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Hoş geldiniz 

_________________________________________________ 

 
Global bir köye dönüşen dünyamızda; kısalan mesafeler, yok olan sınırlar, çoğalan bilgiler, hızla 

gelişen teknoloji ve kültürler arası yakınlaşmalar yabancı dil bilmenin önemini her geçen gün 

daha da arttırmaktadır.  

 

Bir yabancı dil bilmek, özellikle de İngilizce, kişiye hem sosyal hem de ekonomik açıdan birçok 

avantaj sağlamaktadır. 

Çok kısa bir zaman diliminde, İngilizce probleminizi çözmek, hedeflediğiniz düzeye ulaşmak ve 

konuşmadaki akıcılığınızı geliştirmek ister misiniz? 

 

ISTANBUL KENT ENGLISH  yılların deneyimi, birikimi, sürekli kendini yenileyen yapısı, ve 

uzman kadrosu ile iş dünyasına, kamu kuruluşlarına, özel şirketlere ve bireysel katılımcılara; 

ağırlıklı olarak İstanbul’da, Türkiye genelinde ve yurt dışında dil eğitimi vermekte olan  önder 

kuruluşlardan biridir. 

 

ISTANBUL KENT ENGLISH  Türkiye’de ilk defa çok özel bir yabancı dil öğretim programı 

uygulamasının öncülüğünü yapmaktadır.  

Sizleri eşsiz doğa güzelliğine sahip, orman içinde, deniz manzaralı, huzur dolu bir mekanda 

İngilizce probleminizi dinlenerek çözmenin keyfini yaşamaya davet ediyoruz.  

 

Profesyonel  öğretmenler eşliğinde, bol pratik içeren, audio-visual materyel  destekli,  kısa 

zamanda uzun mesafe kat edebileceğiniz, amaca yönelik, disiplinli ve özenle hazırlanmış olan 

bir 5 tam günlük yoğun dil eğitimi programı sizleri bekliyor. 

 

Yüzde yüz memnuniyet ve verim odaklı olan bu kişiye/gruba özel İngilizce eğitim programında 

hem çok önemli bir probleminizi çözüme kavuşturacak hem de dinleneceksiniz.   

  

 

 

 

İsmail Hakkı ŞAHİN,  Dip-TEFL/MBA 

Managing  Director 
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İNGİLİZCE  EĞİTİMİ  -  KONAKLAMALI  KONSEPT 
________________________________________________________________________ 

 
Başlangıçtan program sonuna kadar her bireye gösterilen özel ilgi, deneyimli öğretmenler,  

ihtiyaca yönelik hazırlanmış özel müfredat,  ders dışındaki zamalarda da (yemek saatleri – 

çay/kahve molaları–sosyal/spor aktivite vakitleri)  iletişimin İngilizce sağlanması,  audio/visual 

multimedia destek, modern öğretim yöntemleri  ve ideal öğrenme ortamı bu yoğun ama yorucu 

olmayan dil eğitimi programının başarılı olmasını sağlayan önemli unsurlardır.  

 

 
 

 

Kişiye/Gruba 

Özel 

 

 

 

Eğitime başlamadan önce bile programın ne kadar özel olduğunu fark 

edeceksiniz. Programa katılacaklara eğitim müdürlüğümüzce hazırlanan 

yazılı/sözlü seviye belirleme sınavı uygulanacaktır.  Sonrasında ise her 

katılımcı ile İhtiyaç Analizi Testi ve Öğrenme Tipi Anketi yapılır.  

Bu değerlendirmelerden sonra  en uygun program grubuna dahil edilecek ve 

tam zamanlı 5 gün sürecek yoğun programa başlayacaksınız. 
 

 

Özel İlgi 

 

 

Kurs programımızın anahtar kelimeleri “kişisel ve yoğun”dur.  Size program 

süresince iki kişilik bir öğretmen kadrosu hizmet verecektir. Öğretmenlerimiz  

yabancı olup bu program için özel eğitim almışlardır. Öğrenmek veya 

geliştirmek istediğiniz dil, eğitmenlerimizin ana dilidir.  
 

 

Görsel - 

İşitsel 

Multimedya 

 

 

Derslerde öğrendiklerinizin desteklenmesi amacıyla eğitimin bir parçası olan 

görsel – işitsel multimedya araçlarından da  yararlanılmaktadır.  Bu araç 

gereçlerin yeni öğretim yöntemleri ile entegre edilmiş olması dil bilginizde 

fark edilir ilerleme sağlamanız konusunda size yardımcı olacaktır. 
 

 

Yoğun 

Method 

 

 

 

 

 

Dış dünyadan uzak olarak sadece İngilizce öğrenmeye  konsantre olacağınız 

için başka hiçbir şey dikkatinizi dağıtamayacak ve dil eğitiminin tüm 

avantajlarına sahip olacaksınız . Yoğun  eğitiminiz süresince – 5 GÜN 50 

SAAT - rahat bir ortamda İngilizce ile iç içe olma fırsatını yakalayacak ve 

kısa zamanda büyük ilerleme kaydedeceksiniz. 
 

 

Hep destek 

 

 

 

Grup eğitiminin yanında her katılımcı ile eksik olduğu alanlarda ders dışı 

saatlerde bire-bir özel ders çalışması yapılır. Program sonunda da katılımcılara 

on-line destek hizmeti devam ettirilir. 

 

Eğitim sırasında iletişim dili tamamen İngilizcedir..   
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PROGRAM  KİMLER  İÇİN? 

 
ISTANBUL KENT ENGLISH’in hazırlamış olduğu bu 

yoğun ve özel eğitim programı özellikle yoğun çalışma 

tempolarından dolayı İngilizce eğitimine uzun vakit ayırma 

imkanı olamayan  iş dünyasının profesyonellerine,  kamu 

ve özel sektör yöneticilerine,  politikacılara,  yerel 

yöneticilere, akademisyenler, iş adamlarına ve uluslararası 

çalışan firmaların üst düzey personeline  yöneliktir.  

 

PROGRAM 

 Program süresi 5 tam gündür. Ders içi ve ders dışı 

zamanlarda  iletişim dili tamamen İngilizcedir. 

 Toplam ders sayısı 50 ders saatidir. 

 Her gruptaki toplam katılımcı sayısı  4 – 6 kişi. 

 Gruplar aynı düzeyde İngilizce bilgisine sahip olan ve 

aynı amaca yönelik dil eğitimi almak isteyen kişilerden 

oluşturulmaktadır. 

 Uygulama ve bol pratik ağırlıklı olan program; rol 

yapma,  durum çalışması, tartışma, problem çözümü, 

sunum, konuşma, uygulama gibi özel çalışmalar ihtiva 

etmektedir.  

 

  
ÖRNEK  GÜNLÜK  PROGRAM 

                                                                                  
06:30 - Sabah Sporu ( Doğa yürüyüşü )  

07:00 – Kahvaltı 

08:00 –  11:50 Sabah Dersleri ( 4 Saat ) 
 

12:00 – 13:00  Öğlen Yemeği  
 

13:00 –16:50 Öğleden Sonra Dersleri ( 4 Saat )  

16:50 – 17:30  Beş Çayı  

17:30 – 19:00 Akşam Dersleri ( 2 Saat ) 
 

19:00 – 20:30 Akşam Yemeği 
 

20:30 – 23:00 İngilizce Sohbet & Aktivite Zamanı* 

23:00 – Yatma Vakti 
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AKŞAM AKTİVİTELERİ: 
 

Surround System Sinema Keyfi  ( orijinal filmler )  -  WIFI - Bilardo - Masa Tenis - Elektronik 

Dart  Tavla - Satranç – Okey - Kağıt Oyunları - Teleskop - Nargile  Uydu Yayınları - İngilizce 

Gazete & Dergi - Şömine Karşısında İngilizce Sohbet - Scrabble  Terasta Türk Kahvesi. 

 

EĞİTİM YERİ   
 

KentChalet, İzmit, Karamürsel 
KentChalet, Karamürsel merkeze 2km mesafede, orman içinde, İzmit körfezine bakan, trafikten-

gürültüden-kalabalıktan uzak,  hem deniz hem de orman manzarası olan ve 5 yıldızlı otel 

konforuna sahip dört katlı bir dağ evidir. 

 

 
 

   
 

  

PROGRAM  ÜCRETİ:  Lütfen irtibata geçiniz!   

  

ÜCRET  KAPSAMI  
 5 Tam günlük eğitim bedeli ( 50 saat + ), 

 Tek kişilik odada tam pansiyon konaklama ( Sabah açık büfe kahvaltı – Öğlen ve Akşam 

yemekleri – ara öğünler ). 

 Tüm Eğitim materyalleri. 

 Sosyal aktivitiler. 

 Program sonrası katılım belgesi. 
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