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

ABD

Kanada

İngiltere

İrlanda

Malta

Güney Afrika

ÖDÜLLER
2007'den beri aday gösterildiğimiz sektörün en önemli ödülü 
olan ST Star Chain Okul Ödülü'nü 2017, 2016 ve 2011'de 
kazandık. Ayrıca öncülük ettiğimiz Turuncu Halı Deneyimi ile, 
İngiltere'nin 2016 Müşteri Hizmetleri Ödülleri alanında Silver 
Star ödülüne sahibiz. 2009 ve 2010 yıllarında ise Star Innovation 
ödülüne layık görüldük.

AVUSTRALYA
EC English Australia Pty Limited, uluslararası öğrencilere 
kurslar sunan eğitim ve öğretim kurumlarının, kalite 
güvencesi için yasal gereklilikler ve standartlardan 
oluşan ESOS çerçevesine uymayı taahhüt eder. 
Avustralya Hükümeti Eğitim ve Öğretim Bakanlığı web 
sitesinden daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz. 
https://internationaleducation.gov.au/Regulatory-
Information/Pages/Regulatoryinformation.aspx

YENİ ZELANDA
Yeni Zelanda Yeterlilik Kurumu'nun (NZQA) Çalışma 
Grubu NZ Limited'e ilişkin dış kalite güvence raporunun 
en güncel sonucu için:
http://nzqa.govt.nz/providers/details.
do?providerId=745933001 
EC, Uluslararası Öğrenci Sözleşmesi Uyuşmazlık Çözüm 
Şeması (DRS) ile tam uyumlu çalışmayı taahhüt eder. 
Daha fazla bilgiye www.istudent.org.nz adresinden 
ulaşabilirsiniz. DRS kurallarının bir kopyası http://
legislation.govt.nz/regulation/public/2016/0042/latest/
DLM6748715.html?src=qs adresinde bulunabilir.

EC English Australia Pty Limited, Study Group Australia 
Pty Limited, Embassy English adına İngilizce dil kursları 
vermektedir, CRICOS Tedarikçi Kodu: 01682E, ABN: 88 
070 919 327.

EC English (Yeni Zelanda) Limited, Study Group NZ 
Limited adına Embassy English olarak İngilizce dil 
kursları vermektedir. Eğitim organizasyonu numarası: 
7459, NZBN: 9429037376802.
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Biz, insanlara ilham veririz. Takım olarak, bir aile 
olarak her yeni gün öğrencilerimize, ortaklarımıza ve 
birbirimize ilham veririz. Biz bilgiye güç katar ve onu 
paylaşarak başarı yaratırız. 

Kendimiz ve öğrencilerimiz için büyük hayallerimiz var. 

Tek bir okuldan küresel bir zincire, küresel eğitimdeki 
bir lidere, inançlarımız hiç değişmedi. İnsanlara ve 
onların sınırsız potansiyeline inanıyoruz. Başarıyı 
kutluyor ve besliyoruz, ve bu yol boyunca her zorluğu 
kucaklıyoruz.

Pozitif bir zihniyetle yeniliklere imza atar ve hep 
ileriye gideriz. Tökezlediğimizde ayağa kalkar, yeniden 
odaklanır ve kendimize yeni bir yol yaratırız. 

Bu muhteşem yolculukta karşılaştığımız herkes 
kim olduğumuzu şekillendirmeye yardımcı olur. Bu 
bağlantılar aynı zamanda sizin de şimdi ve gelecekte 
kim olduğunuzu şekillendirecek. 

Bize katılın ve

ilham kaynağınızı bulun,

motivasyonunuzu bulun,

vizyonunuzu bulun,

KENDİ SESİNİZİ BULUN.
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Turuncu Halı Deneyimi
Yolun her aşamasında sizin yanınızdayız ve bu da yol 
boyunca EC'de yıldız ilgisi göreceğiniz anlamına gelir.

İlk gününüzde okulumuzun içinde siz VIP'lerimiz için hazırladığımız 
turuncu bir halı üzerinde yürüyeceksiniz. Bu, İngilizce öğrenme 
yolculuğunuzda ilk gününüz ve sizin enerjik, coşkulu ve heyecanlı 
hissetmenizi istiyoruz. Karşılama şeklimiz, 2016'da İngiltere Müşteri 
Deneyimi alanında Yıldız Ödülünü kazandı, ve şimdi bunu gelip 
kendiniz yaşayın.

6

Turuncu Halı Deneyimi. EC Dublin'e tıpkı bir VIP gibi varış
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Evinizden Ayrılmadan 
Önce
Maceranız için EC Online ile kendinizi 
donatın. İngilizce seviyenizi öğrenin, 
hedeflerinizi belirleyin ve çalışma 
materyallerine erişin; böylece daha 
evinizdeyken hazırlanmaya başlayın.

Kişisel Karşılama
Evden ayrılırken endişeli hissetmek 
normaldir. Ama merak etmeyin, kollarımızı 
açtık, sizi bekliyoruz. Bu karşılama gerek 
sıcakkanlı bir ev sahibinden veya gerekse sizi 
yurtta bekleyen bir EC temsilcisinden olsun, 
kendinizi rahat ve hazır hissedeceksiniz.

Buzları Kırmak
İlk Pazar gününüzde gelin ve okulun 'hoş 
geldiniz etkinliği'ne katılın. Bu bir şehir turu 
veya sınıf arkadaşlarınız ve EC personeliyle 
hoş bir akşam yemeği olabilir, böylece 
derslere başlamadan önce diğerleriyle de 
tanışmış olursunuz.

Turuncu Halı Prömiyeri
Biz "prömiyer" diyoruz ve bunu kastediyoruz. 
Müzik, ikramlar ve misafirperver ekibimizin 
tüm ilgisi sizinle olacak. Eğitim maceranızda 
sizi nelerin beklediğini keşfedeceksiniz.

Kişiselleştirilmiş Öğrenim
Herkes kendi hızında, kendi yöntemleriyle 
öğrenir. EC Online'da sadece sizin için 
oluşturduğumuz özel planı görebilir ve 
ilerlemenizi dilediğiniz zaman kontrol 
edebilirsiniz.

Gerçek Kazanımlar
Kursunuzun başında ve sonunda, 'Oxford 
University Press Online Test'ine gireceksiniz. 
Böylece gelişiminizin dışarıdan da 
doğrulandığından emin olacaksınız.

Deneyimlerinize Genel 
Bakış
Eğer uzun vadeli öğrencilerimizden biriyseniz, 
sizinle ilerlemenizi değerlendirdiğimiz ve son 
iki haftanızı şekillendirmek ve öğrenmenizi 
en üst düzeye çıkarmak için adımları 
belirlediğimiz bir bire bir toplantı yapacağız.

Veda
Tüm çalışmalarınız bittiğinde, size sertifikanızı 
sunacağız, yeni arkadaşlarınızla fotoğraflarınızı 
çekeceğiz ve tüm başarılarınızı kutlayacağız. 
Bu, çalışmanızın ve yolculuğunuzun bir 
sonucudur.

1 2

3 4 5

6 7 8

Mezuniyet töreni, EC Londra

https://www.ecenglish.com/en/about-us/ec-online
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Adım

Dünyadaki Yerinizi Bulun
Harika okullarımızın her biri birinci sınıf lokasyonları 
sebebiyle seçildi ve size en ileri İngilizce öğrenme deneyimini 
sunmak için tasarlandı.

Yer seçimi size kalmış. Tüm dünyada 29 okulla, İngilizce öğreniminiz için 
mükemmel şehri bulacağınızdan emin olabilirsiniz. Büyük şehir sevenler 
kendilerini New York'un yoğun Times Meydanı'nda kaybedebilir veya 
boş zamanınızı, Dublin'in tarihi yerlerini ve sokaklarını keşfetmek için 
kullanmayı tercih edebilirsiniz. Eğer plajı arzu ediyorsanız, Gold Coast 
veya Brighton, ya da belki de Cape Town'un vahşi büyüsüne kendinizi 
kaptırırsınız. En uçlarda ada hayatı içinse, Malta... Peki sen nereye 
gideceksin?

Kendinizi bir EC şehrinin kalbinde, interaktif yazı tahtaları veya 
dokunmatik ekran TV'ler gibi modern ve ileri teknoloji ile İngilizce 
öğrenirken hayal edin. Tüm dersler, öğrenme ve gelişiminize odaklanan 
tutkulu öğretmenler tarafından sunulur. Öğrenci salonlarını, 
kütüphaneleri, ücretsiz Wi-Fi'yi, bireysel çalışma alanlarını ve internete 
bağlı bilgisayarları da unutmayın. Okullarda sadece tek bir şey eksik... 
sen!

4 
Kıta

8 
Ülke

29 
Harika Okul

8

Malta, keşfedilecek pek çok çarpıcı global varış noktalarından biri



9

Kanada
Montreal

Toronto

Toronto 30+

Vancouver

ABD
Boston

New York

New York 30+

Washington, DC

San Diego

San Francisco

Los Angeles 

Miami

İngiltere
Londra

Londra 30+

Oxford 

Cambridge

Brighton 

Bristol 

Manchester

İrlanda
Dublin 

Dublin 30+

Malta
Malta

Malta 30+

Güney Afrika
Cape Town

Avustralya
Sidney

Melbourne

Brisbane

Gold Coast

Yeni Zelanda
Auckland



10

Adım

10

Sizin Eviniz - Sizin 
Seçiminiz
Seçenekleriniz bir varış noktasından diğerine 
değişebilir, her durumda ideal eviniz sizi 
bekliyor olacaktır. Her şehirde bulunan 
konaklama türlerinin detaylarını varış 
noktaları sayfalarında bulabilirsiniz, sf. 42-89. 

San Diego'daki ortak dairede ödev yaparken
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Evinizi Bulun
Başınızı koyduğunuz yer evinizdir; EC'de okurken nereye 
eviniz diyeceksiniz? Size, özel zevklerinize ve bütçenize 
uyacak şekilde özenle seçilmiş bir dizi seçenek sunuyoruz. 

Bağımsız olanlarınız yurtlarımızı, evlerimizi, dairelerimizi ve apart 
otellerimizi çok sevecekler. Her bir seçenek standart konaklamanın yanı 
sıra isteğe bağlı ekstra olanaklar da sunar; bunlar, dahili spor salonu, ev 
sineması, yüzme havuzu veya çok daha fazlası olabilir.

Alternatif olarak, yerel yaşam tarzını gerçekten tecrübe etmek için neden 
bir ev sahibi ile kalmayıp, kendinizi onların yaşamına dahil etmeyeseniz ki. 
Aile yanında günlük rutinin bir parçası olmak, kalıcı ilişkiler kurmanın ve 
yerel kültüre ilk elden tanık olmanın harika bir yolu olabilir. 

En önemlisi, nereyi seçerseniz seçin, harika arkadaşlar edinecek ve 
dünyanın bir köşesinde kendinize ait bir alan oluştururken İngilizce pratik 
yapmak için birçok fırsatınız olacak. Evinizden uzaktaki evinizde.

San Francisco'da aile yanında ilgi görmek

Londra'da muhteşem bir öğrenci yurdu

Auckland'da Ev Konforu
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Adım

EC Online 
Kaydınızı yaptırdığınız andan ayrıldığınız güne kadar, 
gelişiminizi kontrol etmenize yardımcı olacak, kişisel araç 
kitiniz olan EC Online erişimine sahip olacaksınız.

EC Online şu anki İngilizce seviyenizi belirleyeceğiniz, ilerlemenizi takip 
edebileceğiniz, güçlü ve zayıf yönleriniz hakkında fikir edinebileceğiniz, 
online pratik yapabileceğiniz materyallere erişebileceğiniz ve sınıf dışında 
öğretmenlerinizle etkileşime geçebileceğiniz bir sistemdir. 

EC Online ile:

• Varış öncesi öğren ve katıl: Oxford Online Yerleştirme Testine 
girin ve sonucunuza göre öğrenme materyallerinizi edinin. İlk gün 
programınızı, hafta sonu aktivitelerinizi görüntüleyin ve okulunuzla 
ilgili bilgilere erişin.

• Hedeflerini belirt: Hedeflerinizi anlamamız ve deneyiminizi 
ihtiyaçlarınıza göre düzenlememiz için varış öncesi anketine katılın.

• Öğrenimini kişiselleştir: İhtiyaçlarınıza göre özelleştirilmiş bir 
öğrenme materyalleri listesi edinin.

• Özel dersler al: Öğretmeninizden iyileştirmeye yönelik belirli geri 
bildirim ve öneriler almak için bire-bir derslere katılın.

• İlerlemeni takip et: Ne kadar ilerleme sağlayabileceğinizi ve bu 
yolda ne kadar ilerlediğinizi görmek için değerlendirme sistemini 
kullanın. 

• Sosyal programını planla: Okul tarafından yürütülen değişik sosyal 
etkinlikler ve ücretsiz dil atölyeleri hakkında bilgi edinin.

• Öğrenimini ölç: İlerlemenizi onaylamak ve kurs bitirme sertifikanızı 
alabilmek için kurs bitiminde harici olarak oldukça geçerli Oxford 
Online Yerleştirme Testine bir kez daha girin.

Yolculuğunuz 
Başlasın

Öğrenciler için EC Online, eğitimlerinin kontrolünü 
kendi ellerine almayı sağlayan harika bir araçtır. 
Bu aracı önceden plan yapmak, fazladan pratik 
ve ilerlemelerini ölçmek için kullanabilirler. Bir 
öğretmen olarak, öğrencilerimin gelişimine 
gerçekten yardımcı olabilmem için ihtiyacım 
olan tüm bilgileri sağladığından ve her biri için 
kişiselleştirilmiş çalışma planları oluşturmama 
destek olduğundan bu aracı seviyorum.

- Darran Cairns, EC'de öğretmen

EC Manchester’da EC Online’ı kullanırken

EC San Diego'da hedeflerinize ulaşmak
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Akademik Yolculuğunuz
EC akademik yolculuğunuz kursa kaydığınızı yaptırdığınız anda başlar. Uluslararası standartlara uygun şekilde yapılandırılmış, bununla birlikte 
ihtiyaçlarınızı karşılamak üzere size özel hazırlanmış bir müfredata erişim sağlayacaksınız. Size gerçek ve ölçülebilir sonuçlar sunulur.

EC'nin size sundukları:

TAMAMEN 
AYRINTILANDIRILMIŞ EĞİTİM 

PROGRAMI uluslararası dil 
eğitim kriteri olarak kabul gören 
Avrupa Ortak Dil Çerçevesinde 

tasarlanmıştır.

BELİRLENMİŞ ÖĞRENİM 
HEDEFLERİ size açık bir şekilde, 

her seviye için gereken belirli 
beceri ve yetenekleri sunar; 

siz de tam olarak ne yapmanız 
gerektiğini bilirsiniz.

SONUÇ ODAKLI ÖĞRENİM 
dersler, aktiviteler, ev ödevleri 
ve kişisel yönleriniz, bireysel 

çalışmalarınız ve sınıf dışında 
devam eden pratiklerinizle birlikte 

her bir seviye boyunca size 
rehberlik edecek.

DÜZENLİ DEĞERLENDİRMELER  
öğretmeninizin, sizin en çok 
ihtiyaç duyduğunuz alanlara 

odaklanabilmesi için her hafta 
sınıfta ve her beş haftada bir 

genel anlamda gelişiminiz 
değerlendirilir. 

Tipik Bir Ders
Ders başladığında, öğretmeniniz 
etkili bir iş görüşmesi için soru ve 
tepkilerle nasıl başa çıkacağınız 
konusunda günün dersinin 
amacını belirtir.

Örnek iş görüşmelerini dinler, dili 
analiz eder, anahtar kelimeleri, 
ifadeleri öğrenerek diğer sınıf 
arkadaşlarınız ve çalışanlarla iş 
görüşmesi pratikleri yaparsınız.

Dersten sonra ödev olarak 
bir arkadaşınızla iş görüşmesi 
yapacaksınız. Bu size problemli 
alanlarda çalışmanızı sağlayacak; 
böylece anlama becerinizin 
arttığını fark edecek ve bu alanda 
İngilizcede etkili konuşabildiğinizi 
gördükçe de özgüven 
kazanacaksınız.

AŞAMA 1 AŞAMA 2 AŞAMA 3 

Öğrenme Şekliniz

• Her dersin başında öğretmeniniz size dersin amacını açıklar. 

• Ders boyunca, gerçek yaşama dair görevlerle ilgili dil becerileri 
edinecek ve bunları uygulayacaksınız. 

• Öğretmeniniz, öğrendiğinizden emin olmak için ödevleriniz 
sırasındaki dil kullanımınız ve performansınız hakkında size geri 
bildirimde bulunur. 

Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma

08:30 - 10:00
08:30 - 10:101 Dersler Hedef Beceriler Dersler Hedef Beceriler

10:00 - 10:15 Ara

10:15 - 11:45
10:15 - 11:551 Dersler Hedef Beceriler Dersler Hedef Beceriler

11:45 - 12:30 Ara

12:30 - 14:00
12:30 - 14:101 Dersler Özel Odak

14:00 - 14:15 Ara

14:15 - 15:45
14:15 - 15:551

Dersler Temel 
İngilizce

Dersler Temel 
İngilizce

Dersler Temel 
İngilizce

15:45 - 16:00 Ara

16:00 - 17:30
16:00 - 17:401

Dersler Temel 
İngilizce

Dersler Temel 
İngilizce

Dersler Temel 
İngilizce

1 ANZ ders zamanı

Her ders 45 dakika veya Avustralya 
ve Yeni Zelanda'da 50 dakikadır ve 
iki blok halinde verilir.

• Genel İngilizce öğrencileri 
haftada 15 saat veya Avustralya 
ve Yeni Zelanda'da haftada 16.6 
saat ders görürler. Özel Odak 
dersi yoktur. 
Standart Genel İngilizce programı Avustralya’daki 
öğrenci vizesi sahipleri için geçerli değildir.

• Yarı-Yoğun İngilizce öğrencileri 
 haftada 18 saat veya 
Avusturalya ve Yeni Zelanda'da 
20 saat ders görürler. Özel 
Odak dersleri haftada 2 gündür.

• Yoğun İngilizce öğrencileri 
 haftada 22.5 saat veya 
Avusturalya ve Yeni Zelanda'da 
23.5 saat ders görürler. Özel 
Odak dersleri EC okuluna göre 
haftada 4 veya 5 gündür.

EC English Australia Pty Limited, Embassy English adıyla Study Group Australia Pty Limited adına İngilizce dil kursları vermektedir, CRICOS Tedarikçi Kodu: 01682E.
Genel İngilizce (Başlangıç - İleri Seviye) (1 ila 52 hafta arası) CRICOS Ders Kodu 072051D 
Yeni Zelanda • Standart Kurs (Genel İngilizce 1) • Yoğun Kurs (Genel İngilizce 2)

• Yabancı dilinizi sınıf arkadaşlarınızla konuşarak öğrenirsiniz. 

• Sonunda, öğretmeniniz dersin amaçlarını tekrar gözden geçirecek, 
böylece siz de ilerlemenizi gözlemleyebileceksiniz.

• Dersten sonra öğreniminiz, derste öğrendiklerinizi konuşma pratiği 
yapabileceğiniz belirli ev ödevleriyle devam eder.
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Adım Sistem Nasıl 
İşliyor?

Zaman Çizelgeniz 
Ders ve etkinliklerin bir araya gelmesiyle günleriniz İngilizcenizi geliştirmek için fırsatlarla dolu olacaktır. Dersler size doğrudan öğrenme sağlarken, 
geziler, ücretsiz dil atölyeleri ve aktiviteler size dolaylı yoldan kelime ve dil pratiği sağlar, ve size dengeli ve kapsamlı bir öğrenme programı sunar.

Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Hafta Sonu

3
Yeni gelen öğrencilere evde 
Turuncu Halı Karşılaması
Brunch ve Sohbet 
 11:00, 6£’dan başlayan 
fiyatlarla
Şehir Turu 12:00

4
Turuncu Halı Karşılaması
Evdeki yeni öğrenciler için
Hoşgeldiniz İçecekleri
Yeni ögrenciler için  
18:00

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

6
Akademik Yıl Tanıtımı 
10:00  
Voleybol 14:45
Wimbledon Erkekler 
Çeyrek Finali Öğrenci 
Salonu 13:00

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

8
Mezuniyet Töreni 12:15
Lazer Tag 19:00, £5
İskoçya gezisi

9
Oxford, Windsor ve 
Eton gezisi
Bath ve Stonehenge 
gezisi

10
Turuncu Halı Karşılaması
Evdeki yeni öğrenciler için
Brunch ve Sohbet 
 11:00, 6£’dan başlayan 
fiyatlarla
Şehir Turu 12:00

11
Turuncu Halı Karşılaması
Evdeki yeni öğrenciler için
Hoşgeldiniz İçecekleri
Yeni ögrenciler için  
18:00

12
Telaffuz Kliniği  
11:00 & 14:45
Fitnes 19:00 
Pub Gecesi 20:15

13
Şarkı Sözleri Eğitimi 12:15
CV Kliniği 11 ve 14:45
Film 14:45
Sokak Sanatı Yürüyüşü 
14:45 

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

15
Mezuniyet Töreni 12:15
Seven Sisters 14:45
Paris ve Versay 
gezisi

16
Liverpool ve 
Manchester gezisi
Bath ve Stonehenge 
gezisi

17
Turuncu Halı Karşılaması
Evdeki yeni öğrenciler için
Brunch ve Sohbet 
 11:00, 6£’dan başlayan 
fiyatlarla
Şehir Turu 12:00

18
Turuncu Halı Karşılaması
Evdeki yeni öğrenciler için
Hoşgeldiniz İçecekleri
Yeni ögrenciler için  
18:00

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

20
Yoga 14:45
Fitnes19:00 
Londra Tiyatrosu 
“The Lion King” 
 15:30, 65£

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
Turuncu Halı Karşılaması
Evdeki yeni öğrenciler için
Brunch ve Sohbet 
 11:00, 6£’dan başlayan 
fiyatlarla
Şehir Turu 12:00

25
Turuncu Halı Karşılaması
Evdeki yeni öğrenciler için
Hoşgeldiniz İçecekleri
Yeni ögrenciler için  
18:00

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

27
Şarkı Sözleri Eğitimi 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 Yürüyüş 14:45
Lazer Tag 20:00, 5£

30
Liverpool ve 
Manchester gezisi
Bath ve Stonehenge 
gezisi

Bu örnek EC Brighton aktivite takvimi, aktiviteleri turuncu ve dil çalışmalarını mavi göstermektedir. Her ikisi de ücretsizdir!

Dünyanın her yerinden gelen öğrenciler - EC Brighton'da

14
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Ücretsiz Dil Atölyeleri
Ek öğretmen liderliğindeki atölye çalışmaları ile kursunuza ekstra bir dokunuş! Tüm EC okullarında sunulan bu atölyeler, dilinizi sınıf dışında, 
rehberlik eşliğinde özenle geliştirme fırsatınızdır. 

KONFERANSLAR
Dinleme, not tutma ve özet yazma alanında 
pratik yapın ve ilginç gerçekleri öğrenin.

SINAV BECERİLERİ
Pratik yapın ve dil sınavlarınızda daha 
yüksek puanlar elde edeceğiniz beceriyi 
geliştirin.

SON DAKİKA GELİŞMELERİ
Diğer öğrencilerle bir araya gelin ve yerel ve 
uluslararası güncel konular hakkında tartışın.

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

YEREL KONUŞMA PARTNERİ
Uzun dönemli olarak mı buradasın? Düzenli 
olarak buluşup sohbet edebileceğiniz, 
bölgenin ana dilini konuşan kişilerle bir araya 
getirileceksiniz.

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

ÖDEV KULÜBÜ
Ödevlerinizde birbirinize yardım 
edebileceğiniz ve grup olarak İngilizce pratik 
yapacağınız diğer öğrencilerle bir araya gelin.

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

MUHİT
Şehrin yerlisi gibi konuşun! Edebiyatın, 
tarihin ve politik hareketlerin okuduğunuz 
şehri nasıl şekillendirdiği hakkında bilgi 
edinin.

SÖYLEŞİ  SEANSLARI
Temayı siz seçin ve konuya girin! Sohbet becerilerini çeşitli sınıflardan, 
seviyelerden ve milletlerden diğer öğrencilerle birlikte geliştirin. 
Öğrenmenin rahat, sosyal ve eğlenceli bir yolu.

YETENEK KLİNİKLERİ
Dilin farklı alanlarında uzmanlaşmak için ipuçlarını, önemli noktaları 
ve sırları öğrenme fırsatı. Klinikler dil bilgisi, telaffuz, yazma ve okuma 
alanlarındadır. Ne zaman katılabileceğinizi görmek için okulunuzun 
aktivite takvimine bakınız.

Ek Atölyeler
Her bir okuldaki öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturulur. Çalışmalarımızdan bazıları:

EC Sydney'de daha hızlı bir gelişim için bir atölyeye veya kliniğe katılın

Dünyanın her yerinden gelen öğrenciler - EC Brighton'da
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Bir EC Londra Öğrencisinin 
Hayatındaki Bir Hafta

Perşembe

Pazartesi

16

Louisa, EC Londra'da İsviçreli öğrenci
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Pazar
Dün varış yaptım ve önümüzdeki ay boyunca 
evim olacak yere yerleştim ve şimdi de EC 
Londra'da Hafta Sonu Deneyimi'ne gitmek 
üzereyim. Biraz gergin hissediyorum ama 
genel olarak heyecanlıyım! Yeni bir şehir, yeni 
bir dil ve bir bakıma yepyeni bir ben. Güneş 
parlıyor, bu yüzden EC'ye yürüyeceğim ve yol 
boyunca şehri keşfedeceğim.

Pazartesi
Bugün okula gittim ve girişte tam anlamıyla 
turuncu bir halı vardı! Kendimi ünlü biri gibi 
hissettim! Online yerleştirme testini zaten 
tamamlamıştım, bu yüzden sadece ileri seviye 
sınıf seviyemi onaylatmak için bir konuşma 
testine girdim. Bize, çok faydalı bulduğum, 
şehre hoş geldiniz içerikli bir oryantasyon 
konuşması yapıldı. Gün, biz bu kadar yeniyken 
bile eğlenceli geçti ve şimdiden arkadaş 
edindiğimi hissediyorum. 

Salı
EC Londra'ya ve bu şehre aşık oldum! Çok 
hareketli ve her gün yeni bir şeyler oluyor! Bu 
benim ilk ders günüm ve gün boyu İngilizce 
konuşmak pek zor, ama burada kaldığım 
süre boyunca İngilizcem nasıl gelişecek 
görebiliyorum. Öğretmenimin oldukça bilgili 
olması ve öğrenmeyi eğlenceli hale getirmesi 
çok yardımcı oluyor! İngilizceyi farklı bir 
şekilde kullanmak için için bazı oyunlar 
oynuyoruz. Bu aynı zamanda diğerleriyle 
buzların kırılmasına da yardımcı oluyor.

Çarşamba
Bu sabah İngilizceyi daha doğal konuşabilmek 
için Telaffuz Kliniği adındaki atölye 
çalışmasına katıldım. Bir öğretmen tarafından 
telaffuzun açıklanması çok faydalı. Öğlen sınıf 
arkadaşlarımla yemeğimizi yedikten sonra 
öğleden sonra derslerine girdim. Akşamına 
EC tarafından organize edilen Londra'nın 
Gizli Pubları turuna katıldım ve çok eğlendim. 
Personel bir harika ve çok eğlenceli!

Perşembe
Derslerim bugün sabahtı, bu da benim yeni 
arkadaşlarımla keşfe çıkmam için öğleden 
sonra serbest olduğum anlamına geliyor. 
Okul çok sayıda turistik mekana yakın, biz 
de önce London Eye'a gittik, sonra Camden 
Market'te dolaştık ve hareketli South Bank 
boyunca yürüyüşe çıktık. Kendimi buralı 
gibi hissetmek, bir kafeye girip kahve sipariş 
ederken insanlarla konuşabilmek çok güzel… 
Belki bir gün burada yaşayabileceğimi ve 
çalışabileceğimi düşünmeye bile başladım.

Cuma
Bu sabah Dil Bilgisi Soru-Cevap adında bir 
başka ücretsiz atölyeye katıldım ve daha 
sonra da öğleden sonraki derslerime. İkisinin 
de bir günde olması Soru-Cevap seansında 
öğrendiklerimin üzerinden geçmek için harika 
bir yol. Daha şimdiden derste ve dışarıda çok 
daha iyi anladığımı hissediyorum. EC hata 
yapsak bile bizi teşvik ediyor ve bunu çok 
seviyorum. Ayrıca bugün kursundan mezun 
olan çok memnun öğrencilerle karşılaştım. 
Umarım ben de kursumun sonunda böyle 
olacağım!

Cumartesi
Bugün Cambridge'e okul gezisi vardı… ne 
harika bir şehir! Cam nehrinde gezinti bana 
masal gibi hissettirdi. Daha sonrasında 
küçük ekmeklerini tattığım geleneksel 
"Cream Tea" yedik. Her gün yeni ve daha iyi 
birşeyler olmasının şaşkınlığı içindeyim. Yeni 
arkadaşlarım, öğretmenlerim ve personel 
bir harika ve bunun keyfini çıkarmak için 3 
haftam daha var. Haydi gelsin bakalım!

EC Londra'daki yurtta dinlenirken



18

Kursunuzu Seçin
Dil, ne şekilde olursa olsun, kendinizi nasıl ifade ettiğinizdir; ve bununla dünyanın 
pek çok fırsat ve olasılık kapısı daha siz çalmadan size açılır. Her birimiz kendi 
yolumuzda yürürüz; biz de sizin kendi yolunuzda yürümenize yardım etmek 
istiyoruz. Hedefleriniz, kişiliğiniz, yaşınız ne olursa olsun, EC'deki kursunuz sizi 
bekliyor.

Güvenle keşfetmenizi, kariyer basamaklarınızı tırmanmanızı, hayallerinizin üniversitesine 
ulaşmanızı ve ihtiyacınız olan sınavı geçmenizi istiyoruz. En önemlisi de, dünyadaki yerinizi ve 
kendi sesinizi bulmanız...

Genel İngilizce  20

Yarı-Yoğun ve Yoğun İngilizce 22

Şehirde İngilizce 23

İş İngilizcesi 23

Akademik İngilizce 23

24 Hafta veya Daha Fazlası 24

Sınav Hazırlık 26

Global Yollar 28

Uygulamada İngilizce  30

İş Deneyimi ve Gönüllülük 31

EC Montreal'de Fransızca 32

30+ Deneyimi 33

18

Adım

Şimdi, yapmanız gereken tek şey kendiniz için bir 
seçim yapmak!
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New York'taki ekibimiz her zaman size yardım etmeye hazır

19
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Genel İngilizce
Her seviyeye uygundur. Şu özellikleri taşıyorsanız 
bu kurs size göre;

• İngilizcenizi geliştirmeye ve bir sonraki seviyeye güvenle 
geçmeye hazırsınız.

• Dilde akıcılığa ulaşmak için gerçek yaşam deneyimi 
arzuluyorsunuz.

20
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İster İngilizce konuşulan bir kolejde okumak isteyin, 
isterseniz dünyayı gezin, veya kariyerinizi geliştirin; hayatta 
başarmak istediğiniz her şey için Genel İngilizce size 
yardımcı olacak. 

Genel İngilizce, iletişim ağı kurmaktan konferans 
görüşmelerine, diğer öğrencilerle arkadaşlık kurmaktan tez 
sunumuna, alışverişte pazarlık etmekten yeni insanlarla 
tanışmaya kadar tüm alanlarda iletişim kurma becerilerinizi 
geliştirmek için tasarlanmış bir kurstur.

ÖZGÜN İLETİŞİM 
Bir yandan sürekli ilerlemenizi sağlayacak yeni beceriler edinirken ve 
gerçek durumlarda öğrendiklerinizi güvenle kullanmanızı sağlarken, 
size İngilizce yapılarını (dilbilgisi, kelime dağarcığı ve telaffuz) ve 
becerilerinizi (okuma, yazma, konuşma ve dinleme) geliştirmenize 
yardım ederiz.

NET VE AÇIK HEDEFLER
EC'de, akademik amaçlarınıza ulaşmanıza yardımcı olmak için 
size hedef odaklı destek sağlıyoruz. Değerlendirmelerimiz, nasıl 
ilerlediğiniz ve nerede daha fazla yardıma ihtiyacınız olduğu 
konusunda size geri bildirimde bulunur. 

REHBER EŞLİĞİNDE İLERLEME 
Eğitim hedeflerinize giden yolda olduğunuzdan emin olmanız 
için, öğretmenleriniz ve akademik ekibiniz tarafından izlenirsiniz. 
Başarıya giden yolda yardıma ihtiyaç duyduğunuz anda ekibimiz, size 
destek ve rehberlik sağlamak üzere hazır bulunacaklardır.

EC ONLINE

EC Online, değerlendirmenize dayalı olarak veya öğretmenleriniz 
tarafından önerilen şekilde ekstra ödev gönderir. Araçlarımız ve 
eğitim müdahalelerimiz, hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olmak 
üzere tasarlanmıştır. Ayrıca daha fazla ev ödevi istiyorsanız, örneğin 
dil bilgisine odaklanmak veya gazete okumanıza yardımcı olmak gibi, 
hepsi EC Online'da mevcuttur.

Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma

Dersler 
Entegre 

Beceriler

Dersler 
 Hedef Beceriler

Dersler 
Entegre 

Beceriler

Dersler 
 Hedef Beceriler

Dersler 
Entegre 

Beceriler

Ara

Dersler 
Entegre 

Beceriler

Dersler 
 Hedef Beceriler

Dersler 
Entegre 

Beceriler

Dersler  
 Hedef Beceriler

Dersler 
Entegre 

Beceriler

ENTEGRE BECERİLER (Haftada 12 ders) - Dil öğreniminin 4 temel 
alanında pratik yapmanızı da sağlayacak etkileşimli aktivitelerle 
kelime dağarcığınızı, dil bilginizi ve telaffuzunuzu geliştirin.

HEDEFLENEN BECERİLER (Haftada 8 ders) - 4 temel beceriyi 
geliştirerek pratik yapmanın ötesine geçin: konuşma, dinleme, 
okuma ve yazma, ve dilde akıcılığınızı en üst seviyeye çıkarın.

EC English Australia Pty Limited, Study Group Australia Pty Limited, Embassy English adına İngilizce dil 
kursları vermektedir, CRICOS Tedarikçi Kodu: 01682E.
1 Genel İngilizce (Başlangıç - İleri Seviye) (1 ila 52 hafta arası) CRICOS Ders Kodu 072051D (Standart 20) 
Yeni Zelanda - Standart Kurs (Genel İngilizce 1)
2 Standart Genel İngilizce programı, Avustralya’daki öğrenci vizesi sahipleri için geçerli değildir. 

Vize gereklilikleri ülkeler arasında farklılık göstermektedir. Daha fazla bilgi için lütfen yerel temsilcinize veya 
Elçiliğe danışın.

Genel İngilizce 1 2

Uygun Merkezler Tüm okullar

Kursa Kabul 
Şartları 

Tüm seviyeler
* Sidney, Brisbane, Gold Coast, Auckland: Başlangıç+

Başlangıç 
Tarihleri Her Pazartesi

Minimum Süre 1 hafta

Kurs Süresi Seviye başına 14 hafta  
(Avustralya ve Yeni Zelanda'da seviye başına 12 hafta)

Haftalık ders 
sayısı 20

Haftalık ders 
saati

15 (Avustralya ve Yeni Zelanda'da 16.6) 2  
2 Standart Genel İngilizce programı, Avustralya’daki öğrenci vizesi 
sahipleri için geçerli değildir.

Değerlendirme

Varışta giriş sınavı 
Sınıf çalışmaları ve ödevler ile sürekli değerlendirme
5 haftalık gelişim testi
5 haftalık eğitim ve gelişim raporları
Bitirme sınavı

Çalışma Şekli Yüz yüze

Ödül Kurs sonunda bir başarı sertifikası verilir.

Auckland'da eğlenceli ve rahat bir ortamda güven oluşturun
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Çalışmalarınıza daha fazla yoğunluk eklemek ister misiniz? Her hafta eklenen 4 veya 10 (Avustralya ve Yeni Zelanda'da 8) Özel Odak dersleri ile 
zamanınızı daha da değerlendirin. Öğreniminizi kişiselleştirmek ve geliştirmek istediğiniz becerilere odaklanmanızı sağlayacak olan özel odak 
sınıflarından hangisini takip etmek istediğinizi seçin. Dersleri düzenli olarak değiştirebilir ve gelecek hedeflerinize göre ihtiyaç duyduğunuz 
programı oluşturabilirsiniz. 

Özel odak derslerimizden bazı örnekler:

Mevcut Özel Odak Derslerine ve geliştireceğiniz becerilere genel bakış

Özel Odak Sınıfı
Mevcut Seviye Geliştirilen Beceriler

Düşük Orta Yüksek Okuma Yazma Konuşma Dinleme Telaffuz Dil Bilgisi

Güvenle Konuşmak e e e e e e

Küresel Farkındalık e e e e e e

Gerçek İletişim için Dil Bilgisi e e e e e e e

Gerçek Hayatı Dinleme e e e e e e

Kelime Dağarcığınızı Genişletin e e e e e e e

Güvenle Yazmak e e e e

Temel Okuma ve Yazma e e e

Liderlik için İngilizce e e e e e

Sınav Becerileri e e e e e e e e

İnternette İletişim için İngilizce e e e e

Dil Bilgisi Ekstra (sadece 30+) e e e e e

Opsiyonlar EC okulundan okuluna farklılık gösterir, ancak her zaman seviyenize ve ilgi alanınıza göre dersler bulunacaktır.
EC English Australia Pty Limited, Study Group Australia Pty Limited, Embassy English adına İngilizce dil kursları vermektedir, CRICOS Tedarikçi Kodu: 01682E.
1 Genel İngilizce (Başlangıç - İleri Seviye) (1 ila 52 hafta arası) CRICOS Ders Kodu 072051D.
Yeni Zelanda - Standart Kurs (Genel İngilizce 1) Yoğun Kurs (Genel İngilizce 2)

Yarı-Yoğun ve Yoğun İngilizce

Yarı-Yoğun Yoğun

Uygun Merkezler ABD, Kanada, Avustralya ve  
Yeni Zelanda Tüm okullar

Kursa Kabul 
Şartları 

Tüm seviyeler
* Sidney, Brisbane, Gold Coast, 
Auckland: Başlangıç+

Tüm seviyeler
* Sidney, Brisbane, Gold Coast, 
Auckland: Başlangıç+

Başlangıç Tarihleri Her Pazartesi Her Pazartesi

Minimum Süre 1 hafta 1 hafta

Kurs Süresi 
Seviye başına 12 hafta 
(Avustralya ve Yeni Zelanda'da 
seviye başına 12 hafta)

Seviye başına 10 hafta 
(Avustralya ve Yeni Zelanda'da 
seviye başına 12 hafta)

Haftalık ders 
sayısı 24 30

(Avustralya ve Yeni Zelanda'da 28)

Haftalık ders saati 18
(Avustralya ve Yeni Zelanda'da 20)

22.5
(Avustralya ve Yeni Zelanda'da 23.3)

Değerlendirme

Varışta giriş sınavı 
Sınıf çalışmaları ve ödevler ile 
sürekli değerlendirme
5 haftalık gelişim testi
5 haftalık eğitim ve gelişim 
raporları
Bitirme sınavı

Varışta giriş sınavı 
Sınıf çalışmaları ve ödevler ile 
sürekli değerlendirme
5 haftalık gelişim testi
5 haftalık eğitim ve gelişim raporları
Bitirme sınavı

Çalışma Şekli Yüz yüze Yüz yüze

Ödül Kurs sonunda bir başarı sertifikası 
verilir.

Kurs sonunda bir başarı sertifikası 
verilir.

Kendinden Emin 
Konuşmak  
Kendinize olan güveninizi 
geliştirin. Sohbet pratikleri yapın. 
Dilde akıcılığınızı artırın. Anadili 
konuşanlar ile daha iyi etkileşim 
kurmak için konuşma, dinleme ve 
telaffuz becerilerinizi geliştirin.

Gerçek Hayatta Dinleme  
Gerçek yaşamın içinde İngilizceyi 
anlama ve karşılık verme 
yeteneğinizi test edin ve geliştirin. 
Konuşmaları, müzik, video ve 
podcast'leri dinleyerek kelime 
dağarcığınızı genişletin. 

Kelime Haznenizi 
Genişletin  
 Eğer kelime bilginizi artırmak 
istiyorsanız bu kurs tam size 
göre. Bu derslerde, konuya dayalı 
içeriklerle kelime dağarcığınızı 
geliştirmeye odaklanacaksınız. 

Global Farkındalık  
 Eleştirel düşünmeyi geliştirin; 
güncel olaylar ve dünya 
meseleleri hakkında daha iyi 
bir anlayışa sahip olun. Farklı 
kültürler ve bunlar arasındaki 
iletişimin çeşitliliği hakkında 
farkındalığınızı artırın.

EC Melbourne'da özel odak dersleri
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Özel Odak Programları

Şehirde İngilizce
Yabancı bir şehri KENDİ şehrinize çevirin!  
Çıkın, yerel kişilerle etkileşime geçin, 
lehçelerini deneyimleyin ve tarihlerini 
keşfedin.

Seçtiğiniz şehirden ilham alan özel odak 
derslerine katılın. Haftalık bir ders sizi ve 
sınıf arkadaşlarınızı yerel turistik yerleri 
ve etkinlikleri deneyimlemek için dışarıya 
çıkaracaktır. Derse geri döndüğünüzde, 
konular "Sanat ve Kültürü Tanımlama - Müze 
Turları"ndan "Yerel biri gibi konuşun - Mahalle 
Ziyaretleri"ne şehirden ilham alır.

İş İngilizcesi
Kendinize olan güveninizi artırarak ve 
iş İngilizcesiyle profesyonel yazışmalar 
yaparak hayalini kurduğunuz kariyere 
başlamak için hazırlanın.

Size özel odak derslerinde toplantılara 
katılmak, e-posta yazmak ve kendinizden 
emin biçimde iletişim kurmak için gerek dil 
üzerine çalışacaksınız. Dersler; müzakere, 
yönetim ve İK, markalaşma ve tanıtım 
stratejileri, proje yönetimi, iş etiği, işyeri, 
sunum yapma ve görüşmelere hazırlık 
konularını içerir.

Akademik İngilizce
Araştırma, akademik yazı yazma, not 
alma ve sunum hazırlama gibi gerekli 
becerileri geliştirerek üniversiteye giden 
yola devam edin.

Haftada 10 ders, akademik alanda okuma, 
yazma ve ders dinleme de dahil, üniversiteye 
geçiş için gereken dil becerilerinizi 
geliştirmeye ayrılmıştır.  
Sonunda, profesörlerinizle iletişim kurmaya 
ve kampüs hayatı boyunca güven ve tutkuyla 
yönünüzü bulmaya hazır olacaksınız! 

Belirli alanların geliştirilmesine yardımcı olacak ilave dersler almak istiyorsanız, önceden rezervasyon yapabileceğiniz aşağıdaki 
programlarımızdan birine katılabilirsiniz. Bu dersleri 1 ila 10 hafta arasında alabilir (Şehirde İngilizce için 5 hafta), böylece 
ihtiyaçlarınıza göre eşleştirme yapabilirsiniz.

Şehirde İngilizce İş İngilizcesi Akademik İngilizce

Uygun Merkezler Washington, San Francisco, San Diego, LA, Miami, 
Malta ve Gold Coast dışında tüm okullar Tüm okullar Los Angeles, San Diego, San Francisco, Boston

Kursa Kabul Şartları Orta Orta Öncesi Orta

Başlangıç Tarihleri Her Pazartesi Her Pazartesi Her Pazartesi

Minimum Süre 1 hafta 1 hafta 1 hafta

Kurs Süresi Maksimum 5 hafta Maksimum 10 hafta Maksimum 10 hafta

Haftalık ders sayısı 20 GE + 10 Şehirde İngilizce  
(Avustralya ve Yeni Zelanda'da 20 + 8) 

20 GE + 10 Şehirde İngilizce  
(Avustralya ve Yeni Zelanda'da 20 + 8) 20 GE + 10 Akademik İngilizce 

Haftalık ders saati 22.5 (Avustralya ve Yeni Zelanda'da 23.3) 22.5 (Avustralya ve Yeni Zelanda'da 23.3) 22.5 

Değerlendirme

Varışta giriş sınavı 
Sınıf çalışmaları ve ödevler ile sürekli 
değerlendirme
5 haftalık gelişim testi
5 haftalık eğitim ve gelişim raporları
Bitirme sınavı

Varışta giriş sınavı 
Sınıf çalışmaları ve ödevler ile sürekli 
değerlendirme
5 haftalık gelişim testi
5 haftalık eğitim ve gelişim raporları
Bitirme sınavı

Varışta giriş sınavı 
Sınıf çalışmaları ve ödevler ile sürekli 
değerlendirme
5 haftalık gelişim testi
5 haftalık eğitim ve gelişim raporları
Bitirme sınavı

Çalışma Şekli Yüz yüze Yüz yüze Yüz yüze

Ödül Kurs sonunda bir başarı sertifikası verilir. Kurs sonunda bir başarı sertifikası verilir. Kurs sonunda bir başarı sertifikası verilir.

Not alın: İstediğiniz kurstaki yerinizi korumak için önceden rezervasyon yapın! Eşleştirme yapabilir veya tüm 3'ünü birden ayırtabilirsin!
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24 Hafta veya Daha Fazlası
Akademik Yıl / Dil Sömestri boyunca yurt dışında okuyun

Her seviyeye uygundur. Şu 
özellikleri taşıyorsanız bu 
kurs size göre;

• İngilizce konuşulan bir ülkede 
uzun süreli (24+ hafta) okurken 
yurt dışındaki hayatın içine 
dalmak istiyorsunuz.

• Her gün kullanabileceğiniz, 
tam anlamıyla pratik İngilizceye 
hakim olmak istiyorsunuz.

“Bu dersleri çok faydalı buluyorum. Bu, 
temel olarak öğrencilerin sahip olduğu 
bağlılık ve motivasyon seviyesinden 
kaynaklanmaktadır. Eğitim, kariyer veya 
kişisel nedenler olsun, öğrencilerin 
nihai hedefi, gelişim için daha somut bir 
ilerleme sağlar. ”

- Thomas Robinson, EC'de öğretmen

BAŞARIYA ATILAN ADIMLARINIZ

HOŞ GELDİNİZ 

Kayıt yaptırdığınız 
andan itibaren 
daha evinizdeyken 
yolculuğunuza 
başlamak için 
EC Online'a giriş 
yapabilecek ve 
başlangıç seviyenizi 
test ederek 
hazırlanabileceksiniz.

Varışınızla birlikte, 
yeni evinize 
yerleşecek ve EC'de 
öğretmenleriniz, 
destek personel 
ve yeni sınıf 
arkadaşlarınızla 
tanışacaksınız.

İlk haftanızda, 
iyi ve memnun 
olduğunuzdan 
emin olmamız ve 
konaklamanızı en iyi 
şekilde geçirmenize 
yardımcı olabilmemiz 
için bir görüşme 
yapacaksınız.

Dersleriniz, 
tüm İngilizce dil 
becerilerinde gerçek 
sonuçlar elde 
etmenizi sağlayacak 
şekilde tasarlanmış 
bir EC eğitim 
müfredatını takip 
edecektir.

EC San Diego'da eğitim için motive
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Değerlendirilmenizi 
takiben, 
performansınız 
konusunda detaylı 
bir geri bildirim 
alacak ve yolunuza 
ne şekilde devam 
edeceğinize dair 
yönlendirileceksiniz.

Herhangi bir 
sebepten dolayı 
ilerlemeniz yolunda 
gitmiyorsa, tekrar 
yoluna sokabilmeniz 
için eğitmeniniz size 
kişisel bir öğrenme 
planı sunacaktır.

Ayrıca, her 4-6 
haftada bir 
kişiselleştirilmiş 
özel bir görüşmenin 
yanı sıra, sürekli bir 
rehberlik, takip ve 
akademik destek 
göreceksiniz.

Her hafta, sınıfınızla 
sosyalleşmek ve 
boş zamanınızı tam 
olarak kullanmak 
için çeşitli ücretsiz 
dersler ve aktiviteler 
olacak.

Kursunuzun 
sonunda, bitirme 
düzeyinizi 
değerlendirecek 
ve gelişiminizi 
onaylayan bir 
sertifika alacaksınız!

Yolculuğunuzu 
kişiselleştirmek 
için, güçlü ve 
zayıf yönlerinizi 
takip edecek 
bir dizi gelişim 
değerlendirmelerine 
tabi tutulacaksınız.

EC Online

Akademik Yıl 20 Yurt Dışında Akademik Yıl 24/ Dil Sömestri 24 Yurt Dışında Akademik Yıl 30/ Dil Sömestri 28

Uygun Merkezler Kanada, İngiltere, Malta, Cape Town ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda Tüm Okullar

Kursa Kabul 
Şartları Tüm seviyeler Tüm seviyeler

* Sidney, Brisbane, Gold Coast, Auckland: Başlangıç+
Tüm seviyeler
* Sidney, Brisbane, Gold Coast, Auckland: Başlangıç+

Başlangıç Tarihleri Her Pazartesi Her Pazartesi  
(Avustralya ve Yeni Zelanda'da her 6 haftada bir) 

Her Pazartesi  
(Avustralya ve Yeni Zelanda'da her 6 haftada bir)

Minimum Süre 24 hafta 24 hafta 24 hafta

Kurs Süresi 24+ hafta 24 hafta + ( Avustralya ve Yeni Zelanda'da 24, 36, 48 hafta) 24 hafta + ( Avustralya ve Yeni Zelanda'da 24, 36, 48 hafta)

Haftalık ders 
sayısı 20 24 30  (Avustralya ve Yeni Zelanda'da 28)

Haftalık ders 
saati 15 18(Avustralya ve Yeni Zelanda'da 20) 22.5 (Avustralya ve Yeni Zelanda'da 23.3)

Değerlendirme

Varışta giriş sınavı 
Sınıf çalışmaları ve ödevler ile sürekli 
değerlendirme
5 haftalık gelişim testi
5 haftalık eğitim ve gelişim raporları
Bitirme sınavı

Varışta giriş sınavı 
Sınıf çalışmaları ve ödevler ile sürekli değerlendirme
5 haftalık gelişim testi
5 haftalık eğitim ve gelişim raporları
Bitirme sınavı

Varışta giriş sınavı 
Sınıf çalışmaları ve ödevler ile sürekli değerlendirme
5 haftalık gelişim testi
5 haftalık eğitim ve gelişim raporları
Bitirme sınavı

Çalışma Şekli Yüz yüze Yüz yüze Yüz yüze

Ödül Kurs sonunda bir başarı sertifikası verilir. Kurs sonunda bir başarı sertifikası verilir. Kurs sonunda bir başarı sertifikası verilir.

EC English Australia Pty Limited, Embassy English adıyla Study Group Australia Pty Limited adına İngilizce dil kursları vermektedir, CRICOS Tedarikçi Kodu: 01682E.   
Yurt Dışında Dil Dönemi (Orta Öncesi - İleri) (1 ila 52 hafta): CRICOS Ders Kodu 072052C
Yeni Zelanda - Standart Kurs (Genel İngilizce 1) Yoğun Kurs (Genel İngilizce 2) 

Size Özel Şekillendirilmiş Müfredat
Dilde akıcılığa giden yolda yolculuğunuz 
daha ilk gün başlar. Sınıf etkinliklerinden ev 
ödevlerine her şey, düzenli değerlendirme ve 
bilginizdeki boşlukların ayrıntılı analizleriyle 
maksimum sonuç almanız için düzenlenmiştir.

Aynı zamanda başarılı olmanız ve zayıf 
olduğunuz yanları geliştirmeniz için ihtiyacınız 
olan bütün destek ve kaynaklara sahip 
olacaksınız. Öğretmenleriniz ve dijital öğrenme 
arkadaşınız EC Online her adımınızda sizinle 
olacaklar.

Yeterliğinizi Kazanın!
Dil seviyenizi belgeleyen uluslararası kabul 
görmüş bir sınava hazırlanarak ve bu 
sınavlara girerek zamanınızı ve başarılarınızı 
en üst düzeye çıkarın. Sertifikanızı edinin. O 
istediğiniz işi alın. O dilediğiniz üniversiteye 
girin!

• Cambridge - İşverenler, üniversiteler 
ve kolejler tarafından tüm dünyada 
tanınmaktadır

• IELTS - Dünyada pek çok üniversite ve 
kolej 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

Sınav seçenekleri, merkezine göre değişir ve minimum dil seviyesi gerektirir 
Sınav ücretleri dahil değildir

Dünyayı Daha Fazla Görün
EC Çok Merkezli Kursu ile müfredatınızı 
aksatmadan, birden fazla EC şehrinde eğitim 
görebilirsiniz. 

Kayıtlarınızı okuldan okula aktaracağız, 
böylece eğitiminizde kesinti olmadan, aynı 
harika dil öğrenme deneyimini, en uygun 
seyahat potansiyeli çerçevesinde yaşarsınız.

EC San Diego'da eğitim için motive
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Sınav Hazırlık

“EC'de çeşitli sınav kursları sunuyoruz. 
Bu kurslar, testlerin çok çeşitli 
alanlarda olması nedeniyle öğrencilerin 
İngilizcesini geliştirmeye yardımcı 
oluyor. Bir öğretmen olarak bu dersleri 
öğretmeyi seviyorum; dersler her 
zaman çok dinamik ve öğrenciler 
oldukça motive. Hepimiz bir amaç için 
birlikte çalışıyoruz, bu yüzden sınıftaki 
dayanışma harika. ”

- Aimee Hanlon, EC'de öğretmen

Cambridge / IELTS / TOEFL / TOEIC Sınavları 
Bu sınavlar tüm dünyadaki iş verenler, üniversite ve yüksek okullar tarafından tanınmakta ve saygı görmektedir. Sınavı gerek 
iş, gerek eğitim, gerekse kişisel başarı ölçümlemeniz için tercih ediyor olun, istediğiniz ve ihtiyacınız olan en iyi puanı almanıza 
yardım edeceğiz.

Seviyenizi Yükseltin
Yeterli derecede alacağınız temel 
İngilizce eğitimi ile kurs sonunda 
girdiğiniz sınav sonuçları, 
konuşma, dinleme, okuma ve 
yazma alanındaki gelişiminizi 
her açıdan doğru ve belirgin bir 
şekilde yansıtır. Bunlar gerçekten 
İngilizce becerilerinize incelik ve 
son rötuşları eklemek için ekstra 
adımlarınızdır.

Tekniğinizi 
Mükemmelleştirin
Bu hedef alınan kurslarda, 
beklenen sonuca ulaşmanız 
veya onu aşmanız için gerekli 
ve önemli sınav becerileri 
edineceksiniz. Kullanılan örnek 
kağıtlar ve belirli ödevlerle 
kesintisiz olarak yaptığınız 
pratikler, gireceğiniz sınava 
aşina olmanızı sağlayacak. 
Böylece günü geldiğinde sınava, 
kendinizden emin ve başarılı 
olacağınız inancı ile gireceksiniz.

Yüksek Derecede Rafine 
Eğitim
Üç temel alana odaklanacaksınız: 
faydalı sınav stratejileri, etkili 
düşünme tekniği ve yalnızca 
ihtiyacınız olan İngilizceyi 
öğrenmek. Mevcut en iyi kurs 
kitaplarını özel olarak tasarlanmış 
materyallerle birleştirdik. Tüm 
öğretmenleriniz sınavlarla ilgili 
bilgiye sahip, arzu ettiğiniz 
standartlara ulaşmanız için özel 
olarak eğitilmişlerdir.

Dijital Olarak Optimize 
Edilmiş

EC Online aracılığıyla, 
hedeflediğiniz dijital eğitim 
konularına ve online malzemelere 
bolca erişim sağlayacaksınız. 
Bu ekstra bireysel çalışma için 
olan muazzam olanaklarla 
sınavınıza çok daha güvenle 
yaklaşacaksınız.

Potansiyelinizin farkına varın
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*20 GE + 10 Sınav Hazırlık; 
**20 GE + 4 Sınav Hazırlık; 
***28 Sınav Hazırlık veya 20 GE + 8 Sınav Hazırlık
**** Standart Sınava Hazırlık programı (20) Uluslararası Öğrenci Vizesi için uygun değildir.

EC English Australia Pty Limited, Embassy English adıyla Study Group Australia Pty Limited adına İngilizce dil kursları 
vermektedir, CRICOS Tedarikçi Kodu: 01682E.
Cambridge ESOL Sınav Hazırlık (Orta Öncesi ila İleri) (12 hafta). CRICOS Ders Kodu: 072053B
IELTS Hazırlık (Orta ila Üst Orta) -52 hafta: CRICOS Ders Kodu 076473E
Yeni Zelanda Standart Kurs (Genel İngilizce 1) Yoğun Kurs (Genel İngilizce 2)

Sınav Hazırlık Kursları 

Uygun Merkezler Tüm okullar, uygunluk için sınav tablolarına bakınız. 

Kursa Kabul Şartları Lütfen yukarıdaki sınav bilgilerine bakınız.

Başlangıç Tarihleri Lütfen fiyat listesine bakınız.

Minimum Süre Lütfen fiyat listesine bakınız.

Kurs Süresi Lütfen fiyat listesine bakınız.

Haftalık ders sayısı 20, 24 veya 30  
(Avustralya ve Yeni Zelanda'da 20****, 24 28) 

Haftalık ders saati 15, 18, 22,5  
(Avustralya ve Yeni Zelanda'da 15, 20, 23.3) 

Değerlendirme

Varışta giriş sınavı 
Sınıf çalışmaları ve ödevler ile sürekli değerlendirme
5 haftalık gelişim testi
5 haftalık eğitim ve gelişim raporları
Bitirme sınavı

Çalışma Şekli Yüz yüze

Ödül Kurs sonunda bir başarı sertifikası verilir.

B2 Başlangıç 
[FCE]

İngilizce konuşulan bir ortamda yaşamak 
veya bağımsız olarak çalışmak için yabancı dil 
becerilerine sahip olduğunuzu kanıtlayın. 

Minimum seviye:

• Orta

• 8 haftalık Orta-Üstü kurs 

• 4 haftalık İleri-Öncesi kurs

C1 İleri 
[CAE]

İngilizce konuşulan ülkelerde öğrenim 
görmek, çalışmak ve yaşamak için en iyi dil 
becerilerine sahip olduğunuzu gösterin. 

Minimum seviye:

• İleri-Öncesi

• 8 haftalık İleri seviye kurs

• 4 haftalık İleri seviye kurs

C2 Yeterlilik 
[CPE]

İngilizce konuşulan herhangi bi 
alanda akıcılık ve doğrulukla iletişim 
kurabileceğinizi gösterin. 

Minimum seviye:

• İleri

IELTS 
International English Language Testing 
System

IELTS puanınızı İngiltere, Kanada, Avustralya 
ve Malta üniversitelerinin pek çoğuna 
ve bazı ABD üniversitelerine girmek için 
kullanabilirsiniz. Sıklıkla profesyonel kuruluşlar 
tarafından talep edilir ve göçmenlik için kabul 
görmüş testlerden biridir.

Minimum seviye: 

• Orta

TOEFL 
Test of English as a Foreign Language

İngilizceyi üniversite seviyesinde kullanma 
yeterliğinizi gösterin ve pek çok fırsata 
kapılarınızı açın. TOEFL, 130'u aşkın ülkede, 
pek çoğu Kuzey Amerika olmak üzere, 
8.000'in üzerinde kurum tarafından tanınır.

Minimum seviye:

• Orta

TOEIC 
Test of English for International 
Communication

Uluslararası bir kariyer için olanaklarınızı 
genişletin. TOEIC test sonuçları  
120 ülkede 10,000'den fazla şirket, devlet 
kurumları ve İngilizce dili eğitim programları 
tarafından kullanılmaktadır.

Minimum seviye: 

• Orta

Uygunluk (haftalık dersler)

B2 C1 C2 IELTS TOEFL TOEIC

Boston – – – – 30* –

San Diego 20, 30 20, 30 30 – 20, 30 –

Los Angeles 20, 30 20, 30 – – 20, 30 –

Miami – – – – 30* –

New York – – – – 20, 30 –

San Francisco – – – – 30* –

Washington, DC – – – 30* 30* –

Montreal – – – 30* - –

Toronto 30 30 – 20 20 20

Vancouver 30 30 30 20 – –

Londra 20, 30 20, 30 30 20, 30 – –

Oxford – – – 20, 30 – –

Cambridge 30 30 – 20, 30 – –

Brighton 20, 30 20, 30 – 20, 30 – –

Bristol 30 30 – 20, 30 – –

Manchester – – – 30* – –

Dublin 20, 30 20, 30 – 20, 30 – –

Malta 20, 30 20, 30 30 30 30 –

Cape Town 20, 30 20, 30 30 20, 30 – –

Melbourne 28 28 – 20, 24** 28*** – –

Sidney 28 28 – 20, 24** 28*** – –

Brisbane – – – 20, 24** 28*** – –

Gold Coast – – – 20, 24** 28*** – –

Auckland – – – 20, 24** 28*** – –
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Global Yollar

Kanada 
KANADA PATHWAY PROGRAMI 

Kanada Üniversitesi Rüyasını Yaşayın
EC Toronto veya EC Vancouver programımız, Kanada'nın en kıdemli 
bazı akademik enstitüleri de dahil olmak üzere, ülke genelinde seçim 
yapabileceğiniz çok sayıda üniversite ve kolejlere erişim sağlar. Bir 
Kanada üniversitesinden mezun olduktan sonra, üç yıla kadar çalışma 
izni almaya hak kazanırsınız. Bu izinle Kanada'da daimi ikamet etmek 
için başvurmayı bile düşünebilirsiniz.

Kendini İşine Adamış Ekip
Seçtiğiniz üniversiteye girmenizi sağlamak ekibimizin önceliğidir. Bir 
üniversite veya kolej seçme, başvuru sürecini tamamlama, mevcut 
İngilizce seviyenizi belirleme ve seçtiğiniz üniversiteye girebilmek 
için gerekli İngilizce seviyesine ulaşmanıza yardımcı olacak kişisel 
rehberlik ve destek sunmaktayız. Üstelik, ortak üniversitelerimizden 
birini seçerseniz, başvuru ücretinizden de muaf tutulacaksınız. 

TOEFL veya IELTS yok
Ortak çalıştığımız üniversitelerden birine başvurduğunuzda, TOEFL 
veya IELTS sınavına girmenize gerek kalmayacak. Bunun yerine, 
seçtiğiniz üniversiteden şartlı bir kabul mektubu alacaksınız ve 
üniversitenin gerekli İngilizce seviyesine ulaştığınızda okula kabul 
edileceksiniz.  

BİR EC OKULU  
SEÇİN

ÜNİVERSİTENİZİ 
SEÇİN

İNGİLİZCE 
HEDEFİNİZE ULAŞIN

ÜNİVERSİTEYE  
GİRİN

GELECEĞİNİZİN  
TADINI ÇIKARIN

İşleyiş 1 2 3 4 5

EC ile denizaşırı bir üniversitede okuma hayaliniz mümkün. Dünya çapındaki ortak üniversitelerimizden veya kolejlerden birine 
girmek için becerilerinizi, bilginizi ve İngilizce seviyenizi geliştirmek için tasarlanmış programlar sunmaktayız. Eğitiminizde bir 
sonraki adımı atmaya hazırsanız, akademik üstünlük yolculuğunuzda yanınızdayız. 

Toronto veya Vancouver'ı seçin
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Avustralya 
AKADEMİK AMAÇLI İNGİLİZCE 

Üniversiteye Giden Yolunuz
Avustralya'daki üniversite hedeflerinizi Akademik Amaçlı İngilizce (EAP) 
programı ile gerçekleştirin. Sizi üniversite eğitimine hazırlamak için 
yoğun İngilizce dil öğrenimini akademik çalışma ile birleştireceksiniz. 
EAP süresince, akademik kelime hazinenizi, sınıf sunumunuzu ve 
not tutma becerilerinizi geliştirmeye; ayrıca özet, makale ve rapor 
yazmaya ve etkili bir şekilde dinlemeyi öğrenmeye odaklanacaksınız. 
Dil seviyenizi ve EAP programını başarıyla tamamladığınızı onaylayan 
bir Başarı Sertifikası ile, Avustralya eğitim ve üniversite ortağı 
okullarımızdan birinde yüksek öğrenim programına geçmeye hazır 
olacaksınız. 

ABD
ÜNİVERSİTEYE KABUL HİZMETLERİ

ABD'de bir üniversiteye başvurmak için olası bir zor süreçte size 
yardımcı olabiliriz. Siz İngilizce seviyenizi yükseltirken ve bir ABD 
üniversitesine veya kolejine girmek için gereken özgüven ve 
iletişim becerilerini kazanırken, biz de sizin için en iyi üniversiteyi 
seçmekten, kabul ve giriş koşullarıyla ilgilenmeye kadar her adımda 
size rehberlik edeceğiz. 

Avrupa
Dublin ve Malta'daki üniversitelerle yapılan anlaşmalarla, Avrupa 
üniversite hayalleriniz gerçekleştirilebilir. 

Daha fazla bilgi için lütfen EC temsilcinizden Global Üniversite Yolu broşürümüzü isteyin. 

Tüm ABD okullarında mevcuttur

Melbourne veya Sidney'i seçin

Akademik Amaçlı İngilizce (EAP)

Uygun Merkezler EC Melbourne, EC Sidney ve EC Brisbane

Kursa Kabul Şartları Orta Üstü

Başlangıç Tarihleri Lütfen fiyat listesine bakınız.

Minimum Süre 10 hafta

Kurs Süresi 10, 20, 30 veya 40 hafta

Haftalık ders sayısı 28

Haftalık ders saati 23.3 

Değerlendirme

Varışta giriş sınavı 
Sınıf çalışmaları ve ödevler ile sürekli değerlendirme
5 haftalık gelişim testi
5 haftalık eğitim ve gelişim raporları
Bitirme sınavı

Çalışma Şekli Yüz yüze

Ödül Kurs sonunda bir başarı sertifikası verilir.

EC English Australia Pty Limited, Embassy English adıyla Study Group Australia Pty Limited adına İngilizce dil 
kursları vermektedir, CRICOS Tedarikçi Kodu: 01682E.

Akademik Amaçlı İngilizce (Orta Öncesi - İleri) (10 ila 40 hafta): CRICOS Ders Kodu 072049J
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English in Action
Aşağıdaki özellikleri taşıyorsanız, bu kurs size 
göredir:
• yeni İngilizce becerilerinizle profesyonel bir ortamda boy 

göstermek istiyorsunuz.

• bir ömür boyu sürecek deneyimler kazanırken, 'Uygulamada 
İngilizce' sertifikası kazanmak arzusundasınız.

Adınız ve ülkeniz nedir? Brezilya'dan Fernanda

Hangi şirkete girdiniz? Comickaze, çizgi roman, kitap ve daha 
fazlasını içeren bir mağaza!

Atamanızın en iyi kısmı neydi? Müşterilerle konuşmak 
inanılmazdı. Çizgi roman ve cosplay konusunda benim kadar 
tutkuluydular. Cennetten bir parçaydı!

Uygulamada İngilizce Programını tavsiye eder misiniz? Evet. 
Ana dilini konuşanlar ile gerçek dünyada İngilizce pratiği 
yapmak için harika bir fırsat.

Herhangi bir zorluk yaşadınız mı? Nasıl başa çıktınız? 
İlk hafta müşterileri anlamak çok zordu. Herkes çok hızlı 
konuşuyordu, özellikle de genç olanlar. Ama ilk haftadan 
sonra buna alıştım ve sonunda herkesi anlayabildim!

VARIŞ ÖNCESİ 
GÖRÜŞME

İngilizce seviyenizi 
saptayacağız, 
hedeflerinizi EIA 
programına göre 
düzenleyeceğiz ve 
atama beklentilerinizi 
tartışacağız.

İNGİLİZCE  
KURSUNUZ

En az 4 haftalık İngilizce 
kursuna katılın ve bir Üst-
Orta veya İleri seviyeye 
ulaşın.

EIA 
KOORDİNATÖRÜNÜZLE 
TANIŞIN 

Atamanızı tartışın, 
hedeflerinizi tamamlayın 
ve yerleştirmeden 2 hafta 
önce ev sahibi şirketinizle 
tanışmayı gerçekleştirin.

YERLEŞTİRME 
SIRASINDA

EIA Koordinatörünüze 
haftalık bir durum 
raporu gönderecek 
ve programınızın son 
haftasında son bir rapor 
sunacaksınız.

VE SONUNDA

Deneyiminizi özetleyen 
profesyonel bir sunum 
yapın.

1 2 3 4 5

İşleyiş

İş dünyasındaki yaşama hazırlanmanın, gerçek dünyadaki bir ofis 
ortamında zaman geçirmekten daha iyi bir yolu yoktur. ABD'de 
sunulan Uygulamada İngilizce ile, İngilizce becerilerinizi gerçek bir iş 
ortamında anadili İngilizce olan kişilerle etkileşimde bulunmak için 
kullanacaksınız. Yerleştirmeler, pazarlama, hukuk, kar amacı gütmeyen 
ve ikram gibi geniş bir sektör yelpazesindedir. 

En az 4 haftalık bir kursu tamamladıktan ve gerekli İngilizce seviyesine 
ulaştıktan sonra, Uygulamada İngilizce programına katılmaya hak 
kazanacaksınız. Uygulamada İngilizce, sizi tümüyle İngilizce konuşulan 
bir çalışma hayatına hazırlamaya yardımcı olmak için tasarlanmıştır. 

Günlük Zaman Çizelgeniz 
Bu, iş yeri sahibi ile birlikte yapılacak toplantı sırasında belirlenir, ve 
esnek saatler içerebilir. Atamanız haftada 20 ila 40 saat arasında 
olacaktır. Daha önce iş tecrübesine sahip olmanız gerekmez; ancak 
mesleki ilgi alanları ve deneyimler dikkate alınacaktır.

• Başvuru akabinde minimum İngilizce seviyesi Üst-Orta

• Uygulamada İngilizce ataması haftada 4 hafta veya 8 hafta, 
haftada 20 ile 40 saat arasındadır

• 18 yaşından büyük olmalısınız

• New York, San Diego ve San Francisco'da mevcut
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Staj
İngiltere ve Cape Town'da mevcut 

İngilizce üzerinden profesyonel bir çalışma 
hayatını deneyimlemeniz için bizimle ortaklık 
yapan pek çok şirket arasından seçim yapın. 
CV'nizi en üst düzeye çıkartın. Bu ücretsiz 
pozisyonlar yalnızca Avrupa Ekonomik Alanı, 
AB veya İsviçre öğrencileri içindir.

Çiftlik Hayatı 

Montreal ve Vancouver'da mevcut

Kanada kırsalındaki bir aile çiftliğinde 
çalışarak deneyiminize doğal bir detay 
katın. İngilizce derslerinize devam ederken, 
meyve, sebze veya karma bir çiftlikte, bağda 
veya geleneksel çiftlikte ücretsiz olarak 
çalışabilirsiniz.

Gönüllülük
Cape Town'da mevcut

Gönüllülük bir insan olarak gelişim 
göstermenin inanılmaz bir yoludur; aynı 
zamanda bu yolla topluluklara ve çevreye 
anlamlı bir katkıda bulunulur. EC Cape Town 
ile, hayvanlar veya çocuklarla çalışmak için 
gönüllü olabilirsiniz. Tutkunuzu izlerseniz 
kendinizi, size en uygun olanı ve nerede 
bunu yapacağınızı belirleyen bir proje içinde 
bulabilirsiniz. Tüm bunlar İngilizcenizi gerçek 
dünya pratiğiyle geliştirirken ve toplum 
üzerinde kalıcı bir etki yaratırken gerçekleşir.

İş Deneyimi ve 
Gönüllülük

Aşağıdaki özellikleri taşıyorsanız, bu seçenek size göredir:
• İngilizce dil becerilerinizin pratiğini iş ortamında yapmak istiyorsanız.
• mesleki becerilerinizde bir rekabet üstünlüğü elde etmek istiyorsanız.
• iş dünyasına ilişkin dilinizi geliştirmeye ihtiyaç duyuyorsanız.

Staj Çiftlik Hayatı Gönüllülük

Minimum seviye Yüksek Orta Orta Orta

Başlangıç Her Pazartesi Her Pazartesi Projeler arasında değişiklik gösterir

İş deneyimi
süresi

İngiltere: 4 haftadan 3 aya
Cape Town: 4 haftadan 6 aya 2-4 hafta Çoğu proje için 2 hafta

Talep edilen dil kursu 
süresi Minimum 4 hafta Minimum 1 hafta Minimum 2 hafta önerilir

Minimum yaş 18 19 18

Fark yarat, Cape Town'da gönüllü ol
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EC Montreal'de Fransızca Okuyun

İki Dil Birden Programı
Gerçekten kozmopolit bir eğitim deneyiminden hoşlanıyorsanız, EC 
Montreal tam size göre. İngilizce ve/veya Fransızca öğrenirken kendinizi 
yerel kültüre teslim edin. Her iki sınıfın karışımını alabilir veya bir dilden 
başlayıp diğeriyle bitirebilirsiniz. Quebec deyimlerini de dikkate alarak, 
kısa sürede şehrin dokusunun bir parçası olacaksınız.

Akademik ekstralar arasında telaffuz klinikleri, akademik dersler ve 
CV yazma atölyeleri yer almaktadır. Gastronomi seansları Fransızca 
ve İngilizce olarak mevcuttur ve her seviyede uygulamalı dersler 
verilmektedir. Kalbiniz doğada ise, İngilizce ve/veya Fransızca öğrenirken 
bir aile çiftliğinde vakit geçireceğiniz 'Çiftlikte' seçeneği size uygun olabilir.

Bu kadar çok seçenek içinde favorinizi seçmek zor olabilir. Neyi 
seçerseniz seçin, unutulmayacak bir deneyim yaşayacağınızdan emin 
olabilirsiniz. Montreal size renk ve heyecanla dolu bir canlılık katmayı 
bekliyor ve EC de dil öğrenme rüyanızı yaşamanıza yardımcı olmak istiyor.

Genel Fransızca
İster başlangıç, isterseniz daha ileri düzeyde olun, Fransızca okuma, 
yazma, dinleme ve konuşma becerilerinizi geliştireceğiniz kurs tam 
da budur. Haftada 20 ders (Genel), 24 ders (Yarı Yoğun) veya 30 ders 
(Yoğun) seçebilirsiniz. Yoğun program ayrıca çok çeşitli Özel Odak 
Seçmeli derslerini içerir.

Fransızca Akademik Dönem/Yıl
Bu 24+ haftalık kurs, dilde akıcılığa giden en hızlı yoldur. Bu seçenek 
aynı zamanda, sadece dil alanında değil, aynı zamanda uluslararası sınıf 
arkadaşlarınızla dost olmak için ekstra fırsatlar ekleyen bazı Özel Odak 
dersleri seçmenize de izin verir.

İş Fransızcası
Bu orta seviye kursla becerilerinizi güçlendirin ve uluslararası bir kariyer 
için hazır hale gelin. Pazarlama, finans, yönetim, e-ticaret ve uluslararası 
ticaret gibi alanlardaki dil becerilerinizi burada ilerleteceksiniz. CV'nizin 
ışıldamasını sağlayacak bir ek daha!

DELF/DALF SINAV HAZIRLIK
DELF ve DALF ((Diplôme d’Etudes/ Approfondi en Langue Française) 
sınav diplomaları, Fransızca seviyenizi göstermek üzere Fransız 
Eğitim Bakanlığı tarafından verilir. Sonuçlar tüm dünyada, hayat boyu 
geçerlidir. Dört haftalık hazırlık kurslarımız haftada 20 ders Genel 
Fransızca ile 10 ders seçmeli sınav hazırlık ve pratik derslerini içerir.

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

Bu çok güzel bohem şehirde iki dili birden öğrenme deneyimi. Burası Montreal!

Genel Fransızca Yarı-Yoğun 
Fransızca Yoğun Fransızca Fransızca Akademik 

Dönem/Yıl İş Fransızcası DELF Sınav 
Hazırlık

DALF Sınav 
Hazırlık

İki Dil Birden 
Programı

Seviye Tüm seviyeler Tüm seviyeler Tüm seviyeler Tüm seviyeler Orta Öncesi Başlangıç'tan 
Yüksek Orta'ya İleri Tüm seviyeler

Başlangıç Her Pazartesi Her Pazartesi Her Pazartesi Her Pazartesi Her Pazartesi Aşağıya bakınız* Aşağıya bakınız* 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 + 10) 20 Genel Fransızca 
+ 10 DELF

20 Genel Fransızca 
+ 10 DELF 24 veya 30

Haftalık ders saati 15 18 22.5 15, 18, 22.5 22.5 22.5 22.5 18 veya 22,5

*Belirli tarihler için Fiyat Listesine bakınız. 

Montreal, dünyanın en büyük iki dil konuşulan  şehri
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Her seviyeye uygundur. Şu 
özellikleri taşıyorsanız bu kurs 
size göre;

• İngilizceyi, diğer yaşam tecrübesi 
sahibi, olgun öğrencilerle birlikte 
öğrenmek istiyorsanız

• çalışmaya devam etme özgürlüğü 
ile ilham verici bir deneyim 
arzuluyorsanız.

Butik Okullar
Bu butik okullar, yaşam tarzınıza uygun şekilde 
tasarlanmıştır. Çağdaş öğrenme alanlarında 
eğitim görün ve WiFi ile 30+ öğrenci salonunu 
sınırsızca kullanın. Sizinle aynı kafadaki 
öğrencilerle çalışmak ve bir iletişim ağı kurmak 
için ideal bir seçenektir. Bu tecrübe, kesinti 
yaratmak değil, kariyerinize ve hayatınıza katkı 
sağlamak niyetindedir. 

Uyarlanmış Öğrenme
Diğer genç profesyonellerle birlikte derslerde, 
ilgi alanınıza giren, sizi motive edici konularla 
İngilizce konuşmayı, dinlemeyi, okumayı ve 
yazmayı öğreneceksiniz. Ayrıca, seçtiğiniz 
varış noktasının en ikonik ve teşvik edici 
özelliklerinden bazılarını içeren heyecan 
verici bir sosyal aktivite programına da 
erişebileceksiniz.

Dünyanızı Genişletin
Etrafınız dünyanın her yerinden gelen 
öğrencilerle çevriliyken, onların kültürel, 
kişisel ve profesyonel geçmişleri hakkında 
bilgi edinme fırsatınız olacak. Deneyiminizin 
sonunda kişisel ve profesyonel arkadaş 
ağınız büyüyecek ve daha da çeşitlenecek; 
ufkunuz genişleyecek, kişisel ve profesyonel 
fırsatlarınız zenginleşecektir.

New York'ta sizin gibi düşünen öğrencilerle okuyun 

30+ Deneyimi
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New York 30+ Toronto 30+ Londra 30+ Malta 30+ Dublin 30+

Okul bilgileri

Derslik sayısı 8 8 8 7 4

Ortalama sınıf öğrenci sayısı 12 13 11 10 12

Maksimum sınıf öğrenci sayısı 15 - 12 12 15

Kapasite 120 120 96 78 48

Öğrenci bilgisayarı 2 12 6 4 4

Minimum yaş 30 30 30 30 30

Kurslar 

Genel İngilizce (20) e e e e e

Yarı-Yoğun İngilizce (24) e e – – –

Yoğun İngilizce (30) e e e e e

İş İngilizcesi (20) – – e – –

Çalışma Amaçlı İngilizce (20+10) e e e e e

Şehirde İngilizce (20+10) e e e – e

Bire Bir e e e e –

İş İngilizcesi Mini Grup (20) – – – e –

Club 50+: Mini Grup 20 – – – e –

Uygulamada İngilizce e – – – –

Eklenti: İngilizce Plus Dans – – Dalış –

Her 30+ kursuna dahil:
e EC Online'a Erişim

e Turuncu Halı Deneyimi

e Oxford Online Yerleştirme Testi

e  Ücretsiz WiFi

e Ders kitabı

e İnteraktif beyaz tahtalar / dokunmatik ekran 
TV'ler

e Ekstra dil aktiviteleri ve atölyeler

e Bireysel çalışma odası ve/veya öğrenci 
salonu

e Havaalanı transferleri

e Kafe ya da mutfak

EC Malta 30+ 'da önemli İngilizce becerileri edinirken
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%22 Brezilyalı %6 Alman
%13 Kolombiyalı %5 İtalyan
%8 Japon %5 İsviçreli
%6 Rus %35 Diğer (74)

%14 Brezilyalı  %6 Türk
%8 Suudi Arabistanlı %6 İsviçreli
%8 Japon %6 Fransız
%7 İtalyan  %45 Diğer (76)

%19 Brezilyalı %6 Fransız
%18 İtalyan %6 Japon
%9 İspanyol %6 Rus
%7 İsviçreli %29 Diğer (35)

%21 Brezilyalı %7 Kolombiyalı
%15 Japon %5 İspanyol
%10 Koreli %5 Türk
%7 Fransız %30 Diğer (37)

%27 Brezilyalı %9 Koreli
 %14 Meksikalı %3 Fransız
%13 Kolombiyalı  %3 Şilili
%10 Japon  %21 Diğer (41)

EC New York 30 + 'da dostane bir karşılama

New York 30+
Büyük Elma'nın parlak ışıkları altında yaşayın 
ve öğrenin! New York’un atan kalbinde yer alan 
30+ okulumuz sizin kendi New York hikayenizi 
yaratmanızı bekliyor. Bir filmden çıkmış gibi 
olan okulumuzun kapısından içeri girin ve 
kendinizi bu hiç uyumayan şehirde keşfedin.

Toronto 30+
Genellikle dünyanın yaşanılası en iyi 
şehirlerinden biri olma sebebini gelin size 
gösterelim! Ünlü Kanada misafirperverliği, 
orta yüzyıl modern temalı okulun içinde ve 
dışarıdaki Midtown'ın hareketli sokaklarında 
sizi bekliyor.

Londra 30+
Yabancı dil geleceğiniz, Bloomsbury 
Group'tan ilham alan Londra duvarları 
arasında yatıyor. Londra'nın tam merkezinde, 
Virginia Woolf gibi yazarlar, filozoflar ve 
ressamlar gelecek hayallerinizin şekillenmeye 
başladığı sınıflara bakıyor.

Dublin 30+
9. yüzyıldan beri ve çok daha uzun zaman 
önce, şairler, sanatçılar ve tarihçiler Dublin'e 
akın etti. Burada İrlanda 30+ okulunda W.B. 
Yeats'in, James Joyce'un ve Bram Stoker'ın 
sözleri sizi kanalın kıyısında kendi hikayenizi 
yazmanıza teşvik edecektir.

Malta 30+
Dışarıdaki gün ışığından okuldaki Malta 
desenli seramiklere, bu deneyimin her 
bir santimi tamamıyla bir Akdeniz adası 
rüyasıdır. Yerel halkın sıcaklığı, güneşli 
günler ve güler yüzlü personel, bu unutulmaz 
maceranızın anahtarıdır.

Çok yakında...
Bu yıl 30+ okul seçimlerimizi 

genişletmeyi planlıyoruz - 2020'de 
nerede yeni bir okul açacağız? 

Ulus Dağılımı 1 Ulus Dağılımı 1 Ulus Dağılımı 1

12018/19 öğrenci haftaları baz alınmıştır.

Ulus Dağılımı 1 Ulus Dağılımı 1
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Adım

Analiz, 2016/2017 yılında 12 aylık bir süre içinde, tüm yerleştirme ve bitirme sınavını tamamlayan EC öğrencilerini kapsamaktadır.
Gelişim göstermeyen ve EC vaadi olan ek dersleri ve desteği almak isteyen öğrenciler, dönüşlerinden en az 1 hafta öncesinde Eğitim Müdürü ile iletişime geçmelidirler. Diğer şartlar ve koşullar geçerlidir. Daha fazla detay 
için EC kontağınızla görüşünüz.
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EC SEVİYELERİ

YETERLİK
Dile neredeyse tamamen hakimsiniz. Çalışma alanınızda 
sektörel terimleri kullanabiliyorsunuz . 

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

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

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

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

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

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

BAŞLANGIÇ
Temel düzeyde dil bilgisi ve kelime dağarcığına 
sahipsiniz. Birini bir yere davet edebilir ve geçmişinizden 
bahsedebilirsiniz. 

Haftada 30 ders

Haftada 24 ders

Haftada 20 ders

10
 h

af
ta

10
 h

af
ta

10
 h

af
ta

10
 h

af
ta

10
 h

af
ta

10
 h

af
ta

10
 h

af
ta

10
 h

af
ta

12
 h

af
ta

12
 h

af
ta

12
 h

af
ta

12
 h

af
ta

12
 h

af
ta

12
 h

af
ta

12
 h

af
ta

12
 h

af
ta

14
 h

af
ta

14
 h

af
ta

14
 h

af
ta

14
 h

af
ta

14
 h

af
ta

14
 h

af
ta

14
 h

af
ta

14
 h

af
ta

Sonuçlar 
Sizin Hedefleriniz, Bizim Vaatlerimiz
Bizim size sözümüz. 
Bizden on haftalık Yoğun İngilizce eğitimi 
alır (haftada 30 ders, Avustralya ve Yeni 
Zelanda'da 28) ve kendinizi tümüyle eğitim 
programınıza adarsanız, biz de aşağıdaki 
şemada gösterildiği şekilde gelişim 
göstereceğinizi taahhüt ederiz. 

Yapmanız gereken tek şey:
 e Kendinizi tümüyle kursunuza adayın.
 e Derslerin minimum  %90'ına katılın.
 e Ödevinizi zamanında gönderin.
 e Katılın. Motive olun. Öğrenmenizden 
sorumlu olun. 

İlerleme oranımız, gerçek öğrencilerimizin 
başarısına dayanır. Binlerce öğrencimizin 
yerleştirme ve Bitirme sınavlarını* analiz ettik 
ve aşağıdaki grafikte belirtilen ilerleme oranını 
elde ettik. 

Eğer beklenen gelişimi gösteremezseniz, 
sonuçlarınızı en üst düzeye çıkartmak için, 
karşılığında sizden hiçbir ücret talep etmeden, 
size ihtiyacınız olan yardım, destek ve ek 
dersleri vereceğiz. 
Avustralya ve Yeni Zelanda'daki düzenlemeler, 
oradaki okullarımızda beklenen sonuçları 
vaat etmemize izin vermemektedir. Ancak, 
ilerlemenizi en üst düzeye çıkarmak için bizimle 
olduğunuz süre boyunca size her zaman destek 
ve rehberlik sağlarız.
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Destek Ekibiniz
EC deneyiminiz, heyecan verici, 
başarı odaklı ve nihayetinde 
yaşamınızı değiştirecek şekilde 
tasarlanmıştır. İngilizcede akıcılık 
yolculuğunuzda sizi mutlu eden 
harika bir ekibe sahipsiniz ve yolun 
her adımında sizinle birlikteler. 
Sınıfınız hakkında bir sorun mu 
var? Onlara sor! Konaklamanız 
hakkında mı? Onlara sor! 
Bölgedeki en iyi latte'yi kimin 
yaptığını bilmek ister misiniz? 
Onlara sor! Bize güven, arkandayız.

EĞİTMEN TAKIMINIZ
Öğretim ekibiniz tamamen böyle: 
Senin takımın. Derslerinizde, bire 
bir görüşmelerde ve EC Online 
yoluyla sizi yönlendirecek ve 
destekleyecekler. Siz olmadan, 
öğretime olan tutkularının bir 
odağı olmayacaktı, bu yüzden 
başarınız onların bir numaralı 
önceliği.

ÖĞRENCİ HİZMET 
EKİBİNİZ
Bu ekip, seçtiğiniz şehri 
keşfederken ve yeni uluslararası 
arkadaşlar edinirken sınıfta 
öğrendiklerinizi gerçekten 
kullanmanıza yardımcı olur. 
Bunlar sizin Öğrenci Servisleri 
Koordinatörleriniz, Sosyal Liderler 
ve Öğrenci Elçilerinizdir.

MERKEZİ AKADEMİK 
EKİBİNİZ
Akademik ekip, yayınlanmış 
yazarları ve eğitim 
teknolojistlerini içerir. Eğitim 
bilimi ve metodolojileri alanında 
son trendleri araştırmaya 
ve bunları müfredatınıza ve 
değerlendirmelerinize yansıtmak 
konusunda kendilerini işlerine 
adamışlardır. 

KONAKLAMA  
EKİBİNİZ
Yeni şehrinizdeki evinizin sizin 
için mükemmel olmasını istiyoruz, 
çünkü mutluluğunuz ve orada 
rahat ve güvende hissetmeniz 
gerçekten çok önemli. Herhangi 
bir sorunuz olursa, konaklama 
ekibiniz sizinle konuşmak ve size 
yardım etmek için burada.

“Endonezya'ya taşınmadan önce, 1994'te Slovakya’da, 
ardından Rusya’da öğretmenlik yapmaya başladım 
ve 2006’da İngiltere’ye geri döndüm. 1994'ten beri 
öğretmenim, DoS, CD, Bölge Akademik Müdürü ve şimdi 
EC English Grup Akademik Direktörüyüm. Benim işim 
bölgedeki akademik ekipleri ve merkezlerin öğretmen 
eğitim ve yönetimini desteklemeyi ve Ürün Ekibinin 
başında olmayı kapsar. EC Online'a destek vermenin 
yanı sıra, müfredatı yönetir, materyaller geliştirir, 
eğitim bilimi ve teknolojisi ile ilgili araştırmaları izler ve 
araştırmalarımızı öğrencilerin ilerlemesini iyileştirmek, 
ve öğrencilerimizin öğrenme deneyimini optimize etmek 
için kullanırız.

Arjantin’de FAAPI, English ABD, IATEFL, English İngiltere 
ve ELT İrlanda’yı da içeren dünya çapında eğitim ve 
öğretim yönetimi konferanslarına konuşmacı olarak 
katıldım ”

 - Gillian Davidson, EC Grup Akademik Direktörü

EC Brisbane'deki destek ekibi 
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Başarınızı 
Kutlamak

Neden burada okumaya geldin?

Başlangıçta, babam İngilizce öğrenmek 
için başka bir ülkeye gitmemi önerdiğinde, 
istemedim. Bu fikre tamamen karşıydım; 
aileme, kültürüme, arkadaşlarıma ve kız 
arkadaşıma oldukça bağlıydım. Dürüst olmak 
gerekirse, çok korktum. Gidip gitmemeye karar 
vermem çok uzun zaman aldı. Bir süre sonra 
bu harika fırsatı kaçırmamam gerektiğini fark 
ettim. Korkularımla yüzleşmeli ve beni tutan 
her şeyi geride bırakmalıydım.

Sonunda, İngilizce öğrenmek için yurt dışına 
çıkma kararı aldığımda, önüme sunulan tüm 
seçenekleri düşünmeye başladım. Dürüst 

olmak gerekirse, EC Malta aklımda olan son 
seçenekti. İlk önce ABD, Kanada, İrlanda 
ve İngiltere'deki diğer EC okullarına baktım, 
ancak tüm artıları ve eksileri dikkate aldığımda 
son kararım EC Malta oldu.

EC Malta'yı seçtiğim için minnettarım, çünkü 
bu şu ana kadarki en iyi yaşam deneyimimdi.

Hedeflerine ulaştığını düşünüyor musun?

Kesinlikle İngilizce hedeflerime ulaştım. 
Başlangıçta, İngilizcem dört beceride de 
çok temel seviyedeydi. Malta'ya geldiğimde 
pek fazla konuşamıyor ve anlayamıyordum, 

Ivan Andres Padron Bazzarelli, 23, Venezüellalı.

Başarınız hedefimizdir ve sizi oraya götürmek için elimizden gelen her şeyi yapacağımızdan emin olabilirsiniz! Yeni 
başlayanlardan, ileri seviyedeki dil öğrencisine, herkes sesini bulmak için İngilizce öğrenmektedir. Her birinin kendi nedenleri 
ve başarıya giden rüyasında İngilizce var. Geçmişteki öğrencilerimizden biri olan Ivan, bize EC'de okumaya nasıl başladığını ve 
başarısının kendisi ve bizim için ne anlama geldiği hakkındaki hikayesini anlatıyor.

Malta'da İngilizce öğrenmek hayatınızı değiştirecek bir deneyim olabilir
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insanlarla iletişim kurmanın yolunu bulmakta 
zorlanıyordum.

Başlangıç seviyesinde başladım ve neredeyse 
bir yıl sonra İleri Öncesi seviyesinde bitirdim. 
Açıkçası, yaşadığım her seviyede bilgi ve 
becerileri edinmem kolay olmadı.

Çok çalıştım ve birçok kez başaramadım, 
bu yüzden bir kereden fazla hayal kırıklığına 
uğradım, çünkü çok çalışıyordum ama başarı 
elde edemiyordum. Öğretmenlerim bunun 
öğrenme sürecinin bir parçası olduğunu 
anlamama yardımcı oldu. En önemli gerçek, 
asla pes etmemem ve devam etmemdi. 
Öğretmenlerimin desteğiyle ve kararlılıkla 
sonunda çok şey başardım!

EC Malta'da bir İngilizce öğrencisi olarak 11 ay 
sonra İngilizcemi çok geliştirdim. Tamamen 
sıfırdan iyi bir İngilizce seviyesine ulaştığımı 
hissediyorum. Bugünlerde etrafımı saran 
insanlarla iletişim kurabiliyorum ve onları 
anlayabiliyorum. İngilizce bilgimi genişlettim.

Daha fazlasını bile başarabileceğime 
inanıyorum. Bu yüzden İngilizcemi 
geliştirmeye devam edeceğimden hiç şüphem 
yok. Neyse ki, EC Malta'daki deneyimim bana 
bunu yapacak araçları verdi.

EC Malta'da güvenle iletişim kurmayı öğrenin

EC’de geçirdiğin dönemdeki en iyi anın nedir?

Anılar hakkında konuşursak, çok fazla şey 
yaşadım; ama en iyisi hakkında konuşacaksak, 
bunun, dünyanın farklı ülkelerinden farklı 
kültürlerden, inançlardan, zihniyetlerden ve 
dinlerden vb. tanıştığım tüm insanlarla ilgili 
olduğu inkar edilemez.

Farklı ülkelerden ve hatta bazen zıt 
kültürlerden olsak da, değerlerimizi 
paylaşmanın ve birbirimize insan olarak 
saygı duymanın bir yolunu bulduk. Bu 
kişilerle zaman geçirmek, geleneksel 
yemeklerimizi paylaşmak, birlikte dışarı 
çıkmak ve her gün beraberce öğrenmek 
harikaydı. Bazı durumlarda, hayatımızda asla 
unutamayacağımız gerçek bağlar kurduk.

 
Cambridge Kursundaki deneyimin nasıldı?

Cambridge kursundaki deneyim, kursun 
düzenlenme şekli nedeniyle yaşadığım 
en iyi deneyimlerden biriydi. Dahası, farklı 
ülkelerden ve kültürlerden insanlarla çok iyi 
ilişkiler kurmak için harika bir fırsattı.

 

Gelecek için planların neler? EC Malta'daki 
bu deneyimin hedeflerine ulaşmana yardımcı 
olacağını düşünüyor musun?

Bu kurstan sonra İşletme ve Yönetim dalında 
eğitimime başlamak için Barselona'ya 
gideceğim. Ayrıca, bu deneyimin gelecekteki 
planlarımda ve tüm hedeflerime ulaşmamda 
bana çok yardımcı olacağını düşünüyorum. 
Çünkü burada, EC Malta'da İngilizce'den çok 
daha fazlasını öğrendim. Bu deneyimden 
çok memnunum ve herkesin, Malta'nın bana 
yaşattığı bu inanılmaz yolculuğa çıkmasını 
ve bunu yaşama şansına sahip olmalarını 
diliyorum. 

 



40

24 
şehir

5 
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29 
okul
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Adım

EC VANCOUVER

EC SAN FRANCISCO 

EC LOS ANGELES
EC SAN DİEGO

EC MİAMİ

EC WASHINGTON, DC

EC NEW YORK

EC BOSTON

EC MONTREAL
EC TORONTO

EC CAPE TOWN

EC MALTA

EC BRIGHTON
EC OXFORD

EC LONDRA

EC CAMBRIDGE

EC MANCHESTER

EC BRISTOL

EC DUBLİN
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Varış Noktanızı Seçin 

140+ 
ulus

60,000 
yıllık öğrenci sayısı

41

EC SIDNEY

EC MELBOURNE

EC BRISBANE
EC GOLD COAST

EC AUCKLAND
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Boston
ABD'deki en eski şehirlerden biri olan Boston, büyük öğrenci nüfusu sayesinde Avrupa’nın anlayışına ve ilginç özelliklerine 
sahiptir. Amerikan tarihi ile ilgileniyorsanız ve şehrin merkezindeki modern bir okulda okumak istiyorsanız EC Boston'ı deneyin. 
Ayrıca havalı Boston aksanı da öğrenebileceksiniz! Şehrin yiyecek ve alışveriş merkezi olan Faneuil Hall Marketplace'in hemen 
yanında eğitim göreceksiniz.

Boston'da anadili ile konuşan kişilerle tanışın

Boston'da Yaşam Maliyetleri ○ EC Boston'da ulaşım, yemek ve eğlence ile ilgili temel masrafları karşılamak için önerilen bütçe: haftada yaklaşık $250-$275 ABD doları.

Kahve / 
kapuçino 

(Starbucks)

$3.50-
$4.50

Bir şişe su / 
soda (0,33 

litre)

$1.00-
$2.00

Fast Food 
karma 
menü

$6.50-
$9.00

Yemek, 
uygun fiyatlı 

restoran

$12.00-
$20.00

Spor kulübü 
(aylık,  

1 yetişkin)

$29.00-
$90,00

Toplu taşıma  
(Yerel ulaşım)

$2.25-2.75 (tek yön); 
$80,00-85,00 
(aylık geçiş kartı)

Lütfen tüm maliyetlerin yalnızca ortalama olduğunu ve önceden bildirilmeksizin değiştirilebileceğini unutmayın. Kaynak: www.numbeo.com/cost-of-living.

Sohbet Partneri 
Programı 

 (8+ haftalık kurslar)
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%19 Brezilyalı %8 Japon
%15 Suudi Arabistanlı %6 Tayvanlı
%12 Koreli %4 İspanyol
%12 Kolombiyalı %24 Diğer (31)

    16-17,      18-20,      21-25,      26-30,      31-40,      41-50,      51+ 

2018/19 öğrenci haftaları baz alınmıştır.

Eğitim
Sınıf dışında pratik yapmayı unutmayın - 8 
hafta veya daha fazla eğitim alırsanız, gayrı 
resmi bir ortamda konuşma pratiği yapmak 
için anadili ile konuşacağınız ücretsiz Konuşma 
Partneri programımıza katılabilirsiniz. Ücretsiz 
dil atölyelerimiz gramer, özgeçmiş veya iş 
görüşmesi becerileriniz üzerinde çalışmanıza 
yardımcı olur.

Genel İngilizce (20/24/30)
İş İngilizcesi (20 GE + 10 Özel Odak)
Şehirde İngilizce (20 GE + 10 Özel Odak)
Akademik İngilizce (20 GE + 10 Özel Odak)
Akademik Dönem/Yıl (24/30)
Sınav Hazırlık TOEFL (20 GE + 10 TOEFL Hazırlığı) 
Bire Bir

Konaklama
AİLE YANI KONAKLAMA standart 
ORTAK DAİRE standart ,

Ve dahası...
Üniversiteye Kabul Hizmetleri

Kursa dahil
e Kayıttan itibaren EC Online erişimi
e Online Yerleştirme Testi
e Turuncu Halı Deneyimi
e Kurs kitapları
eEkstra dil aktiviteleri ve atölyeler
eSosyal ve kültürel program 
e Sohbet Partneri Programı ( 8+ haftalık kurslar)
e Ücretsiz WiFi

Erişim
Her yerde akıllı tahta
Kütüphane
Öğrenci salonu

Sınıf arkadaşlarınız kimler?

11
Derslik

12
Ortalama sınıf 
öğrenci sayısı 
(maks. 15)

165
Kapasite

19
Öğrenci 
bilgisayarı

16
Minimum yaş

Hareketli şehir, Boston

Ulus Dağılımı

Yaş Dağılımı

EC Boston'u sevme nedenlerimiz

“Akademik bir Amerikan tecrübesi istiyorsanız 
burası mükemmel bir yer! Öğrencilerimizin 
favori etkinliklerinden bazıları Harvard ve MIT 
Üniversitelerine düzenlenen ücretsiz turlara 
katılmak ve gönüllü kulübü ile yerel topluluğa 
yardım etmektir.

Boston'un elverişli konumu sayesinde New York, 
Washington, DC ve hatta Niagara Şelaleleri'ne 
kolayca hafta sonu turlarına katılabilirsiniz.”

- Kaitlin, Öğrenci Hizmetleri Koordinatörü
Yukarıdaki aktiviteler örnektir ve duruma göre değişiklik gösterebilir.

Özet Bilgiler

  EC Boston

New England Akvaryumu

Boston Harbour Cruises

Christopher Columbus
Sahil Parkı

Old State Evi Boston Belediye Sarayı

North End
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New York

New York'ta Yaşam Maliyetleri ○ EC New York'ta ulaşım, yemek ve eğlence ile ilgili temel masrafları karşılamak için önerilen bütçe: haftada yaklaşık $300-$325 ABD doları.  

Kahve / 
kapuçino 

(Starbucks)

Bir şişe su / 
soda (0,33 

litre)

Fast Food 
karma 
menü

Yemek, 
uygun fiyatlı 

restoran

Spor kulübü 
(aylık,  

1 yetişkin)

Toplu taşıma  
(Yerel ulaşım)

Lütfen tüm maliyetlerin yalnızca ortalama olduğunu ve önceden bildirilmeksizin değiştirilebileceğini unutmayın. Kaynak: www.numbeo.com/cost-of-living.

Asla uyumayan şehir, bu yüzden sen de uyumayacaksın! Sanattan mimariye, spordan gece hayatına kadar bu muhteşem 
şehirde yapılacak çok şey var. EC New York, Times Meydanı'nın merkezinde, birçok filmden tanıyacağınız tarihi Paramount 
Binasında yer alır!

Times Meydanına
adım sayısı

$3.50-
$5.00

$1.00-
$2.50

$6.00-
$12.00

$15.00-
$25.00

$35.00-
$150.00

$2,75 (tek yön); 
$121,00-130,00 
(aylık geçiş kartı)

0

Times Meydanındaki okulumuz sizi aksiyonun tam kalbine getiriyor
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9
Derslik

12
Ortalama sınıf 
öğrenci sayısı 
(maks. 15)

135
Kapasite

26
Öğrenci 
bilgisayarı

16
Minimum 
yaş

Özet Bilgiler

%19 Koreli %5 Kolombiyalı
%19 Japon %4 Fransız

%17 Brezilyalı %4 Türk
%6 Tayvanlı %26 Diğer (37)

    16-17,      18-20,      21-25,      26-30,      31-40,      41-50,      51+ 

2018/19 öğrenci haftaları baz alınmıştır.

Ulus Dağılımı

Yaş Dağılımı

45

18
Uygulamada 
İngilizce için 
minimum yaş 45

Modern ve Şık - EC New York

EC New York'u sevme nedenlerimiz
“5. Cadde'deki alışveriş merkezine yürüme 
mesafesinde olacak, Empire State Binası'ndan 
muhteşem manzaralar görecek ve Grand 
Central İstasyonu'ndan istediğiniz yere seyahat 
edebileceksiniz. Bryant Park, kışın buz pateni 
veya diğer aylarda yoga yapmak olsun, yılın her 
zamanında tüm öğrencilerin favorisidir. Yankees 
Beyzbol maçına gitmeden veya Central Park'ta 
bisiklete binmeden New York'tan ayrılamazsınız. 

Niagara Şelalesi, Boston ve hatta Washington, DC 
gibi yerlere hafta sonu gezilerine katılabilirsiniz. ” 

- Bindu, Merkez Müdürü
Yukarıdaki aktiviteler örnektir ve duruma göre değişiklik gösterebilir.

Eğitim
New York Şehrinde Yaşama atölyemizle New 
York'ta yerel biri gibi dolaşın ya da bir konuşma 
veya dil bilgisi atölyesini deneyin.
Genel İngilizce (20/24/30)
İş İngilizcesi (20 GE + 10 Özel Odak)
Şehirde İngilizce (20 GE + 10 Özel Odak)
Akademik Dönem/Yıl (24/30)
Sınav Hazırlık TOEFL (20/30)
Bire Bir

Konaklama
AİLE YANI KONAKLAMA standart 
MANHATTAN AİLE YANI KONAKLAMA 
standart  
YURT standart , seçkin , konfor 

Ve dahası...
İngilizce Plus: Dans
Üniversiteye Kabul Hizmetleri 
Uygulamada İngilizce

Kursa dahil
e Kayıttan itibaren EC Online erişimi
e Online Yerleştirme Testi
e Turuncu Halı Deneyimi
e Kurs kitapları
eEkstra dil aktiviteleri ve atölyeler
eSosyal ve kültürel program 
e Ücretsiz WiFi

Erişim
İnteraktif dokunmatik ekran TV'ler
Bireysel çalışma alanı
Öğrenci salonu 
Bina içinde kafe / restoran

Sınıf arkadaşlarınız kimler?

Grand Central Terminali

Empire State Binası

Tiyatro Bölgesi

Rockefeller Merkezi

Central
Park

Bryant Park

Times Meydanı

  EC NEW YORK
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Washington, DC

Washington, DC'de Yaşam Maliyetleri○ EC Washington, DC'de ulaşım, yemek ve eğlence ile ilgili temel masrafları karşılamak için önerilen bütçe: haftada yaklaşık $300 ABD 
doları. 

Kahve / 
kapuçino 

(Starbucks)

Bir şişe su / 
soda (0,33 

litre)

Fast Food 
karma 
menü

Yemek, 
uygun fiyatlı 

restoran

Spor kulübü 
(aylık,  

1 yetişkin)

Toplu taşıma  
(Yerel ulaşım)

Lütfen tüm maliyetlerin yalnızca ortalama olduğunu ve önceden bildirilmeksizin değiştirilebileceğini unutmayın. Kaynak: www.numbeo.com/cost-of-living.

Şehrin kalbinde

Washington sadece politika, anıt ve abideler ile müzeler şehri değildir. Bu şehir, çok sayıda üniversitenin yer aldığı bir öğrenci 
hotspot'udur. Muhteşem bir restoran ağına sahiptir ve yıl boyunca devam eden birçok harika aktiviteye ev sahipliği yapar. EC 
Washington DC gerçekten okumak isteyeceğiniz etkileyici bir ortam sunar. 

$3.50-
$5.00

$1.25-
$2.00

$6.00-
$8.50

$12.50-
$20.00

$30.00-
$100.00

$2.25-4.00 (tek yön); 
$80,00-230,00 
(aylık geçiş kartı)

Beyaz Saray'dan blok 
mesafesi

3
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11
Derslik

12
Ortalama sınıf 
öğrenci sayısı 
(maks. 15)

165
Kapasite

14
Öğrenci 
bilgisayarı

16
Minimum yaş

Özet Bilgiler

47

 %19 Suudi Arabistanlı %8 Koreli
%16 Brezilyalı %6 Tayvanlı
%14 Kolombiyalı %4 Taylandlı
%10 Japon %23 Diğer (36)

    16-17,      18-20,      21-25,      26-30,      31-40,      41-50,      51+ 

2018/19 öğrenci haftaları baz alınmıştır.

Ulus Dağılımı

Yaş Dağılımı

Şık sınıflar, muhteşem deneyimler

EC WASHINGTON D.C.

Ulusal Coğrafya 
Müzesi

Renwick Galerisi 

Beyaz Saray

EC Washington, DC'yi sevme 
nedenlerimiz
“Öğrencilerimiz Ulusal Sanat Galerisi bahçesindeki 
cazı seviyorlar. Ayrıca öğrencilerimizi DC'nin 
mahallelerinde dolaşmaya, parkta satranç 
oynamaya (veya başkalarının oyununu izlemeye) 
ve daha sonra birlikte indirimli içecek yerlerine 
götürmekten zevk alıyoruz! Tabii ki, Beyaz Saray'dan 
Ulusal Alışveriş Merkezine kadar kentteki anıtları ve 
müzeleri görmelisiniz.

Büyük Elma - NYC hafta sonu gezisine katılın! Ya da 
Philadelphia ve Virginia Beach'e bir bakın.”

- Andrew, Öğrenci Hizmetleri Koordinatörü 
Yukarıdaki aktiviteler örnektir ve duruma göre değişiklik gösterebilir.

Eğitim
Rehberli Çalışma ve Konuşma Kulübünün 
yanı sıra şarkı sözlerini ve İngilizceyi 
öğrenebileceğiniz 'Müzik ve İngilizce' dahil 
ücretsiz dil atölyelerinin tadını çıkarabilirsiniz.
Genel İngilizce (20/24/30)
İş İngilizcesi (20 GE + 10 Özel Odak)
Akademik Dönem/Yıl (24/30)
Sınav Hazırlık TOEFL / IELTS  
(20 GE + 10 TOEFL / IELTS hazırlık)
Bire Bir

Konaklama
AİLE YANI KONAKLAMA standart 
APART OTEL seçkin 
APARTMAN DAİRESİ standart 

Ve dahası...
Üniversiteye Kabul Hizmetleri

Kursa dahil
e Kayıttan itibaren EC Online erişimi
e Online Yerleştirme Testi
e Turuncu Halı Deneyimi
e Kurs kitapları
eEkstra dil aktiviteleri ve atölyeler
eSosyal ve kültürel program 
e Sohbet Partnerleri ( 8+ haftalık kurslar) 
e Ücretsiz WiFi

Erişim
Her yerde akıllı tahta 
Kütüphane
Bireysel çalışma alanı
Öğrenci salonu

Sınıf arkadaşlarınız kimler?



48

Harika bir 
Topluluk 
Anlayışı

San Francisco, yaratıcılığın ve ileri görüşlülerin evi

San Francisco

San Francisco'da Yaşam Maliyetleri○ EC San Francisco'da ulaşım, yemek ve eğlence ile ilgili temel masrafları karşılamak için önerilen bütçe: haftada yaklaşık $285-$300 ABD 
doları. 

Kahve / 
kapuçino 

(Starbucks)

Bir şişe su / 
soda (0,33 

litre)

Fast Food 
karma 
menü

Yemek, 
uygun fiyatlı 

restoran

Spor kulübü 
(aylık,  

1 yetişkin)

Toplu taşıma  
(Yerel ulaşım)

Lütfen tüm maliyetlerin yalnızca ortalama olduğunu ve önceden bildirilmeksizin değiştirilebileceğini unutmayın. Kaynak: www.numbeo.com/cost-of-living.

San Francisco, altın madencilerinden hippilere kadar, yeni bir başlangıç arayanlar için bir sığınak yeri olarak uzun bir geçmişe 
sahiptir. Günümüzde, size ilham verecek eklektik bir mimari yapıyı ve görülmesi gereken pek havalı yerleri bulacaksınız. EC San 
Francisco, şehir merkezindeki Market Street'in hemen yanındadır.

$3.50-
$5.00

$1.00-
$2.50

$7.00-
$10.00

$12.00-
$20.00

$45.00-
$150.00

$2.50-2.75 (tek yön); 
$75,00-95,00 
(aylık geçiş kartı)
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EC'de sıcak bir karşılama

15
Derslik

12
Ortalama sınıf 
öğrenci sayısı 
(maks. 15)

222
Kapasite

23
Öğrenci 
bilgisayarı

Özet Bilgiler

49

%20 Brezilyalı %6 Fransız
%17 Koreli %6 Suudi Arabistanlı
%15 Japon  %6 Türk
 %7 Tayvanlı %23 Diğer (34)

    16-17,      18-20,      21-25,      26-30,      31-40,      41-50,      51+ 

2018/19 öğrenci haftaları baz alınmıştır.

Ulus Dağılımı

Yaş Dağılımı

EC San 
Francisco

Oakland Körfezi Köprüsü

Çin MahallesiFerry Building Pazar Yeri

South Beach

Rincon Hill

Finans bölgesi

Eğitim
Telaffuz, yazma ve Kaliforniya tarihi ve kültürünü 
öğrenebileceğiniz seansları içeren ücretsiz dil 
atölyeleri.

Genel İngilizce (20/24/30)
İş İngilizcesi (20 GE + 10 Özel Odak)
Akademik İngilizce (20 GE + 10 Özel Odak)
Akademik Dönem/Yıl (24/30)
Sınav Hazırlık TOEFL (20 GE + 10 TOEFL Hazırlığı)
Bire Bir

Konaklama
AİLE YANI KONAKLAMA standart 
YURT konfor , standart 
APART OTEL standart 

Ve dahası...
Üniversiteye Kabul Hizmetleri
Uygulamada İngilizce

Kursa dahil
e Kayıttan itibaren EC Online erişimi
e Online Yerleştirme Testi
e Turuncu Halı Deneyimi
e Kurs kitapları
eEkstra dil aktiviteleri ve atölyeler
eSosyal ve kültürel program 
e Ücretsiz WiFi

Erişim
Her yerde akıllı tahta
Kütüphane
Bireysel çalışma alanı 
Öğrenci salonu
Starbucks
Kafe

Sınıf arkadaşlarınız kimler?

EC San Francisco'yu sevme 
nedenlerimiz
“San Francisco Körfezi'ndeki bir adada bulunan 
gizemli Alcatraz Hapishanesine tura gidin veya 
fotoğraf yürüyüşüne çıkıp mahalleyi keşfedin. 
Ayrıca, EC personeli ile indirimli içki saatinin 
keyfini çıkarabilir veya yerel halkla etkileşime 
girebileceğiniz aylık gönüllü aktivitelere 
katılabilirsiniz. Öğrencilerimiz için kültürünü ve 
yemeklerini yansıtan yerel restoranlarda akşam 
yemekleri düzenlemeyi çok seviyoruz.

Hafta sonu deniz kenarındaki harika bir sahil kasabası 
olan Carmel'e ya da hatta Las Vegas'a gidin! ”

 - Jessica, Öğrenci Hizmetleri Koordinatörü
Yukarıdaki aktiviteler örnektir ve duruma göre değişiklik gösterebilir.

16
Minimum 
yaş

18
Uygulamada 
İngilizce için 
minimum yaş
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San Diego
Mayo ve paletlerinizi alın! EC San Diego, La Jolla Koyu'na 5 dakikadan daha az bir mesafede, İngilizce ve sörfün el ele yürüdüğü, 
havalı ve rahat bir okuldur.

San Diego'da Yaşam Maliyetleri ○ EC San Diego'da ulaşım, yemek ve eğlence ile ilgili temel masrafları karşılamak için önerilen bütçe: haftada yaklaşık $225 ABD doları.

Kahve / 
kapuçino 

(Starbucks)

$3.00-
$5.00

Bir şişe su / 
soda (0,33 

litre)

$1.00-
$2.50

Fast Food 
karma 
menü

$6.00-
$9.00

Yemek, 
uygun fiyatlı 

restoran

$10,00-
$20.00

Spor kulübü 
(aylık,  

1 yetişkin)

$23.00-
$80,00

Toplu taşıma  
(Yerel ulaşım)

$2.25-3.00 (tek  yön); 
$55,00-80,00 
(aylık geçiş kartı)

Pasifik'te sörf yapma şansı

Lütfen tüm maliyetlerin yalnızca ortalama olduğunu ve önceden bildirilmeksizin değiştirilebileceğini unutmayın. Kaynak: www.numbeo.com/cost-of-living.

İngilizce Plus:  
Sörf
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%22 Suudi Arabistanlı %10 Koreli
%19 Brezilyalı %4 İtalyan

%15 İsviçreli %2 Fransız
%12 Japon %16 Diğer (31)

EC San Diego

La Jolla Koyu

La Jolla Mağaraları

Eğitim
Molalar sırasında salonda oturup durmayın! 
Konuşma, telaffuz ya da dil bilgisi becerilerine 
odaklanan ücretsiz dil atölyelerimize katılın. 

Genel İngilizce (20/24/30)
İş İngilizcesi (20 GE + 10 Özel Odak)
Akademik İngilizce (20 GE + 10 Özel Odak)
Akademik Dönem/Yıl (24/30)
Cambridge Sınav Hazırlık (20/30)
Sınav Hazırlık TOEFL (20/30)
Bire Bir

Konaklama
AİLE YANI KONAKLAMA standart 
APART OTEL konfor , seçkin  

Ve dahası...
İngilizce Plus: Sörf 
Üniversiteye Kabul Hizmetleri
Uygulamada İngilizce

Kursa dahil
e Kayıttan itibaren EC Online erişimi
e Online Yerleştirme Testi
e Turuncu Halı Deneyimi
e Kurs kitapları
eEkstra dil aktiviteleri ve atölyeler
eSosyal ve kültürel program 
e Ücretsiz WiFi

Erişim
İnteraktif dokunmatik ekran TV'ler
Öğrenci salonu
Bireysel çalışma odası
BT paketi

Sınıf arkadaşlarınız kimler?

8
Derslik

12
Ortalama sınıf 
öğrenci sayısı 
(maks. 15)

120
Kapasite

21
Öğrenci 
bilgisayarı

Yenilenmiş özel tasarım sınıf

Ulus Dağılımı

Yaş Dağılımı

EC San Diego'yu sevme nedenlerimiz
“Öğrenci hizmetleri koordinatörümüz, İngilizcenizi 
geliştirirken yerel halkla birlikte gönüllü olarak 
çalışarak   topluma geri vermeyi önermektedir. 
Daha da iyisi, sahilde ateş yakma ve voleybol 
etkinliklerimizle ömür boyu anılarınız olacak ve 
yeni ilişkiler kuracaksınız. Ancak unutmayın, 
öğrencilerimizin en sevdiği etkinliklerden biri San 
Diego safari tarzı hayvanat bahçesini ziyaret etmek.

Hafta sonları San Francisco, Las Vegas, Büyük 
Kanyon veya Los Angeles'a gezisine katılabilirsiniz. 
LA'da iken, Disneyland ve Universal Stüdyolarını 
bile ziyaret edebilirsiniz! ”

 - Marcelo, Öğrenci Hizmetleri Koordinatörü
Yukarıdaki aktiviteler örnektir ve duruma göre değişiklik gösterebilir.

Özet Bilgiler

51

    16-17,      18-20,      21-25,      26-30,      31-40,      41-50,      51+ 

2018/19 öğrenci haftaları baz alınmıştır.

16
Minimum 
yaş

18
Uygulamada 
İngilizce için 
minimum yaş
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Santa Monica'nın 
kalbinde

Santa Monica, Los Angeles'ın güzel sahil kasabası

Los Angeles Santa Monica

Los Angeles'ta Yaşam Maliyetleri ○ EC Los Angeles'ta ulaşım, yemek ve eğlence ile ilgili temel masrafları karşılamak için önerilen bütçe: haftada yaklaşık $250 ABD doları.  

Kahve / 
kapuçino 

(Starbucks)

Bir şişe su / 
soda (0,33 

litre)

Fast Food 
karma 
menü

Yemek, 
uygun fiyatlı 

restoran

Spor kulübü 
(aylık,  

1 yetişkin)

Toplu taşıma  
(Yerel ulaşım)

Lütfen tüm maliyetlerin yalnızca ortalama olduğunu ve önceden bildirilmeksizin değiştirilebileceğini unutmayın. Kaynak: www.numbeo.com/cost-of-living.

İster ünlülerle karşılaşmak veya kumsal güneşinin altında sahilde sörf yapmak olsun, Melekler Şehri herkesin mutlaka görmek 
istedikleri listesinde yer alır. Santa Monica'da plaja sadece birkaç dakikalık yürüme mesafesinde harika bir konuma sahip EC 
Los Angeles personelimiz de en az buranın güneşi kadar parlak.

$3.50-
$5.50

$1.00-
$3.00

$7.00-
$10.00

$10,00-
$25.00

$25.00-
$70,00

$1.75 (tek yön); 
$90,00-110,00 
(aylık geçiş kartı)
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LA'de Turuncu Halı Deneyimini yaşayın

21
Derslik

12
Ortalama sınıf 
öğrenci sayısı 
(maks. 15)

225
Kapasite

29
Öğrenci 
bilgisayarı

16
Minimum yaş

Özet Bilgiler

53

%21 Japon %5 Koreli
%19 Brezilyalı %4 Tayvanlı
%13 Suudi Arabistanlı %4 Türk
%10 İsviçreli %24 Diğer (38)

    16-17,      18-20,      21-25,      26-30,      31-40,      41-50,      51+ 

2018/19 öğrenci haftaları baz alınmıştır.

Ulus Dağılımı

Yaş Dağılımı

Eğitim
En popüler ücretsiz atölyelerimizden biri de, 
tüm İngilizce sorularınıza yanıt bulabileceğiniz 
Dilediğinizi Öğretmene Sorun! Ayrıca Telaffuz 
Kliniği ve Günlük Dilde İngilizce atölyemizi de 
deneyebilirsiniz.

Genel İngilizce (20/24/30)
İş İngilizcesi (20 GE + 10 Özel Odak)
Akademik İngilizce (20 GE + 10 Özel Odak)
Akademik Dönem/Yıl (24/30)
Cambridge Sınav Hazırlık (20/30)
Sınav Hazırlık TOEFL (20/30)
Bire Bir

Konaklama
AİLE YANI KONAKLAMA standart 
ORTAK APART OTEL konfor , seçkin  
ORTAK DAİRE seçkin 

Ve dahası...
Üniversiteye Kabul Hizmetleri

Kursa dahil
e Kayıttan itibaren EC Online erişimi
e Online Yerleştirme Testi
e Turuncu Halı Deneyimi
e Kurs kitapları
eEkstra dil aktiviteleri ve atölyeler
eSosyal ve kültürel program 
e Ücretsiz WiFi

Erişim
Her yerde akıllı tahta
BT paketi
Bireysel çalışma odası
Öğrenci salonu
İbadet odası

Sınıf arkadaşlarınız kimler?

EC Los Angeles'ı sevme nedenlerimiz
“LA yıl boyunca güzel havalara sahip, bu yüzden 
genelde plaj voleybolunu öneririz! Öğrenciler ayrıca 
içki ve yiyeceklerin yer aldığı yerel bir spor barındaki 
Pazartesi Happy Hour'unu sevmektedirler. Bir 
başka eşsiz deneyim ise stüdyolardaki canlı TV şovu 
çekimlerine katılmak! Öğrencilerin ülkelerinden 
getirdikleri yiyecekleri paylaştıkları uluslararası bir 
yemek de organize ediyoruz.

Ayrıca San Diego, San Francisco, Las Vegas ve 
Yosemite gibi yerlere turlar düzenliyoruz, ve bu da 
hafta sonu kaçamakları için mükemmel! ” 

 - Tony, Merkez Müdürü
Yukarıdaki aktiviteler örnektir ve duruma göre değişiklik gösterebilir.

  EC Los Angeles

Santa Monica Plajı

Santa Monica Meydanı
Alışveriş Kompleksi

Santa Monica Rıhtımı
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EC MİAMİ SOUTH BEACH

Miami'de Yaşam Maliyetleri ○  EC Miami'de ulaşım, yemek ve eğlence ile ilgili temel masrafları karşılamak için önerilen bütçe: haftada yaklaşık $260 ABD doları. 

Kahve / 
kapuçino 

(Starbucks)

Bir şişe su / 
soda (0,33 

litre)

Fast Food 
karma 
menü

Yemek, 
uygun fiyatlı 

restoran

Spor kulübü 
(aylık,  

1 yetişkin)

Toplu taşıma  
(Yerel ulaşım)

Lütfen tüm maliyetlerin yalnızca ortalama olduğunu ve önceden bildirilmeksizin değiştirilebileceğini unutmayın. Kaynak: www.numbeo.com/cost-of-living.

Miami, pırıl pırıl plajları, pastel art-deco binaları, hareketli gece hayatı  ve inanılmaz mutfağıyla her ziyaretçinin içindeki parıltıyı 
ortaya çıkarır. EC Miami, muhteşem alışveriş ve restoranların bulunduğu dünyaca ünlü Lincoln Caddesinde yer almaktadır.

$3.00-
$4.50

$1.00-
$2.00

$5.00-
$9.00

$11.00-
$27.00

$20.00-
$85,00

$2,00-2,50 (tek yön); 
$100,00-115,00 
(aylık geçiş kartı)

Plaja kısa bir 
yürüyüş!

South Beach hayatını yaşa
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9
Derslik

12
Ortalama sınıf 
öğrenci sayısı 
(maks. 15)

135
Kapasite

26
Öğrenci 
bilgisayarı

16
Minimum yaş

Özet Bilgiler

55

%18 Brezilyalı %6 Fransız
%17 İsviçreli %6 Rus
%16 Suudi Arabistanlı %6 Japon
%7 İtalyan %24 Diğer (33)

    16-17,      18-20,      21-25,      26-30,      31-40,      41-50,      51+ 

2018/19 öğrenci haftaları baz alınmıştır.

Ulus Dağılımı

Yaş Dağılımı

Eğitim
Ekstra ücretsiz sınıflar ve özel dersler içeren 
ücretsiz dil atölyelerimizle çalışmalarınızı 
pekiştirin.

Genel İngilizce (20/24/30)
İş İngilizcesi (20 GE + 10 Özel Odak)
Akademik Dönem/Yıl (24/30)
Sınav Hazırlık TOEFL (20 GE + 10 TOEFL Hazırlığı)
Bire Bir

Konaklama
AİLE YANI KONAKLAMA standart 
ÖĞRENCİ YURDU seçkin , konfor  

Ve dahası...
Üniversiteye Kabul Hizmetleri

Kursa dahil
e Kayıttan itibaren EC Online erişimi
e Online Yerleştirme Testi
e Turuncu Halı Deneyimi
e Kurs kitapları
eEkstra dil aktiviteleri ve atölyeler
eSosyal ve kültürel program 
e Ücretsiz WiFi

Erişim
Her yerde akıllı tahta
Kütüphane
Bireysel çalışma
Öğrenci salonu

Sınıf arkadaşlarınız kimler?

EC Miami'yi sevme nedenlerimiz
“Miami, çok kültürlü yemek anlayışıyla ünlüdür ve 
biz de bunu öğrencilerimizin kendi ülkelerinden 
geleneksel yemeklerini paylaştığı Uluslararası 
Yemek Festivali ile okulumuza getirmekten 
hoşlanıyoruz. Miami güneşinin altında, plaj 
voleybolundan futbol ve kanoya kadar tadını 
çıkarabileceğiniz pek çok aktivite de mevcuttur.

Key West'e ikonik bir yolculuk yapmalısınız! ABD'nin 
en güney noktasına doğru arabanızı sürün ve yol 
boyunca muhteşem manzaralar görün. ” 

 - Johnnie, Öğrenci Hizmetleri Koordinatörü
Yukarıdaki aktiviteler örnektir ve duruma göre değişiklik gösterebilir.

  EC Miami

South Beach

Flamingo Parkı ve Havuz

Miami sahili
Botanik Bahçe

Fillmore 
Miami Sahili

Miami'de şık ve stil sahibi sınıflar
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Montreal

Montreal'de Yaşam Maliyetleri ○ EC Montreal'de ulaşım, yemek ve eğlence ile ilgili temel masrafları karşılamak için önerilen bütçe: haftada yaklaşık $250 Kanada doları.

Kahve / 
kapuçino 

(Starbucks)

Bir şişe su / 
soda (0,33 

litre)

Fast Food 
karma 
menü

Yemek, 
uygun fiyatlı 

restoran

Spor kulübü 
(aylık,  

1 yetişkin)

Toplu taşıma  
(Yerel ulaşım)

Lütfen tüm maliyetlerin yalnızca ortalama olduğunu ve önceden bildirilmeksizin değiştirilebileceğini unutmayın. Kaynak: www.numbeo.com/cost-of-living.

Montreal, Avrupa'nın cazibesi ve Kuzey Amerika'nın yenilikçiliği, eski dünya kültürü ve yeni dünya eğlencesiyle eskilerin yenilerle 
buluştuğu bir şehirdir. En eşsiz programımız doğal olarak en eşsiz varış noktamızda! Burası, İngilizce, Fransızca ya da her ikisini 
de öğrenebileceğiniz tek EC okulumuz.

$2.50-
$4.50

$1.00-
$2.25

$8.00-
$12.00

$12.00-
$18.00

$13.00-
$60,00

$3.25 (tek yön); 
$85,00 
(aylık geçiş kartı)

İngilizce ve 
Fransızca kursları 

Montreal, Avrupa havasında bir Kanada şehri
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22
Derslik

12
Ortalama 
 sınıf öğrenci 
sayısı

290
Kapasite

15
Öğrenci 
bilgisayarı

16
Minimum yaş

Özet Bilgiler

57

%22 Brezilyalı %9 Japon
%18 Kolombiyalı %6 İsviçreli
%13 Meksikalı %3 Fransız
%9 Koreli %20 Diğer (51)

    16-17,      18-20,      21-25,      26-30,      31-40,      41-50,      51+ 

2018/19 öğrenci haftaları baz alınmıştır.

Ulus Dağılımı

Yaş Dağılımı

Eğitim
Öğreniminizi, iş görüşmeleri, IELTS becerileri 
ve yuvarlak masa tartışmaları gibi, yabancı dil 
(İngilizce ve Fransızca) atölyeleriyle güçlendirin.

Genel İngilizce/Fransızca (20/24/30)
İki Dil Birden (24/30)
İş İngilizcesi/Fransızcası 
(20 GE / F + 10 Özel Odak)
Şehirde İngilizce (20 GE + 10 Özel Odak)
İngilizce/Fransızca Akademik Dönem/Yıl 
(20/24/30)
Sınav Hazırlık IELTS (20 GE + 10 IELTS Sınavı)
DELF / DALF Sınav Hazırlık (20 GF + 10 Sınav)
İngilizce/Fransızca Bire Bir

Konaklama
AİLE YANI KONAKLAMA standart , konfor 
ORTAK DAİRE seçkin    

Ve dahası...
İngilizce / Fransızca Plus: Gastronomi
İngilizce Plus: Çiftlik Hayatı
Üniversiteye Kabul Hizmetleri

Kursa dahil
eKayıttan itibaren EC Online erişimi  
(yalnızca İngilizce kursları için)
eOnline Yerleştirme Testi (yalnızca İngilizce 
kursları için)
e Turuncu Halı Deneyimi
eEkstra dil aktiviteleri ve atölyeler
eSosyal ve kültürel program 
e Ücretsiz WiFi

Erişim
Öğrenci Salonu
Bireysel çalışma odası
Her yerde akıllı tahta 
Mutfak alanı
Bina içinde kafe / restoran

Sınıf arkadaşlarınız kimler?

EC Montreal'i sevme nedenlerimiz
“Şehrin ana alışveriş caddesinde yer almaktayız 
ve bu Montreal'in en iyi yerlerini görmek için 
mükemmel bir konum. Mount-Royal tepesine 
yürüyüşe gidebilir, dar sokaklardan oluşan bir 
labirentte Old Montreal'i gezebilir ve ünlü Notre-
Dame Bazilikası gibi şehrin farklı sanatsal ve mimari 
yönlerine hayran olabilirsiniz. 

En havalı hafta sonu gezisi, tam burada, Quebec'te 
akçaağaç (maple) şurubunun nasıl üretildiğini 
görmeye gitmektir. Burada bir traktör yolculuğuna 
çıkacak ve akçaağaç şurubu içinde yapılmış 
geleneksel bir 'şeker büfesi' yemeği yiyeceksiniz! ” 

 - Renee, Öğrenci Hizmetleri Müdürü
Yukarıdaki aktiviteler örnektir ve duruma göre değişiklik gösterebilir.

EC ile İngilizce veya Fransızca öğrenin

  EC Montreal

Müze Bölgesi

Güzel Sanatlar Müzesi

Montreal Canadiens
Hall of FameMerkezi 

istasyon

Canadian Centre  
for Architecture
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Toronto

Toronto'da Yaşam Maliyetleri ○ EC Toronto'da ulaşım, yemek ve eğlence ile ilgili temel masrafları karşılamak için önerilen bütçe: haftada yaklaşık $330-$350  Kanada doları.  

Kahve / 
kapuçino 

(Starbucks)

Bir şişe su / 
soda (0,33 

litre)

Fast Food 
karma 
menü

Yemek, 
uygun fiyatlı 

restoran

Spor kulübü 
(aylık,  

1 yetişkin)

Toplu taşıma  
(Yerel ulaşım)

Lütfen tüm maliyetlerin yalnızca ortalama olduğunu ve önceden bildirilmeksizin değiştirilebileceğini unutmayın. Kaynak: www.numbeo.com/cost-of-living.

Toronto, küçük kasaba sıcaklığını büyük şehir hayatına getiriyor

Dünyadaki en kültürel çeşitlilik gösteren şehirlerden biri olan Toronto'da yaşayanların yarısından fazlası Kanada dışında 
doğmuştur. Harika restoranlara ve hatta plajlara sahip bu şehre farklı kültürlerin enerjisini yansıtmaktadırlar! EC Toronto, ünlü 
Yonge Caddesi'nin hemen kenarında yer almaktadır. 

$3.00-
$5,70

$1.30-
$3.00

$9.00-
$14.00

$15.00-
$25.00

$40.00-
$85,00

$3.25 (tek yön); 
$152.00
(aylık geçiş kartı)

Üniversite  
Yolu
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22
Derslik

13
Ortalama 
 sınıf öğrenci 
sayısı 

330
Kapasite

29
Öğrenci 
bilgisayarı

16
Minimum yaş

Özet Bilgiler

59

%24 Koreli %6 Meksikalı
%20 Brezilyalı %4 Kolombiyalı

%16 Japon %3 İsviçreli
%7 Türk %20 Diğer (45)

    16-17,      18-20,      21-25,      26-30,      31-40,      41-50,      51+ 

2018/19 öğrenci haftaları baz alınmıştır.

Ulus Dağılımı

Yaş Dağılımı

Resepsiyonda Kanadalı bir karşılama 

  EC Toronto

Yonge ve Eglinton
Metro

Eglinton Parkı

Eğitim
Yazım Harikaları ve Son Dakika Gelişmeleri ve 
daha pek çoklarını da içeren ücretsiz dil atölyeleri

Genel İngilizce (20/24/30)
İş İngilizcesi (20 GE + 10 Özel Odak)
Şehirde İngilizce (20 GE + 10 Özel Odak)
Akademik Dönem/Yıl (20/24/30)
Cambridge Sınav Hazırlık (30)
Sınav Hazırlık IELTS / TOEFL / TOEIC (20)
Üniversite Yolu Programı (24/30)
Bire Bir

Konaklama
AİLE YANI KONAKLAMA standart , konfor 
YURT seçkin 
YAZLIK YURT konfor 
ORTAK DAİRE konfor , standart  
 

Ve dahası...
Üniversiteye Kabul Hizmetleri
Cambridge, IELTS, TOEFL, TOEIC Sınav Merkezi

Kursa dahil
e Kayıttan itibaren EC Online erişimi
e Online Yerleştirme Testi
e Turuncu Halı Deneyimi
eEkstra dil aktiviteleri ve atölyeler
eSosyal ve kültürel program 
e Ücretsiz WiFi

Erişim
Her yerde akıllı tahta
Kütüphane
Bireysel çalışma odası
Öğrenci salonu
Mikrodalga fırınlar
Bina içinde kafe

Sınıf arkadaşlarınız kimler?

EC Toronto'yu sevme nedenlerimiz
“CN Kulesi'ne bir gezi yaparak şehrin en iyi 
manzarasına şahit olun veya okulun hemen 
yanındaki dükkan ve restoranlarla dolu Yonge 
ve Eglinton bölgesini keşfedin. Buradayken, 
Toronto Blue Jays beysbol maçına göz atmak, 
hatta Kanada'nın en sevdiği spor olan hokeyi 
tabii ki denemek zorundasınız! 

Hafta sonları ikonik Niagara Şelaleleri'ni görün 
ya da New York veya Montreal'e bir geziye 
katılın. ”  

 - Juan, Öğrenci Hizmetleri Müdürü 
Yukarıdaki aktiviteler örnektir ve duruma göre değişiklik gösterebilir.
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Vancouver

Vancouver'da Yaşam Maliyetleri○ EC Vancouver'da ulaşım, yemek ve eğlence ile ilgili temel masrafları karşılamak için önerilen bütçe: haftada yaklaşık $270-$300 Kanada 
doları.

Kahve / 
kapuçino 

(Starbucks)

Bir şişe su / 
soda (0,33 

litre)

Fast Food 
karma 
menü

Yemek, 
uygun fiyatlı 

restoran

Spor kulübü 
(aylık,  

1 yetişkin)

Toplu taşıma  
(Yerel ulaşım)

Lütfen tüm maliyetlerin yalnızca ortalama olduğunu ve önceden bildirilmeksizin değiştirilebileceğini unutmayın. Kaynak: www.numbeo.com/cost-of-living.

Asma Köprü Parkı, Vancouver, bir açık hava aşığı hayali

Vancouver, Kanada'nın Los Angeles'i gibidir. Bu çarpıcı ve sıcakkanlı batı kıyısı şehri, muhteşem Pasifik Okyanusu ve Coast Dağları 
manzarası altında kültür, açık hava macerası, alışveriş ve eğlenceyi bir arada sunar. Nefes kesici manzaralar ve hareketli bir yaşam 
tarzı peşindeyseniz Vancouver'da İngilizce öğrenin. Gastown'a yakın Vancouver şehir merkezinde öğretim görün.  

$3.75-
$5.00

$1.25-
$3.00

$9.00-
$11.00

$13.00-
$20.00

$35.00-
$70,00

$2.50-3.00 (tek yön); 
$95,00-130,00
(aylık geçiş kartı)

İnanılmaz açıkhava 
macerası  
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Özet Bilgiler

61

%22 Koreli %7 Meksikalı
%20 Brezilyalı %4 Kolombiyalı

%15 Japon %3 Tayvanlı
%11 İsviçreli %18 Diğer (34)

    16-17,      18-20,      21-25,      26-30,      31-40,      41-50,      51+ 

2018/19 öğrenci haftaları baz alınmıştır.

Ulus Dağılımı

Yaş Dağılımı

Vancouver'daki Üniversite Yolları

  EC Vancouver 

Buhar Saati

Liman Merkezi

Pasifik Merkezi

Orpheum Tiyatrosu

19
Derslik

13
Ortalama 
 sınıf öğrenci 
sayısı

285
Kapasite

23
Öğrenci 
bilgisayarı

16
Minimum yaş

EC Vancouver'ı sevme nedenlerimiz 
“En güzel manzara için Deep Cove'daki Quarry 
Rock'a doğru yürüyün ya da FlyOver Canada 
adındaki bir eğlence aracında Kanada'nın üzerinden 
uçun. Cliffwalk ve Treetops gibi maceralara 
katılabileceğiniz Capilano Suspension Bridge Park'ı 
ziyaret edin. Ayrıca Richmond Gece Pazarı'nda ve 
birçok çiftçi pazarında alışveriş yapmanın keyfini de 
çıkarabilirsiniz.

Hafta sonları Butchart Gardens gibi muhteşem 
manzaralar için Whistler'a dağa çıkabilir ya da British 
Columbia'nın başkentini ziyaret edebilirsiniz! ”  

 - Eric, Öğrenci Servisleri Koordinatörü
Yukarıdaki aktiviteler örnektir ve duruma göre değişiklik gösterebilir.

Eğitim
Farklı seviyelerde ekstra yardım ve konuşma 
seansları sunuyoruz, böylece hazır buradayken 
daha fazla kişisel yardım alabilirsiniz!

Genel İngilizce (20/24/30)
İş İngilizcesi (20 GE + 10 Özel Odak)
Şehirde İngilizce (20 GE + 10 Özel Odak)
Akademik Dönem/Yıl (20/24/30)
Cambridge Sınav Hazırlık (30)
Sınav Hazırlık IELTS (20)
Üniversite Yolu Programı (24/30)
Bire Bir

Konaklama
AİLE YANI KONAKLAMA standart , konfor 
ORTAK DAİRE konfor , seçkin    
 

Ve dahası...
İngilizce Plus: Çiftlik Hayatı
Üniversiteye Kabul Hizmetleri
Cambridge Sınav Merkezi

Kursa dahil
e Kayıttan itibaren EC Online erişimi
e Online Yerleştirme Testi
e Turuncu Halı Deneyimi
eEkstra dil aktiviteleri ve atölyeler
eSosyal ve kültürel program 
e Ücretsiz WiFi

Erişim
Her yerde akıllı tahta
Kütüphane
Bireysel çalışma odası
Öğrenci salonu
Mutfak alanı

Sınıf arkadaşlarınız kimler?
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Londra

Londra'da Yaşam Maliyetleri○ EC Londra'da ulaşım, yemek ve eğlence ile ilgili temel masrafları karşılamak için önerilen bütçe: haftada yaklaşık £200 Sterlin.

Kahve / 
kapuçino 

(Starbucks)

Bir şişe su / 
soda (0,33 

litre)

Fast Food 
karma 
menü

Yemek, 
uygun fiyatlı 

restoran

Spor kulübü 
(aylık,  

1 yetişkin)

Toplu taşıma  
(Yerel ulaşım)

Lütfen tüm maliyetlerin yalnızca ortalama olduğunu ve önceden bildirilmeksizin değiştirilebileceğini unutmayın. Kaynak: www.numbeo.com/cost-of-living.

Bu şehir tanıtım gerektirmiyor, şöhreti zaten kendini anlatıyor. Dünyanın en çok ziyaret edilen şehirlerinden biri olan Londra, 
müzikal ve müzelerden canlı gece hayatına ve hayat dolu yerel halkına kadar herkese uygun alternatifler sunuyor. EC Londra, 
şehrin her yerine kolay erişim sağlayan Euston istasyonu yakınındadır!

£2.50-
£3.50

£0.60-
£1.50

£5.00-
£7.00

£10,00-
£20.00

£30.00-
£75.00

£1.75-3.00 (tek yön); 
£120,00-175,00 
(aylık geçiş kartı)

Londra, her şeye sahip şehir

 Şehirde İngilizceyi 
yaşayın
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14
Derslik

12
Ortalama sınıf 
öğrenci sayısı 
(maks. 14)

186
Kapasite

16
Öğrenci 
bilgisayarı

16
Minimum yaş

Özet Bilgiler

63

%12  Brezilyalı %7 Suudi Arabistanlı

%12 Koreli %7 İsviçreli
%12 Türk %6 Tayvanlı
%10 Japon %34 Diğer (50)

    16-17,      18-20,      21-25,      26-30,      31-40,      41-50,      51+ 

2018/19 öğrenci haftaları baz alınmıştır.

Ulus Dağılımı

Yaş Dağılımı

Eğitim
Telaffuz, CV yazma, konuşma becerileri ve daha 
fazla alanda farklı konuları kapsayan ücretsiz 
atölye çalışmalarımıza katılarak kursunuzdan 
biraz daha fazlasını elde edin.

Genel İngilizce (20/30)
İş İngilizcesi (20 GE + 10 Özel Odak)
Şehirde İngilizce (20 GE + 10 Özel Odak)
Akademik Dönem/Yıl (20/30)
Cambridge Sınav Hazırlık (20/30)
Sınav Hazırlık IELTS (20/30)
Bire Bir

Konaklama
AİLE YANI KONAKLAMA standart , konfor 
YURT seçkin   konfor 
YAZLIK YURT konfor 
 

Ve dahası...
Staj

Kursa dahil
e Kayıttan itibaren EC Online erişimi
e Online Yerleştirme Testi
e Turuncu Halı Deneyimi
e Kurs kitapları
eEkstra dil aktiviteleri ve atölyeler
eSosyal ve kültürel program 
e Ücretsiz WiFi

Erişim
İnteraktif dokunmatik ekran TV'ler
Kütüphane
Bireysel çalışma odası
Öğrenci salonu
Bina içinde kafe / restoran

Sınıf arkadaşlarınız kimler?

EC Londra'yı sevme nedenlerimiz 
“Öğretmenlerimiz ve personelimizin rehberliğinde, 
şarkılar ve karaoke gecelerinden Saklı Pub Turlarına 
kadar okulumuzun birliktelik duygusuyla gurur 
duyuyoruz. London Eye ve Madame Tussauds 
gibi yerleri görmelisiniz; ayrıca sadece EC Londra 
öğrencileri için düzenlenen Cuma Gecesi Disko 
Partilerinin tadını çıkarabilirsiniz. Bu arkadaş 
edinmek için harika bir yol!

Londra'dan seyahat etmek kolaydır, bu nedenle 
her hafta sonu Cambridge, Glastonbury ve hatta 
Bruges'e küçük seyahatler düzenlenir! ” 

 - Alberto, Öğrenci Hizmetleri Koordinatörü
Yukarıdaki aktiviteler örnektir ve duruma göre değişiklik gösterebilir.

  EC Londra
West End

Russell Meydanı 
İstasyonu The British Museum

Euston

 St. Pancras İstasyonu Holborn İstasyonu

Temple İstasyonu

Trafalgar Meydanı

Leicester Meydanı

St. Paul Katedrali

Salonda Konuşma Becerileri Atölyesi
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Oxford 
Üniversitesi'nde 

Münazara Atölyesi

Güzel şehir Oxford'daki tartışma atölyesi hakkında konuşurken

Oxford

Oxford'da Yaşam Maliyetleri○ EC Oxford'da ulaşım, yemek ve eğlence ile ilgili temel masrafları karşılamak için önerilen bütçe: haftada yaklaşık £165-£175 Sterlin. 

Kahve / 
kapuçino 

(Starbucks)

Bir şişe su / 
soda (0,33 

litre)

Fast Food 
karma 
menü

Yemek, 
uygun fiyatlı 

restoran

Spor kulübü 
(aylık,  

1 yetişkin)

Toplu taşıma  
(Yerel ulaşım)

Lütfen tüm maliyetlerin yalnızca ortalama olduğunu ve önceden bildirilmeksizin değiştirilebileceğini unutmayın. Kaynak: www.numbeo.com/cost-of-living.

Akademik mükemmellik şehri olarak bilinen Oxford, gotik kuleler ve yeşil avlularla doludur. Oxford Üniversitesi, 12. yüzyıla kadar 
uzanan tarihi ve Stephen Hawking, Oscar Wilde ve Indira Gandhi gibi mezunlarıyla ünlüdür. EC Oxford, bu tarihi kolejlerle çevrili 
şehrin kalbinde yer almaktadır.

£2.20-
£3.00

£0.70-
£1.50

£5.00-
£7.00

£10,00-
£15.00

£25.00-
£45.00

£2.00 - 3.00 (tek yön); 
£50,00-65,00 
(aylık geçiş kartı)
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EC Oxford'da İş Görüşmesi Kliniği

9
Derslik

12
Ortalama sınıf 
öğrenci sayısı 
(maks. 15)

130
Kapasite

16
Öğrenci 
bilgisayarı

16
Minimum yaş

Özet Bilgiler

65

%21 Suudi Arabistanlı %8 Türk
%12 Ummanlı %6 Brezilyalı
%9 Japon %6 İspanyol

%8 Koreli  %30 Diğer (37)

    16-17,      18-20,      21-25,      26-30,      31-40,      41-50,      51+ 

2018/19 öğrenci haftaları baz alınmıştır.

Ulus Dağılımı

Yaş Dağılımı

EC Oxford'u sevme nedenlerimiz
“Bir öğleden sonra, Oxford'un en ünlü turistik 
mekanlarını görmek için nehirde sandal turu yapın 
ya da Harry Potter için popüler bir çekim mekanı 
olan Christ Church College turuna katılın. Tartışma 
becerilerinizin dünyaca ünlü Oxford Union Debate 
topluluğuyla pratiğini yapabilir ya da Güney 
Amerika'dan getirilen daraltılmış kafalar da dahil 
olmak üzere pek çok tuhaf ve ilginç eserler için Pitt 
Rivers Müzesi'ni ziyaret edebilirsiniz.

Londra'ya, Cambridge'e ve hatta Paris'e hafta sonu 
gezilerine katılın! ”

 - Candice, Merkez Müdürü
Yukarıdaki aktiviteler örnektir ve duruma göre değişiklik gösterebilir.

Eğitim
Öğreniminizi geliştirmek amacıyla, İngiliz 
Kültürü kliniklerinden iş görüşmesi kliniklerine 
ve daha pek çok alanda ücretsiz atölye 
çalışmaları sunuyoruz!

Genel İngilizce (20/30)
İş İngilizcesi (20 GE + 10 Özel Odak)
Şehirde İngilizce (20 GE + 10 Özel Odak)
Akademik Dönem/Yıl (20/30)
Sınav Hazırlık IELTS (20/30)
Bire Bir

Konaklama
AİLE YANI KONAKLAMA standart , konfor  
YURT standart , konfor  
YAZLIK YURT standart 

Ve dahası...
Staj

Kursa dahil
e Kayıttan itibaren EC Online erişimi
e Online Yerleştirme Testi
e Turuncu Halı Deneyimi
e Kurs kitapları
eEkstra dil aktiviteleri ve atölyeler
eSosyal ve kültürel program 
e Ücretsiz WiFi

Erişim
Her yerde akıllı tahta
Kütüphane
Bireysel çalışma odası
Öğrenci salonu

Sınıf arkadaşlarınız kimler?

  EC Oxford

Balliol Koleji

Oxford Kalesi
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Cambridge
Cambridge, 13. yüzyıla uzanan bir geçmişi olan, geleneklerine bağlı bir öğrenci şehridir. 13. yüzyıl ve bunu kanıtlayan bir mimari. 
EC Cambridge, bu tarihi şehrin merkezinde, muhteşem Cam Nehri ile çevrili, kıskanılacak bir konumda yer alır.

Cambridge'te Yaşam Maliyetleri  ○ EC Cambridge'te ulaşım, yemek ve eğlence ile ilgili temel masrafları karşılamak için önerilen bütçe: haftada yaklaşık £170-£180 Sterlin.

Kahve / 
kapuçino 

(Starbucks)

£2,00-
£3.00

Bir şişe su / 
soda (0,33 

litre)

£0.80-
£1.50

Fast Food 
karma 
menü

£5.00-
£7.00

Yemek, 
uygun fiyatlı 

restoran

£10,00-
£18.00

Spor kulübü 
(aylık,  

1 yetişkin)

£22.00-
£45.00

Toplu taşıma  
(Yerel ulaşım)

£2,50-3,50 (tek yön); 
£50,00-65,00 
(aylık geçiş kartı)

Lütfen tüm maliyetlerin yalnızca ortalama olduğunu ve önceden bildirilmeksizin değiştirilebileceğini unutmayın. Kaynak: www.numbeo.com/cost-of-living.

Görülmesi 
gereken yerleri 
bisikletle gezin 

Cambridge, geleneksel ve akademik İngiltere’nin gerçek tadı
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%17 Suudi Arabistanlı %7 Ummanlı
%10 Türk %6 Koreli
%9 Brezilyalı %6 Japon

%7 İtalyan %38 Diğer (48)

Eğitim
Öğrencilerimizin en sevdiği ücretsiz atölye, 
Konuşma Kliniği'dir; çünkü dil becerilerini pratik 
yapmanın yanı sıra, öğrencilere sınıf dışında da 
etkileşim kurma şansı verir. Diğer ücretsiz dil 
atölyeleri yazma, ev ödevi ve telaffuz kliniklerini 
içerir.
Genel İngilizce (20/30)
İş İngilizcesi (20 GE + 10 Özel Odak)
Şehirde İngilizce (20 GE + 10 Özel Odak)
Akademik Dönem/Yıl (20/30)
Cambridge Sınav Hazırlık (30)
Sınav Hazırlık IELTS (20/30)
Bire Bir

Konaklama
AİLE YANI KONAKLAMA standart , konfor  
YURT konfor  seçkin 

Ve dahası...
Staj

Kursa dahil
e Kayıttan itibaren EC Online erişimi
e Online Yerleştirme Testi
e Turuncu Halı Deneyimi
e Kurs kitapları
eEkstra dil aktiviteleri ve atölyeler
eSosyal ve kültürel program 
e Ücretsiz WiFi

Erişim
Her yerde akıllı tahta
Kütüphane
Bireysel çalışma odası
Öğrenci salonu

Sınıf arkadaşlarınız kimler?

14
Derslik

12
Ortalama sınıf 
öğrenci sayısı 
(maks. 15)

203
Kapasite

20
Öğrenci 
bilgisayarı

16
Minimum yaş

İnanılmaz derecede aydınlık ve merkezi sınıflar

Ulus Dağılımı

Yaş Dağılımı

EC Cambridge'i sevme nedenlerimiz
“Öğrencilerimiz Cambridge Üniversitesi'ndeki 
Kings College'ı ve 1953'te Cambridge 
araştırmacılarının DNA'yı keşfettiğini açıkladığı 
Eagle Pub'da bira içmeyi çok seviyor. Ayrıca tenis, 
piknik ve galeri ziyaretleri gibi ücretsiz aktiviteler 
de sunuyoruz. EC Cambridge, Cambridge'in ana 
alışveriş bölgelerinden birine yakın olan modern bir 
binada yer almaktadır. 

Hafta sonu, West End'de bir müzikal izlemek için 
Londra'ya gidin ya da Edinburgh veya Windsor 
Kalesi gibi yerleri ziyaret edin. ” 

- Michelle, Öğrenci Hizmetleri Koordinatörü
Yukarıdaki aktiviteler örnektir ve duruma göre değişiklik gösterebilir.

Özet Bilgiler

67

    16-17,      18-20,      21-25,      26-30,      31-40,      41-50,      51+ 

2018/19 öğrenci haftaları baz alınmıştır.

  EC Cambridge

Parker's Piece 
ParkıJesus Green

Christ's Koleji

Christ's Piec-
es Parkı

ADC Tiyatrosu

Mumford 
Tiyatrosu

Grafton Merkezi
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Brighton
Brighton, ikonik İngiliz sahil geleneklerini korurken, alternatif ve yaratıcı sanat, müzik ve kültürü bir potada eritiyor. Gün boyu 
sahilde taze balık ve patatesin tadını çıkarmak ve geceleri popüler bir underground festivali yaşamak istiyorsanız, burası tam 
size göre. 

Brighton'da Yaşam Maliyetleri  ○  EC Brighton'da ulaşım, yemek ve eğlence ile ilgili temel masrafları karşılamak için önerilen bütçe: haftada yaklaşık £165-£170 Sterlin.

Kahve / 
kapuçino 

(Starbucks)

£2.30-
£3.00

Bir şişe su / 
soda (0,33 

litre)

£0.60-
£1.20

Fast Food 
karma 
menü

£4,50- 
£6.00

Yemek, 
uygun fiyatlı 

restoran

£10,00-
£25.00

Spor kulübü 
(aylık,  

1 yetişkin)

£25.00-
£70,00

Toplu taşıma  
(Yerel ulaşım)

£2,50 (tek yön); 
£50,00-80,00 
(aylık geçiş kartı)

Lütfen tüm maliyetlerin yalnızca ortalama olduğunu ve önceden bildirilmeksizin değiştirilebileceğini unutmayın. Kaynak: www.numbeo.com/cost-of-living.

İngilizce ve Şarkı 
Sözleri Eğitim 

Atölyesi 

Brighton İskelesi, EC'den sadece birkaç dakikalık yürüme mesafesinde



69

%22 Suudi Arabistanlı %6 Brezilyalı
%13 Koreli  %5 Kuveytli
%11 Türk %5 İtalyan
%9 İsviçreli %29 Diğer (43)

Eğitim
En favori ücretsiz dil atölyelerimizden biri, 
İngilizcenizi yerel bir kafenin doğal bir 
ortamında, öğretmen ve diğer öğrencilerle 
tanışıp pratik yapabileceğiniz Sohbet Seansı.
Genel İngilizce (20/30)
İş İngilizcesi (20 GE + 10 Özel Odak)
Şehirde İngilizce (20 GE + 10 Özel Odak)
Akademik Dönem/Yıl (20/30)
Cambridge Sınav Hazırlık (20/30)
Sınav Hazırlık IELTS (20/30)
Bire Bir

Konaklama
AİLE YANI KONAKLAMA standart , konfor  
ÖĞRENCİ EVİ standart 
ORTAK DAİRE konfor 
YURT seçkin 
YAZLIK YURT standart 

Ve dahası...
Staj

Kursa dahil
e Kayıttan itibaren EC Online erişimi
e Online Yerleştirme Testi
e Turuncu Halı Deneyimi
e Kurs kitapları
eEkstra dil aktiviteleri ve atölyeler
eSosyal ve kültürel program 
e Ücretsiz WiFi

Erişim
İnteraktif dokunmatik ekran TV'ler
Kütüphane
Bireysel çalışma odası
Öğrenci salonu
İbadet odası

Sınıf arkadaşlarınız kimler?

18
Derslik

12
Ortalama sınıf 
öğrenci sayısı 
(maks. 15)

270
Kapasite

28
Öğrenci 
bilgisayarı

16
Minimum yaş

EC Brighton, okulun bir topluluk olduğu yer

Ulus Dağılımı

Yaş Dağılımı

EC Brighton'ı sevme nedenlerimiz
“EC Brighton'da, Brighton Pier ve benzersiz 
Brighton Lanes mağazalarından sadece birkaç 
adım uzakta olacaksınız. Renkli okulumuz, 
EC'den beklediğiniz tüm olanaklarıyla Brighton'ın 
muhteşem havasını yansıtıyor. Öğrencilerimizin 
favori aktivitelerinden bazıları sosyalleşme için 
pub geceleri, göz alıcı Seven Sisters kayalıklarına 
geziler ve British Airways i360'dan en iyi 
manzarayı görmek.

Ayrıca Londra, Oxford veya Stonehenge'e hafta 
sonu turlarına katılabilirsiniz. ”  

- Andreas, Öğrenci Hizmetleri Koordinatörü
Yukarıdaki aktiviteler örnektir ve duruma göre değişiklik gösterebilir.

Özet Bilgiler

69

    16-17,      18-20,      21-25,      26-30,      31-40,      41-50,      51+ 

2018/19 öğrenci haftaları baz alınmıştır.

  EC Brighton 

 Royal Pavilion

Brighton Müzesi ve 
Sanat Galerisi

Brighton İskelesi

SEALIFE Brighton

Brighton 
Plajı

Old Steine

Theatre Royal 
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Bristol
Güzel bir nehir kenarı konumuna sahip ve Londra'dan sadece 2 saatten daha az bir mesafede olan Bristol, özellikle yemek 
severler, mimarlık meraklıları ve müzik tutkunları için İngiltere'deki en havalı şehirlerden biri olarak gösterilmektedir. İnişli çıkışlı 
tepeleri ve yemyeşil arka fonuyla bu şehir, popülariteye, kent hayatına ve öğrenci ortamına sahiptir.

Banksy Sokağı  
 Sanat Turu

Bristol'de Yaşam Maliyetleri  ○  EC Bristol'de ulaşım, yemek ve eğlence ile ilgili temel masrafları karşılamak için önerilen bütçe: haftada yaklaşık £165-£170 Sterlin.

Kahve / 
kapuçino 

(Starbucks)

£2.30-
£3.50

Bir şişe su / 
soda (0,33 

litre)

£0.60-
£1.20

Fast Food 
karma 
menü

£4.75-
£7.50

Yemek, 
uygun fiyatlı 

restoran

£10,00-
£20.00

Spor kulübü 
(aylık,  

1 yetişkin)

£20.00-
£45.00

Toplu taşıma  
(Yerel ulaşım)

£2.00 - 3.00 (tek yön); 
£50,00-90,00 
(aylık geçiş kartı)

Lütfen tüm maliyetlerin yalnızca ortalama olduğunu ve önceden bildirilmeksizin değiştirilebileceğini unutmayın. Kaynak: www.numbeo.com/cost-of-living.

Bristol, genç, yaratıcı ve Banksy'nin evi.
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Eğitim
Ücretsiz dil atölyelerimizden yararlanın! 
Öğrencilerimizin favorileri arasında bir fincan 
İngiliz çayı ve sohbet seansı ile Telaffuz Kliniği 
bulunmaktadır. Ayrıca özgeçmişinizi, hayalinizdeki 
işi yapmanıza yardımcı olacak ipuçlarını ve 
püf noktaları edinebileceğiniz CV Kliniğimizde 
mükemmelleştirebilirsiniz.
Genel İngilizce (20/30)
İş İngilizcesi (20 GE + 10 Özel Odak)
Şehirde İngilizce (20 GE + 10 Özel Odak)
Akademik Dönem/Yıl (20/30)
Cambridge Sınav Hazırlık (30)
Sınav Hazırlık IELTS (20/30)
Bire Bir

Konaklama
AİLE YANI KONAKLAMA standart , konfor  
YURT standart , konfor  

Ve dahası...
Staj

Kursa dahil
e Kayıttan itibaren EC Online erişimi
e Online Yerleştirme Testi
e Turuncu Halı Deneyimi
e Kurs kitapları
eEkstra dil aktiviteleri ve atölyeler
eSosyal ve kültürel program 
e Ücretsiz WiFi

Erişim
Her yerde akıllı tahta
Kütüphane
Bireysel çalışma odası
Öğrenci salonu

Sınıf arkadaşlarınız kimler?

18
Derslik

12
Ortalama sınıf 
öğrenci sayısı 
(maks. 15)

191
Kapasite

16
Öğrenci 
bilgisayarı

16
Minimum yaş

Öğrenci bilgisayarları ve salonda sohbet etmek için yeteri kadar alan

Ulus Dağılımı

Yaş Dağılımı

EC Bristol'ü sevme nedenlerimiz
“Okulun ortasındaki yeşil ve sakin bir vaha olan 
Queen's Meydanı'ndaki okulumuza bayılıyoruz. 
Heyecan arayanlar, nehrin karşısına uzanan 
Suspension Köprüsü'nden yürüyebilir veya 
Bristol'ün Perili ve Saklı Hayalet Yürüyüşünde 
korkularıyla yüzleşebilir. Daha kültürel 
öğrencilerimiz, Sokak Sanatı Turunda Banksy’nin 
evini keşfetmeyi çok seviyorlar!

Hafta sonları antik Roma kenti Bath'ı keşfedin ya 
da Londra şehir hayatının tadını çıkarın! ” 

- Sandra, Öğrenci Hizmetleri Koordinatörü
Yukarıdaki aktiviteler örnektir ve duruma göre değişiklik gösterebilir.

Özet Bilgiler

71

    16-17,      18-20,      21-25,      26-30,      31-40,      41-50,      51+ 

2018/19 öğrenci haftaları baz alınmıştır.

%24 Suudi Arabistanlı %8 İsviçreli
%9 İspanyol %6 Kuveytli

%9 İtalyan %5 Ummanlı
%8 Koreli %31 Diğer (35)

  EC Bristol

Arnolfini Sanat Merkezi

Queen Meydanı
Bristol Old Vic

Bristol Hipodromu
Tiyatro

St Nicholas Marketi
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Manchester

Manchester'da Yaşam Maliyetleri○ EC Manchester'da ulaşım, yemek ve eğlence ile ilgili temel masrafları karşılamak için önerilen bütçe: haftada yaklaşık £155-£160 Sterlin.  

Kahve / 
kapuçino 

(Starbucks)

Bir şişe su / 
soda (0,33 

litre)

Fast Food 
karma 
menü

Yemek, 
uygun fiyatlı 

restoran

Spor kulübü 
(aylık,  

1 yetişkin)

Toplu taşıma  
(Yerel ulaşım)

Lütfen tüm maliyetlerin yalnızca ortalama olduğunu ve önceden bildirilmeksizin değiştirilebileceğini unutmayın. Kaynak: www.numbeo.com/cost-of-living.

Manchester'ın endüstriyel kökleri ve yenilikçi ruhu, şehri İngiltere'nin müzik, yemek ve eğlence için en yaratıcı merkezlerinden 
biri yapar. Halkı, dostça tavırları ve futbol tutkusu ile tanınır, ve en ünlüleri, şehrin kalbinde yer alan EC Manchester'ın 
duvarlarında yer alır.

£2.25-
£3.00

£0.75-
£1.50

£5.00-
£6.00

£8.00-
£20.00

£17.00-
£35,00

£2.20-4.00 (tek yön); 
£50,00-80,00 
(aylık geçiş kartı)

Popüler Kahve ve 
Sohbet Oturumları

Manchester, kendinizi İngiliz kültürüne kaptırın
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9
Derslik

12
Ortalama sınıf 
öğrenci sayısı 
(maks. 15)

135
Kapasite

15
Öğrenci 
bilgisayarı

16
Minimum yaş

Özet Bilgiler

73

%30 Suudi Arabistanlı  %6 Ummanlı
%12 İspanyol %6 İsviçreli

%10 Brezilyalı %5 Kolombiyalı
%9 Kuveytli  %22 Diğer (30)

    16-17,      18-20,      21-25,      26-30,      31-40,      41-50,      51+ 

2018/19 öğrenci haftaları baz alınmıştır.

Ulus Dağılımı

Yaş Dağılımı

  EC Manchester  Manchester 
Piccadilly
İstasyonu

Merkez Kütüphanesi
Manchester Merkez 
Kongre Kompleksi Çin Mahallesi

Belediye binası
Manchester Sanat Galerisi

Eğitim
Dil Bilgisi Kliniği, IELTS dersleri ve CV Klinikleri, 
öğrenmenizi desteklemek için sunduğumuz 
ücretsiz atölye çalışmalarından sadece 
birkaçıdır.
Genel İngilizce (20/30)
İş İngilizcesi (20 GE + 10 Özel Odak)
Şehirde İngilizce (20 GE + 10 Özel Odak)
Akademik Dönem/Yıl (20/30)
Sınav Hazırlık IELTS (20 GE + 10 IELTS Hazırlığı)
Bire Bir

Konaklama
AİLE YANI KONAKLAMA standart , konfor 
YURT standart , seçkin 
YAZLIK YURT standart 

Ve dahası...
Staj

Kursa dahil
e Kayıttan itibaren EC Online erişimi
e Online Yerleştirme Testi
e Turuncu Halı Deneyimi
e Kurs kitapları
eEkstra dil aktiviteleri ve atölyeler
eSosyal ve kültürel program 
e Ücretsiz WiFi

Erişim
Her yerde akıllı tahta
Kütüphane
Bireysel çalışma odası
Öğrenci salonu

Sınıf arkadaşlarınız kimler?

EC Manchester'ı sevme nedenlerimiz 
“Tabii ki, futboldan bahsetmeden Manchester'dan 
bahsetmek olmaz. Buradayken bol miktarda 
Manchester United ya da City futbol karşılaşmasına 
dahil olacaksınız. Bowling oynarken arkadaş 
edinebilir ya da go-kart yaparken birkaç araba 
dağıtabilirsiniz. Öğrencilerimizin kültürlerini 
Uluslararası Dil Değişimleri ile kutlamayı ve tombala 
geceleri ile bunu bağdaştırmayı seviyoruz.

Şehir hayatına mola verebilir, Kuzey Galler'e, 
Liverpool'a veya Kuzey İngiliz manzarasını 
göreceğiniz güzelim Göller Bölgesi'ne giden bir 
otobüse binebilirsiniz. ”

 - Colin, Öğrenci Hizmetleri Koordinatörü
Yukarıdaki aktiviteler örnektir ve duruma göre değişiklik gösterebilir.

Eski ve yeninin mükemmel bir karışımı
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Dublin

Dublin'de Yaşam Maliyetleri ○  EC Dublin'de ulaşım, yemek ve eğlence ile ilgili temel masrafları karşılamak için önerilen bütçe: haftada yaklaşık €210-€220 Euro.  

Kahve / 
kapuçino 

(Starbucks)

Bir şişe su / 
soda (0,33 

litre)

Fast Food 
karma 
menü

Yemek, 
uygun fiyatlı 

restoran

Spor kulübü 
(aylık,  

1 yetişkin)

Toplu taşıma  
(Yerel ulaşım)

Lütfen tüm maliyetlerin yalnızca ortalama olduğunu ve önceden bildirilmeksizin değiştirilebileceğini unutmayın. Kaynak: www.numbeo.com/cost-of-living.

Dublin, edebi bir şehir olarak tarihi geçmişiyle , yaratıcı enerjisi, muhteşem gece hayatı ve havalı yerel halkı ile oldukça hareketlidir. 
Kanalın hemen önünde, Portobello'nun merkezinde harika bir konuma sahip olan EC Dublin, bu şehrin adeta edebi eserlerini 
kutlayan özel yapım sanat eserleri ile donatılmış ileri teknoloji sınıflara sahiptir.   

CV Kliniği 
atölyesi

€2.50-
€3.50

€1.00-
€2.00

€7.00-
€9.00

€10,00-
€20.00

€30.00-
€65.00

€2.40-3.00 (tek yön); 
€100,00-150,00 
(aylık geçiş kartı)

Rahat atmosferi ve dost canlısı insanları ile ünlü Dublin
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9
Derslik

12
Ortalama sınıf 
öğrenci sayısı 
(maks. 15)

135
Kapasite

15
Öğrenci 
bilgisayarı

16
Minimum yaş 
(18 yaş 28 Haz-16 Ağu)

Özet Bilgiler

75

%18  Türk %8 Japon

%12 Brezilyalı %7 İsviçreli
%10 Koreli %7 Suudi Arabistanlı
%10 Tayvanlı %28 Diğer (23)

    16-17,      18-20,      21-25,      26-30,      31-40,      41-50,      51+ 

2018/19 öğrenci haftaları baz alınmıştır.

Ulus Dağılımı

Yaş Dağılımı

Eğitim
Ücretsiz dil atölyeleri, özgeçmişinizi gözden 
geçirmek ve geri bildirim almak için CV'nizi 
getirebileceğiniz CV kliniğini, telaffuz sınıfını 
ve kitap kulübünü içerir. Ayrıca ücretsiz dersler 
vermekteyiz; ücretsiz edat dersimiz hep doludur!
Genel İngilizce (20/30)
İş İngilizcesi (20 GE + 10 Özel Odak)
Şehirde İngilizce (20 GE + 10 Özel Odak)
Akademik Dönem/Yıl (20/30)
Cambridge Sınav Hazırlık (20/30)
Sınav Hazırlık IELTS (20/30)
Bire Bir

Konaklama
AİLE YANI KONAKLAMA standart , konfor  
YURT konfor 

Ve dahası...
Üniversiteye Kabul Hizmetleri

Kursa dahil
e Kayıttan itibaren EC Online erişimi
e Online Yerleştirme Testi
e Turuncu Halı Deneyimi
e Kurs kitapları
eEkstra dil aktiviteleri ve atölyeler
eSosyal ve kültürel program 
e Ücretsiz WiFi

Erişim
İnteraktif dokunmatik ekran TV'ler
Bireysel çalışma alanı
Öğrenci salonu
Bitişikte Kafe

Sınıf arkadaşlarınız kimler?

EC Dublin'i sevme nedenlerimiz
“Yerel kültürü Guinness Storehouse'da veya 
İrlanda Whiskey Müzesi'nde ve ardından tarihi 
Trinity College'de tadın. Devasa Phoenix Parkı, 
Cumhurbaşkanlığı konağına ve Dublin Hayvanat 
Bahçesine ev sahipliği yapmaktadır. Tarih 
meraklıları, 15. yüzyılda inşa edilen Ashtown 
Kalesi'nin kalıntılarını keşfedebilir.

Hafta sonlarının tadını çıkarmanın en iyi yolu, bir 
grup arkadaşınızı toplayıp bir yolculuğa çıkmaktır. 
Bunlardan bir tanesi 5000 yıllık tarihi mekanlara 
sahip Celtic Boyne Vadisi Turu! ” 

 - Sophie, Öğrenci Hizmetleri Koordinatörü
Yukarıdaki aktiviteler örnektir ve duruma göre değişiklik gösterebilir.

  EC Dublin

Trinity Koleji
Ulusal Konser Salonu

& Kells Kitabı

Molly 
Malone 
Heykeli

St Stephen's Green Parkı

Aziz Patrick Katedrali

Portobello

Tarih, parklar ve yapılacak pek çok şey
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Malta

Malta'da Yaşam Maliyetleri ○ EC Malta'da ulaşım, yemek ve eğlence ile ilgili temel masrafları karşılamak için önerilen bütçe: haftada yaklaşık €170  Euro.  

Kahve / 
kapuçino 

(Starbucks)

Bir şişe su / 
soda (0,33 

litre)

Fast Food 
karma 
menü

Yemek, 
uygun fiyatlı 

restoran

Spor kulübü 
(aylık,  

1 yetişkin)

Toplu taşıma  
(Yerel ulaşım)

Lütfen tüm maliyetlerin yalnızca ortalama olduğunu ve önceden bildirilmeksizin değiştirilebileceğini unutmayın. Kaynak: www.numbeo.com/cost-of-living.

Malta, dünyanın en eski tapınaklarından bazılarını ve muhteşem mimariyle sarılı meşhur sahil ruhunu keşfedeceğiniz ışıltılı 
Akdeniz'in çevrelediği küçük bir adadır. EC Malta, Malta'nın eğlence bölgesinde yer alır ve buradan adanın her yerine otobüs 
seferleri düzenlenmektedir. 

€1,50-
€3.00

€0.50-
€1.50

€7.00-
€8.00

€10,00-
€20.00

€30.00-
€60,00

€1.50-2.00 (tek yön); 
€25,00-30,00 
(aylık geçiş kartı)

İngilizce Plus:
 Dalış

Malta, tarihin, güneş, eğlence ve su sporlarının evi
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44
Derslik

10
Ortalama sınıf 
öğrenci sayısı 
(maks. 12)

498
Kapasite

23
Öğrenci 
bilgisayarı

16
Minimum yaş
(18 yaşından 
itibaren 15 haz-28 
Ağu)

6
Mini Grup 
maksimum sınıf 
öğrenci sayısı

Özet Bilgiler

77

%15 Brezilyalı %7 Türk
%14 Kolombiyalı %6 İsviçreli
%13 Japon %5 Koreli
%8 Fransız %32 Diğer (77)

    16-17,      18-20,      21-25,      26-30,      31-40,      41-50,      51+ 

2018/19 öğrenci haftaları baz alınmıştır.

Ulus Dağılımı

Yaş Dağılımı

  EC Malta

Spinola 
Körfezi

St. George 
Körfezi

St. Julian's Terminus

Portomaso Yat Limanı

Paceville

Eğitim
Ücretsiz dil atölyeleri, dil bilgisi kliniğini, kariyer 
seanslarını ve dil bilgisi alıştırması yapacağınız, 
kariyer danışmanlığı alabileceğiniz ve kampüsteki 
kafede rahat konuşmayı deneyebileceğiniz Café 
Chat'i içerir.
Genel İngilizce (20/30)
İş İngilizcesi (20 GE + 10 Özel Odak)
Mini Grup (20/30)
Akademik Dönem/Yıl (20/30)
Cambridge Sınav Hazırlık (20/30)
Sınav Hazırlık IELTS / TOEFL (30)
Bire Bir
Club 50+: Mini Grup (20) + Etkinlik Programı

Konaklama
AİLE YANI KONAKLAMA standart , konfor 
ORTAK DAİRE standart , konfor  

Ve dahası...
İngilizce Plus: Dalış

Kursa dahil
e Kayıttan itibaren EC Online erişimi
e Dönüş havaalanı transferleri  
 (kalış sürenizi kapsayacak şekilde kurs ve konaklama kaydı yapıldığı taktirde)

e Online Yerleştirme Testi
e Turuncu Halı Deneyimi
e Kurs kitapları
eEkstra dil aktiviteleri ve atölyeler
eSosyal ve kültürel program 
e Beach club üyeliği  (yaz mevsiminde)

e Ücretsiz WiFi

Erişim
İnteraktif dokunmatik ekran TV'ler
Kütüphane
Bireysel çalışma alanı
Öğrenci salonu
Bina içinde kafe
Açıkhava Teras

Sınıf arkadaşlarınız kimler?

EC Malta'yı sevme nedenlerimiz 
“Malta tamamen eğlence, güneş ışığı ve mimariyle 
çevrilidir ve EC'nin etkinlik programı bunları 
keşfetmek için ihtiyacınız olan etkinliklerle 
doludur. Öğrencilerimiz kardeş Gozo adasını 
keşfetmeyi ve bizimle Comino'daki Mavi Lagün'ü 
ziyaret etmeyi çok severler. Mdina, Valletta ve Üç 
Şehir ekstra turlarımızla Malta'nın barok tarihine 
göz atın. Yaz aylarında her gün partilerin olduğu 
gece hayatını da unutmayın. Sicilya'ya günlük 
gezimize çıkın, Marsaxlokk Sunday Market'e 
uğrayın veya St Peter's Pool'da arkadaşlarınızla 
yüzerek serinleyin. ” 

- Alain, Öğrenci Hizmetleri Koordinatörü
Yukarıdaki aktiviteler örnektir ve duruma göre değişiklik gösterebilir.

Dil bilgisi Kliniği, ihtiyacınız olduğunda ekstra uygulama
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Cape Town

Cape town'da Yaşam Maliyetleri ○ EC Cape Town'da ulaşım, yemek ve eğlence ile ilgili temel masrafları karşılamak için önerilen bütçe: haftada yaklaşık €125 Euro.  

Kahve / 
kapuçino 

(Starbucks)

Bir şişe su / 
soda (0,33 

litre)

Fast Food 
karma 
menü

Yemek, 
uygun fiyatlı 

restoran

Spor kulübü 
(aylık,  

1 yetişkin)

Toplu taşıma  
(Yerel ulaşım)

Lütfen tüm maliyetlerin yalnızca ortalama olduğunu ve önceden bildirilmeksizin değiştirilebileceğini unutmayın. Kaynak: www.numbeo.com/cost-of-living.

Güney Afrika'nın 'Ana Şehri' birçok kültürü bir araya getirmektedir ve bu karışım da şehri sarmalayan manzaraya yansır. Bohem 
bölgesi olarak bilinen ve EC Cape Town'dan sadece birkaç blok ötedeki Long Street civarında gezerken farklı mutfak, gece hayatı 
ve insan harmanıyla karşılaşacaksınız.

€1.35-
€2.00

€0.50-
€1.00

€3.15-
€5.15

€6.50-
€13.00

€17.00-
€50.00

€0.65-1.40 (tek yön); 
€17,50-40,00 
(aylık geçiş kartı)

İngilizce Plus:  
Gönüllülük

Cape Town, insanları ve macerayı bir potada eriten bir metropol
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12
Derslik

12
Ortalama sınıf 
öğrenci sayısı 
(maks. 15)

180
Kapasite

10
Öğrenci 
bilgisayarı

16
Minimum yaş

Özet Bilgiler

79

%25 Suudi Arabistanlı %3 Türk

%17 Brezilyalı %3 Fransız
%10 Yemenli %2 Libyalı
%9 İsviçreli %31 Diğer (39)

    16-17,      18-20,      21-25,      26-30,      31-40,      41-50,      51+ 

2018/19 öğrenci haftaları baz alınmıştır.

Ulus Dağılımı

Yaş Dağılımı

EC Cape Town

Two Oceans
Akvaryum

Bo-Kaap Müzesi

V&A sahili

Cape Town 
Stadyumu

Clifton 
PlajlarıSignal Hill

Greenmarket Meydanı

EC Cape Town'u sevme nedenlerimiz 
“Cape Town'da, asla hayal edemeyeceğiniz 
deneyimler yaşayacaksınız. Ünlü şarap 
imalathanelerine tam günlük bir tura katılın ya da 
adrenalinizi köpekbalıkları arasına kafesle dalış 
yaparak en üst düzeye çıkarın! EC Cape Town'daki 
ücretsiz aktiviteler arasında Bo-Kaap Pazar gezisi 
ve şehrin muhteşem manzarasını görmek için 
Lion's Head zirvesine yürüyüş yer almaktadır.

Öğrencimizin en sevdiği hafta sonu etkinliği, filleri 
ve diğer egzotik hayvanları doğal ortamlarında 
görebileceğiniz 3 günlük bir safari.” 

 - Kaitlin, Öğrenci Hizmetleri Koordinatörü
Yukarıdaki aktiviteler örnektir ve duruma göre değişiklik gösterebilir.

Eğitim
Ücretsiz dil atölyeleri, dinleme ve yazma 
alıştırma seanslarını içerir. Bu seanslar da dahil 
olmak üzere ücretsiz dil atölyeleriyle kursunuza 
daha fazlasını ekleyebilirsiniz. 4 haftadan fazla 
eğitim görürseniz, Cape Town çevresindeki 
çeşitli endüstri ve şirketlerdeki staj programına 
da başvurabilirsiniz.
Genel İngilizce (20/30)
İş İngilizcesi (20 GE + 10 Özel Odak)
Şehirde İngilizce (20 GE + 10 Özel Odak)
Akademik Dönem/Yıl (20/30)
Cambridge Sınav Hazırlık (20/30)
Sınav Hazırlık IELTS (20/30)
Bire Bir

Konaklama
AİLE YANI KONAKLAMA standart , konfor 
YURT konfor  

Ve dahası...
İngilizce Plus: Safari
Staj
Gönüllü Programları

Kursa dahil
e Kayıttan itibaren EC Online erişimi
e Dönüş havaalanı transferleri   
 (kalış sürenizi kapsayacak şekilde kurs ve konaklama kaydı yapıldığı taktirde)

e Online Yerleştirme Testi
e Turuncu Halı Deneyimi
e Kurs kitapları
eEkstra dil aktiviteleri ve atölyeler
eSosyal ve kültürel program 
e Ücretsiz WiFi

Erişim
Her yerde akıllı tahta
Kütüphane
Bireysel çalışma alanı
Öğrenci salonu

Sınıf arkadaşlarınız kimler?

Çağdaş Afrika tasarımı - parlak, cesur ve dinamik  
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Melbourne

Melbourne'da Yaşam Maliyetleri ○  EC Melbourne'da ulaşım, yemek ve eğlence ile ilgili temel masrafları karşılamak için önerilen bütçe: haftada yaklaşık $250-$300 Avustralya 
Doları.  

Kahve / 
kapuçino 

(Starbucks)

Bir şişe su / 
soda (0,33 

litre)

Fast Food 
karma 
menü

Yemek, 
uygun fiyatlı 

restoran

Spor kulübü 
(aylık,  

1 yetişkin)

Toplu taşıma  
(Yerel ulaşım)

Lütfen tüm maliyetlerin yalnızca ortalama olduğunu ve önceden bildirilmeksizin değiştirilebileceğini unutmayın. Kaynak: www.numbeo.com/cost-of-living; https://www.ptv.vic.gov.au/tickets/fares/metropolitan-fares/; 
 www.taxifare.com.au. Avustralya’da yaşam maliyetleri ve öğrenci vizesi almak için gereken minimum finansal şartlar hakkında daha fazla bilgi için, lütfen şu adresi ziyaret edin: studyinaustralia.gov.au/global/live-in-

australia/living-costs

Melbourne, her köşesinde yerel kafeleri bulabileceğiniz harika bir kafe kültürüne sahip bir yemek cennetidir. Avrupa ruhunun yanı 
sıra, Avustralya'dan beklenen rahatlığın tüm cazibesine sahiptir. Charles Sturt Üniversitesi ile kampüs paylaşan EC Melbourne, 
bu canlı şehrin kalbinde yer almaktadır. 

$3.50-
$4.80

$2,00-
$3.50

$10,00-
$14.00

$12.00-
$25.00

$31.00-
$120.00

myki kartı $6,00 tam bilet 
1. Bölge $Haftada 35.00  
Bölge 1 + 2 $Haftada 50.00

Uluslararası 
bir üniversite 
kampüsünde

Şehrin kalbinde modern tesisler
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15
Sınıf ve 1 BT 
laboratuvarı

15
Ortalama sınıf 
öğrenci sayısı 
(maks. 18)

24
Öğrenci 
bilgisayarı

Özet Bilgiler

81

%21 Kolombiyalı %9 Japon
%20 Suudi Arabistanlı %3 Hintli

%13 Koreli %3 Brezilyalı
%10 Taylandlı  %21 Diğer (35)

    16-17,      18-20,      21-25,      26-30,      31-40,      41-50,      51+ 

2018/19 öğrenci haftaları baz alınmıştır.

Ulus Dağılımı

Yaş Dağılımı

EC Melbourne'ü sevme nedenlerimiz
“Brighton Plajı'na giderek Avustralya güneşinin 
tadını çıkarın ve plajı kaplayan ikonik güneşlenme 
kutularını görün. Pastaneleri, alışveriş ve gece hayatı 
mekanlarıyla ünlü St. Kilda Plajı ve Acland Street 
Village'ı ziyaret edin. Öğrencilerimiz ücretsiz tramvay 
bölgesini, Laser Tag'i severler. Ayrıca Avustralya 
tarihi ve kültürü hakkında bilgi edinmek için Anma 
Tapınağı ve Botanik Bahçeleri'ne giderler.

Hafta sonları açık hava pazarlarından spor 
oyunlarına ve festivallere kadar her zaman 
yapacak bir şeyler vardır. Sizi eğlendirecek pek çok 
alternatifiniz olacak! ” 

 - Jules, Merkez Müdürü
Yukarıdaki aktiviteler örnektir ve duruma göre değişiklik gösterebilir.

Eğitim
Çalışmakla ilgileniyorsanız ve vizeniz izin veriyorsa, 
ücretsiz iş danışmanlığı atölyelerimize katılabilir 
veya konuşmanızı, telaffuzunuzu ve daha fazlasını 
geliştirmek için diğer ücretsiz atölyelerimizi 
deneyebilirsiniz.
Genel İngilizce (20*/ 24/28) 1

Akşam Genel İngilizce (24) 1

İş İngilizcesi (20 GE + 8 Özel Odak) 1

Şehirde İngilizce (20 GE + 8 Özel Odak) 1

Sınav Hazırlık IELTS (20*/ 24/28) 2

Akşam Sınav Hazırlık IELTS (24) 2

Cambridge Sınav Hazırlık (28) 5

Yurt Dışında Dil Sömestri (24/28) 3

Akademik Amaçlı İngilizce (28) 4

Bire Bir 1

Konaklama
AİLE YANI KONAKLAMA standart 
YURT standart  

Ve dahası...
Üniversite Yolu Programı

Kursa dahil
e Online Yerleştirme Testi
e Turuncu Halı Deneyimi
e Kurs kitapları
eEkstra dil aktiviteleri ve atölyeler
eSosyal ve kültürel program 
e Ücretsiz WiFi

Erişim
BT paketi
Her yerde akıllı tahta
Öğrenci salonu 

Sınıf arkadaşlarınız kimler?

Melbourne, düzenli olarak dünyanın en yaşanılır şehri seçildi

EC English Australia Pty Limited, Embassy English adıyla Study Group 
Australia Pty Limited adına İngilizce dil kursları vermektedir, CRICOS Tedarikçi 
Kodu: 01682E. 
1 Genel İngilizce (Başlangıç - İleri Seviye) (1 ila 52 hafta arası) CRICOS Ders 
Kodu 072051D 
2 IELTS Hazırlığı (Orta ila Üst Orta) -52 hafta: CRICOS Ders Kodu 076473E 
3 Yurt Dışında Dil Dönemi (Orta Öncesi ila İleri) (1 ila 52 hafta): CRICOS Ders 
Kodu 072052C 
4 Akademik Amaçlı İngilizce (Orta Öncesi ila İleri) (10 - 40 hafta): CRICOS Ders 
Kodu 072049J 
5 Cambridge ESOL Sınav Hazırlık (Orta Öncesi ila İleri) (12 hafta). CRICOS Ders 
Kodu: 072053B
* Standart Genel İngilizce/Sınav Hazırlık programı (20), Avustralya’daki 
öğrenci vizesi sahipleri için geçerli değildir

  EC Melbourne

Deniz Yaşamı Akvaryumu

Cookes Cottage

Kraliyet Botanik Bahçeleri

Batman Parkı

Melbourne Müzesi

Marvel Stadyumu

Kütüphane
Bireysel çalışma odası
Mutfak alanı

18
Minimum yaş



82

Sidney

Sidney'de Yaşam Maliyetleri ○ EC Sidney'de ulaşım, yemek ve eğlence ile ilgili temel masrafları karşılamak için önerilen bütçe: haftada yaklaşık $350 Avustralya Doları.  

Kahve / 
kapuçino 

(Starbucks)

Bir şişe su / 
soda (0,33 

litre)

Fast Food 
karma 
menü

Yemek, 
uygun fiyatlı 

restoran

Spor kulübü 
(aylık,  

1 yetişkin)

Toplu taşıma  
(Yerel ulaşım)

İş ve Çalışma 
Atölyeleri

Lütfen tüm maliyetlerin yalnızca ortalama olduğunu ve önceden bildirilmeksizin değiştirilebileceğini unutmayın. Kaynak: www.numbeo.com/cost-of-living; www.taxifare.com.au. Avustralya’da yaşam maliyetleri ve 
öğrenci vizesi almak için gereken minimum finansal şartlar hakkında daha fazla bilgi için, lütfen şu adresi ziyaret edin: studyinaustralia.gov.au/global/live-in-australia/living-costs

Çarpıcı Sydney Opera Binası'ndan Bondi Plajı'na Sidney, muhteşem mimarisi ve rahat Aussie yaşam tarzının tadını 
çıkarabileceğiniz mekanlarla doludur! Şehir, süper kozmopolittir, ve sakinlerinin %40'ı Avustralya dışında doğmuştur. EC 
Sidney, Charles Sturt Üniversitesi kampüsünde bulunmaktadır. 

$3.50-
$4.50

$2,00-
$3.50

$9.00-
$12.00

$15.00-
$25.00

$50,00-
$100.00

$5.00 tek yön

Sidney, ikonik mimarinin bir şehri
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14
Sınıf ve 1 BT 
laboratuvarı

15
Ortalama sınıf 
öğrenci sayısı 
(maks. 18)

29
Öğrenci 
bilgisayarı

18
Minimum yaş

Özet Bilgiler

83

%22 Kolombiyalı %7 Brezilyalı

%16 Koreli %5 Taylandlı
%12 Japon %5 Suudi Arabistanlı
%8 Şilili %25 Diğer (35)

    16-17,      18-20,      21-25,      26-30,      31-40,      41-50,      51+ 

2018/19 öğrenci haftaları baz alınmıştır.

Ulus Dağılımı

Yaş Dağılımı

Harika bir ortamda etkileşimli dersler

EC Sidney'i sevme nedenlerimiz
“350 farklı türden 4.000'den fazla hayvana ev 
sahipliği yapan Taronga Hayvanat Bahçesini ziyaret 
edin veya Sealife Akvaryumu'nda bilinmeyenin 
içine dalın. Öğrencilerimiz, Sidney'in herhangi 
bir plajında barbekü yapmayı ya da Hyde Park 
Barracks Müzesi ve Yeni Güney Galler Sanat 
Galerisi'ndeki zengin tarihimizi keşfetmeyi seviyor.

Sidney'de her hafta sonu, gece pazarlarından 
festivallere, farklı bir şeyler olur. Yakındaki Mavi 
Dağlara doğru bir geziye çıkabilir ya da bir sörf 
kampını deneyebilirsiniz! ” 

 - Vanessa, Öğrenci Hizmetleri Koordinatörü
Yukarıdaki aktiviteler örnektir ve duruma göre değişiklik gösterebilir.

Eğitim
EC Sidney, meşgul olmayı seven öğrenciler için 
mükemmel olan akşam dersleri sunar. Akademik 
Amaçlı İngilizce, gelecekte İngilizce konuşulan 
bir üniversiteye girmek isteyen öğrenciler için 
harika bir seçenektir. 
Genel İngilizce (20*/ 24/28) 1

Akşam Genel İngilizce (24) 1

İş İngilizcesi (20 GE + 8 Özel Odak) 1

Şehirde İngilizce (20 GE + 8 Özel Odak) 1

Sınav Hazırlık IELTS (20*/ 24/28) 2

Cambridge Sınav Hazırlık (28) 5

Yurt Dışında Dil Sömestri
Akademik Amaçlı İngilizce (28) 4

Bire Bir 1

Konaklama
AİLE YANI KONAKLAMA standart 
YURT standart  veya 

Ve dahası...
Üniversite Yolu Programı

Kursa dahil
e Kayıttan itibaren EC Online erişimi
e Online Yerleştirme Testi
e Turuncu Halı Deneyimi
e Kurs kitapları
eEkstra dil aktiviteleri ve atölyeler
eSosyal ve kültürel program 
e Ücretsiz WiFi

Erişim
BT paketi
Her yerde akıllı tahta
Öğrenci salonu

Sınıf arkadaşlarınız kimler?

  EC Sidney

Sidney Opera Binası

Sidney Liman Köprüsü

Sidney Gözlemevi

EC English Australia Pty Limited, Embassy English adıyla Study Group 
Australia Pty Limited adına İngilizce dil kursları vermektedir, CRICOS Tedarikçi 
Kodu: 01682E. 
1 Genel İngilizce (Başlangıç - İleri Seviye) (1 ila 52 hafta arası) CRICOS Ders 
Kodu 072051D 
2 IELTS Hazırlığı (Orta ila Üst Orta) -52 hafta: CRICOS Ders Kodu 076473E 
3 Yurt Dışında Dil Dönemi (Orta Öncesi ila İleri) (1 ila 52 hafta): CRICOS Ders 
Kodu 072052C 
4 Akademik Amaçlı İngilizce (Orta Öncesi ila İleri) (10 - 40 hafta): CRICOS Ders 
Kodu 072049J 
5 Cambridge ESOL Sınav Hazırlık (Orta Öncesi ila İleri) (12 hafta). CRICOS Ders 
Kodu: 072053B
* Standart Genel İngilizce/Sınav Hazırlık programı (20), Avustralya’daki 
öğrenci vizesi sahipleri için geçerli değildir

Kütüphane 
Mutfak alanı
Açıkhava Teras
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Brisbane
Her yıl 300 gün yaz deneyimine hazır mısınız? Brisbane, Avustralya güneşi altında Queensland'in sunduğu her şeyi keşfetmeniz 
için bir kapıdır. EC Brisbane ile şehrin merkezinde, Botanik Bahçeleri'ne ve şehir merkezini çevreleyen muhteşem nehir kenarlarına 
yakın mükemmel bir konumda olacaksınız.

Seyahat Konuşma 
Kulübü

Brisbane'de Yaşam Maliyetleri ○ EC Brisbane'de ulaşım, yemek ve eğlence ile ilgili temel masrafları karşılamak için önerilen bütçe: haftada yaklaşık $300 Avustralya Doları.  

Kahve / 
kapuçino 

(Starbucks)

Bir şişe su / 
soda (0,33 

litre)

Fast Food 
karma 
menü

Yemek, 
uygun fiyatlı 

restoran

Spor kulübü 
(aylık,  

1 yetişkin)

Toplu taşıma  
(yerel QR treni)

Havası, çeşitliliği ve büyüleyici kültürü ile ünlü Brisbane

$4.00-
$5.00

$2,00-
$3.50

$10,00-
$12.50

$12.00-
$25.00

$35.00-
$80,00

Yolculuk başına  
$3.00-6.00

Lütfen tüm maliyetlerin yalnızca ortalama olduğunu ve önceden bildirilmeksizin değiştirilebileceğini unutmayın. Kaynak: www.numbeo.com/cost-of-living; www.taxifare.com.au. Avustralya’da yaşam maliyetleri ve 
öğrenci vizesi almak için gereken minimum finansal şartlar hakkında daha fazla bilgi için, lütfen şu adresi ziyaret edin: studyinaustralia.gov.au/global/live-in-australia/living-costs



85

11
Sınıf ve 1 BT 
laboratuvarı

15
Ortalama sınıf 
öğrenci sayısı 
(maks. 18)

Seyahat Sohbeti kulübünde bir sonraki geziyi planlama

EC Brisbane'i sevme nedenlerimiz 
“Brisbane harika bir ruha sahip havalı bir şehirdir 
ve öğrencilerimiz hareketli Southbank'ta barbekü 
yapmayı veya şehrin muhteşem manzarasını 
görmek için Mount Coot-tha'ya tırmanmayı 
sever. Doğaseverler, dünyanın en büyük koala 
tapınağındaki koalaları kucaklayabilir veya 'Timsah 
Avcısı' Steve Irwin tarafından kurulan Avustralya 
Hayvanat Bahçesi'ne günlük bir gezi yapabilir.

Hafta sonu, vahşi Stradbroke Adası'na bir gezi 
yapın ya da sadece kısa bir mesafede olan Movie 
World'de gezintiye çıkın. ” 

- Sarah, Öğrenci Hizmetleri Koordinatörü
Yukarıdaki aktiviteler örnektir ve duruma göre değişiklik gösterebilir.

Özet Bilgiler

85

%24 Kolombiyalı %6 Taylandlı
%17 Koreli %5 Suudi Arabistanlı
%15 Brezilyalı  %3 Şilili
%10 Japon %20 Diğer (21)

    16-17,      18-20,      21-25,      26-30,      31-40,      41-50,      51+ 

2018/19 öğrenci haftaları baz alınmıştır.

Ulus Dağılımı

Yaş Dağılımı

Eğitim
Öğreniminizi artırmak için ücretsiz dil atölyeleri 
sunuyoruz: Her seansta konusu değişen ücretsiz 
Konuşma Kulübümüz, konuşma becerilerinizi 
pratik bir ortamda kullanmanıza olanak tanırken, 
haftalık Film Kulübümüz dile hakimiyetinizi 
artırır.
Genel İngilizce (20*/ 24/28) 1

Akşam Genel İngilizce (24) 1

İş İngilizcesi (20 GE + 8 Özel Odak) 1

Şehirde İngilizce (20 GE + 8 Özel Odak) 1

Sınav Hazırlık IELTS (20*/ 24/28) 2

 Yurt Dışında Dil Sömestri
Akademik Amaçlı İngilizce (28) 4

Bire Bir 1

Konaklama
AİLE YANI KONAKLAMA standart 
YURT standart , konfor 

Ve dahası...
Üniversite Yolu Programı

Kursa dahil
e Kayıttan itibaren EC Online erişimi
e Online Yerleştirme Testi
e Turuncu Halı Deneyimi
e Kurs kitapları
eEkstra dil aktiviteleri ve atölyeler
e Sosyal ve kültürel program
e Ücretsiz WiFi

Erişim
BT paketi
Her yerde akıllı tahta
Öğrenci salonu

Sınıf arkadaşlarınız kimler?

EC English Australia Pty Limited, Embassy English adıyla Study Group 
Australia Pty Limited adına İngilizce dil kursları vermektedir, CRICOS Tedarikçi 
Kodu: 01682E.
1 Genel İngilizce (Başlangıç - İleri Seviye) (1 ila 52 hafta arası) CRICOS Ders 
Kodu 072051D 
2 IELTS Hazırlık (Orta ila Üst Orta) -52 hafta: CRICOS Ders Kodu 076473E
3 Yurt Dışında Dil Dönemi (Orta Öncesi ila İleri) (1 ila 52 hafta): CRICOS Ders 
Kodu 072052C
4 Akademik Amaçlı İngilizce (Orta Öncesi ila İleri) (10 - 40 hafta): CRICOS Ders 
Kodu 072049J
* Standart Genel İngilizce/Sınav Hazırlık programı (20), Avustralya’daki 
öğrenci vizesi sahipleri için geçerli değildir

 EC Brisbane

South Bank Parkları

Streets Plajı

Mowbray Parkı

Mutfak alanı
Bireysel çalışma alanı

25
Öğrenci 
bilgisayarı

18
Minimum yaş
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Surfers Paradise, Coolangatta Plajı'ndan Altın Sahil

Gold Coast

Gold Coast'da Yaşam Maliyetleri ○ EC Gold Coast'da ulaşım, yemek ve eğlence ile ilgili temel masrafları karşılamak için önerilen bütçe: haftada yaklaşık $300 Avustralya Doları. 

Kahve / 
kapuçino 

(Starbucks)

Bir şişe su / 
soda (0,33 

litre)

Fast Food 
karma 
menü

Yemek, 
uygun fiyatlı 

restoran

Spor kulübü 
(aylık,  

1 yetişkin)

Toplu taşıma  
(otobüs)

Sörf, plajlar ve gece hayatı... Sörf cennetinden daha ne isteyebilirsiniz ki? Gold Coast, Avustralya'nın doğu kıyısında, 
kilometrelerce kumlu plajlarla çevrili ışıltılı bir mücevher. EC Gold Coast'a 3 dakikalık yürüme mesafesindeki ana plajda, tüm yıl 
boyunca güneşin tadını çıkarma şansına sahip olacaksınız. 

dakikalık yürüme 
mesafesinde sahil

3

$4.00-
$5.00

$2,00-
$4.00

$8.50-
$12.00

$14.00-
$28.00

$50,00-
$100.00

$4.00

Lütfen tüm maliyetlerin yalnızca ortalama olduğunu ve önceden bildirilmeksizin değiştirilebileceğini unutmayın. Kaynak: www.numbeo.com/cost-of-living; www.taxifare.com.au. Avustralya’da yaşam maliyetleri ve 
öğrenci vizesi almak için gereken minimum finansal şartlar hakkında daha fazla bilgi için, lütfen aşağıdaki adresi ziyaret edin: studyinaustralia.gov.au/global/live-in-australia/living-costs
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Rahat, plaj havasında öğrenci salonu

5
Derslik 

15
Ortalama sınıf 
öğrenci sayısı 
(maks. 18)

Özet Bilgiler

87

%23 Brezilyalı %8 İspanyol
%20 Japon %7 Şilili
%12 Koreli  %4 Suudi Arabistanlı
%9 Kolombiyalı %17 Diğer (13)

    16-17,      18-20,      21-25,      26-30,      31-40,      41-50,      51+ 

2018/19 öğrenci haftaları baz alınmıştır.

Ulus Dağılımı

Yaş Dağılımı

EC Gold Coast'u sevme nedenlerimiz 
“Gold Coast tamamen açıkhava hayatını kapsar. 
Öğrencilerimiz arasında, güneşin tadını çıkarmak 
ve arkadaş edinmek için kusursuz olan ve her ay 
düzenlediğimiz plaj voleybolu ve barbekü popülerdir. 
Skypoint Observation Deck'ten şehrin muhteşem 
manzarasını görebilir, Currumbin Doğal Yaşam 
Korunağı'ndaki koalaları kucaklayabilirsiniz. Ayrıca 
buradayken biraz sörf dersi almayı da unutmayın!

Hafta sonları göz alıcı Whitsunday Adaları'na 
gidebilir veya Byron Körfezi'nde paraşütle atlayarak 
gerçek adrenalini deneyimleyebilirsiniz.” 

 - Margaret, Öğrenci Hizmetleri Koordinatörü
Yukarıdaki aktiviteler örnektir ve duruma göre değişiklik gösterebilir.

Eğitim
Sınıf arkadaşlarınızla konuşma pratiği 
yapabileceğiniz Konuşma Kulübü gibi ücretsiz 
dil atölyelerimizden yararlanın ya da Mesleki 
Öneriler atölyemizle iş aramaya şimdiden 
başlayın.
Genel İngilizce (20*/ 24/28) 1 

İş İngilizcesi (20 GE + 8 Özel Odak) 1

Sınav Hazırlık IELTS (20*/ 24/28) 2

 Yurt Dışında Dil Sömestri

Konaklama
AİLE YANI KONAKLAMA standart 
YURT standart  , konfor 

Kursa dahil
e Kayıttan itibaren EC Online erişimi
e Online Yerleştirme Testi
e Turuncu Halı Deneyimi
e Kurs kitapları
eEkstra dil aktiviteleri ve atölyeler
e Sosyal ve kültürel program
e Ücretsiz WiFi

Erişim
BT paketi
Her yerde akıllı tahta
Öğrenci salonu
Mutfak alanı
Bireysel çalışma alanı
Öğrenci ortak odası

Sınıf arkadaşlarınız kimler?

EC English Australia Pty Limited, Embassy English adıyla Study Group 
Australia Pty Limited adına İngilizce dil kursları vermektedir, CRICOS Tedarikçi 
Kodu: 01682E.
1 Genel İngilizce (Başlangıç - İleri Seviye) (1 ila 52 hafta arası) CRICOS Ders 
Kodu 072051D.
2 IELTS Hazırlık (Orta ila Üst Orta) -52 hafta: CRICOS Ders Kodu 076473E
3 Yurt Dışında Dil Dönemi (Orta Öncesi ila İleri) (1 ila 52 hafta): CRICOS Ders 
Kodu 072052C
* Standart Genel İngilizce/Sınav Hazırlık programı (20), Avustralya’daki 
öğrenci vizesi sahipleri için geçerli değildir

  EC Gold Coast

Skypoint Gözlem Güvertesi

Sörfçü Cenneti Esplanade

Ripley'nin 'Believe It or 
Not!  Sörfçü Cenneti

Infinity Attraction

18
Öğrenci 
bilgisayarı

18
Minimum yaş
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Auckland
Hareketli bir şehrin ana caddesinden 2 dakikalık mesafede okurken, daha önce hiç görmediğiniz inanılmaz güzellikteki doğanın 
tadını çıkarmaya hazır olun. EC Auckland, yakın zamanda yenilenmiş olup, tropikal sanat eserleri ve yüksek teknoloji derslikleriyle 
harika bir vahadır.

Auckland'da Yaşam Maliyetleri ○ EC Auckland'da ulaşım, yemek ve eğlence ile ilgili temel masrafları karşılamak için önerilen bütçe: haftada yaklaşık $150 Yeni Zelanda Doları.

Kahve / 
kapuçino 

(Starbucks)

Bir şişe su / 
soda (0,33 

litre)

Fast Food 
karma 
menü

Yemek, 
uygun fiyatlı 

restoran

Spor kulübü 
(aylık,  

1 yetişkin)

Toplu taşıma  
(Yerel ulaşım)

Lütfen tüm maliyetlerin yalnızca ortalama olduğunu ve önceden bildirilmeksizin değiştirilebileceğini unutmayın. Kaynak: www.numbeo.com/cost-of-living.

EC Auckland, okulun bir aile gibi hissedildiği yer

Mükemmel öğrenci 
ortamı

$4.00-
$5.00

$1,50-
$3.50

$10,00-
$12.00

$12.00-
$22.00

$40.00-
$119,00

$5.00 tek yön
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8
Derslik

13
Ortalama sınıf 
öğrenci sayısı 
(maks. 16)

25
Öğrenci 
bilgisayarı

EC Auckland'ı sevme nedenlerimiz 
“Yemyeşil alanlar ve muhteşem plajlardan birinci 
sınıf şarap imalathaneleri ve şehir hayatına kadar 
Auckland, her şeye sahiptir. Öğrencilerimizin 
favorileri, parlayan solucan mağaralarını ziyaret 
etmekten Rangitoto yanardağını keşfetmeye 
kadar sürekli düzenlenen çok çeşitli Cuma 
aktivitelerimizdir.

Piha plajının kara kumlarını veya Coromandel 
Yarımadası'ndaki inanılmaz doğayı görmek için 
hafta sonu gezisine çıkabilirsiniz. Goat Island 
Marine Reserve'de rüya gibi dalışın ve şnorkelle 
yüzmenin tadını çıkarmayı unutmayın! ” 

 - Rebecca, Merkez Müdürü
Yukarıdaki aktiviteler örnektir ve duruma göre değişiklik gösterebilir.

Özet Bilgiler

89

%21 Kolombiyalı %10 Brezilyalı
%20 Japon %3 Suudi Arabistanlı
%17 Koreli %3 Meksikalı 
%16 Taylandlı  %10 Diğer (18)

    16-17,      18-20,      21-25,      26-30,      31-40,      41-50,      51+ 

2018/19 öğrenci haftaları baz alınmıştır.

Ulus Dağılımı

Yaş Dağılımı

Eğitim
Auckland'dayken eğitiminize gerçek anlamda 
odaklanmak için, süper popüler çalışma ve 
konuşma kulüplerimize katılın, arkadaşlarınızla 
iletişim becerilerinizi daha da güçlendirin. 
Genel İngilizce (20 1/ 24 2/ 28 2) 
İş İngilizcesi (20 GE + 8 Özel Odak) 2

Şehirde İngilizce (20 GE + 8 Özel Odak) 2

Sınav Hazırlık IELTS (20 1/ 24 2/ 28 2) 
 Yurt Dışında Dil Sömestri (24/28) 2

Bire Bir 1

Konaklama
AİLE YANI KONAKLAMA standart 
YURT standart 

Kursa dahil
e Kayıttan itibaren EC Online erişimi
e Online Yerleştirme Testi
e Turuncu Halı Deneyimi
e Kurs kitapları
eEkstra dil aktiviteleri ve atölyeler
eSosyal ve kültürel program 
e Ücretsiz WiFi

Erişim
BT paketi
Her yerde akıllı tahta
Kütüphane
Mutfak alanı
Öğrenci salonu

Sınıf arkadaşlarınız kimler?Göz alıcı Pilha Plajı'nı da içeren hafta sonu turları

EC English (Yeni Zelanda) Limited, Study Group NZ Limited adına Embassy 
English olarak İngilizce dil kursları vermektedir. Eğitim organizasyonu 
numarası: 7459
1 Standart Kurs (Genel İngilizce 1)
2 Yoğun Kurs (Genel İngilizce 2)

  EC Auckland

Sky Tower

Silo Parkı

Viyadük Manzarası

Aeota Meydanı

16**

Minimum yaş
** 18 yaşın altındaki öğrenciler sadece turist vizesiyle kabul edilir
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Geri Verme
Kurumsal Sosyal Sorumluluk (CSR), EC dünyasındaki yaşamın önemli 
bir parçasıdır. İnanıyoruz ki, bize kucak açan ve EC'nin uluslararası 
platformda bugünkü durumuna gelmesine yardımcı olan topluluklarla 
aktif olarak iç içe olmak bizim görevimizdir. Bağış politikamız, küresel 
ve yerel kampanyalar için personelimiz tarafından belirli bir limit 
çerçevesinde para toplanmasına ve merkezlerimizin kendi seçtikleri 
hayır kurumları için yerel topluluk projelerine aktif bir şekilde 
katılmalarına olanak sağlar.

Çevresel temizlik, gönüllülük ve yerel hayır kurumları için bağış toplama 
gibi okul girişimlerinden, Birleşmiş Dünya Okulları (UWS) ile olan 
ortaklaşa çalışmalarımızla dünyanın en fakir bölgelerinde okul inşa 
etme gibi çok daha büyük projelere geri dönüşüm sağlamak EC'nin 
kalpten arzusudur.

Birleşik Dünya Okulları Ortaklığı

EC, 2016'dan bu yana, dünyanın en fakir çocuklarına eğitim ulaştıran bir 
yardım kuruluşu olan United World Schools ile devam eden bir ortaklığa 
sahiptir. Bugüne kadar, Kamboçya'nın kuzeyinde, Laos sınırından çok 
uzak olmayan 2 okul için kuruluş ve sürekli destek için fon sağladık.

Topluluklara okullar sağlanması yalnızca bir başlangıçtır. UWS ve EC, 
bu halkların çocuklarına eğitim sunarak diğer türlü imkanları sınırlı 
olabilecek insanlara fırsatlar yaratmaktadırlar.

Bu ortaklığın ayrılmaz bir unsuru, EC ile sponsor olduğumuz okullar 
arasındaki ilişkiyi geliştirmektir. Şubat 2017’de, Kamboçya’daki Ban 
Houy’a bir EC gönüllü ekibi gönderdik. Yine, 2019'da, iki hafta boyunca 
11 kişilik bir diğer ekip gönderdik. Böylece ekiplerimiz Ban Houy okulunu 
ve diğer ikinci okul, Don Lo'yu ziyaret edebildiler.

“Kamboçyalılar, ilk başta içine kapalı, ama hem 
alçakgönüllü hem de bulaşıcı olan bir neşeye 
ve dürüstlüğe sahip harika insanlar. Çocuklar, 
halkın kendisi ve UWS ekibi kendilerini yardıma 
adamışlar ve cömertlikleri inanılmazdır. Gerek 
halk tarafından verilen hediyeler olsun, gerekse 
UWS takımının harcadığı zaman ve ilgi olsun, 
fedakarlık ruhu en karmaşık dil sorunu yaşanan 
noktada bile kendini belli ediyor.” 

- Louise Osmond, EC Merkez
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Ayrıca iki UWS ekip üyesine altı haftalık bir EC Brighton İngilizce eğitimi 
için sponsor olarak, Kamboçya'yı EC'ye getirdik. Ekip üyeleri eğitim 
sürecinden keyif aldılar ve Kamboçya'daki yerel öğretmenler için bazı 
yeni fikirler almakla kalmayıp, aynı zamanda gönüllülerle İngilizce 
konuşabilme becerilerini geliştirdiler.

Bu girişim EC için oldukça önemlidir ve biz dünya çocuklarına 
eğitim sunmak üzere yardım etmeye devam etmek istiyoruz. Bir kez 
daha söz verdik ki EC ile rezervasyon yapan her öğrenci için, tıpkı 
Kamboçya'daki EC gibi CSR inisiyatiflerimize 1 Euro (1 €) bağışta 
bulunacağız. Amacımız, daha fazla okul kurmak ve daha fazla çocuğun 
eğitim hayallerini gerçekleştirmesine ve kendi seslerini bulmalarına 
yardımcı olmak için UWS gibi dinamik kuruluşlarla çalışmaya devam 
etmektir.

“Çocuklar çok bağlı ve odaklıydılar. Hiçbir şey yeteneklerinin 
dışında değildi; hiç ara vermeden bir saat boyunca 
çalışabilirlerdi. Odak noktamızda ilgimizi dağıtacak pek çok 
şeye sahip çılgın yaşam tarzımızın olumsuz etkisini apaçık 
gösteren bir konsantrasyon seviyesine sahiplerdi.” 

- Louise Osmond, EC Merkez
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Öğrenci 
Sigortası 
Bizimle yolculuk ederken ve okurken kendinizi 
güvende hissedebilmeniz için güvenilir 
sigorta sağlayıcıları ile özel sigorta poliçeleri 
oluşturduk.

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

Kayıt işlemi son derece kolaydır ve kursunuzu 
ayırtırken EC üzerinden yapılabilir. Poliçe 
bilgilerinizi kursa başlamadan önce teslim 
alacaksınız, ve vize başvurusu için gerekli olan 
tüm ayrıntılı bilgiler ayrıca size gönderilecektir. 

Kapsama düzeyleri hakkında bilgi için, lütfen 
EC temsilcinizle konuşun veya www.ecenglish.
com adresini ziyaret ediniz. 

Seçtiğiniz ülkeye bağlı olarak, EC’nin sigorta 
seçeneğini almamayı tercih etseniz bile, 
sigorta kapsamı için bazı gereklilikler kanunen 
istenmektedir. Çoğu durumda vize almak ve 
seçtiğiniz varış noktasında eğitim görebilmek 
için özel sağlık sigortası yaptırmalısınız. 

AVUSTRALYA 

Uluslararası bir öğrenci olarak, Avustralya’da 
kaldığınız süre boyunca Yurt Dışı Öğrenci 
Sağlık Sigortası’nın (OSHC) olması öğrenci 
vizenizin şartıdır.

YENİ ZELANDA

Yeni Zelanda'da okuyan bütün uluslararası 
öğrencilerin, 'Code of Practice for the 
Pastoral Care of International Students'a 
göre, eğitimleri süresince medikal, seyahat ve 
diğer sigorta türlerine sahip olmaları gerekir. 

Daha fazla ayrıntı ve Şartlar ve Koşullar için 
lütfen şu adresi ziyaret edin: www.guard.me,  
www.oshcallianzassistance.com.au veya 
www.insurancesafenz.com/studentsafe,  
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Sonraki 
Adımlar
Keşfedin
Size yol gösterdik ve şimdi yapmanız gereken 
tek şey harekete geçmek! Bizimle kurs 
rezervasyonunuzu yapın ve yurt dışında 
İngilizce okurken kendi sesinizi bulun! 

Bizimle İletişime Geçin
Güvenilir temsilci acentemizden biriyle 
iletişime geçebilir, bize bir e-posta yazabilir, 
web sitemizdeki Bize Ulaşın formunu 
doldurabilir veya sosyal medya aracılığıyla 
bize ulaşabilirsiniz. Sizinle konuşmaktan ve 
seyahatinize başlamanıza yardımcı olmaktan 
her zaman mutlu olacağız.

Bizi Takip Edin
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