?

BİZ KİMİZ

İZMİR'de DOĞDUK

TÜRKİYE'de

büyüyoruz!

Bemar Kariyer Okulu ve British Town Dil Okulları 20 yılı aşan eğitim tecrübesi ile birlikte birçok
alanda yürütmekte olduğu “amaca özel eğitim programları” ile ulusal ve uluslararası piyasalardaki
sanayi ve iş dünyasına eğitim ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Dünya ile entegrasyonda en etkili
araçlardan olan yabancı dil, bilişim, iş çözümleri, kişisel gelişim ve dijital tasarım eğitimlerinde
farklılıklar yaratarak, öğrencilerin ve çalışanların gelişmelerine, verimliliğini arttırmalarına destek
olmaktadır.

“Bemar Kariyer Okulu, 25’i aşkın şubesi ile Türkiye’nin en büyük dil
ve kariyer okulu networkudur.”
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ÖZGÜNLÜKLERİMİZ

Bemar Kariyer ve British Town Dil Okulları tarafından düzenlenen eğitimlerin
en önemli özgünlüğü katılımcılara tamamen uygulamalı bir eğitim olanağı
sunmasıdır.
Bütün eğitimler özel sınıf ya da bilgisayar laboratuvarında, uluslararası standartlarda ve tamamen uygulamalı olarak devam eder.
Katılımcılar; alanında uzman isimlerden sektöre yönelik bir eğitim alarak bir
yandan eğitmenlerin deneyimlerinden yararlanır, bir yandan da iş hayatında
kullanabilecekleri eşsiz bilgilere sahip olurlar.
Yabancı dildeki eğitimler Communicative Approach olarak adlandırılan
iletişim odaklı, öğrencileri konuşmaya teşvik eden bir eğitim metodolojisiyle
işlenir.
British Town Dil Okulları, Avrupa’daki dil eğitimlerinde dil birliğini sağlamak amacı ile hazırlanan Avrupa Dil Portfolyosu kriterlerine göre uyarlanmış
eğitimler vermektedir.
British Town Dil Okullarında öğrencilere ilk 16 ders saati içerisinde hiçbir
sebep bildirmeden sözleşmede de yazılı olan 16 ders saati kayıt iptal koşullarını gerçekleştirdikleri takdirde kayıt iptali hakkı tanınır.
British Town Dil Okulları Genel İngilizce öğrencilerine Fransızca, Almanca,
İspanyolca, Rusça, İtalyanca gibi İkinci Yabancı dil eğitimlerinde %80 indirim fırsatı sağlar.

“Özel sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yaratıyoruz”
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NEDEN

BEMAR KARİYER OKULU
BRITISHTOWN
DİL OKULU?

ve

YETKİNLİKLERİMİZ
Bemar Kariyer Okulları bünyesinde verilen tüm eğitimler; uluslararası sertifikasyon sistemlerine entegre edilmiştir.
Bu bağlamda Microsoft, Adobe, Autodesk, SolidWorks gibi uluslararası Bilgisayar ve yazılım devlerinin ayrıca Nebim, Mikro gibi ulusal muhasebe ve
finans yazılımlarının Yetkili Eğitim Merkezi konumundadır.
Mensa International Yetkili Sınav Merkezidir.
Tüm bunlara ek olarak Certiport ve Prometric ile yapmış olduğu anlaşmalar
neticesinde bahsi geçen eğitimlerin tüm dünyada geçerli sertifika sınavlarını
ülkemizde en geniş coğrafyada uygulayabilen yegâne kurum olarak yetkili
sınav merkezi haline gelmiştir.
British Town Dil Okulları TOEFL, IELTS yetkili test merkezi ve Trinity
(Aile Birleşimi) Sınav Merkezi'dir.
British Town Dil Okulları TOEIC ve TOEFL Junior yetkili test merkezidir.
British Town Dil Okulları Eğitim sistemini Avrupa Dil Portfolyosuna uyarlamış Türkiye'nin en hızlı büyüyen dil okuludur.

www.bemarkariyer.net
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FRANCHISING

nedir?
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FRANCHISING SİSTEMİNİN YARARLARI?

Başarısı kanıtlanmış ve tanınmış bir marka

Ulusal ve uluslararası standart ve kalite
Sürekli müşteri ve iş yapma imkanı

Sürekli eğitim hizmetleri ve uzman personel desteği

Kaliteli personel bulma, işe alma ve yetiştirme
Franchisor ile ortak hareket imkanı

Mali ve işletmecilik sorunlarını minimize etme
Franchisor mali ve hukuk danışmanlarından yararlanma

Merkezi ARGE departmanından yararlanma
Kuruluş aşaması ve kuruluş yerinin seçilmesinde bilimsel teknikler

Kuruluş aşamasında leasing vb. ﬁnansal destek

Reklam ve tanıtım giderlerinden tasarruf
Herkes için standart yönetim, muhasebe, satış ve işletme fonksiyonları

www.bemarkariyer.net
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TEMSİLCİLİKLERİMİZLE

BİRLİKTE

büyüyoruz!

Bemar Kariyer Okulu ve British Town Dil Okulları;
Kuruluş sürecinden başlayarak işletme süreci boyunca daima şubesinin yanında
bulunur.
Başarı için şubeleri ile sürekli iletişim halindedir ve esas gücünü şubeleri ile
yaptığı işbirliğinden alır.
Şubelerini ailenin bir parçası olarak değerlendirir ve şubesinin kurumsal yapısının
muhafaza edilmesinde genel merkez kadar hassasiyet gösterir.
İş disiplini, çalışma sistemi ve programları ile bir bütün oluşturur ve şubelerin
tümünde aynı standartlarda uygular.
Başarının ölçüsünü şubelerin yaptığı kar
olarak belirler. Bu nedenle şubelerin
tümü, kar maksimizasyonu hedeflenerek
genel merkez öncülüğünde yapılandırılır.
Uluslararası bir organizasyonun parçasıdır ve birçok uluslararası marka ile
işbirliği halindedir.
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ŞUBELERİMİZE
SUNDUĞUMUZ

DESTEKLER
www.bemarkariyer.net
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Fizibilite
İşletmelerin birinci önceliği kar maksimizasyonunu sağlamaktır ve doğru lokasyon, para kazanmanın temel
etkenlerinden biridir. Bu nedenle şube lokasyonu, şansa bırakılamayacak kadar önemlidir. Bemar Kariyer
Okulu, şubenin uygun lokasyonda kurulması için mevcut deneyimlerini şube kurucusu ile bizzat yerinde
paylaşır.

Lokasyon Tercihi
Bina Seçimi
Resmi Onay Süreci (M.E.B. Özel Öğretim Kurumları Açılış Ruhsatı)

Mimari Uygulama ve Bina Dizaynı
Mesleki ve Yabancı Dil Eğitimlerinde bina mimarisi, oﬁs ve sınıﬂarın dizaynı en az lokasyon kadar önemlidir.
Bemar Kariyer Okulu ve BritishTown, şubenin mimari yapısını düzenleme ve dizayn etme aşamasında Genel
Müdürlük bünyesindeki Bemar Design Ajansı ile birlikte şube kurucusuna doğrudan destek verir.

Röleve planının hazırlanması
Tabela ve Dış Tasarım
İnfo- Önbüro dizaynı
Sınıf Dizaynı
Renk ve Şekil Standartları
Bina içi Görsellerin Hazırlanması
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Bilgi Sistemlerinin Kurulması
İçinde bulunduğumuz döneme; bilgisayar çağı, iletişim çağı veya bilgi çağı gibi adlar verilmektedir. Bunun
nedeni, bilgisayar, iletişim ve bilgi alanındaki olağanüstü gelişmelerin, her yönde geçmişteki çağlarla
karşılaştırılamayacak kadar büyük değişiklikler yaratmış olmasıdır. Bilgi sistemi, bir bakıma işletmenin
kalbi durumundadır. Bu açıdan Bemar Kariyer Okulu ve British Town; şubelerine, kişilerarası ilişkiler kurma,
veri toplama, bilgiye dönüştürme ve bilgiyi dağıtma, karar alma, uygulama ve denetleme işlevlerinde
rekabet üstünlüğü sağlayacak biçimde yerine getirilebilmesi için otomasyon sistemini temin eder ve internet ortamında her an fark edilmesini sağlayan özel web sitesini kurar.

Teknolojik Altyapı Kurulması
Bilgisayar Laboratuvarının Kurulması
WEB Sayfası Yazılımı
Otomasyon Yazılımı
CRM (Müşteri İlişkileri Yönetim Sistemi)

Personel Alımı ve Eğitimi
Başarılı işletmeler, işe alım sürecindeki tercihlerini iş tanımına uygun insandan yana kullanma ve çalışan
personelinin verimliliğini maksimuma çıkarma becerisine sahiptir. Bemar Kariyer Okulu ve British Town,
şube kurucusuna, uygun personeli işe alma ve işe başlamaya hazır hale getirme sürecinde destek vererek
şubenin iş verimliliğini arttırır.

İş tanımlarının yapılması
Anlaşmalı Kariyer sitelerine ücretsiz iş ilanı verilmesi
İşe alınan personelin yerinde ve Genel Merkezde eğitimi
Müdür Eğitimi
Öğretmen Eğitimi
Eğitim Danışmanı Eğitimi
Kalite ve Öğrenci İşleri Çalışanı Eğitimi
Hizmetli Eğitimi
Saha Aktivite Yönetim Eğitimi

www.bemarkariyer.net
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Reklam ve Tanıtım Aşaması
Şubelerin hedef kitleye başarılı bir reklam çalışması ile tanıtılması, açılış sonrasındaki kazancı fazlası ile
etkiler. Bemar Kariyer Okulu ve British Town Genel Merkez bünyesinde bulunan Bemar Design Reklam
Ajansı şube açılışı öncesindeki ve sonraki reklam, tanıtım çalışmalarında şube kurucusuna gereken tüm
desteği vererek hedef kitleye ulaşılmasını sağlar.

Tabela
Kampanya Broşürleri
Promosyon
Dış Cephe
Aﬁş
Billboard
Raket - CLP
Kartvizit
Eğitim Broşürleri

Tüm tasarım ve satın alma işlemleri
Bemar Design aracılığı ile en hızlı ve
kolay yoldan çözüme kavuşturulur.
Bemar Design; kendi şubelerimize çok özel vadeler ile hizmet vererek, kuruluş
esnasından başlamak üzere her aşamada peşinatsız ürün teslimatı yapar.
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Finansal Strateji Danışmanlığı
İşletmelerin karlılığı açısından gelir ve gider tutarlarının çok iyi planlanması gerekmektedir. Bemar Kariyer
Okulu ve British Town, şubelerinin karlılığı için kuruculara ﬁnansal stratejiler konusunda danışmanlık
yapar. Ayrıca;

Eğitim Ücretlerinin Belirlenmesi
Kur Ücretlerinin Belirlenmesi
Kampanyalı Ürünlerin Belirlenmesi
Prim Sisteminin Kurulması
Aylık olarak yapılan ve şubelere iletilen Performans Değerlendirmeleri

Operasyonel Danışmanlık
Franchising sisteminin başarısı için, şubelerin tümü hem kendi içinde hem de Genel Merkezle takım
halinde çalışmalıdır. Bemar Kariyer Okulu ve BritishTown yönetim şeması şubelerin tümünde standarttır ve
uygulamalar takım oyununa dayanır. Genel Merkezdeki her bir yönetici, kendisi ile aynı yönetim basamağında yer alan şubedeki yönetici ile sürekli iletişim ve işbirliği halindedir. Şube açılışlarındaki periyodik
personel eğitimlerin dışında Şubenin talep etmesi durumunda Genel Merkezdeki yöneticiler şubedeki
yöneticilere eğitim, organizasyon ve operasyonel yönetim desteği sağlar. İşbirliği yapması gereken yöneticiler;

Müdür
Satış Yöneticileri
Muhasebe ve Finans Yöneticileri
Bölüm Başkanları
Kalite ve Öğrenci İşleri Sorumluları

www.bemarkariyer.net
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Entellektüel Sermaye Yönetimi
Hızla gelişen ve ucuzlayan teknoloji, farklı ﬁrmalar tarafından benzer makinelerin, binaların ve sistemlerin
kullanımını da beraberinde getirmiştir. Firmaları iş dünyasındaki yarışta farklı kılan tek unsur ve başka bir
işletme tarafından taklit edilemeyen tek kaynak insandır. Günümüz dünyasında fark oluşturan ﬁrmalar, sahip
oldukları entellektüel sermayenin farkında olan ve bu sermayeyi doğru yönetenlerdir.
Bemar Kariyer Okulu ve British Town; şirketi geleceğe taşıyacak olan bünyesinde çalışan personelin yarattığı
değerlerin, şirket stratejilerinin, yapısının, sistem ve süreçleri ile şirketin müşterileri ve toplumla kurduğu
ilişkilerin toplamından oluşan entelektüel sermayeyi bir takım çalışması ile yönetir. Ciddi bir eğitim ve
psikolojik bariyerleri aşmayı gerektiren liderlerden kurulu takım oyunu, Bemar Kariyer Okulu ve British Town
şubeleri için zorunlu bir süreçtir. Bemar Kariyer Okulu ve British Town Genel Merkezi, liderlerden oluşan bir
takımın kurulmasında şubelerine yönlendirme desteği verir.

İnsan Kaynakları Uzmanlık Eğitimi
Muhasebe Uzmanlık Eğitimi
Pazarlama ve Satışta Uzmanlık Eğitimi
Etkili Zaman Yönetimi Eğitimi
Karar Verme Teknikleri Eğitimi
Liderlik Eğitimi
Problem Çözme Teknikleri Eğitimi
MS Ofﬁce Programları
NLP
Beden Dili
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Pazarlama ve Satış Yönetimi :
Günümüz ticari hayatında ayakta kalmanın formülü, müşteriyi odak noktasına almak, var olan müşteriyi
memnun etmek ve yeni müşteriler bulmaktır.
Bemar Kariyer Okulu ve British Town, müşteri memnuniyetini maksimuma çıkartmak için müşterisine,
doğru ﬁyatla, doğru ürünü sunar ve düzenli geri bildirimlerle memnuniyet çıtasını sürekli yükseltir. Bemar
Kariyer Okulu ve British Town Genel Merkezi, şubelerinin pazarlama ve satış yönetimini ideal noktaya taşımak için bölgelere göre belirlenen satış stratejileri ve hedeﬂeri titizlikle belirleyerek şube kurucularımızla
paylaşılır ve şube çalışanlarını hizmet içi eğitimlerle destekler.

Satış Teknikleri

Satış Teknikleri
Pazarlama ve Satış Yönetimi

Pazarlama ve Satış Yönetimi
Telefonda iletişim

telefonda iletişim

Yüz yüze İletişim
Müşteri İlişkileri Yönetimi

Müşteri İlişkileri Yönetimi
Satış Sonrası Müşteri İlişkileri

Satış Sonrası Müşteri İlişkileri
www.bemarkariyer.net
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BEMAR KARİYER OKULU

eğitim

PROGRAMLARI
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BİLGİSAYARLI MUHASEBE ve FİNANS OKULU
Günümüz ekonomik koşullarında işsizlik sorununa kalıcı çözüm sunmak
üzere Türkiye’nin ilk Bilgisayar Uygulamalı Muhasebe eğitimlerini başlatan
kurum olarak mali müşavirlerin hazırladığı ve güncellediği teori ve uygulamalı program eğitiminden oluşmaktadır. İş hayatında önemini yitirmeyecek ender sektörlerden biri olan ve bu alanda, ön muhasebe, genel muhasebe, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda analiz edilerek temel bilgisayar
programları ile birlikte teoriyi pratikle bütünleştirmek isteyen, ileri muhasebe ve ﬁnans alanlarında tam donanımlı muhasebeci olarak kariyer yapmak
isteyenlere hitap eder.

Bemar Kariyer Okulları;
*Netsis Lisanslı Eğitim Merkezidir.
*Nebim Yetkili Eğitim Merkezidir.
*Mikro Yetkili Eğitim Merkezidir.

DIŞ TİCARET E-TİCARET OKULU
Ulusal ve Uluslar arası ticaretin gelişmesi ile beraber geleceğin en popüler mesleklerinden birisi haline gelen Dış
Ticaret ve E-Ticaret sektörüne yönelik tüm ithalat ve ihracat işlemlerini içeren güncel ve uygulamalı program
eğitiminden oluşmaktadır. Global dünya ekonomisinin ihtiyaç duyduğu donanıma sahip bireyler yetiştirilmesi
amaçlanarak girişimcilerin, kendi ﬁrmasını kurmak ihracat veya ithalat ﬁrmalarında
çalışmak isteyenlerin, sermaye koymadan aracılık faaliyetlerinde gelir elde
etmeye yönelik kariyer yapmak isteyenlere hitap eder.

SATIŞ PAZARLAMA UZMANLIĞI
Çağımızın ve ülkemizin rekabet koşulları doğrultusunda geleneksel
anlayışı modern çerçevede revize eden, teori ve uygulamalı
program eğitiminden oluşmaktadır. Kurumların günümüz satış ve
pazarlama konusunda donanımlı ve kendisini geliştirmiş, bilgi,
duyarlılık ve ileri aşamalarda başarı için ürün-sunum stratejileri
geliştirmek üzere istihdam edilmek ve bu alanda kariyer yapmak
isteyenlere hitap eder.

www.bemarkariyer.net
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İNSAN KAYNAKLARI
UZMANLIĞI
Kurumların profesyonel işletmeleri ve personel veriminin maksimizasyonu açısından her sektörde son derece önemli olan
güncel ve uygulamalı program eğitiminden oluşmaktadır. Planlama, Liderlik ile birlikte personel yönetimi ve performans
kontrolü konusunda hakim olmak ve sektörün aranan isimleri
olarak kariyer yapmak isteyenlere hitap eder.

CAD TASARIM OKULU
Farklı disiplinlerin hedeﬂerine yönelik çalışmalar yapabilecek
düzeyde mimarlık, mühendislik, görsel iletişim ve tasarımı
içeren güncel ve uygulamalı program eğitiminden oluşmaktadır.
Autodesk ve SolidWorks ürünleri başta olmak üzere bu alanda en çok tercih edilen yazılımları kullanarak tasarımlarını başarıyla hayata geçirmek, ileri derecede teknik bilgiye sahip olarak ilgili alanlarda uzmanlaşarak çizim ve
3D görselleştirme konularında kariyer yapmak isteyenlere hitap eder.

Bemar Kariyer Okulları;
*Autodesk Yetkili Eğitim ve Sınav Merkezidir.
*SolidWorks Yetkili Eğitim ve Sınav Merkezidir.
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GRAFİK VE WEB TASARIM OKULU
Kitlesel iletişim teknolojilerindeki her yeni gelişme ile birlikte yaratım süreci
içersinde ruh ve zihnin işbirliğini ön planda tutarak, görsel ve yeteneklerin
yer veren güncel ve uygulamalı program eğitiminden oluşmaktadır. Adobe
ürünlerini kullanarak bireylerin bilgi ve becerilerini arttırarak tasarım alanında uygulamacı graﬁk tasarım uzmanı, web tasarım uzmanı olarak şirketlerin
reklam ve pazarlama departmanlarında, fotoğraf stüdyolarında, e-ticaret
portalların da ya da freelance olarak kariyer yapmak isteyenlere hitap eder.

Bemar Kariyer Okulları;
*Adobe Yetkili Eğitim Merkezidir.
*Certiport Sınav Merkezidir.

MICROSOFT OFFICE
(BİLGİSAYAR İŞLETMENLİK)
İş hayatının vazgeçilmezi olan Microsoft Ofﬁce programlarının
gösterildiği ve katılımcıların uygulamalı bir şekilde programlara hakim olmaları adına iş veya özel yaşamlarında bilgisayarı
kullanmalarına yönelik Microsoft işletim sistemi ve oﬁs ürünleri ile ilgili başlangıç seviyede bilinmesi gereken güncel ve
uygulamaları program eğitiminden oluşmaktadır.

Bemar Kariyer Okulları;
*Microsoft Silver Partner Yetkili Eğitim Merkezidir.

www.bemarkariyer.net
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YAZILIM UZMANLIĞI (MCPD)
Günümüzde nitelikli ve çok yönlü yazılım uzmanlarına duyulan ihtiyacı
karşılamak üzere bireyleri kendilerini en son teknolojiler ile geliştirmek
ve uluslar arası geçerliliği olan sertiﬁkalar almasına yönelik Windows
Programlama, Web Programlama, Mobil Programlama ve Bulut
Erişim’in içinde bulunduğu güncel ve uygulamalı program eğitiminden
oluşmaktadır. Microsoft platformlarında programcı, çözüm geliştirici
olma yönünde ya da ﬁrmaların bilgi işlem yöneticisi, yazılım uzmanı,
analist programcı, uygulama geliştirici, veritabanı uzmanı olarak
kariyer yapmak isteyenlere hitap eder.

Bemar Kariyer Okulları;
*Microsoft Silver Partner Yetkili Eğitim Merkezidir.

SİSTEM UZMANLIĞI (MCITP)
Sistem analizi ve kurulumu,donanım seçimi ve kurulumu,
yazılım seçimi, kurulumu ve performans analizlerini yapabilecek düzeyde sistem güvenliğini içerenve iş hayatı boyunca
ihtiyaç duyulacak tecrübe,yeni teknoloji ve bu teknolojilerin
karşıladığı ihtiyaçların güncel ve uygulamalı program eğitiminden oluşmaktadır. Sistem uzmanlığı serverlar üzerine
kurulu bir eğitimdir. Eğitim felaket senaryoları üzerinden
ilerler. Bunun en önemli sebebi de Sistem uzmanlığının
çözüm merkezli bir meslek olmasıdır. Firmaların Bilgi işlem
departmanlarında ya da teknik servislerinde görev almak, ek
olarak danışmanlık yapmak, şirketlerin proje sorumlusu ya
da proje müdürü olarak kariyer yapmak isteyenlere hitap
eder.

Bemar Kariyer Okulları;
*Microsoft Silver Partner Yetkili Eğitim Merkezidir.
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NETWORK UZMANLIĞI (CISCO-CCNA)
En basitinden en karmaşığına kadar bilgisayar ağları konusunda gerekli tüm uzmanlığı edinecek, yüz
binlerce bilgisayarın aynı anda uyumlu çalışabildiği uluslar arası ağları yönetebilecek teorik ve uygulamalı
program eğitiminden oluşmaktadır. Yerel alan ağları, geniş alan ağları Internetworking, uzaktan erişim,
network güvenliği, network performans yönetimi ve hata analizi gibi kritik konularda deneyim kazanacak,
ağa bağlı her türlü farklı sistemin birbirleri ile uyumlu çalışmasını sağlama konularında kariyer yapmak
isteyenlere hitap eder.

Bemar Kariyer Okulları;
*Microsoft Silver Partner Yetkili Eğitim Merkezidir.

KARİYER KART
Kariyer Yönetimi süreçlerinde "eğitim yönetimi" unsuru ile
eğitim alanlarının doğrudan kariyer hedeﬂerini desteklemesi ve onunla uyumlu olmasına yönelik, doğru eğitim yönetimi ile özellikle hedeﬂere daha kısa sürede varmak, daha
kaliﬁye çalışan olarak yetişmek bakımından profesyonel bir
yaklaşımı ön planda tutarak Bemar Kariyer Okulu portföyünde bulunan tüm eğitimlerden 2 yıl boyunca sınırsız bir
şekilde yararlanılmasına yönelik düzenlenen kart sistemidir.

www.bemarkariyer.net
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UZAKTAN
EĞİTİM
www.kariyerokulu.com
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Eğitim uzaktan(online) eğitimdir. Kullanıcının internete
ulaşabildiği her yerden, istediği zaman eğitimini almasına ve kaldığı yerden devam etmesine olanak verir. Web
üzerindeki zengin işitsel ve görsel tasarımlar yoluyla
eğitimi çekici hale getirir ve öğrenmeyi artırır.
Bemar Kariyer Okulu'nun sunduğu Uzaktan Eğitimler,
www.kariyerokulu.com portalında hizmete
sunulur.

Kariyerokulu.com, Türkiye genelindeki işveren ve personelin birleştiği en geniş portalı oluşturan Yenibiriş.com,
Kariyer.net, Secret Cv HR alanlarının e-Eğitim içerik sağlayıcısıdır.
British Town ve Bemar Kariyer Okulu eğitimlerine kayıt olan öğrencilere ücretsiz Cv Hazırlama ve Mülakat
Teknikleri eğitimi hediye edilir.
Türkiye genelinde uzaktan eğitimlerden yararlanan öğrenciler bulundukları ilde örgün eğitime geçişi değerlendirmek isterlerse, uzaktan eğitimin ücreti örgün eğitimde hediye çeki olarak kullanılır.
Öğrenciler,Uzaktan eğitimin sonunda online sınava girerek 2 Başarı Sertiﬁkası (Biri Türkçe Biri İngilizce) almaya
hak kazanırlar.

*İnsan Kaynakları Uzmanlık Eğitimi
*CV Hazırlama Mülakat Teknikleri Eğitimi
*Dış Ticaret Uzmanlık Eğitimi
*Pazarlama ve Satışta Uzmanlık Eğitimi
*Muhasebe Eğitimi
*Etkili Zaman Yönetimi Eğitimi
*Karar Verme Teknikleri Eğitimi
*Liderlik Eğitimi
*Problem Çözme Teknikleri Eğitimi

22
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YETİŞKİN GENEL İNGİLİZCE
Avrupa’da ortak bir yabancı dil öğretim programı ve yabancı dil öğretiminde ortak bir standart, ortak ölçütler ve
buna dayalı bir araç geliştirmeyi amaçlayan Avrupa Konseyi Modern Diller Bölümü, Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak
Çerçeve Programı (The Common European Framework of Reference for Languages)’nı oluşturmuştur. Britisih
Town Dil Okullarında verilen eğitimler bu sisteme uygun olan Communicative Approach olarak adlandırılan
iletişim odaklı eğitim metodolojisi ile verilmektedir. Kurumlarımızda verilen Genel İngilizce eğitimleri sayesinde
öğrenciler istenilen durumlarda Trinity Aile Birleşim sınavına girebilecek yeterliliğe sahip olurlar. British Town Dil
Okulları Trinity Sınav merkezi olarak da görevini sürdürmeye devam etmektedir. Ayrıca British Town Dil Okulları
MacMillan’ın Partner School’udur, Eğitimlerde kullanılan kitapları ve eğitim materyalleri direkt olarak İngiltere’den
temin edilmektedir. British Town Dil Okulları tüm şubelerine MacMillan’ın eğitmenleri ile birlikte her sene düzenli
olarak eğitimler ve seminerler vermekte, eğitmenlerinin eğitimleri ile yakından ilgilenmektedir.

JUNIOR
Avrupa Dil Portfolyosu sisteminin kriterlerine uygun olarak 8-14 yaş arasındaki çocuk gruplarını içeren eğitimlerdir. Bu eğitimler öğrencilerin görsel ve işitsel hafızalarına yön veren, sıkılmadan eğlenerek öğrenebilecekleri bir
sistem ile yapılmaktadır. Öğrencilerin müfredatın belirli dönemlerinde British Town Dil Okulları’nın Native
Teacher’ları ile ders işlemeleri sağlanarak Yabancı Eğitmenle iletişim seviyelerini de arttırmaları planlanır. Eğitimlerde kullanılan kitap ve diğer materyaller yine MacMillan tarafından British Town Dil Okulları’na gönderilir.

İŞ İNGİLİZCESİ
İş İngilizcesi olarak tanımlanan eğitimler Genel İngilizce eğitimlerinden farklıdır ve genellikle birebir eğitimlerle yapılırlar. İş
İngilizcesi eğitimi almak isteyen bir öğrencinin en az B2 seviyesini bitirmiş olması beklenir. British Town Dil Okulları’nda büyük
bir özenle verilen İş İngilizcesi eğitimleri özel sektörde ya da
kamuda çalışanların tercih ettiği ve daha çok Dış Ticaret, Tıp,
İşletme, İktisat, Ekonomi, Hukuk vb. alanlardaki profesyonellerin
ihtiyaç duyacağı özel yazışmalar, telefonda-yüzyüze iletişim ve
sunum teknikleri gibi önemli becerilerin kazanılmasını hedeﬂeyen
derslerden oluşmaktadır.
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HAZIRLIK ATLAMA - PROFICIENCY
Hazırlık atlama olarak adlandırılan eğitimler öğrencilere üniversitedeki hazırlık sınıﬂarını atlatmayı garanti eden
eğitimlerdir. Her üniversitenin hazırlık atlama sınavına yönelik olan müfredatlar British Town Dil Okulları’nın
Eğitim Direktörleri tarafından her sene güncellenerek oluşturulmakta ve eğitimler bu müfredatlara uygun olarak
öğrenci ile birebir verilmektedir. Ana ders eğitmenleri ve etüt eğitmenleriyle birlikte öğrencilere uygun gün ve
saatlerde eğitimler yapılmaktadır. Özel dersler olarak yapılan bu eğitimlerde eğitmenler öğrencileri ile daha
yakından ilgilenme ve gelişimini net olarak gözlemleme fırsatı bulur.

YDS
Ülkemizde yapılan yabancı dil değerlendirme sınavıdır. British Town Dil Okulları’nda sınav dönemlerinden önce
eğitim takvimi ve müfredatları oluşturularak öğrencilerin sınav stratejilerini almaları, bu stratejilerle püf noktalarını kolaylıkla bulabilmeleri sağlanır. British Town Dil Okulları bünyesinde bulundurduğu akademik kadrosundaki eğitmenler tarafından hazırlanıp işlenen derslerdir. YDS eğitiminde
sektörünün öncü ﬁrmalarından biri olmaya
devam etmektedir.

TOEFL KURSU
British Town Dil Okulları yetkili TOEFL
merkezidir. Amerika çıkışlı olan bu sınav
günümüzde IBT (Internet Based Test) adı altında
yapılmaktadır. Öğrenciler TOEFL sınavına, eğitim
aldıkları British Town Dil Okulları’nın kendi
binalarında girerler, bu da öğrenci motivasyonu
için oldukça önemlidir ve British Town öğrencisinin daima bir adım önde olmasını sağlamaktadır. TOEFL eğitimleri birebir ya da grup eğitimleri olarak verilmektedirler, bu sınavda öğrencilerin tüm İngilizce becerileri sorgulanır, eğitim süresince öğrencilere bu yetileri geliştirebilmelerine dair strateji ve teknikler verilerek öğrencilerin
sonuca ulaşmaları sağlanır.
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IELTS KURSU
İngiltere çıkışlı olan bu sınav IELTS Academic ve IELTS General olmak üzere iki türlü yapılmaktadır. IELTS General;
genellikle bankada çalışmak isteyen ya da bankalardan ek maaş almak isteyen adayların talep ettikleri bir sınav iken,
IELTS Academic yurt dışında eğitimine devam etmek isteyen öğrencilerden istenen sınavdır, Türkiye’de de bazı
üniversiteler hazırlık atlamada bu sınavı kabul ederler. Bu sınavlar da TOEFL gibi öğrencilerin okuma, yazma,
dinleme, konuşma yetilerini sorgulayan ve bu yetilerin kazanılmasına dair verilen eğitimlerdir. British Town Dil Okullarının eğitim direktörleri tarafından öğrenciler eğitimden önce seviye belirleme sınavına alınarak bütün bu yetileri
değerlendirilir ve hedeﬂediği puan aralığı ve ihtiyacına göre eğitimi düzenlenir. British Town kendi öğrencisine özel
kapalı gruplar oluşturarak, Türkiye’nin her yerinde sınav organizasyonu yapma hakkına sahiptir ve bu vasfı ile
Yetkili Sınav Merkezi olarak hizmet vermektedir.

TOEIC KURSU
British Town Dil Okulları Yetkili TOEIC merkezidir, TOEFL sınavında olduğu gibi TOEIC sınavı için de British Town
Dil Okulları şubelerinde sınava girme olanağı tanır. İş ortamlarında kullanılan konuşma ve yazı örnekleriyle hazırlanmakta olan TOEIC sınavı, İngilizce hâkimiyetin ölçmek için uygun ve objektif bir sınavdır. TOEIC sınavında öğrencilerin sadece dinleme ve okuma yetileri sorgulanır, bu eğitimde sınava dair olan strateji ve tekniklerle öğrencilerin
amaçlarını gerçekleştirmeleri ve İngilizce seviyelerini kanıtlamaları sağlanır.

KİŞİYE ÖZEL İNGİLİZCE
(VIP) EĞİTİMİ

VIP

Bu gruplar standart grup sınıﬂarına gelemeyen, genellikle
çalışanların tercih ettiği, en az 2 en fazla 5 kişiden oluşan
VIP gruplardır. Genel İngilizce eğitimlerinde 1 kur 56 ders
saatinde tamamlanarak, öğrencilerin daha kısa sürede ve
daha aktif bir eğitim almaları sağlanır.
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UZAKTAN
EĞİTİM
www.evdeingilizce.com
Eğitim uzaktan (online) eğitimdir. Öğrencinin tercih edeceği programa bağlı olarak telefondan ve/veya internet
üzerinden eğitim koçu ile desteklenmektedir. Bu yöntem; kullanıcının bilgisini pekiştirerek ve internet materyalleri kullanarak kolay ve hızlı İngilizce öğrenmesini sağlamak üzere hazırlanmıştır. Kullanıcının sistemi açık
olduğu sürece sınırsız tekrar yapma olanağı, ücretsiz seviye belirleme sonucunda ihtiyacı olan seviyeden
eğitimine başlaması ve sürdürmesi, dil eğitiminde gerekli tüm alanlarda pratik yapma imkanı sunulmaktadır.
Ayrıca kullanıcılar “www.kariyerokulu.com” adresindeki; Etkili Zaman Yönetimi Eğitimi, Liderlik Eğitimi
ya da CV Hazırlama ve Mülakat Teknikleri eğitimlerinden birine ve eğitimin onaylı katılım belgesine
ücretsiz sahip olurlar.
Genel İngilizce eğitimini hedeﬂer, A1'den C1'e CEFR ile % 100 uyumludur. Dinleme, Dilbilgisi, Etkileşimli
Konuşma ve Deyim derslerini, toplamda 1000 saatin üzerinde aktiviteyi içerir. Öğrenci, Avrupa Dil Portfolyosu uyumlu sertiﬁkasına ücret ödemeden sahip olur.
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şubelerimiz
Genel Merkez/İzmir

Genel Merkez/İzmir

Genel Merkez/İzmir

• İstanbul (Şişli / Kadıköy / Pendik) • Ankara (Kızılay / Etlik) • İzmir • Aydın • Nazilli • Eskişehir
• Antalya • Kayseri • Çanakkale • Gebze • Konya • Afyon • Uşak • Bursa • İzmit • Isparta
• Kütahya • Denizli • Gaziantep • Van
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izmit

eskişehir

aydın

istanbul/pendik

nazilli

istanbul/kadıköy

antalya

gaziantep

gaziantep

kütahya

bursa/görükle
istanbul/şişli

balıkesir
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REFERANSLARIMIZ

referanslarımız

Referans listemizde yer alan ﬁrmalar sürekli hizmet anlaşması yaptığımız kurumlardır. Hizmet verdiğimiz kurumlardan yalnızca proje bazlı
çalıştıklarımız ve gizlilik sözleşmesi gereğince ibraz edemediğimiz müşterilerimiz listede yer almamaktadır.
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notlar
notlar
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