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32Hoş geldiniz

Partnerimiz olan üniversiteler

İngilizcenizi ilerletmenin pek çok yolu var: dünyanın en 
iyi üniversitelerinden bazılarında eğitim fırsatları, kendi 
ülkenizde daha yetkin öğrenim olanakları ve seyahat ederek 
dünyanın her yerinden arkadaşlar edinme özgürlüğü. 

Öte yandan; İngilizcenin kurallarına vâkıf olmak bir 
şey, onu amaçlarınıza ulaşmanızı sağlayacak şekilde 
kullanabileceğinizi hissedecek düzeye gelmek ise bambaşka.  
Gerçekten akıcı bir biçimde İngilizce konuşma becerisi, 
yalnızca dil bilgisi ve kelime dağarcığından fazlasını, İngilizce 
yaşamayı bilmeyi gerektirir. Bunu da ancak nüansları 
yakalama, değişen referans çerçevelerine uyum sağlama 
kabiliyetini ve her ortamda kendinizi yaratıcı bir şekilde ifade 
edecek güveni kazandığınızda elde etmiş olursunuz. 

İşte bu nedenle, sizi gerçek bir Amerikan üniversitesinde 
tanıştırmak üzere tasarlanmış olan Kaplan’ın University 
Experience Year programını oluşturduk. Bu program 
sayesinde; ileri düzeyde akıcı İngilizce konuşma becerileri 
geliştirmenin yanı sıra eleştirel ve analitik düşünme 
becerilerinizi güçlendirecek, eğitim ve öğretimin tümüyle 
İngilizce yapıldığı akademik ortamda derinlikli bir gerçek 
yaşam deneyimi yaşayacak ve üç prestijli Amerikan 
kurumunun birinden, burada eğitim görmüş olduğunuza 
dair değerli akademik referanslar elde etmiş olacaksınız.  

Bir University Experience Year programının ardından, 
hedeflerinize ulaşmaya hazır olmanın ötesine geçecek, 
onlara erişme yolunda kayda değer bir mesafeyi çoktan  
kat etmiş olacaksınız. 

Kaplan, 80 yıldır öğrencilerin potansiyellerini gerçekleştirme-
lerine yardımcı oluyor. Size bu öğrencilerden biri olmanın ne 
anlama geldiğini göstermeyi dört gözle bekliyoruz. 
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Bir Amerikan üniversitesinde eğitim görmek dendiğinde 
zihninizde nasıl bir resim beliriyor? Yeni fikirler kazanıp 
üretmenizi sağlayan dersler mi, dünyaya bakış açınızı 
değiştiren tartışmalar mı; yoksa gece boyu süren sohbetler 
mi? Yaşayacağınız eğlenceli anları mı düşünüyorsunuz, 
kuracağınız arkadaşlıkları mı, yoksa kariyerinizde yeni kapılar 
açacak ihtimalleri mi?   

Akıcı bir İngilizce ile neleri elde edebilirsiniz?  
Yurtdışında çeşitli fırsatlar mı kovalayabilirsiniz, kendi 
ülkenizde yüksek mevkilere mi gelebilirsiniz, yoksa her 
zaman iletişim kuracak birilerini bulabileceğinizi bilerek  
zevk amaçlı seyahatlere mi çıkabilirsiniz?  

Bütün bunlar birer hayal olarak kalmaya mahkum değil. 
Bir University Experience Year programı ile hayallerinizi 
gerçekleştirin. Aynı anda hem akıcı biçimde İngilizce öğrenin 
hem de bir Amerikan üniversitesinden bir lisans derecesi 
elde etmenize katkıda bulunacak krediler kazanın.  

   Başarınızı ikiye katlayın   

İlk döneminizi, İngilizce becerilerinizi geliştirerek 
geçireceksiniz. Ardından, bir yandan akıcı konuşma 
becerilerinizi, İngilizcenin inceliklerine ilişkin bilginizi 
artırarak ilerletirken bir yandan da Kuzey Amerika'daki 
prestijli partner üniversitelerimizden biri bünyesinde sunulan 
harika lisans programı derslerinden biri üzerinde eğitim 
göreceksiniz. Diğer benzer İngilizce okullarının aksine, 
Kaplan University Experience Year programı için  I-20 vizesine 
yalnızca bir kez başvurmanız gerekecek.

   Tümüyle İngilizce konuşulan bir  
 ortamda dil öğrenmenin gücü   

Bir dil çevrenizde sürekli olarak kullanılırsa o dili daha hızlı 
özümseyebilirsiniz. Bir yerel topluluğun içinde yaşarken 
elde edeceğiniz faydalar daha da derinleşir. Partner 
üniversitelerimizde, gündelik hedeflerinize ulaşmak için yeni 
İngilizce becerilerinizi kullanarak Amerikalı öğrencilerle bir 
arada eğitim görürken; kalıcı bir güven ve bağımsızlık duygusu 
kazanacak, kendinize ve becerilerinize olan inancınızın her 
geçen gün daha  da artıp sağlamlaştığına tanıklık edeceksiniz. 
Bir University Experience programını tamamladıktan sonra, 
dünyanın karşısına çıkmaya hazır hale geleceksiniz. 

   Uzman dil eğitimi   

Kaplan'ın Akademik İngilizce dersleri, yabancı öğrencilerin, 
tümüyle İngilizce konuşulan bir dünyada dil öğrenmelerine 
ve kendilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Başarıyla 
İngilizce makaleler yazabilmek, tartışmalara katılabilmek 
ve sunumlar yapabilmek için ihtiyacınız olan ileri akıcılık 
düzeyine erişmenize yardımcı olacağız. 
 
 

   Aktarılabilir krediler   

Bir University Experience Year programı seçerek yalnızca 
İngilizce başarı düzeyinizi ispatlayacak bir Kaplan sertifikası 
(dünya çapında birçok üniversite nezdinde TOEFL puanı 
yerine kabul edilmektedir) elde etmekle kalmayacak, aynı 
zamanda birinci sınıf bir ABD üniversitesinden, ileride 
ABD'de bulunan bir yüksek öğrenim kurumuna yapacağınız 
başvuruyu desteklemekte kullanabileceğiniz 3-6 kredi de 
elde etmiş olacaksınız.  

   Üç prestijli partner kurum.  
Üç unutulmaz konum   

Her biri, devam edeceğiniz Kaplan İngilizce okuluna yakın 
konumda bulunan, üç son derece saygın ABD kurumundan 
birinde heyecan verici lisans derslerinden birini seçin. 
New York'un tam merkezinde mi, yoksa Santa Barbara 
plajlarının hemen yakınında mı eğitim görmek istersiniz? 
Yaşayan bir tarihi hemen her an, her yerde soluyabileceğiniz 
Washington D.C.'de mi?

Karşınızda Kaplan’ın University Experience Year Programı



Kaplan’ın University Experience Year Programı

Ara tatilKurs başlangıç tarihleri 

Kaplan International İngilizce Sömestir Programıİngilizce Hazırlık Dersleri* Kaplan International İngilizce Sömestir Programı

Kredili ders

En az orta seviye İngilizce yetkinliği koşulu
Kaplan'ın University Experience Year programına kaydolabilmeniz için, en az 
Orta Seviye İngilizce yetkinliğine sahip olmanız gerekmektedir. Öğrenciler, 
başlangıç öncesinde İngilizce seviyelerinin tespiti amacıyla bir sınava tâbi 
tutulacaktır. Bu akıcılık seviyesine sahip değilseniz, ilk yarıyılınıza başlamadan 
önce bir İngilizce hazırlık dersleri paketine katılmayı düşününüz. Daha fazla 
bilgi için bir Kaplan Danışmanı ile görüşün.

Son başvuru 
tarihi
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University Experience Year, bir ara tatil ile birlikte 32 eğitim-öğretim haftasından oluşur.

80 TOEFL PUANI
Kaplan University Experience Year programının sağladığı avantajlardan biri 
de, programda öğrenim gören öğrencilerimizin İngilizce seviyelerine partner 
okullarımız nezdinde denklik tanınmasıdır. Bu da, başvuru sürecinizde ayrıca 
TOEFL sınavına girmek zorunda olmayacağınız anlamına gelir. 

* gerektiği hallerde

** Gerçek tarihler partner kurumlarımıza bağlı olarak belirlenecektir. 

Yoğun İngilizce eğitimiyle geçireceğiniz bir yarıyılın ardından, TOEFL 
80 seviyesine eş değer olmak üzere, lisans programı derslerinize 
başlamak için gerekli İngilizce yeterlilik seviyesine ulaşmış olacaksınız.  
Oryantasyon ve akademik hazırlığın yanı sıra, tercih edeceğiniz üniversite 
ortağımız bünyesinde lisans derslerine kaydolmak üzere resmi başvuru 
sürecinizin tamamlanmasına ilişkin olarak özel tasarlanmış destek ve 
rehberlik de alacaksınız. 

İkinci yarıyılınız süresince; bir yandan Kaplan bünyesinde bir yandan 
akıcı konuşma becerilerinizi, İngilizcenin inceliklerine ilişkin bilginizi 
artırarak ilerletirken bir yandan da başvurduğunuz üniversitenin extension 

school (açık öğretim) programı dâhilinde, Amerikalı öğrencilerle bir arada 
kredili derslere devam etme fırsatına sahip olacaksınız. 



Ücretler ve mali konular 

Kaplan'ın University Experience Year programı size birinci 
sınıf bir İngilizce eğitiminin yanı sıra talep ve ihtiyaçlarınıza 
özel olarak tasarlanmış bir kayıt süreci desteği ile akademik 
destek sunar. Siz, kursumuz dâhilinde İngilizce öğrenirken 
ve seçtiğiniz partner üniversitemizin kredili derslerine kayıt 
süreciniz boyunca, biz Amerika'da üniversite deneyimini 
hiçbir sorun ve zahmetle karşılaşmadan yürütmenize 
yardımcı olacağız.  
 
Size, spesifik olarak, şu hizmetleri sunacağız:

• İki Yarıyıllık Kaplan Yoğun İngilizce kursu

• Seviye Atlama Garantimiz ile her on haftada bir, İngilizce 
yetkinliğinizin bir seviye yükseleceğine söz veriyoruz

• K+ öğretim metodolojisine tam erişim

• Kaplan'ın uyarlanabilir değerlendirme testi KITE ile 
düzenli İngilizce yeterlilik testleri. Bu sayede kredili 
derslere giriş için TOEFL sınavına girmeniz gerekmeyecek; 
zamandan ve paradan tasarruf edeceksiniz

• Kaplan ve seçmiş olduğunuz partner kurum nezdinde, şehirde 
geçireceğiniz ilk yarıyıl boyunca oryantasyon oturumları

• Bir partner kurum nezdinde seçmiş olduğunuz kursa 
yönelik olarak, ilk yarıyıl boyunca on beş saatlik Kabul 
danışmanlık oturumları

• İkinci yarıyılınız boyunca bir dizi İngilizce kursu seçeneği 
(Yeterlilik İngilizcesine yönelik çalışmalar, TOEFL ya da 
iGrad sınavlarına yönelik hazırlık dersleri, Akademik 
amaçlı İngilizce dersleri)

• Kurs çalışmalarınızda size yardımcı olacak, otuz saatlik 
Akademik destek oturumları

• Aldığınız İngilizce derse ilişkin bir Kaplan sertifikası

• Partner üniversite tarafından düzenlenecek not dökümü 
belgesi  

Kaplan University Experience Year programı içerisindeki tüm 
hizmetler, 14.999$'lık standart ücretimize dâhildir. Kredili 
derslerinizin bedeli, sizin için en uygun dersler üzerinde 
karar verdikten sonra, başvuru destek oturumlarınızda 
belirlenecektir. I-20 talebinizin gecikme olmaksızın işleme 
konabilmesi için, 12 ay boyunca öğrenim ücretlerinizi, sigorta 
ve geçim giderlerinizi karşılayacak mali kaynaklara sahip 
olduğunuzu kanıtlayan belgeler sunmanız gerekecektir.

University Experience Year programımız size standart bir İngilizce kursundan çok daha fazlasını sunar. İngilizce yeterliliğinizi 
arttırmanın yanı sıra, ekibimizle birlikte gerçekleştirilecek ek seanslardan, başvuru süreciniz boyunca sağlanacak desteklerden  
ve bir ABD üniversite kampüsündeki yaşama hazırlanmanıza yönelik olarak sunulacak yardımlardan faydalanırsınız.  
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Basitleştirilmiş kabul süreci

Kaplan University deneyimi; tercih edeceğiniz alanda ileri 
düzeyde beceriler ve bilgi birikimi elde edip kıymetli akademik 
referanslar edinirken, bir Amerikan üniversitesindeki yaşama 
uyum sağlayabilmenizin harika bir yoludur.

Bizim aracılığımızla kayıt yaptırarak, karmaşık ve zahmetli 
kabul işlemleriyle uğraşmanıza gerek kalmaksızın, 
Amerika'nın en iyi üniversitelerinden birinde birinci sınıf bir 
eğitim alabilirsiniz. Böylelikle; üniversite kabul ekipleriyle 
tesis etmiş olduğumuz ilişkilerin sağladığı avantajlar 
sayesinde, ek dil sınavlarına girmeniz gerekmez. 

Üniversite not dökümü belgeniz

University Experience Year programınızı tamamladığınızda, 
size Kaplan sertifikanızın yanı sıra partner 
üniversitelerimizden biri tarafından bir not dökümü 
belgesi verilecektir. Üniversite not dökümü belgesi; 
aldığınız derslerin, notlarınızın ve kazanmış olduğunuz 
kredi saat sayısının yer aldığı bir belgedir. Bir ABD eğitim 
kurumunda lisans eğitimi görmeyi planlıyorsanız, not 
dökümü belgenizden gerek başvurunuzu desteklemek 
üzere yararlanabilir gerekse de bu belge sayesinde, 
edinmiş olduğunuz kredilerin lisans eğitiminiz kapsamında 
sayılmasını sağlayabilirsiniz.  
 
İster gelecekte yapacağınız iş başvurularında ister ABD'de 
ya da kendi ülkenizde almayı planladığınız üniversite 
eğitimi kapsamında olsun; not dökümü belgenizden gerek 
başvurunuzu desteklemek üzere yararlanabilir gerekse 
de bu belge sayesinde, edinmiş olduğunuz kredilerin 
lisans eğitiminiz kapsamında sayılmasını sağlayabilir ya 

Partnerlerimizin kurslarından neler beklemelisiniz

İkinci yarıyılınızda, bir yandan Kaplan'da ileri seviye İngilizce derslerinizi sürdürürken bir yandan 
da partner kurumumuzda kredili derslerinize devam edeceksiniz.

da bizim bünyemizde gördüğünüz eğitim sırasında edinmiş 
olduğunuz birikimin bir belgesi olarak not dökümü belgenizi 
kullanabilirsiniz.

Kayıt gereklilikleri
University Experience Year programınıza başlamak için Orta 
Seviye İngilizce yetkinliğine ulaşmış ya da benzer bir sınavda 
eşdeğer bir not almış olmanız gerekmektedir. İleri seviyeye 
kabul edildikten sonra, tercih ettiğiniz kurumda öğrenim 
görebileceksiniz. 

İngilizce seviyeniz, University Experience Year başlangıcında 
Orta Seviye değilse, İngilizce hazırlık derslerine katılmanız 
gerekecektir. Kaplan danışmanınız bu konuda size yardımcı 
olabilir. 
 
Kredili ders ücretleri, kredi başına 281$ ile 1.690$ arasında 
değişmektedir. Bu tutar, partner üniversite ve ders kontenjanı 
ile ilgili kuruma özgü ilâve ücretlere bağlı olarak değişiklik arz 
edebilir.

Yoğun İngilizce Eğitimi* 
İngilizce akıcılık düzeyinizin, gerekli olan TOEFL 80 seviyesine erişecek şekilde 
geliştirilmesine yönelik İngilizce dersleri
 
Oryantasyon 

Daha üniversitedeki derslerinize başlamadan, üniversite yaşamına aşina hale 
gelmenize yardımcı olacağız. İlk yarıyılınız süresince verilecek oryantasyon 
şunları içerecektir:  

• Seçeneğiniz kurumda bir kampüs turu 
• Yaya olarak bir şehir turu 
• ABD sınıf deneyimi hakkında grup seminerleri 

Kabul danışmanlık oturumları 
(her yarıyıl için 30 saat / haftada 2 saat) 
 
Kredili ders seçme ve extension school (açık öğretim) programınıza kayıt 
süreciniz boyunca size yardımcı olacak bireysel rehberlik Sağlanacak destek 
şunları içerecektir: 

• Derslere başlamak için gerekli ilerlemeyi sağladığınızdan emin olmak üzere 
İngilizce ilerleme kontrolleri 

•  İhtiyaçlarınıza hitap edecek doğru ders konularının belirlenmesinde yardım 
•  Başvuru formlarının doldurulması ve son teslim ve başvuru tarihlerinin 

geçirilmemesi konularında yardım

Yoğun Akademik İngilizce Eğitimi

1. Yarıyıl

* Her hafta size sunulanlar

2. Yarıyıl

Kaplan'ın sunduğu eğitim programlarından  
neler beklemelisiniz

Kaplan'ın ileri seviye dersleri* 

İkinci yarıyılınız boyunca çeşitli İngilizce kurs seçenekleri
(Yeterlilik İngilizcesine yönelik çalışmalar, TOEFL ya da iGrad sınavlarına 

yönelik hazırlık dersleri, Akademik amaçlı İngilizce dersleri) 

 
Akademik destek oturumları  
(her yarıyıl için 30 saat / haftada 2 saat) 
 
Size, çalışmalarınızdan en üst düzeyde verim almanızı sağlamak üzere 
kişisel akademik destek sağlamaya devam edeceğiz. İkinci yarıyılınız 
süresince yürütülecek destek oturumları şunları içerecektir:

• Ders konunuza ait yeni kelimeler ve dil bilgisi konularında yardım  
• Akademik yazın ve ev ödevi desteği 
• Derslerin anlaşılmasında karşılaşılan sorunların giderilmesi 
• Proje koçluğu

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

8 Spesifik Beceri Dersi   
 
Programınızı belirli öğrenim 
ihtiyaçlarınızı karşılayacak 
şekilde düzenlemenize 
yardımcı olacak konu 
yelpazesi

 
Rehberlik ve izleme ile 
öğretmenin yönettiği eğitim 
oturumlarına erişim

 
Tamamlayıcı K+ Online 
öğrenim materyallerine 
erişim

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

(hafta başına 21 saat) (hafta başına 5,25 saat)
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Benzersiz karma eğitim sistemimiz; dijital, metin tabanlı ve 
karşılıklı eğitim yöntemlerinin güçlü yanlarından yararlanmak 
üzere uluslararası uzmanlardan oluşan bir ekip tarafından 
tasarlanmıştır. Kitaplarımız, çevrimiçi kaynaklarımız ve 
kulüplerimiz birlikte çalışarak sınıfta, hareket halinde ve 
evde hızla öğrenmenize yardımcı olur.  

Kaplan’da eğitiminizi tamamladıktan sonra bile K+ Online 
ve K+ Online Extra aboneliği ile alıştırma yapmaya devam 
edebilir ve becerilerinizi güncel tutabilirsiniz.

 CEFR (Avrupa Ortak Dil Kriterleri) seviyeleri ile uyumludur.

 

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

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

Aynı anda hem sosyalleşin hem de dil becerilerinizi pratiğe 
dökün. Hafta boyunca öğretmenlerimizin öncülüğündeki 
kulüpler sinema ve TV, Amerikan kültürü ya da güncel olaylar 
gibi konu başlıkları üzerinde tartışarak İngilizce becerilerinizi 
geliştirmenize olanak sağlar; bunun yanı sıra, telaffuz, dil 
bilgisi ya da TOEFL alıştırmaları gibi belirli dil konuları üzerine 
da odaklanabilirsiniz.

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

Eğitime benzersiz yaklaşımımız 

Kaplan’da uzmanlar eşliğinde yoğun bir eğitimin İngilizce 
öğrenmenin en etkili yolu olduğuna inanıyoruz. Yoğun pratik, 
en modern eğitim metotları ve her yerden erişebileceğiniz 
ileri müfredatımız ile size kusursuz bir öğrenme deneyimi 
sunuyoruz. Her gün şehrinizde harika tecrübeler edinirken 
kendinizi derste öğrendiklerinizi pekiştirirken ve birçok yeni 
kelime öğrenirken bulacaksınız.

Kendini adamış öğretmenler  

Konularına derinlemesine hakim ve size ilham verecek, sizi 
motive edecek öğretmenler seçiyoruz. Öğretmenlerimiz, 
üniversite seviyesinde İngilizce konuşabilmenizi 
sağlamak üzere tasarlanan eğlenceli ve interaktif dersler 
ile motivasyonunuzu üst düzeyde tutmaya kendilerini 
adamanın yanı sıra öğrencilerin karmaşık fikirleri anlamasına 
yardımcı olmaktan da büyük keyif alır. Sınıf mevcudunun az 
olması öğretmenlerimizin sizi bir birey olarak tanımasına 
olanak sağlar ve size uygun, kişisel bir öğrenim stratejisi 
oluşturulmasına yardımcı olur.  

360⁰ eğitim  

Öğrenme sürecinizin modern ve kusursuz olmasını 
sağlamak üzere en yeni teknolojilerden yararlanırken sınıf 
içi öğrenimden ev ödevlerine geçişin mümkün olduğunca 
sorunsuz olması için çalışıyoruz. Kurs kitaplarınız ve 
ders planlarınızla beraber ilerleyen çevrimiçi eğitim 
materyallerimizin yer aldığı paket istediğiniz zaman ve 
istediğiniz yerde ilerleme kaydetmenizi sağlar.

Son teknoloji tesisler 

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

Seviye atlama garantisi  

Seçeceğiniz İngilizce kurslarının eğitim yöntemlerine o 
kadar güveniyoruz ki, size bir söz veriyoruz. Derslere katılım 
sağlayıp sizden istendiği şekilde ödevlerinizi tamamladığınız 
takdirde; 10 hafta içinde dilde en az bir üst yetkinlik 
seviyesine atlayacaksınız. Bununla birlikte, gereklilikleri 
yerine getirir, ancak bu hedefe ulaşamazsanız, dört haftalık 
ekstra eğitimi de size ücretsiz sunacağız.

10Karşınızda K+

Öğrenci görüşleri

"Öğretmenleri çok seviyorum; okulu okul yapan onlar. Muhteşem insanlar ve harika bir ortam 

yaratıyorlar. K+ Eğitim Kulüpleri, öğrenme sürecinin dersten sonra da devam etmesi açısından 

büyük bir fırsat. Benim favorim Tartışma Kulübü, çünkü bir yandan eğlenirken bir yandan da 

kelime bilginizi, akıcılığınızı ve telaffuzunuzu geliştirebiliyorsunuz. Kaplan'da eğitim görmek, 

hayatım boyunca yaptığım en iyi tercih oldu." 

 

– JESSİCA ROSSİ, Venezuela

İlerleme tablosu

TOEFL®  
Seviye 0–12

TOEFL®  
Seviye 37-54

TOEFL®  
Seviye 13-36

TOEFL®  
Seviye 55-74

TOEFL®  
Seviye 75-91

TOEFL®  
Seviye 92+

Elementary 
(Başlangıç)

Lower 
Intermediate (Orta 
Seviyeye Geçiş)

Higher 
Higher Intermediate 
(İleri Seviyeye Geçiş)

Intermediate 
(Orta Seviye)

Advanced  
(İleri Seviye)

Profıcıency 
(Yetkinlik)

10
Hafta

30
Hafta

20
Hafta

40
Hafta

50
Hafta

0
Hafta
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Eğitim ve heyecan verici yeni bir şehri keşifle geçirdiğiniz 
yoğun bir günün ardından dinlenip rahatlayabileceğiniz bir 
yeri olması önemlidir. Bu yüzden size modern öğrenci yurtları 
ve tamamen kontrollü ortamlarda ailelerle birlikte kalma 
olanağı sunuyoruz.

Yurtlarımız

Konforunuz göz önünde bulundurularak dikkatle seçilen 
öğrenci yurtlarımızın büyük bir kısmı oda içerisinde banyo, 
size özel mutfak ve tesis içi spor salonu ya da yüzme havuzu 
erişimi gibi özelliklere sahiptir. Böylece diğer öğrencilerle 
sosyalleşirken aynı zamanda kendi alanınıza sahip olmanın 
verdiği bağımsızlığı da tadabileceksiniz.  

Aile yanında kalma olanaklarımız

Bir aile ile kaldığınızda gerçek bir evin sağladığı tüm 
konforun yanında dili derinlemesine öğrenecek, ana 
dili İngilizce olan cana yakın kişilerle konuşarak her gün 
İngilizcenizi biraz daha geliştireceksiniz. 

12Kendinizi evinizde hissedin

Ayrıntıları bize bırakın 

Yurt dışına çıkmak stresli olabilir. Doğru vizeyi almaktan 
diş fırçanızı çantaya yerleştirmeye kadar yapılacak çok şey 
var. Bu baskının bir kısmını omuzlarınızdan almak için 
yanınızdayız.

Seyahat ve sağlık sigortası 

Gittiğiniz okulun sigorta gereksinimleri ile ilgili olarak 
ücretsiz danışmanlık sağlanacaktır. Bununla birlikte size 
sunduğumuz sigorta hizmetini tercih ettiğinizde, güvenilir 
ortağımız ile birlikte sizin için her şeyi ayarlayabiliriz.  

Havalimanından alma 

Kalacağınız yere nasıl gideceğinizi düşünmenize gerek yok. 
Havalimanından alma hizmetimizi seçin ve uçaktan 
indiğinizde sizi dost canlısı birinin karşılamasını sağlayalım.  

Vize desteği 

ABD'de eğitim görmek için vizeye ihtiyacınız varsa, size 
uzman danışmanlık ve destek sunmaya hazırız. Almanız 
gereken vize türünü size açıklayacak, ne gibi adımları atman 
gerektiğini bildirecek ve süreci başlatabilmeniz için size bir 
I-20 Uygunluk Sertifikası sunacağız.

Bire bir dersler

Bazen tüm farklılığı yaratan aldığınız kişisel destektir. 
Kaplan'ın bire bir dersleri, bir İngilizce dili uzmanının tüm 
dikkatini size vermesini sağlar.  Yurt dışında geçireceğiniz 
dönemde yoğun ve özel bir dil eğitimi almak, normal 
okul saatleri dışında öğrenim görmek veya çok önemli bir 
sınava hazırlanmak için ekstra yardım almak istiyorsanız; 
benzersiz hedeflerinize ulaşmanız için kişiselleştirilmiş bir 
yardım sağlayacağız. Kurs kaydını yaptırırken bire bir ders 
paketlerinden birini seçebilir veya kaldığınız süre içinde 
okul personelinden programınıza özel derslerin eklenmesini 
isteyebilirsiniz.  İsteğe bağlı olarak iki veya üç kişilik gruplar 
için etüt tarzı sınıflar da sağlanabilir.

Mükemmel deneyimi oluşturun 13

İngilizce akıcılık becerilerinizi en üst düzeye çıkarın:  
Kursunuzu sunduğumuz yükseltme ve ekstralarla kişiselleştirin. 

TOEFL®  hazırlık kursu 

Kaplan İngilizce kursunuz, dil becerilerinizin, ikinci yarıyılınızın başı 
itibariyle, İngilizce olarak yürütülen üniversite seviyesinde dersleri 
anlayabilecek düzeye gelmesini sağlayacaktır. Tercih ettiğiniz 
kurumda öğreniminize başlamak için bir TOEFL puanına ihtiyacınız 
olmayacak. Öte yanda, başarınızı ispat etmek için uluslararası 
tanınırlığa sahip bir derece elde etmek istediğiniz takdirde, yerinde 
TOEFL sınavına girmeden önce sınavın yapısını öğrenmenizi ve 
tam uzunlukta alıştırmalar yaparak deneme sınavları çözmenizi 
sağlayacak, içeriği bu doğrultuda özel olarak hazırlanmış dersleri 
seçebilirsiniz. 



   U.C. Santa Barbara                    KIE

Santa Barbara Havaalanı

Lake Los Carneros Parkı

Old Mission Santa Barbara

Santa Barbara Sanat Müzesi

Leadbetter Plajı

2 Mil

Akademik kadrosunda altı Nobel Ödüllü ismin yanı sıra 34 
Amerikan Bilim ve Sanat Akademisi üyesinin bulunduğu 
UCSB, ABD'nin en iyi beş devlet üniversitesinden biri olup 
dünya çapında bir birinci seviye (tier one) araştırma kuruluşu 
olarak tanınmaktadır. Üniversite, kampüste, öğrencilerin 
ve öğretim üyelerinin, bir arada, ortak bir entelektüel 
uğraş kültürüne tam anlamıyla katılım gösterdiği, dinamik 
ve işbirlikçi bir topluluğun desteklenip geliştirilmesini 
amaçlamaktadır. 

Pasifik kıyılarında

Karşısında dağ sıralarından oluşan bir manzaranın 
bulunduğu, sakin bir lagüne bakan Üniversite, kendisini 
çevreleyen muhteşem doğal güzelliklerden ilham alıyor. 
Buradan, İngilizce okulumuzun bulunduğu, Toskana tarzı 
beyaz sıva duvarları ve kiremit çatılarının yanı sıra renkli 
yerel gece hayatı ve sanat camiasıyla dikkat çeken Santa 
Barbara'ya otobüsle zahmetsizce ulaşabilirsiniz. 

Başlıca Özellikler

• Kavli Teorik Fizik Enstitüsü ve Malzeme 
Araştırma Laboratuvarı dâhil olmak üzere,  
10 kampüs-içi ulusal araştırma merkezi

• U.S. News & World Report’un En İyi 
Üniversiteler rehberine göre ABD'deki tüm 
devlet üniversiteleri arasında beşinci sırada

• Times Higher Education Dünya Üniversite 
Sıralamaları ve Şangay Sıralamalarında 
dünyanın ilk 50 üniversitesi arasında

Santa Barbara'dan birkaç görüş

"UC Santa Barbara'da, tüm öğrencilerimize, saygı 
dolu ve ayrımcılığın olmadığı bir ortamda, seçkin bir 
eğitime ve başarılı olmalarını sağlayacak araçlara erişim 
olanağı sağlamaya gayret ediyoruz. Uygar bir biçimde 
fikir alışverişinde bulunmaya değer veriyor, akademik 
özgürlüğünü eğitim misyonumuzun hayati bir unsuru 
olarak yüceltiyor, böylelikle birbirimizi, farklılıklarımızı 
benimsemeye ve bunlardan bir şeyler öğrenmeye teşvik 
ediyoruz. 
 

– HENRY T. YANG, Rektör

 
"Sunduğu inanılmaz sosyal, akademik ve profesyonel 
gelişim fırsatlarının yanı sıra, gerek kampüs içinde gerekse 
de kampüs dışında üniversite topluluğundan hissettiğim 
kapsayıcılık ve sevgi nedeniyle UCSB'yi seçtim." 
 

– SHELLY, UC Santa Barbara öğrencisi

 
"UCSB'yi tercih etmek hayatımda verdiğim en kolay karar 
oldu. Kampüsteki güzellikler plajla sınırlı değildi.  
Başarıyı destekleyen bir atmosfer hâkimdi ve ben de bunun 
bir parçası olmak istedim." 
 

– LETICIA, UC Santa Barbara öğrencisi

Tanınmış U.C. Santa Barbara Mezunları

UCSB'de eğitim görmüş isimlerden bazıları şöyledir:

• Robert Ballard, derin deniz kâşifi ve Titanic'i 
bulan araştırmacı

• Carol W. Greider, Nobel ödüllü moleküler biyolog

• Gwyneth Paltrow, Akademi Ödüllü aktris

Santa Barbara'daki okulumuz

Santa Barbara’nın ana ulaşım merkezlerine ve 
dışına giden otobüs ve tren bağlantılarına yakın, 
elverişli konum 
 
Okulumuzdan adımınızı attığınızda çiçeklerle 
çevrili State Street şık açık hava şarap barları 
ve elit butiklerden geçerek sizi okyanusa 
götürecek. Renkli grafitiler ve duvar resimleriyle 
bezenmiş gece kulüplerine, sanat stüdyolarına 
ve sörf mağazalarına dönüştürülmüş depolara 
ev sahipliği yapan canlı Funk Bölgesi ise Santa 
Barbara’nın daha modern yüzünü yansıtır.
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1.  yarıyıl başlangıç tarihi: 
21 EKİM 2019

Ara tatil

2.  yarıyıl başlangıç tarihi: 
16 MART 2020

Kredili derslerin başlangıç 
tarihi: 27 Mart 2020

Önemli tarihler

80 TOEFL®

Son Başvuru 
Tarihi

1.  yarıyıl başlangıç tarihi: 
20 OCAK 2020

Ara tatil

2.  yarıyıl başlangıç tarihi: 
 15 Haziran 2020

Kredili derslerin başlangıç 
tarihi: 19 Haziran 2020

80 TOEFL®

Son Başvuru 
Tarihi



   Pace University                    KIE

Brooklyn Köprüsü

Rockwood Music Hall

Williamsburg Köprüsü

Aşağı Manhattan

Soho

One World  
Gözlemevi

  Kaplan Empire State: 2 mil kuzeydoğuda

1 Mil
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Pace, 1906 yılındaki kuruluşundan bu yana, öğrencilere fırsat 
ve olanaklar sunmayı akademik misyonunun merkezine 
yerleştirmiştir. Üniversite, eğitimde mükemmellik konusundaki 
kararlılığının yanı sıra, iş, eğlence, kamu ve teknoloji gibi 
sektörlerde binlerce kişilik kontenjanıyla New York büyükşehir 
bölgesinin en büyük staj programlarından birini sunmaktadır. 
Pace'te eğitim gören yabancı öğrencileri stajyer olarak 
istihdam eden kurum ve kuruluşlar arasında Barclays, Deloitte, 
Disney, Sony ve Birleşmiş Milletler bulunuyor. 

Büyük Elma ve Altın Elma

Kaplan'ın SoHo İngilizce okuluna metroyla 12 dakika 
mesafedeki Pace aşağı Manhattaın kampüsü, New York'un 
tam merkezindedir. Dur durak bilmeyen temposuyla 
Chinatown ve Broadway, enerjisi ve hırsı ile Wall Street ve 
nefes kesen manzarasıyla Brooklyn Köprüsü sadece birkaç 
dakika mesafededir. 

New York'un yalnızca 30 mil dışında bulunan Pace Westchester 
kampüsü son teknoloji akademik ve spor tesisleri ile kırsal 
bölgesinin yeşillikleri arasında, tarihi Pleasantville köyünün 
hemen kıyısında yoğun, konuksever bir sosyal ortam 
sunmaktadır. Westchester County, sınırları içinde bulunan  
çok sayıda Fortune 500 şirketinin genel merkezi nedeniyle, 
"Altın Elma" (Golden Apple) olarak bilinmektedir.

Başlıca Özellikler

• Payscale.com'un, mezunların maaş 
potansiyeli derecelendirmesine göre 
ABD üniversiteleri arasında en yüksek 
%9'luk dilimde 

• Öğretim üyelerinin yaklaşık %90'ı 
doktora derecesi sahibi 

• Pace University lisans ve lisansüstü 
programlarının tümü New York Eyaleti 
Eğitim Dairesi'ne kayıtlıdır

Pace University'den birkaç görüş

"Kendini, bir asırdan uzun bir zamandır, Amerikan rüyasının 
yaşatılıp yüceltilmesine adamış bir üniversitenin bir parçası 
olmaktan gurur duyuyorum."  
 

– MARVIN KRISLOV, Rektör 

 
"Kozmopolit ortamlarda daha fazla bulunabilmek ve yüksek 
düzeyde çeşitliliğe sahip farklı bir kültürü deneyimleyebilmek 
için ABD'de öğrenim görmek hayalimdi. Pace, daima, 
yenilikçiliğin hakim olduğu ve dünyanın her yerinden 
öğrencilerin bulunduğu bir yer olagelmiştir. Buranın canlı 
atmosferinden, yapılan etkinlik ve programlardan, verilen 
eğitimden, yemeklerden, Amerikan değerlerinden ve 
hepsinden önemlisi, hayatımı şekillendiren harika fırsat ve 
olanaklardan büyük keyif alıyorum."   
 

– JECKY, Pace University öğrencisi

 
"Pace Kariyer Hizmetleri birimi hayal edebileceğiniz en iyi, 
en profesyonel hizmeti sunuyor. Ayrıca, Üniversitenin sahip 
olduğu ağ, New York'ta bulunan büyük şirketlerde çalışan 
başka öğrenci ve mezunlarla tanışıp ilişki kurabilmeniz için pek 
çok olanak organize ediyor. Pace'te öğrenim görmüş olmamın, 
kariyerimde bu noktaya gelmemde büyük katkısı oldu."  
 

– LUWEN, Pace University öğrencisi

Tanınmış Pace Mezunları 

Pace'te eğitim görmüş isimlerden bazıları şöyledir:

• Ivan G. Seidenberg ,Verizon CEO'su ve Başkanı 

• Mary O’Grady, Wall Street Journal editörü 

• Bradley Cooper, Oscar adayı aktör ve yapımcı

New York'taki okulumuz

Okulumuz, New York'un en ünlü caddelerinden biri 
olan Broadway üzerindedir. Burası Chinatown, Little 
Italy ve daha fazlasını keşfetmek için mükemmel 
bir başlangıç noktasıdır. Okulumuz büyük, tarihi bir 
bina içerisinde modern tesisler sunmaktadır.

• New York'un beş ilçesinin tümüne ulaşım 
sağlayan otobüs ve raylı sistem bağlantıları 
ile bir ulaşım merkezinde konumlu bulunan 
okulumuz, aynı zamanda Broadway üzerinden 
Midtown'a da yürüme mesafesindedir.

• Okulumuzda, İngilizce konuşulan bir iş 
ortamında etkin iletişim kurma yetkinliği 
kazanmayı amaçlayan öğrenciler için popüler bir 
Yoğun İş İngilizcesi kursu sunulmaktadır.

1.  yarıyıl başlangıç tarihi: 
16 EYLÜL 2019

Ara tatil

2.  yarıyıl başlangıç tarihi: 
13 OCAK 2020

Kredili derslerin başlangıç 
tarihi: 27 OCAK 2020

Önemli tarihler

80 TOEFL®

Son Başvuru 
Tarihi

1.  yarıyıl başlangıç tarihi: 
6 OCAK 2020

Ara tatil

2.  yarıyıl başlangıç tarihi: 
18 MAYIS 2020

Kredili derslerin başlangıç tarihi: 
18 MAYIS 2020 ya da 26 MAYIS 
2020 ya da 1 AĞUSTOS 2020 ya 
da 13 TEMMUZ 2020

80 TOEFL®

Son Başvuru 
Tarihi



   The George Washington University                    KIE

Logan Circle

Beyaz Saray

Georgetown Waterfront

Smithsonian Enstitüsü

1 Mil
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1.  yarıyıl başlangıç tarihi: 
6 OCAK 2020

Ara tatil

2.  yarıyıl başlangıç tarihi: 
11 MAYIS 2020

Kredili derslerin  
başlangıç tarihi: 
18 MAYIS 2020 ya da  
29 HAZİRAN 2020

Önemli tarihler

80 TOEFL®

Son Başvuru 
Tarihi

Modern Amerikan politikasının kalbindeki konumundan 
ilham alan GW, öğrencilerine dünyada bir fark yaratma 
donanımı kazandırmak arzusundadır.  Yurttaş katılımı 
ideallerini benimseyen üniversite, Washington D.C. şehrinin 
tümünü eğitim ortamının bir uzantısı olarak görmekte ve ABD 
Kongre Binası (Capitol), Newseum, Kennedy Center ve pek 
çok başka önemli noktada seminerler düzenlemektedir. GW, 
kampüsündeki ufuk açıcı entelektüel ortam ile birlikte, başta 
kamu, medya ve sanat olmak üzere pek çok sektörde fırsatlar 
sunan geniş kapsamlı staj programı ile de öğrencilerini 
kişisel ve mesleki gelişim yönünde teşvik etmektedir.

Yaşayan bir tarihin kalbinde

İngilizce okulumuzdan kısa bir yürüyüşle ulaşılabilen GW'nun 
Foggy Bottom kampüsü, Amerika'nın güç, idealizm ve 
mücadele dolu tarihine ait ikonik anıtlarla çevrili Beyaz Saray'a 
dört blok mesafede bulunuyor. Şehrin birkaç mil dışında 
konumlanan Mount Vernon Kampüsü kırmızı kiremitten bir 
saat kulesinin altında uzanan yeşil çimenleri, oyun alanları ve 
spor tesisleri ile geleneksel bir üniversite atmosferi sunuyor. 
Üniversitenin üç kampüsünden sonuncusu olan Virgina Bilim 
ve Teknoloji Kampüsü ise öğrenciler ve akademik kadronun 
STEM-tabanlı alanların sınırlarını keşfettiği 17 son teknoloji 
araştırma laboratuvarına ev sahipliği yapıyor. 

Başlıca Özellikler

• George Washington University, Washington 
D.C.'nin en büyük Yüksek Öğrenim kurumudur

• Kariyer, sanat ve hayırseverlik odaklı gruplar 
dâhil olmak üzere 450'yi aşkın öğrenci 
organizasyonu

• Üniversite, yılda iki kez yapılan ve 120'yi 
aşkın şirketin katıldığı Kariyer Fuarları dâhil 
olmak üzere, geniş kapsamlı bir kariyer 
hizmeti sunmaktadır

George Washington University'den  
birkaç görüş

"Dünyada başkalarına yardım etmek, umut bulmak ve 
iyi şeyler yapmak için entelektüel merakınızı ve adalet 
duygunuzu kullanın. İnanın bana, bundan herkes istifade 
eder. Dönüştürücü bir deneyimdir bu."  

– DR. HONEY W. NASHMAN, Sosyoloji ve İnsani Hizmetler 
Emekli Doçenti 

"Zihninizi her şeye ama her şeye açık tutun. Seveceğiniz 
bir uğraş alanı bulabilirsiniz; ona olan sevginiz, tutku da 
içeriyorsa, bu uğraş alanının önünüzde yeni ve size hitap 
eden fırsat kapıları açacağını göreceksiniz. GW'da kendinizi 
meşgul edebileceğiniz sayısız aktivite var; böylelikle size en 
uygun kariyer alanının hangisi olduğunu bulabilirsiniz."  

– AISHA , George Washington University öğrencisi

"GW'daki öğrenci topluluğunu son derece etkin, hırslı 
ve faal buldum. GW öğrencilerine baktığınızda, herkesin 
bir alan ya da bir uğraşla tutkulu bir biçimde meşgul 
olduğunu görürsünüz; bu bir spor takımı, eğitim aldığınız 
ya da araştırma yaptığınız bir alan ya da bir iş veya staj 
çalışması olabilir. Bu, son derece enerji veren ve insanın 
motivasyonunu artıran bir şey."  

– KATE, George Washington University öğrencisi

Tanınmış George Washington Mezunları

GWU'te eğitim görmüş isimlerden bazıları şöyledir:

• Colin Powell, former Secretary of State 

• Huma Abedin, former presidential campaign vice chair  
and personal assistant to Hillary Rodham Clinton 

• Dana Bash, CNN chief political correspondent 

Washington, DC'deki okulumuz

Washington D.C. şehir merkezinde son 
teknoloji ile donatılmış bir binada bulunan 
ve 16 dersliğinin tamamında akıllı tahtaların 
kullanıldığı Washington İngilizce okulumuz, 
Washington Anıtı’na ve sakin Reflecting Pool’a 
sadece 10 dakikalık yürüme mesafesinde, 
Beyaz Saray’a ise sadece altı blok 
uzaklıktadır.
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University Experience Year programının ardından 
doğrudan bir Amerikan üniversitesinde bir lisans 
programına devam edebilir miyim?

Evet. Üniversite Yerleştirme Servisimiz, doğru bölüm ve 
üniversiteyi bulmanızda size kişiye özel rehberlik imkanının 
yanı sıra başvuru sürecinde pratik yardım ve öneriler de sunar. 
Seçtiğiniz kurumdan Şartlı Kabul Mektubu alacaksınız ve 
bizim ücretsiz İngilizce varış öncesi testimiz ve eğitim planımız 
gereksinimleri anlamanızda ve onları yerine getirmenizde size 
yardımcı olacaktır. 

F1 öğrencilerinin, aşağıdaki koşulları karşıladıkları 
takdirde, University Experience Year programının bitişi ile 
bir üniversiteye geçiş yapmaları arasında kendi ülkelerine 
dönmeleri gerekmemektedir: 

• I-20 transferi, University Experience Year programınızı 
tamamladıktan en geç 60 gün sonra talep edilmekte ise 

• University Experience Year programınızın bitişi ile 
bir üniversiteye kaydolmanız arasındaki süre beş ayı 
geçmeyecekse 

University Experience Year programı kaç akademik  
kredi içeriyor?

Üç kredilik bir ya da altı kredilik iki üniversite dersi 
alabilirsiniz. Tüm krediler transfer edilebilir niteliktedir. 

Birden fazla konumda eğitim görebilir miyim?

Esas programınız başlamadan önce, ABD ya da Kanada'daki 
herhangi bir Kaplan okulunda İngilizce hazırlık dersleri 
alabilirsiniz; ancak University Experience Year programınız 
sırasında bir konumdan bir başka konuma geçiş 
yapabileceğiniz konusunda garanti veremiyoruz.  

TOEFL sınavına girmem gerekiyor mu?

Hayır. Kursunuza başlamak ya da üniversite extension school 
(açık öğretim) programınıza devam etmek için TOEFL sınavına 
girmeniz gerekmiyor. University Experience Year programınızın 
ardından eğitiminizi sürdürmek istediğiniz takdirde, Kaplan 
sertifikanız, Kaplan'ın Üniversite Yerleştirme Servisi ağı 
içerisindeki pek çok partner üniversite nezdinde TOEFL puanı 
yerine kabul edilecektir. 

UPS ağları dışındaki üniversitelere yapacağınız başvurular için 
ise, tipik olarak, harici bir sağlayıcının düzenlediği bir İngilizce 
sınavı puanı sunmanız gerekecektir.

Üniversiteye giriş sırasında faydalanabileceğim burs 
imkanları var mı?

Amerikan üniversiteleri, tipik olarak, üst düzey başarı 
sergileyen öğrencilere yönelik, bunların öğrenim ücretlerinin 
bir kısmını kapsayan sınırlı sayıda burs olanakları 
sunmaktadır. University Experience Year programınızı 
tamamladıktan sonra, faydalanabileceğiniz her türlü burs 
imkanı hakkında eksiksiz biçimde bilgi sahibi olmanızı 
sağlayacağız.  
 
Ancak, öğrencilerimiz indirim ya da burs beklentisi içinde 
bulunmamalı, lisans programları boyunca kendi ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere gerekli finansman düzenlemelerini 
yapmış olmalıdır. 

SSS

University Experience Year, bir üniversite pathway 
programının ilk yılına göre daha fazla değer mi sunuyor? 

Evet, kesinlikle! Bir pathway programının aksine, University 
Experience Year programı transfer edilebilir kredilerin 
yanı sıra, dil ve akademik becerilerinizi geliştirecek daha 
derinlemesine bir eğitim de sunmaktadır. University 
Experience Year programında, hem İngilizce eğitimi hem 
akademik destek oturumları şeklinde, daha fazla sayıda canlı 
ders saati geçirirsiniz.

Üniversite extension school (açık öğretim) programımdan 
alacağım not dökümü belgesini, aynı üniversitede öğrenim 
göreceğim bir lisans programında kullanabilir miyim?  

Not dökümü belgenizi, elbette, başvurunuzu destekleyici bir 
belge olarak sunabilir ve kabul edildiğiniz takdirde edinmiş 
olduğunuz kredilerin lisans eğitiminiz kapsamında sayılmasını 
sağlayabilirsiniz; ancak başvuracağınız lisans programına 
kabul edileceğinizi garanti edemiyoruz.

Üniversitede bulunan öğrenci tesislerini 
kullanabilecek miyim?  

Evet, ancak belli istisnalar söz konusu olabilir. Amerikalı 
öğrencilerle aynı kampüsü paylaşacaksınız, fakat belli 
alan ve faaliyetler yalnızca ilgili üniversitenin kayıtlı 
öğrencilerine açıktır.

Kredili derslerim için, Kaplan bünyesindeki öğrenimim 
için ödediğim ücretin yanı sıra, ayrı bir ücret ödemem 
gerekecek mi?
 
Hayır, kredili derslerin ödemesi, ikinci yarıyılınız başlamadan 
önce doğrudan üniversiteye yapılacaktır. Ücretin tam tutarı 
tercih ettiğiniz üniversite extension school  (açık öğretim) 
programına, seçtiğiniz derslere ve alacağınız kredilere bağlı 
olarak belirlenecektir. 

Peki ya gerekli İngilizce seviyesine ulaşmazsam?  

Kaplan International English olarak İngilizcenizde ilerleme 
sağlayacağınızdan eminiz; tam da bu nedenle, okullarımızda 
on haftadan daha uzun süreli olarak eğitim gördüğünüz 
takdirde, size İngilizce seviye atlama garantisi veriyoruz. Tüm 
devam ve eğitim gerekliliklerini karşılamış olmanıza rağmen 
İngilizce seviyeniz TOEFL 80'e eşdeğer bir seviyeye ulaşmadığı 
takdirde; size, okulumuzda ücretsiz* olarak dört hafta eğitim 
alma hakkı sunuyoruz. 

Partner kurumumuz bünyesinde kredili derslerinize 
başlayamadığınız takdirde ise; ek University Experience 
Year hizmetlerinden ne ölçüde yararlanmış olduğunuzu 
değerlendirmemiz gerekecektir, böylelikle İngilizce yeterlilik 
hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olabilmemiz için ek 
bire bir oturumları ne şekil ve ölçüde kullanabileceğimizi 
ele alabileceğiz. 

* şart ve koşulların tümü için şu adresi ziyaret ediniz:  
https://www.kaplaninternational.com/terms-and-conditions

21Fiyat ve ekstralar

Kaplan University Experience Year programı, İngilizce akıcılık seviyenizi mümkün olan en çabuk biçimde geliştirmenizi sağlayacak pek 
çok farklı ders ve aktivite içermektedir. Ayrıca, eğitiminizden mümkün olan en yüksek verimi almanızı sağlamaya yönelik bir dizi ekstra 
hizmet ve ders de bulunmaktadır. 

Partner Üniversite Dersleri ve Konaklama

Seçeceğiniz şehirde çeşitli ders ve konaklama seçenekleri söz konusu olacaktır. Aşağıda gösterim amaçlı fiyatlar yer almaktadır. ** 
Tam tutarlar ihtiyaçlarınıza bağlı olarak belirlenecektir. Tam tutarlar için danışmanlarımızla görüşünüz. 

Not: Partner üniversite kredili ders ücreti Kaplan University Experience Year 
ücretine dâhil değildir. Kredili ders kaydının ve ilgili ücret ödemesinin, 
ilk yarıyılınızda, giriş gereklilikleri sağlandıktan sonra üniversite kabul 
başvurusu oturumlarınız sırasında yapılması gerekmektedir. 

* Fiyatlarda tek kişilik oda esas alınmıştır.

Neleri içeriyor?

University Experience Year 14.999$

İngilizce eğitimi – haftada 21 saat

Tamamlayıcı K+ Online ve K+ Eğitim Kulüpleri – 5,25 saat 

Okul, şehir ve partner üniversite kampüsüne ilişkin 
oryantasyon 

Üniversite Kabul Başvuru oturumları – bire bir (1. Yarıyıl) 

Akademik Destek Oturumları – bire bir (2. Yarıyıl) 

Eğitiminiz süresince K+ Online Extra'ya erişim 

New York

Pace University  
Kredili ders fiyat aralığı (kredi başına)

1.016$ - 
1.700$

Aile yanında konaklama paket fiyatı* $10,325

Yurtta konaklama (haftalık)* $525-615

Santa Barbara

U.C. Santa Barbara  
Kredili ders fiyat aralığı (kredi başına)

281$ - 335$

Aile yanında konaklama paket fiyatı* 8.575$

Yurtta konaklama (haftalık)* 600$ - 990$

Washington D.C.  

George Washington University  
Kredili ders fiyat aralığı (kredi başına)

1.690$'dan 
başlamaktadır

Aile yanında konaklama paket fiyatı* 8.575$

Yurtta konaklama (haftalık)* 540$

Mevcut diğer seçenekler 

Ek bire bir dersler  
(3-, 5- ve 10-yalnızca blok dersler) -   
45 dk/ ders başına fiyat)

75$

Sınav hazırlık yükseltmesi: materyal 
ücretleri 

150$

Yoğun Yükseltme – haftada 6 saat ekstra 
dil eğitimi

100$

Sağlık ve seyahat sigortası (hafta başına) 40$

Havaalanı transferleri (fiyat havaalanına 
göre değişmektedir)   

70$ - 180$
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“Kaplan, kalifiye öğretmenler 
eşliğinde oldukça dinamik 
ve eğlenceli bir eğitim 
metoduyla işlenen dersler 
sunuyor. Öğretmenler 
oldukça sabırlı ve öğrencilerin 
öğreimini kolaylaştırmak için 
rehber konumundalar. Aynı 
zamanda kültürel çeşitliliği de 
benimsemiş durumdalar, bu 
da uluslararası öğrenciler için 
oldukça kıymetli”. 

MARIA DANIELLA 
RAMOS RODRÍGUEZ
Kaplan Berkeley  

okulunda eğitim aldı

“Kaplan deneyimim hayatımı 
değiştirdi. İletişimde 
kalmayı düşündüğüm birçok 
arkadaş edindim ve aynı 
zamanda onlardan birçok 
şey öğrendim. Kaplan’a ilk 
geldiğimde Intermediate/Orta 
seviyedeydim ve aldığım birçok 
dersten sonra Proficiency/Tam 
yetkinlik seviyesi ile kursumu 
tamamladım. Artık Amerikalı 
biriyle kolayca sohbet 
edebiliyorum ve İngilizce 
konuşulan ülkelerle iş yapan 
global bir şirkette çalışmak 
istiyorum”.

PO-CHEN HSIEH
Kaplan NY Empire State 

okulunda eğitim aldı 

“Bu kursa katılmaya karar verdim çünkü Kaplan kursumu tamamladığımda Santa Barbara 
City College’a devam etmek istiyorum. Bu İngilizce öğrenmek ve değişik bir okul yaşamını 
deneyimlemek için oldukça iyi bir yol. Acentem bana Kaplan’ı önerdi çünkü buradan 
Santa Barbara City College’a gitmek daha kolay. Kaplan ile olan deneyimim inanılmazdı. 
Uluslararası öğrencilerle birlikte okumayı seviyorum çünkü Amerikan kültürüne uyum 
saplamaya çalışırken değişik kültürleri paylaşabiliyoruz”.

YUTIAN CHEN 
Kaplan Santa Barbara okulunda eğitim aldı



Kaplan 80 yılı aşkın eğitim deneyimine sahip olup, İngilizce 
eğitiminde tanınmış bir liderdir.

Tüm okullarımız, faaliyet alanlarımızın tümünde yüksek 
akademik standartlara uygunluğumuzu ve mükemmel 
hizmet seviyelerimizi tasdik eden, onaylı akreditasyon 
kuruluşlarınca denetlenmektedir.

Dolayısıyla; nerede olduğuna bakılmaksızın hangi Kaplan 
okulunu tercih ederseniz edin, gerek sınıf içerisinde gerekse 
de sınıf dışında yüksek kaliteli bir deneyim yaşayacağınızdan 
emin olabilirsiniz. 

K A P L A N I N T E R N AT I O N A L . C O M / T R

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

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

New York: New York Eyaleti, 
New York Eyaleti Eğitim Bölümü 
tarafından lisanslıdır. 

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

Kanada’daki Kaplan International 
İngilizce okulları, Languages 
Canada’nın akredite üyeleridir 
ve Uluslararası Öğrenci Programı 
(ISP) unvanına sahiptir. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Akreditasyonlar ve üyelikler

Kanada

İrlanda

AvustralyaYeni Zelanda

ABD

Birleşik Krallık


