREYLER  

TARİHLER: 25 HAZİRAN– 05 AĞUSTOS

TRANSFERLER  
Londra Heathrow 
Havaalanından 
ve Gatwick 
Havaalanından 2 
saat, Southampton 
Havaalanından 45 
dakika

NEDEN BOURNEMOUTH?

  BOURNEMOUTH

Güzel plajları olan canlı bir kasabada 
İngiliz kıyı yaşantısı için

Bournemouth merkezimiz; envai çeşit butik dükkanlar, restoranlar, eğlence tesisleri ve sonsuz 
kırsallar, ödül kazanmış güzel bahçeler ve sayısız su sporları gibi özelliklere sahiptir. Tüm 
tesisler Bournemouth University’nin Talbot Kampüsü'nde merkezi konumdadır.

ZAMANINIZI NASIL GEÇİRECEKSİNİZ?

Bournemouth merkezimizde tüm tesisler; şehir merkezi ve plaja yakın 
konumdaki yeşil üniversite kampüsü içinde bulunur. Sosyal aktiviteler 
ve karşılama etkinlikleri için; sıcak yiyecek ve atıştırmalık sunan 
büyük kafeteryaya sahip geniş ve modern öğrenci salonu bulunur. 
Öğrencilerimiz bilgisayar ve projektörlerle donanmış ferah sınıflardan ve 
kampüs içindeki harika spor tesislerinden faydalanabilir.

OKUL NASIL?

KONAKLAMA NASIL?

OKUL PROGRAMI - Sabahtan akşama kadar örnek bir hafta

(Y) Öğrenci Yurdu

ON BİR KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA ALTIN SAHİLLERİ 
VE KÖPÜKLÜ DENİZİYLE CANLI KOZMOPOLİT ŞEHİR 
BOURNEMOUTH’TA HER ŞEY VARDIR.

• Karaoke & quiz gecesi

•  Uluslararası öğrenci diskosu

• Corfe Kalesi'ne gezi

• Lazer Macerası 

• Sand Banks'te su sporları

•  Londra'ya günlük gezi

• Roma Hamamları

• Stonehenge & Salisbury'ye 
günlük gezi

• Oxford'a günlük gezi

• Cambridge'e günlük gezi

  AKTİVİTELER   GEZİLER

PAZARTESİ  SALI  ÇARŞAMBA  PERŞEMBE  CUMA  HAFTA SONU
SABAH 
Varış eğitimi

ÖĞLEDEN SONRA 
Açık hava sporları

AKŞAM
(Y) Plaj partisi
(A) Ev sahipleriyle zaman

SABAH 
İngilizce dersleri

ÖĞLEDEN SONRA
Resim ve elişi

AKŞAM
Uluslararası quiz gecesi

SABAH
İngilizce dersleri

ÖĞLEDEN SONRA  
Stonehenge &  
Old Sarum 

AKŞAM
Süslü kıyafet diskosu

SABAH 
İngilizce dersleri

ÖĞLEDEN SONRA 
Su sporları aktivitesi

AKŞAM
Mini-Olimpiyatlar

SABAH
İngilizce dersleri

ÖĞLEDEN SONRA
Mini golf 

AKŞAM
Uluslararası disko

CUMARTESİ 
Gezi ve ev sahibi 
aile ile sosyalleşme 

PAZAR
Opsiyonel gezi
(ek ücrete tabidir)

(Y) Öğrenci Yurdu      
(A) Aile Yanı

Aile yanında kalan öğrencilerimiz okuldan 20 dakika uzaklıkta,
sıcakkanlı ailelerin yanında, ortak banyolu iki kişilik odalara 
yerleştirilir. Haftanın 7 günü kahvaltı ve akşam yemeği ev sahibi aile 
tarafından verilir. Öğle yemekleri hafta içinde okul tarafından, hafta 
sonları ise paket öğle yemekleri ev sahibi tarafından verilir.

Öğrenci yurdu konaklaması, Talbot Kampüsü'ndeki güvenli yurt 
binalarında bulunur. Burada kalan öğrenciler, ortak banyolu tek kişilik 
odalarda kalırlar. Tüm öğünler konaklamaya dahildir ve kampüste 
verilir. Öğünler evrensel kahvaltıları, sıcak öğle yemeklerini (hafta 
sonu paket öğle yemekleri) ve iki çeşitli sıcak akşam yemeğini içerir.

BOURNEMOUTH
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TRANSFERLER 
Londra Heathrow 
Havaalanından 
90 dakika, 
Londra Gatwick 
Havaalanından  
45 dakika

NEDEN BRIGHTON?

Canlı ve kültürel sahil kıyısı kasabasında İngiliz 
yaşam tarzını deneyimlemek için

YAŞ ARALIĞI: 12– 17 YAŞ

GRUPLAR & BİREYLER  

TARİHLER: 02 TEMMUZ–12 AĞUSTOS

  BRIGHTON

BRIGHTON

DÜNYACA ÜNLÜ, HAREKETLİ DENİZ KIYISI 
ŞEHRİNDE GELENEKSEL İNGİLİZ YATILI OKULU 
DENEYİMİNİ YAŞAYIN.
1885’te kurulan ve ‘Good Schools Guide’da yer alan Roedean, İngiltere’nin en prestijli 
okullarından biridir. Elit ve kolay ulaşılabilir konumuyla burası, İngiltere’de kıyı şeridinde, 
şehir sınırları içinde bir Ulusal Park’ta yer alan tek okuldur. Eğitim için harika bir yer!

ZAMANINIZI NASIL GEÇİRECEKSİNİZ?

Öğrencilerimiz, falezlerin tepesinde Brighton Marina 
manzarasına sahip, ünlü Roedean yatılı okulunda eğitim 
alırlar. Öğrencilerimizin; okulun sıra dışı sanat tesislerine (iki 
dans stüdyosu, bir tiyatro ve bir sahne sanatları stüdyosu) 
ve çok çeşitli spor tesislerine (kapalı yüzme havuzu, oyun 
sahaları ve tenis kortları) erişimleri vardır.

OKUL NASIL?

KONAKLAMA NASIL?

OKUL PROGRAMI - Sabahtan akşama kadar örnek bir hafta

(Y) Öğrenci Yurdu

• Barbekü & sinema gecesi 

• Mini-Olimpiyatlar 

• Plaj oyunları

• Yüzme galası

• Plaj partisi

• Arundel Kalesi gezisi

• Londra'ya günlük gezi

• Salisbury & Stonehenge 
günlük gezisi

• Londra nehir turu &  
çevre gezisi turu

  AKTİVİTELER   GEZİLER

PAZARTESİ  SALI  ÇARŞAMBA  PERŞEMBE  CUMA  HAFTA SONU
SABAH 
İngilizce dersleri

ÖĞLEDEN SONRA 
Tanıtım  
Brighton şehir merkezi

AKŞAM
Mini-Olimpiyatlar

SABAH 
İngilizce dersleri

ÖĞLEDEN SONRA
Resim ve elişi

AKŞAM
Bowling turnuvası 

SABAH
İngilizce dersleri

ÖĞLEDEN SONRA  
Yüzme 

AKŞAM
Kaplan'ın Yetenekleri 
Yarışması

SABAH 
İngilizce dersleri

ÖĞLEDEN SONRA 
Eastbourne'a gezi

AKŞAM
Eğlence gecesi

SABAH
İngilizce dersleri

ÖĞLEDEN SONRA
Cuckmere Haven'ı  
keşif

AKŞAM
Veda diskosu

CUMARTESİ 
Londra nehir gezisi  
ve akşam barbeküsü 

PAZAR
Opsiyonel  
Oxford Christ Church'e 
günlük gezi 

Her birinde konforlu ortak salonlar ve yaklaşık dört öğrencinin 
paylaştığı banyolar bulunan beş adet güvenli yurt binası 
vardır. Tüm öğünler konaklamaya dahildir ve okulun yemek 
salonunda verilir. Bu öğünlerde evrensel kahvaltılar, sıcak 
öğle yemekleri (hafta sonlarında paket yemekler) ve üç çeşitli 
sıcak akşam yemekleri bulunur.
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2015'te dünyanın gezilmesi gereken en iyi yedinci şehri seçilen Salisbury, neşeli bir markete 
sahip popüler bir kasabadır. Çok çeşitli kültürel, sportif ve sosyal aktivitelerin yanında; göz alıcı 
orta çağ katedrali ve harika mağazalarıyla burası, öğrenciler için mükemmel bir yerdir! 

Aile dostu, tipik bir İngiliz hayatı 
deneyimini yaşamak için

TARİHLER: 11 HAZİRAN–19 AĞUSTOS (AİLE YANI)
TARİHLER: 02 TEMMUZ–12 AĞUSTOS (ÖĞRENCİ YURDU)

TRANSFERLER  
Londra Heathrow 
Havaalanından 
90 dakika, 
Londra Gatwick 
Havaalanından 
2 saat, Southampton 
Havaalanından 45 
dakika

NEDEN SALISBURY?

  SALISBURY

YAŞ ARALIĞI: 12–17 YAŞ

GRUPLAR & BİREYLER  

ZAMANINIZI NASIL GEÇİRECEKSİNİZ?

Öğrencilerimizin, İngiltere’nin en eski özel okullarından biri olan göz 
kamaştırıcı Godolphin School’a erişimi vardır. Harika manzaralarla çevrili 
okul; kapalı yüzme havuzu, tenis kortları ve bir sahne sanatları merkezini 
içeren harika tesislere sahiptir. Yurtta kalan öğrencilerimiz burada eğitim 
alırken, aile yanında kalan öğrencilerimiz St. Martin’s’de eğitim alırlar.

OKUL NASIL?

KONAKLAMA NASIL?

OKUL PROGRAMI - Sabahtan akşama kadar örnek bir hafta

(Y) Öğrenci Yurdu

• Kaplan’ın Yetenekleri  
Yarışması

•  Spor günü

• Salsa akşamı

• Resim & El işi 

• Uluslararası öğrenci diskosu

•  Londra'ya günlük gezi

• Stonehenge'e yarım 
günlük gezi

• Oxford'a günlük gezi

• Portsmouth outlet 
alışveriş gezisi

• Roma Hamamları

  AKTİVİTELER   GEZİLER

PAZARTESİ  SALI  ÇARŞAMBA  PERŞEMBE  CUMA  HAFTA SONU
SABAH 
Varış eğitimi

ÖĞLEDEN SONRA 
Resim ve elişi

AKŞAM
(Y) Film kulübü
(A) Ev sahipleriyle zaman

SABAH 
İngilizce dersleri

ÖĞLEDEN SONRA
Açık hava sporları

AKŞAM
Disko partisi

SABAH
İngilizce dersleri

ÖĞLEDEN SONRA  
Stonehenge &  
Old Sarum 

AKŞAM
Karaoke akşamı 

SABAH 
İngilizce dersleri

ÖĞLEDEN SONRA 
Salisbury Katedrali

AKŞAM
(Y) Sinema
(A) Ev sahipleriyle  
      zaman

SABAH
İngilizce dersleri

ÖĞLEDEN SONRA
Salisbury'de alışveriş

AKŞAM
Veda diskosu

CUMARTESİ 
Brighton gezisi

PAZAR
Opsiyonel gezi

(Y) Öğrenci Yurdu      
(A) Aile Yanı

Aile yanında kalan öğrencilerimiz, okula 20 dakikalık mesafede, 
sıcakkanlı ailelerin yanında, ortak banyolu tek, iki veya üç kişilik 
odalara yerleştirilir. Kahvaltı ve akşam yemekleri ile paket öğle 
yemekleri temin edilir.  

Öğrenci yurdu konaklaması, Godolphin School’daki güvenli yurt 
binalarında bulunur. Öğrenciler ortak banyoları kullanır; tek kişilik 
odalarda kalır veya odalarını en fazla dört öğrenciyle paylaşırlar. Her 
yurt binasında ayrıca öğrencilerin rahatlayabileceği konforlu ortak 
salonlar yer alır. 

SALISBURY, GÖZ KAMAŞTIRAN KIRSALLAR İLE 
ÇEVRİLİ, POPÜLER VE BÜYÜLEYİCİ BİR ŞEHİRDİR.

SALISBURY
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Bu geleneksel güney şehri; ödül kazanan plajlara, etkileyici palmiye ağaçlarına ve çekici 
kırsallara sahiptir. Güvenli ve samimi şehir; hareketli limanı, uluslararası marinası ve harika 
doğal güzelliği ile ünlüdür. Okul; deniz manzaralı sevimli bir villada bulunur ve öğrencilerin 
Torquay’ın sıcak ikliminin tadını çıkarmaları için bahçesi ve güneşlenme terası vardır.

TRANSFERLER
Londra Heathrow 
Havaalanından 
4.5 saat, Bristol 
Havaalanından  
2 saat

Samimi atmosferiyle küçük, güvenli, güzel kıyı 
kasabasında eğitim almak için

NEDEN TORQUAY?

  TORQUAY
TARİHLER: 11 HAZİRAN–19 AĞUSTOS

YAŞ ARALIĞI: 12 –17 YAŞ

GRUPLAR & BİREYLER  

 

TORQUAY İNGİLİZ RİVİERASI’NIN MÜCEVHERİDİR.

ZAMANINIZI NASIL GEÇİRECEKSİNİZ?

Okulumuz Kaplan öğrencilerine özel, deniz manzaralı 
büyük bir binada yer alır. İnteraktif yazı tahtaları olan 
sınıflar, aydınlık ve ferahtır. Öğrencilerimiz geniş 
bahçede ve açık hava terasında güneşli havanın tadını 
çıkarabilirler. İçinde plazma televizyon, oyun konsolu, 
bilardo masası ve çeşitli masa oyunları bulunan büyükçe 
bir ortak salon da mevcuttur.

OKUL NASIL?

KONAKLAMA NASIL?

OKUL PROGRAMI - Sabahtan akşama kadar örnek bir hafta

(Y) Öğrenci Yurdu

• Barbekü

• Q West su parkı

•   Tişört & çömlek boyama

• Temalı disko

• Spor günü

• London Eye

• Exeter Katedrali & 
yürüyüş günlük gezisi

•   Cornwall Plajı 
su sporları

• Plymouth Marine 
Aquarium'a günlük gezi

  AKTİVİTELER   GEZİLER

PAZARTESİ  SALI  ÇARŞAMBA  PERŞEMBE  CUMA  HAFTA SONU
SABAH 
Varış eğitimi

ÖĞLEDEN SONRA 
Lazer Macerası

AKŞAM
Ev sahipleriyle zaman

SABAH 
İngilizce dersleri

ÖĞLEDEN SONRA
Spor karşılaşmaları

AKŞAM
Film akşamı

SABAH
İngilizce dersleri

ÖĞLEDEN SONRA  
Splashdown Su Parkı 

AKŞAM
Ev sahipleriyle zaman 

SABAH 
İngilizce dersleri

ÖĞLEDEN SONRA 
Tişört tasarımı

AKŞAM
Barbekü partisi

SABAH
İngilizce dersleri

ÖĞLEDEN SONRA
Körfezde tekne turu

AKŞAM
Ev sahipleriyle zaman

CUMARTESİ 
Gezi ve akşam 
barbeküsü

PAZAR
Opsiyonel gezi
(ek ücrete tabidir)

Öğrencilerimiz, okula 20 dakikalık yürüyüş mesafesinde 
sıcakkanlı ailelerin yanında, ortak banyolu iki kişilik 
odalara yerleştirilir. Haftanın 7 günü kahvaltı ve akşam 
yemekleri ev sahibi aile tarafından verilir. Öğle yemekleri 
hafta içinde okul tarafından, hafta sonları ise paket öğle 
yemekleri ev sahibi tarafından verilir.

TORQUAY
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Öğrencilerimiz, okula 30 dakikalık mesafede sıcakkanlı 
ailelerin yanında, ortak banyolu iki kişilik odalara 
yerleştirilir. Haftanın 7 günü kahvaltı ve akşam yemekleri 
ev sahibi aile tarafından verilir. Öğle yemekleri hafta 
içinde okul tarafından, hafta sonları ise paket öğle 
yemekleri ev sahibi tarafından verilir.

Merkezimiz; futbol ve diğer oyunları oynamak için harika 
bir açık hava mekanı olan Parker’s Piece'e kısa yürüyüş 
mesafesinde etkileyici bir binada yer alır. Okulun geniş ve 
güneşli avlusu, aydınlık ve ferah sınıfları vardır.

CAMBRIDGE TARİHİ BİR ŞEHİRDİR VE DÜNYANIN EN 
PRESTİJLİ ÜNİVERSİTELERİNDEN BİRİNE SAHİPTİR. 

Dünyaca ünlü bu üniversite şehrinde 
akademik atmosferi özümsemek için

TARİHLER: 09 TEMMUZ– 19 AĞUSTOS

TRANSFERLER 
Londra Heathrow 
Havaalanından ve 
Londra Gatwick 
Havaalanından 2 
saat, Londra Stansted 
Havaalanından 45 
dakika 

NEDEN CAMBRIDGE?

  CAMBRIDGE

YAŞ ARALIĞI: 14–17 YAŞ

GRUPLAR & BİREYLER  

Bu güzel akademik cennet, İngiliz mirasını deneyimlemek için ideal bir yerdir. Cam Nehri 
boyunca kayık gezisinin tadını çıkarın veya ünlü üniversite yüksekokullarından birini gezin. 
Okulumuz, şehir merkezine 5 dakikalık yürüme mesafesindeki tarihi bir binada yer alır.

ZAMANINIZI NASIL GEÇİRECEKSİNİZ?

OKUL NASIL?

KONAKLAMA NASIL?

OKUL PROGRAMI - Sabahtan akşama kadar örnek bir hafta

(Y) Öğrenci Yurdu

• Bowling 

•  Karaoke gecesi

• Disko

• Sinema gezisi

• Spor karşılaşmaları

•  Londra'ya tiyatro gezisi

• Brighton gezisi

• Stratford-upon-Avon ve 
Warwick Kalesi'ne gezi

• King’s College turu

• Botanik bahçelerine gezi

  AKTİVİTELER   GEZİLER

PAZARTESİ  SALI  ÇARŞAMBA  PERŞEMBE  CUMA  HAFTA SONU
SABAH 
Varış eğitimi

ÖĞLEDEN SONRA 
Rehberli Cambridge turu
 
AKŞAM
Ev sahipleriyle zaman

SABAH 
İngilizce dersleri

ÖĞLEDEN SONRA
King's College gezisi

AKŞAM
Ev sahipleriyle zaman

SABAH
İngilizce dersleri

ÖĞLEDEN SONRA  
Parkta spor 
karşılaşmaları

AKŞAM
Tropik disko 

SABAH 
İngilizce dersleri

ÖĞLEDEN SONRA 
Cam Nehri'nde kayık 
gezisi

AKŞAM
Ev sahipleriyle zaman

SABAH
İngilizce dersleri

ÖĞLEDEN SONRA
Cambridge Bilim 
Müzesi 

AKŞAM
Bowling veya  
sinema

CUMARTESİ 
Londra'ya günlük gezi

PAZAR 
Ev sahipleriyle zaman 

CAMBRIDGE
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Öğrencilerimiz, okula 30 dakikalık mesafede sıcakkanlı 
ailelerin yanında, ortak banyolu iki kişilik odalara yerleştirilir. 
Haftanın 7 günü kahvaltı ve akşam yemekleri ev sahibi aile 
tarafından verilir. Öğle yemekleri hafta içinde okul tarafından, 
hafta sonları ise paket öğle yemekleri ev sahibi tarafından 
verilir.

Merkezimiz sonradan birleştirilen ve yenilenen, çarpıcı 
Edinbugh Kalesi'nin manzaralarına sahip iki güzel George 
Dönemi'ne ait binada yer alır ve Princes Caddesi'nin tarz 
sahibi alışverişine sadece birkaç dakika mesafededir.

Gelişen İskoç başkentinin tarihini ve eşsiz 
kültürünü keşfetmek için

Edinburgh; büyüleyici tarihe, son derece tanınan arkadaş canlısı halka ve dünyanın 
en güzel tepeleri ve yeşilliklerinden bazılarına sahiptir. Yıl boyu düzenlenen kültürel 
festivallerin tadını çıkarın ve sıra dışı eğitim ile tanınan bu şehrin bir parçası olun.

NEDEN EDINBURGH?

  EDINBURGH
TARİHLER: 11 HAZİRAN–19 AĞUSTOS

YAŞ ARALIĞI: 12–17 YAŞ

GRUPLAR & BİREYLER  

TRANSFERLER  
Edinburgh 
Havaalanından  
30 dakika

İSKOÇYA'NIN BAŞKENTİ HER YIL BİNLERCE  
ZİYARETÇİYİ KENDİNE ÇEKİYOR. 

ZAMANINIZI NASIL GEÇİRECEKSİNİZ?

OKUL NASIL?

KONAKLAMA NASIL?

OKUL PROGRAMI - Sabahtan akşama kadar örnek bir hafta

(Y) Öğrenci Yurdu

• Ceilidh dans akşamı

• Edinburgh Kalesi

•   Fitzwilliam Müzesi'ne gezi

• İskoçya Ulusal Müzesi

• Bahçede barbekü

• Glasgow keşif gezisi

• İskoç Kırsallarında  
yürüyüş turu

•  Alnwick Kalesi gezisi 
(Hogwarts, Harry Potter)

•   Loch Ness'te kır gezisi

  AKTİVİTELER   GEZİLER

PAZARTESİ  SALI  ÇARŞAMBA  PERŞEMBE  CUMA  HAFTA SONU
SABAH 
Varış eğitimi

ÖĞLEDEN SONRA 
Edinburgh turu

AKŞAM
Ev sahipleriyle zaman

SABAH 
İngilizce dersleri

ÖĞLEDEN SONRA
Spor zamanı

AKŞAM
Ev sahipleriyle zaman

SABAH
İngilizce dersleri

ÖĞLEDEN SONRA  
Harry Potter yürüyüş 
turu

AKŞAM
Ceilidh İskoç dansı 
dersleri

SABAH 
İngilizce dersleri

ÖĞLEDEN SONRA 
Hayalet turu ve  
Royal Mile turu

AKŞAM
Ev sahipleriyle zaman

SABAH
İngilizce dersleri

ÖĞLEDEN SONRA
İskoçya Ulusal 
Müzesi'ne gezi

AKŞAM
Bowling 

CUMARTESİ 
Loch Ness'te kır 
gezisi

PAZAR
Ev sahipleriyle 
zaman

EDINBURGH



TRANSFERLER  
Cairns 
Havaalanından  
10 dakika

NEDEN CAIRNS?
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Tropik iklime ve ılık kış günlerine sahip küçük 
ve arkadaş canlısı bir şehirde eğitim için

Resifler ile yağmur ormanları arasında güvenli bir yerde bulunan Cairns, yıl boyu ılıman 
iklime ve hafif deniz esintisine sahiptir. Doğal güzelliğin muhteşem manzaralarıyla, 
kişilik geliştirici aktiviteleri ve deneyimleriyle Cairns'de macera için sınır yoktur. Kaplan 
Genç Öğrenciler programımız; grup eğitim turları da ağırlayan, yıl boyu hizmet veren 
merkezimizde sunulur.

TARİHLER: 30 TEMMUZ–12 AĞUSTOS (2 HAFTA)
TARİHLER: 30 TEMMUZ–05 AĞUSTOS (1 HAFTA) 
TARİHLER: 06 AĞUSTOS–12 AĞUSTOS (1 HAFTA)

  CAIRNS

CAIRNS

YAŞ ARALIĞI: 12–15 YAŞ (BİREYLER)
YAŞ ARALIĞI: 12–17 YAŞ (GRUPLAR)

GRUPLAR & BİREYLER  

Öğrencilerimiz, okulun yakınlarında bulunan sıcakkanlı 
ailelerin yanında, ortak banyolu tek kişilik odalara 
yerleştirilir. Hafta içinde kahvaltı ve akşam yemeği ev sahibi 
aile tarafından verilir; öğle yemeği okulda paket olarak 
verilir. Okula günlük gidiş geliş servisi pakete dahildir.

Merkezi ticaret bölgesinin ortasında, ana alışveriş bölgelerine kısa 
yürüyüş mesafesinde bulunan okulumuz; geniş, aydınlık ve klimalı 
sınıflara sahiptir. Merkezde kafe ve açık balkon gibi birçok dinlenme 
alanıyla, içinde mutfak olanakları bulunan geniş bir öğrenci ortak 
salonu vardır. Ayrıca mükemmel bilgisayar odası tesisleri ve binanın 
her tarafında kablosuz internet erişimi bulunur.

ZAMANINIZI NASIL GEÇİRECEKSİNİZ?

OKUL NASIL?

KONAKLAMA NASIL?

OKUL PROGRAMI - Sabahtan akşama kadar örnek bir hafta

(Y) Öğrenci Yurdu

•   Hazine avı

•  Sanat galerisi gezisi

• Esplanade'de lagünde yüzme

• Aborjin kültürü günü

•  Green Adası'na günlük gezi

• Hartley’s Timsah Çiftliği

• Cairns Botanik Bahçeleri'ni 
keşif

• Lagünde Avustralya tarzı 
barbekü

  AKTİVİTELER   GEZİLER

PAZARTESİ  SALI  ÇARŞAMBA  PERŞEMBE  CUMA  HAFTA SONU
SABAH 
İngilizce dersleri

ÖĞLEDEN SONRA 
Şehir yürüş turu

AKŞAM
Ev sahipleriyle zaman

SABAH 
İngilizce dersleri

ÖĞLEDEN SONRA
Hartley's Timsah Çiftliği

AKŞAM
Ev sahipleriyle zaman

SABAH
Green Adası'na gezi

ÖĞLEDEN SONRA  
Green Adası'na gezi 

AKŞAM
Ev sahipleriyle zaman 

SABAH 
İngilizce dersleri

ÖĞLEDEN SONRA 
Sanat galerisi veya 
atölye çalışması

AKŞAM
Ev sahipleriyle zaman

SABAH
İngilizce dersleri

ÖĞLEDEN SONRA
Veda barbeküsü 

AKŞAM
Ev sahipleriyle  
zaman

CUMARTESİ 
Ev sahipleriyle zaman

PAZAR 
Ev sahipleriyle zaman 

CAIRNS BÜYÜK BARİYER RESİFLERİNE, AVUSTRALYA  
KIYILARININ SICAK İKLİMİNE VE GÜNEŞİNE ERİŞİM SUNAR.
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SAN DIEGO, HARİKA DENİZ KIYISININ KEYFİNİ ÇIKARIR. 

Yıl boyu açık olan San Diego okulumuz; geniş resepsiyon 
alanı, açık avlusu, bilgisayar odası ve aydınlık ortak salonu 
bulunan, alımlı ve modern bir binada yer alır. Binada 
ayrıca interaktif yazı tahtaları olan 20 donanımlı sınıf 
bulunmaktadır. 

Öğrencilerimiz, okula 45-60 dakikalık mesafede bulunan 
arkadaş canlısı ailelerin yanında, ortak banyolu iki kişilik 
odalara yerleştirilir. Kahvaltı ve akşam yemeği ev sahibi 
aile tarafından verilir. 

Harika yaz iklimi ve bembeyaz kumsallar için

NEDEN SAN DIEGO?

  SAN DIEGO
TARİHLER: 25 HAZİRAN–19 AĞUSTOS

YAŞ ARALIĞI: 14–18 YAŞ

GRUPLAR & BİREYLER  

TRANSFERLER  
San Diego 
Uluslararası 
Havaalanından 
20 dakika

ZAMANINIZI NASIL GEÇİRECEKSİNİZ?

OKUL NASIL?

KONAKLAMA NASIL?

OKUL PROGRAMI - Sabahtan akşama kadar örnek bir hafta

(Y) Öğrenci Yurdu

• Coronado’da plaj günü

• Alışveriş

•   Bowling

• Beyzbol maçı

• IMAX sinema

• San Diego Hayvanat 
Bahçesi gezisi

• Seaport Kasabası'na gezi

•   Disneyland gezisi

•   Universal Stüdyoları gezisi

  AKTİVİTELER   GEZİLER

PAZARTESİ  SALI  ÇARŞAMBA  PERŞEMBE  CUMA  HAFTA SONU
SABAH 
Varış eğitimi

ÖĞLEDEN SONRA 
San Diego şehir turu

AKŞAM
Ev sahipleriyle zaman

SABAH 
İngilizce dersleri

ÖĞLEDEN SONRA
Beyzbol maçı

AKŞAM
Ev sahipleriyle zaman

SABAH
İngilizce dersleri

ÖĞLEDEN SONRA  
Plaj günü

AKŞAM
Ev sahipleriyle zaman 

SABAH 
İngilizce dersleri

ÖĞLEDEN SONRA 
San Diego Hayvanat 
Bahçesi

AKŞAM
Ev sahipleriyle zaman

SABAH
İngilizce dersleri

ÖĞLEDEN SONRA
Alışveriş

AKŞAM
Ev sahipleriyle  
zaman

CUMARTESİ 
Disneyland'a gezi

PAZAR
Serbest gün

Güzel plajları, büyük eğlence parkları ve muhteşem iklimiyle ünlü olan San Diego'daki Kaplan 
merkezimiz; San Diego’nun kozmopolit ve tarihi bölgesi olan Gaslamp’ta yer alır. Okula 
yürüyüş mesafesinde birçok restoran, alışveriş merkezi, sinema salonları, kütüphane ve 
beyzbol stadyumu bulunur.

SAN DIEGO
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Merkezimiz; içinde kitapçı, kütüphane, kafeterya, 
bilgisayar merkezi ve yüzme havuzlu spor tesisleri 
bulunan çekici Whittier College kampüsünde yer alır. 
Okulda öğrencilerin ders aralarında dinlenebileceği 
konforlu bir ortak salon vardır. Öğrenciler; Whittier şehir 
merkezine yürüyüş mesafesinde olan okulun harika 
konumunun tadını çıkarırlar.

Öğrenciler, Los Angeles’in büyük metropol bölgesinde yer alan küçük topluluk Whittier’in 
muhteşem ikliminin tadını çıkarırlar. Kampüs; Hollywood, Disneyland, Universal Stüdyoları ve 
güzel plajlar gibi önemli eğlence mekanlarına kolay erişim imkanına sahiptir. 

Öğrencilerimiz kampüs içindeki yurt konaklamalarında 
kalırlar. Yurtlarda ortak banyolu çift kişilik odalar 
bulunur ve haftada 19 öğün yurtta verilir. Yurttaki her 
katta lavaboları, duşları ve tuvaletleri olan ortak bir 
banyo vardır.

NEDEN LOS ANGELES?

Rahat California hayat tarzını tatmak için

TARİHLER: 18 HAZİRAN–05 AĞUSTOS

  LOS ANGELES

YAŞ ARALIĞI: 12–18 YAŞ

GRUPLAR  

TRANSFERLER  
Los Angeles 
Uluslararası 
Havaalanından 
40 dakika

LOS ANGELES

ZAMANINIZI NASIL GEÇİRECEKSİNİZ?

OKUL NASIL?

KONAKLAMA NASIL?

OKUL PROGRAMI - Sabahtan akşama kadar örnek bir hafta

(Y) Öğrenci Yurdu

• Açık hava su oyunları

•  Disko gecesi

• Plaj barbeküsü

• Spor günü

•  Disneyland'a gezi

•  San Diego SeaWorld gezisi

• Santa Monica Plajı'na gezi

• Six Flags Magic Mountain 
eğlence parkına günlük gezi

  AKTİVİTELER   GEZİLER

PAZARTESİ  SALI  ÇARŞAMBA  PERŞEMBE  CUMA  HAFTA SONU
SABAH 
Varış eğitimi

ÖĞLEDEN SONRA 
Kampüs turu

AKŞAM
Parkta rock müzik  
konseri

SABAH 
İngilizce dersleri

ÖĞLEDEN SONRA
Spor veya takım 
oyunları

AKŞAM
Film gecesi

SABAH
İngilizce dersleri

ÖĞLEDEN SONRA  
Dans dersi

AKŞAM
Yetenek gösterisi

SABAH 
İngilizce dersleri

ÖĞLEDEN SONRA 
Yüzme

AKŞAM
Hollywood temalı  
disko

SABAH
İngilizce dersleri

ÖĞLEDEN SONRA
Alışveriş

AKŞAM
Serbest zaman

CUMARTESİ 
Six Flags Magic 
Mountain eğlence 
parkına gezi

PAZAR 
Universal  
Stüdyolarına gezi

1887’DE KURULAN WHITTIER, ABD’NİN EN İYİ 
KÜÇÜK ÜNİVERSİTELERİNDEN BİRİ OLARAK BİLİNİR.
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Öğrencilerimiz kampüs içindeki yurt konaklamalarında 
kalırlar. Yurtlarda çift kişilik odalar bulunur ve haftada 19 
öğün konaklamaya dahildir. Yurttaki her katta lavaboları, 
duşları ve tuvaletleri olan ortak bir banyo vardır.

BERKELEY; SAKİN AMA CANLI BİR AKADEMİK ŞEHİRDİR.

1868’de kurulan University of California Berkeley, Birleşik Devletler’in en ünlü ve prestijli 
kurumlarından biridir. Görkemli San Francisco Körfezi’nin doğusunda yer alan Berkeley, San 
Francisco şehir merkezine trenle sadece 25 dakika uzaklıktadır. Ilıman iklimi ve öğrenci dostu 
atmosferiyle burası, öğrenciler için ideal bir eğitim merkezidir.

Berkeley’in ortasında 70 hektarlık araziye yayılan kampüs, 
yıl boyunca 33.000 öğrenci ile 15.000 öğretim üyesi ve 
çalışanı ağırlar. Kampüste kitapçı, birkaç adet müze ve 
kütüphane, yemek salonları ve spor tesisleri bulunur. Ayrıca 
kampüs içinde çeşitli oyunlar, TV, bilardo masası ve masa 
tenisi bulunan ortak oda da yer alır.

Akademik başarı ve açık hava maceraları için

NEDEN BERKELEY?

  BERKELEY
TARİHLER: 25 HAZİRAN–05 AĞUSTOS

YAŞ ARALIĞI: 14–18 YAŞ

GRUPLAR  

TRANSFERLER  
San Francisco 
Uluslararası 
Havaalanından  
40 dakika

BERKELEY

ZAMANINIZI NASIL GEÇİRECEKSİNİZ?

OKUL NASIL?

KONAKLAMA NASIL?

OKUL PROGRAMI - Sabahtan akşama kadar örnek bir hafta

(Y) Öğrenci Yurdu

• Barbekü

• Alışveriş

•   Buz pateni

• Karaoke gecesi

• Bowling 

• Oakland Hayvanat 
Bahçesine gezi

• San Francisco şehir turu

•   Berkeley Tepelerinde kır 
yürüyüşü

•   Yosemite Milli Parkı gezisi

  AKTİVİTELER   GEZİLER

PAZARTESİ  SALI  ÇARŞAMBA  PERŞEMBE  CUMA  HAFTA SONU
SABAH 
Varış eğitimi

ÖĞLEDEN SONRA 
UC Berkeley ve  
şehir turu

AKŞAM
Parkta konser

SABAH 
İngilizce dersleri

ÖĞLEDEN SONRA
Botanik bahçeleri  
ve Bilim Müzesi

AKŞAM
Film gecesi

SABAH
İngilizce dersleri

ÖĞLEDEN SONRA  
San Francisco'da 
tramvay gezisi

AKŞAM
Beyzbol maçı

SABAH 
İngilizce dersleri

ÖĞLEDEN SONRA 
Bowling

AKŞAM
Maskeli disko

SABAH
İngilizce dersleri

ÖĞLEDEN SONRA
Berkeley Marina

AKŞAM
Basketbol maçı

CUMARTESİ 
Six Flags Discovery 
Kingdom eğlence 
parkına gezi

PAZAR
San Francisco şehir 
turu
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VANCOUVER

VANCOUVER; DAĞLAR, PLAJLAR VE ORMANLARLA  
ÇEVRİLİ GÜZEL BİR LİMAN ŞEHRİDİR. 

Konuksever ve sıcakkanlı Vancouver 
sakinleriyle dolu, Kanada’nın en güzel 
yerlerinden birinde eğitim deneyimi için

Bu metropolit Kanada şehri, Sürekli olarak dünya çapında yaşamak için en iyi 10 şehirden biri 
seçilir. Okulumuz; bu güzel liman şehrinde British Columbia’da yer alır ve ünlü Robson Caddesi 
alışveriş bölgesine yakındır. Vancouver şehir merkezi; Stanley Park, çok çeşitli plajlar ve birçok 
güzel Kanada ulusal parkına kolay erişim sunar.

Merkezimiz Vancouver şehir merkezinin ortasında; ana alışveriş 
caddesine ve SkyTrain istasyonuna birkaç bina uzaklıkta yer alır. 
Sınıflar aydınlıktır ve interaktif yazı tahtalarıyla donanmıştır. 
Binada ayrıca ders aralarında rahatlamak ve arkadaş edinmek  
için ideal bir yer olan geniş öğrenci salonu ve açık bahçe bulunur.

Öğrencilerimiz, okula 45-60 dakika mesafede bulunan 
sıcakkanlı ailelerin yanında, ortak banyolu iki kişilik odalara 
yerleştirilir. Hafta boyunca kahvaltı, paket öğle yemeği ve 
akşam yemeği ev sahibi aile tarafından verilir. Konaklama 
paketinize toplu ulaşım kartı dahildir. 

NEDEN VANCOUVER?

TARİHLER: 09 TEMMUZ–05 AĞUSTOS

  VANCOUVER

YAŞ ARALIĞI: 14–18 YAŞ

GRUPLAR & BİREYLER  

TRANSFERLER  
Vancouver 
Uluslararası 
Havaalanından 
45 dakika

ZAMANINIZI NASIL GEÇİRECEKSİNİZ?

OKUL NASIL?

KONAKLAMA NASIL?

OKUL PROGRAMI - Sabahtan akşama kadar örnek bir hafta

(Y) Öğrenci Yurdu

•   Yetenek gösterisi

•  Stanley Park'ta bisiklet turu

• Vancouver Aquarium 

• Spor günü

•  Deep Cove'a gezi

•  Whistler gezisi

• Lynne Vadisine gezi 

• Victoria'ya günlük gezi

  AKTİVİTELER   GEZİLER

PAZARTESİ  SALI  ÇARŞAMBA  PERŞEMBE  CUMA  HAFTA SONU
SABAH 
Varış eğitimi

ÖĞLEDEN SONRA 
Stanley Park bisiklet turu

AKŞAM
Ev sahipleriyle zaman

SABAH 
İngilizce dersleri

ÖĞLEDEN SONRA
Plajda oyun günü

AKŞAM
Ev sahipleriyle zaman

SABAH
İngilizce dersleri

ÖĞLEDEN SONRA  
Paintball 

AKŞAM
Ev sahipleriyle zaman 

SABAH 
İngilizce dersleri

ÖĞLEDEN SONRA 
Antropoloji Müzesi

AKŞAM
Ev sahipleriyle zaman

SABAH
İngilizce dersleri

ÖĞLEDEN SONRA
'Sosyal dondurma'

AKŞAM
Ev sahipleriyle  
zaman

CUMARTESİ 
Whistler gezisi

PAZAR 
Serbest gün 
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TORONTO

TORONTO, KANADA'NIN EN BÜYÜK ŞEHRİDİR VE 
CANLI, ZENGİN KÜLTÜREL TOPLULUĞU İLE TANINIR.

TRANSFERLER  
Toronto Pearson 
Uluslararası 
Havaalanından 45 
dakika 

Dünyanın kültürel açıdan en zengin 
şehirlerinden birinde yaşamak için

Toronto kampüsümüz şehir merkezindedir. Büyük şehrin çekiciliği ve güzel liman marketiyle 
burası, şehri keşfetmek için ideal konumdadır. Yeni uluslararası arkadaşlarınızla Harbourfront 
Parkı'nda yürüyüş yapın, Rogers Centre'da beyzbol oynayan Blue Jays'i izleyin veya dünyanın 
en yüksek binalarından biri olan CN Kulesi'nden şehrin manzarasını izleyin.

Merkezimiz Toronto şehir merkezinde yer alır. Sınıflar 
aydınlıktır ve interaktif yazı tahtalarıyla donanmıştır. Binada 
ayrıca ders aralarında rahatlamak ve arkadaş edinmek  
için ideal bir yer olan geniş öğrenci salonu bulunur.

Öğrencilerimiz, okula 45-60 dakika mesafede bulunan 
sıcakkanlı ailelerin yanında, ortak banyolu iki kişilik odalara 
yerleştirilir. Hafta boyunca kahvaltı, paket öğle yemeği ve 
akşam yemeği ev sahibi aile tarafından verilir.

NEDEN TORONTO?

  TORONTO
TARİHLER: 09 TEMMUZ–05 AĞUSTOS

YAŞ ARALIĞI: 14–18 YAŞ

GRUPLAR & BİREYLER 

ZAMANINIZI NASIL GEÇİRECEKSİNİZ?

OKUL NASIL?

KONAKLAMA NASIL?

OKUL PROGRAMI - Sabahtan akşama kadar örnek bir hafta

(Y) Öğrenci Yurdu

• Toronto Adası'nda  
bisiklet turu 

• CN Kulesi gezisi  

• Film günü

• Plaj günü

• Ontario Gölü'ne gezi

• Wonderland & 
Splashworks'e günlük gezi 

•  Algonquin Park gezisi

• Niagara Şelaleleri gezisi

  AKTİVİTELER   GEZİLER

PAZARTESİ  SALI  ÇARŞAMBA  PERŞEMBE  CUMA  HAFTA SONU
SABAH 
Varış eğitimi

ÖĞLEDEN SONRA 
Spor günü

AKŞAM
Ev sahipleriyle zaman

SABAH 
İngilizce dersleri

ÖĞLEDEN SONRA
Ripley's Aquarium

AKŞAM
Ev sahipleriyle zaman

SABAH
İngilizce dersleri

ÖĞLEDEN SONRA  
Bisiklet turu 

AKŞAM
Ev sahipleriyle zaman

SABAH 
İngilizce dersleri

ÖĞLEDEN SONRA 
Filmler

AKŞAM
Ev sahipleriyle zaman

SABAH
İngilizce dersleri

ÖĞLEDEN SONRA
Yetenek gösterisi

AKŞAM
Ev sahipleriyle  
zaman

CUMARTESİ 
Niagara Şelaleleri 
gezisi

PAZAR
Serbest gün
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Bir şehirden diğerine geçiş yapmanın en 
kolay yollarından biri, valizinizle yaşamaktan 
kaçınmaktır. Tüm giysilerinizi ve eşyalarınızı 
çıkartın ve her şey için bir yer ayarlayın. Her 
şey güzelce düzenlendiğinde ve kendi yerini 
bulduğunda, yeni yerinizi benimsemeniz 
kolaylaşır. Bunu yapmanın ideal yollarından biri 
de, yeni odanıza evinizden hatırlamaya değer 
eşyaları getirmektir. Bu bir resim, poster veya 
dergi olabilir. Evinizden küçük eşyalar getirmek, 
kendinizi daha yerleşmiş hissettirir ve muhtemelen 
ev özlemi duygusunu yok eder. 

Çok önemli değilmiş gibi görünse de, Kaplan 
Deneyiminiz ve yurt dışındaki ilk haftanız boyunca 
en önemli şeylerden biri de mümkün olduğunca 
çok arkadaş edinmektir. Herkes sizinle aynı 
durumda ve herkes arkadaş edinmek istiyor, 
o yüzden bundan faydalanın ve yeni birileriyle 
sohbet konusu açın. Kolay olandan kaçının ve 
kendi milletinizden insanlarla arkadaşlık kurmaya 
çalışmayın. Farklı kültürden insanlarla iletişim 
kurmak; yeni kültürleri öğrenmek için harika bir 
yoldur ve dil becerilerinizi geliştirmek için de en iyi 
yollardan biridir. 

Zamanınızın büyük çoğunluğunu okulda 
geçireceğinizi göz önünde bulundurduğunuzda, 
kendinizi kampüse ve kütüphaneye alıştırmanız 
önemli olacaktır. Derslerinizin nerede yapılacağını, 
nasıl kitap kiralayacağınızı, çalışmak için sessiz 
yerleri ve şehrin sunduğu imkanları öğrenin. Okula 
en kısa rotayı ve derslerinizin nerede yapılacağını 
bilmek, ilk günün stresini azaltır. Eğer kaybolmuş 
gibi görünen biriyle karşılaşırsanız, gidin ve yardım 
etmeyi teklif edin! Yeni arkadaş edinmek için harika 
bir yöntemdir.

  VALİZİNİZİ BOŞALTIN

  ARKADAŞLAR EDİNİN

  OKULUNUZU KEŞFEDİN 

Kendinizi yalnızca okulunuzun ve kaldığınız yerin 
etrafındaki bölgeyle değil, yeni eviniz haline gelecek 
olan şehrin geneliyle de alışık hale getirmeniz 
gerçekten çok önemlidir. Burada yenisiniz, o yüzden 
turist gibi davranın ve şehirde yürüyüş yapın! Şehir içi 
toplu taşımayı öğrenin, şehir etrafında en hızlı ve en 
kolay ulaşım yöntemlerini öğrenin. Yemek, alışveriş 
ve arkadaşlarınızla eğlenmek için en iyi yerleri 
bulmaya, çevreyi keşfetmeye çıkın. 

Son ve en önemlisi, neden Kaplan Deneyiminizi 
sosyal medya üzerinden arkadaşlarınızla 
ve ailenizle paylaşmayasınız? Instagram, 
Facebook, Twitter veya Snapchat'te; Kaplan 
olarak deneyimlerinizi paylaşabileceğiniz birçok 
sosyal medya kanalımız bulunuyor. Kaplan 
öğrencisi arkadaşlarınızla iletişim kurabilir, 
kendi ülkenizdeki herkesle deneyimlerinizi 
paylaşabilirsiniz. Diğer öğrencilerin neler 
yaptığını görmek ve fotoğraflarına bakmak için 
#KaplanExperience ve #KaplanTeens etiketlerini 
kullanın. 

  YEREL HALKA KARIŞIN  

BİR GÜNLÜK TUTUN 

  DENEYİMLERİNİZİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIN

Kaplan Deneyiminizin tadını çıkarmanın ve sonsuza 
kadar unutmayacağınız anılar edinmenin en iyi 
yollarından biri de bir günlük tutmaktır. Bu hafta 
metroya bindiniz mi? O zaman biletinizi saklayın. 
İster bir restoran faturası, bir tur broşürü veya 
posta kartı olsun; bu küçük anılıkları bir karalama 
defterine ekleyin ve yanına bu anılığın nereden 
geldiğini ve ne yaptığınızı açıklayan kısa yazı yazın 
(İngilizce olarak). Sonunda, Kaplan Deneyiminiz 
boyunca yaptığınız her şeyin bir kaydını tutmuş 
olacaksınız ve tüm anılarınızı saklayabildiğiniz bir 
günlük edinmiş olacaksınız.

Birçok öğrenci için yabancı bir ülkede yurt dışı eğitiminin ilk haftası oldukça göz korkutucudur. Her şey farklı 
olsa da, bu hayatınızın en heyecan dolu haftası olabilir; olmalıdır da! Kaplan Deneyiminizi en iyi şekilde 
değerlendirmenizi sağlamak adına, sizler için yurt dışında hayata uyum sağlamayı eğlenceli ve kolay hale 
getirecek birkaç ipucunu derledik. 

KAPLAN DENEYİMİNDEN EN İYİ ŞEKİLDE FAYDALANIN.
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KONAKLAMA

SEYAHAT VE LOJİSTİK

KAPLAN GENÇ ÖĞRENCİLER PROGRAMI

GÜVENLİK & REFAH

48

1. Çocuğumla nasıl iletişim kuracağım? 
Bunun en kolay yolu çocuğunuza bir cep telefonu vermektir 
böylece onu arayabilirsiniz. Telefonun kilitsiz olduğundan emin 
olursanız, daha uygun tarifeli yerel bir SIM kart alabilir. Ayrıca 
her merkezde günün 24 saati ulaşabileceğiniz bir acil durum 
telefonu bulunur.

2. Çocuğuma nasıl para gönderebilirim? 
En iyi yolu çocuğunuza seyahat etmeleri için ön ödemeli 
bir banka kartı vermektir böylece evden karta yükleme 
yapabilirsiniz. Ayrıca para transferi için Western Union’a bir 
ziyaret ayarlayabiliriz ancak bu birkaç gün alabilir.

3. Peki ya çocuğum kaldığı süre içinde rahatsızlanırsa? 
Tüm Kaplan merkezlerimizde ilk yardım eğitimi almış bir çalışan 
bulunur. Durumuna bağlı olarak çocuğunuz; uygun tedaviyi 
görmesi için yerel bir eczaneye, doktora veya hastaneye 
götürülebilir.

4. Peki ya çocuğum kaldığı süre içinde ev özlemi çekerse? 
Lütfen emin olun ki bu son derece normaldir, özellikle de bu 
öğrencinin evden uzaklaştığı ilk sefer ise. Çocuk güvenliği ve 
refahı konusunda uzmanlaşan çalışanlarımız var. Bu konuda 
takipte olacaklar ve çocuğunuzu arkadaş edinmeye ve en iyi 
şekilde katılım göstermeye teşvik edecekler. Lütfen blogumuzda 
yer alan ev özlemini yenme tekniklerimize göz atın. 

5. Ebeveynler çocuklarını okulda ziyaret edebilir mi? 
Evet, merkezlerimize gelen ziyaretçileri hoş karşılıyoruz ancak 
lütfen bize ayarlama yapmamız için yeterli süre verin. Unutmayın 
ki ziyaretçilerin yurtlarda gece konaklamasına izin verilmez.

1. Aile yanı konaklamalarda odalar nasıl? 
Aile yanı konaklamalar; genellikle başka bir öğrenciyle paylaşılan 
konforlu odalar sunar. Bir yatak, ödev yapma ve okuma için bir masa 
ve giysiler için bir dolap bulunur.

2. Öğrenci yurtlarında odalar nasıl? 
Yurtlarda içinde masa, gardrop ve tek kişilik yatak bulunan odalar 
veya iki kişilik odalar ve ortak banyo bulunur.

3. Çocuğum odayı kiminle paylaşacak?
Eğer çocuğunuz paylaşımlı konaklama seçtiyse; onu aynı yaş ve farklı 
ulustan bir öğrenciyle eşleştirmek için elimizden geleni yapıyoruz; 
böylece İngilizce pratik yapabiliyorlar. Öğrenciler kesinlikle farklı 
cinsiyetten bir öğrenciyle eşleştirilmiyorlar.

4. Çocuğum ne yiyecek? 
Sunulan yemekler genel geçer yiyecekler olacak ve bolca yemek 
sunulacak! Eğer çocuğunuzun sevmediği bir yiyecek varsa, lütfen 
çalışanlarımızı ya da ev sahibi aileyi bilgilendirin, böylece alternatif 
yemek sunabiliriz. İstek üzerine vejetaryen yemek sunulabilir ya 
da diğer özel diyet gereksinimleri (gluten içermeyen, helal et, vs) 
karşılanabilir. Bu durumlarda ek ücret uygulanabilir.

5. Çocuğum aile yanına vardığında ne oluyor? 
Varışta öğrenciler doğrudan ev sahibi ailelerinin yanına götürülür. 
Aileler tarafından karşılanırlar, kendilerine bir tanıtım turu yapılır 
ve birlikte kalacakları diğer öğrencilerle tanıştırılırlar. Günün geri 
kalanını ev sahibi aile ile birlikte geçirirler, birbirlerini tanırlar ve 
yerleşirler.

6. Çocuğum öğrenci yurduna vardığında ne oluyor? 
Varışta, öğrenciler merkez çalışanları tarafından samimi şekilde 
karşılanırlar ve tanıtım turu yaptırılır. Odaları gösterilir ve birlikte 
kalacakları diğer öğrencilerle tanıştırılırlar. Akşam yemeğinden sonra 
öğrencilerin arkadaş edinmesine ve yerleşmesine yardımcı olan, 
buzları eritici bazı oyunlar oynanabilir.

• Seyahat ve sağlık sigortası
 • Vize belgelerini göndermek 

için kurye ücreti
• Geziler
• Havaalanı transferleri*

• Seyahat ve sağlık sigortası
• Vize belgelerini göndermek 

için kurye ücreti
• Geziler
• Havaalanı transferleri* 

• Seyahat ve sağlık sigortası
• Vize belgelerini göndermek 

için kurye ücreti
• Özel diyet ek hizmeti

•  Haftada 15 saat İngilizce eğitimi 
•  Aile yanında konaklama 
• Haftada 21 öğün yemek
•  Pazartesiden Cumaya aktiviteler
• Bireysel öğrenciler için haftada bir tam günlük  

hafta sonu gezisi 
•  Kursa katılım sertifikası
•  24 saat acil yardım hattı 
•  Varışta yerleştirme sınavı 
• Tüm öğrenim materyalleri 
• Öğrenci kimlik kartı
• Bireysel öğrenciler için havaalanı transferleri*

• Haftada 12 saat İngilizce eğitimi
• Aile yanında konaklama
• Haftada 21 öğün yemek
• Okula günlük gidiş-geliş servisi
• Haftada bir tam günlük aktivite
• Haftada dört yarım günlük aktivite
• Kursa katılım sertifikası
• 24 saat acil yardım hattı
• Varışta yerleştirme sınavı
• Özel tasarlanmış K +teens öğrenim kitapçıkları
• Öğrenci kimlik kartı
• Havaalanı transferleri*

• Haftada 15 saat İngilizce eğitimi
• Öğrenci yurdu veya Aile yanında konaklama
• Haftada 19 öğün yemek (San Digeo öğrencileri için  

14 öğün)
• Pazartesiden Cumaya aktiviteler
• Bireysel öğrenciler için haftada bir tam günlük hafta 

sonu gezisi (San Diego’da mevcuttur)
• Kursa katılım sertifikası
• 24 saat acil yardım hattı
• Varışta yerleştirme sınavı
• Tüm öğrenim materyalleri
• Öğrenci kimlik kartı
• San Diego’daki bireysel öğrenciler için havaalanı 

transferleri

PAKETE NELER DAHİL? SORU & CEVAP

• Haftada 15 saat İngilizce eğitimi  
(Yoğun kursta 21 saat)

• Öğrenci yurdu veya Aile yanında konaklama
• Haftada 21 öğün yemek
• Haftada bir tam günlük gezi  

(kursun son haftası hariç)
• Haftada en az iki yarım günlük gezi
• Öğleden sonra tam aktivite programı
•  Akşamları tam etkinlik programı 

(Yurt öğrencileri)
• Haftada iki akşam etkinliği  

(Aile yanı öğrencileri); diğer akşamlar ev 
sahibi aile ile geçirilir

• Kursa katılım sertifikası
• 24 saat acil yardım hattı
• Varışta yerleştirme sınavı
 • Özel tasarlanmış K +teens öğrenim kitapçıkları
• Öğrenci kimlik kartı veya bilekliği

Sizlere ayrıca ek ücret karşılığında aşağıdaki opsiyonel hizmetleri sunuyoruz:

* Havaalanı transferleri, varışta karşılama 
& tanışma hizmetini ve ayrılırken check-in 
yapmada yardımı içerir.

  İNGİLTERE

  AVUSTRALYA

  ABD

  KANADA

• Seyahat ve sağlık sigortası
• Vize belgelerini göndermek için 

kurye ücreti 
• Ek geziler
•  Belirli merkezlerde ek özel 

aktiviteler–örn. binicilik
• Özel diyet ek hizmeti 
• Refakatçısız küçük öğrenciler 

hizmeti, havayolu talep ediyorsa
• Havaalanı transferleri*

ABD AVUSTRALYA

KANADA

İNGİLTERE

EK HİZMETLER: NELER ALABİLİRİM?

1. Yaz dönemi dışında Kaplan Genç Öğrencileri için kurslar 
bulunuyor mu? 
Evet, yıl boyunca yakın gruplar için kurslar düzenleyebiliyoruz. 
Ayrıca 16 yaş üstü öğrenciler, yıl boyunca dünya çapındaki yetişkin 
okullarımızdan herhangi birinde eğitim alabilirler.

2. Dersler hangi zamanlarda yapılıyor? 
Dersler Pazartesiden Cumaya, haftada 15 saat olarak verilir. 
Merkeze bağlı olarak dersler sabah ya da öğleden sonraları 
verilebilmektedir.

3. Çocuğum sosyal programda yer almak zorunda mı? 
Gözetim ve güvenlik amacıyla öğrenciler tüm sosyal programlara 
katılmak zorundadır. Bu ayrıca öğrencinin deneyiminin önemli bir 
parçasıdır ve sınıf dışında İngilizce kullanımını teşvik eder.

4. Çocuğumun gideceği geziyi değiştirebilir miyim? 
Gezi güzergahları yaz döneminin çok öncesinde ayarlanmıştır, bu 
nedenle bunu değiştiremeyiz. Ancak öğrencilerin istemeleri halinde 
kaydolabilecekleri opsiyonel geziler sunulabilir. 
 
5. Çocuğumun ne kadar serbest zamanı olacak? 
Öğrencilerin bir şeyler yemeleri, içmeleri ve pillerini şarj etmeleri 
için gün boyunca düzenli aralar verilir. Okul dışı gezileri boyunca 
öğrencilerin alışveriş için bir veya iki saatlik boş zamanları olur. 
Herhangi bir sorun durumunda çalışanlarımız buluşma noktasında 
hazır beklerler ve öğrenciler tüm zamanlarda üç kişilik gruplar 
halinde gezmek zorundadır.

6. Ebeveynler de çocuklarıyla aynı zamanda İngilizce eğitim 
alabilirler mi? 
Evet, bazı merkezlerde yetişkin kursları da sunuyoruz; böylece 
ebeveynlerin ve çocukların aynı yerde eğitim almaları mümkün 
oluyor.

1. Çocuğumun eğitim için vizeye ihtiyacı var mı? 
Muhtemelen var. Lütfen Kaplan temsilcinizle görüşün, size yardım 
etmekten mutluluk duyacaklardır. Lütfen unutmayın ki vize almak 
birkaç hafta sürebilir.

2. Çocuğum havaalanına vardığında birisi onu karşılayacak mı? 
Geliş salonunda; elinde Kaplan amblemiyle çocuğunuzun isminin 
yazdığı bir tabela tutan havaalanı karşılayıcısı bekliyor olacak.

3. Havaalanından Kaplan merkezine gidiş ne kadar sürüyor? 
Çocuğunuzun gittiği okula bağlı olarak, öğrenciler ya tek başlarına 
transfer edilir ya da diğer öğrencilerin gelmesi için havaalanında en 
fazla iki saate kadar bekleyebilirler, dolayısıyla hepsi birlikte özel 
araba veya minibüste seyahat ederler.

4. Çocuğum her gün okula nasıl gidecek? 
Eğer çocuğunuz aile yanında kalıyorsa, ev sahibi aile ilk gün 
çocuğunuza okula nasıl gideceğini gösterecek. Okula ya yürüyerek 
ya da otobüsle gidebilecekler. Eğer çocuğunuz öğrenci yurdunda 
kalıyorsa, merkez çalışanı ilk gün öğrenciye okula nasıl gideceğini 
gösterecek. Eğer uzun bir yürüyüş yapması gerekiyorsa, merkez
çalışanı öğrenciye her gün eşlik edecek.



50 51

Yaz aylarında Kaplan GençÖğrenci grupları; 
okullarımızda diğer bireysel öğrencilerle birlikte 
standart eğitim ve aktivite programında eğitim 
alabilirler. Aşağıdaki okullarda uluslararası 
sınıflara yerleştirilirler ve sunulan karma sosyal 
program aktiviteleri ve etkinliklerine katılırlar:

Kaplan olarak, grubunuzun hayal ettiği öğrenim 
deneyimini sunmaktan zevk duyuyoruz. Sizin 
belirli ihtiyaç ve hedeflerinize uyarlanmış İngilizce 
dersleri sunmak için elimizden geleni yapacağız. 
Muhtemel kurslar aşağıda yer alıyor, ancak 
seçenekleriniz yalnızca hayal gücünüzle sınırlı!

Bazı örnekler:

Uyarlanmış grup programları sayesinde sizlere 
eğitiminizi destekleyici aktivite ve geziler 
sunabiliriz ya da siz kendiniz istediğinizi 
seçebilirsiniz. İngiltere'de bulunan çok çeşitli ünlü 
gezi yerlerine ve turistik yerlere ek olarak, aşağıda 
sunabildiğimiz diğer aktiviteleri de görebilirsiniz:

Yaz aylarında sunduğumuz çok çeşitli programların 
yanında, yıl boyunca birçok merkezde grupları 
ağırlıyoruz. Ders programı, ders içeriği, sosyal 
program ve konaklama gibi; programınızın herhangi 
bir kısmını, özel isteklerinize göre değiştirebilir ve 
böylece deneyiminizden en iyi şekilde faydalanmanızı 
sağlayabiliriz. Aşağıdaki KIE okulları, yıl boyunca 
gruplara hizmet verebilmektedir:• Bath                                       • Cairns

• Bournemouth                      • Los Angeles 

• Brighton                               • San Diego
 
• Cambridge                           • Berkeley 

• Edinburgh                            • Vancouver 

• Londra Greenwich             • Toronto

• Salisbury

• Torquay

• İş İngilizcesi

• Akademik İngilizce

• Sınav Hazırlık Kursları — IELTS, Cambridge,  
ve Trinity

• Turizm, Gıda Sektörü ve Pazarlama için 
İngilizce

• Güncel Olaylar

• Futbol Akademisi

• Müzikaller

• Dans dersleri

• Su sporları

• Üniversite ziyaretleri

• Bath    •   Edinburgh                                                                            

• Bournemouth  •   Cairns                                                          

• Cambridge   •   New York             

• Dublin   •   Boston           
                                      

• Londra Covent Garden •   Chicago    

• Manchester   •   Los Angeles                               
 
• Oxford   •   San Francisco    

• Salisbury   •   San Diego 

•   Torquay         
 

         YÜKSEK SEZON GRUPLARI

  EĞİTİM   AKTİVİTELER & GEZİLER

         ÖZEL SİPARİŞ DÜŞÜK SEZON GRUPLARI

İngiltere'de gruplar için ayrıca Artı Paket seçeneğini sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu seçenek öğrenci 
yurdunda kalan ve iki haftadan uzun süre eğitim alan öğrenciler için geçerlidir. Paketlere şunlar dahildir:

İhtiyaçlarınıza uygun konaklamayı 
sunmaktan gurur duyarız. Size bir 
ailenin yanında gerçek ev konforunda 
konaklama ayarlayabiliriz. Sizin 
konforunuz ve güvenliğiniz için en yüksek 
kalitede, özenle seçilmiş konaklamalar 
sunuyoruz.

Uygunluğuna bağlı olarak öğrenci yurdu 
konaklamaları da ayarlanabilir.

• Thorpe Park'a VIP geçişi

• Pazar günü 1 ek tam günlük gezi

• Madame Tussauds veya London Eye'a giriş

• K+ online öğrenim materyallerine erişim

• Otobüs kartı / seyahat kartı

         ARTI PAKET

  KONAKLAMA

Kaplan hem gruplara hem de bireysel öğrencilere yönelik yaz kursları sunar. Ayrıca yıl boyunca, taleplerinize bağlı 
olarak özel tasarlanmış grup programları da sunabilmektedir. 

PAZARTESİ  SALI  ÇARŞAMBA  PERŞEMBE  CUMA  HAFTA SONU
8.30 - 10.30
10.15 - 11.45 
Dersler

ÖĞLEDEN SONRA 
Bath çevre gezisi ve 
Roma Hamamları 
gezisi

AKŞAM
Ev sahipleriyle zaman

8.30 - 10.30
10.15 - 11.45 
Dersler

ÖĞLEDEN SONRA
Bristol'e günlük gezi

AKŞAM
Dışarda yemek, 
sonrasında bowling

8.30 - 10.30
10.15 - 11.45 
Dersler

ÖĞLEDEN SONRA  
Harry Potter'ın çekildiği 
Lacock Abbey'e gezi

AKŞAM
Sinema gezisi

8.30 - 10.30
10.15 - 11.45 
Dersler

ÖĞLEDEN SONRA 
Stonehenge'e gezi

AKŞAM
Ev sahipleriyle zaman

8.30 - 10.30
10.15 - 11.45 
Dersler

ÖĞLEDEN SONRA
Öğleden sonra alışveriş  
ve müze gezileri

AKŞAM
Oyun akşamı

CUMARTESİ 
Çevre gezisi, 
London Dungeon, 
London Eye ve 
Tower of London'a 
girişi içeren Londra 
günlük gezisi

PAZAR
Serbest gün

  UYARLANMIŞ PROGRAM ÖRNEĞİ

GRUP PROGRAMLARI EĞİTİMİNİZİ KENDİNİZE GÖRE AYARLAYIN
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Sözleşme Şartlarımız için web sayfamız:  
www.kaplan.to/teens-terms
Kayıt yaptırma konusunda ayrıntılı bilgi için: 
www.kaplan.to/teens-booking

DÜNYA ÇAPINDA AKREDİTASYONLAR VE ÜYELİKLER

Australia USA

Kaplan International in the USA is 
accredited by ACCET (Accrediting 
Council for Continuing Education 
and Training). 

California: This institution is 
a private institution approved 
to operate by the California 
Bureau for Private Postsecondary 
Education. Approval to operate 
means the institution is compliant 
with the minimum standards 
contained in the California Private 
Postsecondary Education Act of 
2009 (as amended) and Division 
7.5 of Title 5 of the California Code 
of Regulations.

Kaplan International is a 
member of NAFSA Association of 
International Educators and TESOL 
(Teachers of English to Speakers 
of Other Languages).

Kaplan International English schools 
in Australia are Quality Endorsed 
by the National ELT Accreditation 
Scheme (NEAS)

Kaplan International English  
schools in Australia are members  
of English Australia.

UK

UK Kaplan International English 
schools listed in this brochure are 
accredited by the British Council.

UK Kaplan YL Summer Centres listed
in this brochure are members of
ENGLISH UK.

Kaplan International English schools 
in Canada are accredited members 
of Languages Canada and have 
designation as an International 
Student Program (ISP). 

Kaplan International Vancouver is 
designated under BC EQA (Education 
Quality Assurance).

Canada


