
YDS 
(YABANCI DİL SINAVI)

120 Saat

TUS 
(TIPDA UZMANLIK 
SINAVI)

120 Saat

ÇEVİRİ
KURSLARI

120 Saat

NEDEN EĞİTİM:
İ-Akademi olarak amacımız; tüm katılımcı-
larımızın stratejik hedeflerine ulaşmalarını 
sağlayacak insan gelişimi odaklı çözümler    
üretmektir. Tecrübelerimiz yönetilmeyen 
değişimlerin amaç birliğini karşılamaya-
cağı gerçeğini defalarca kanıtladı. Sektö-
rünüz ne olursa olsun, büyüme ve kârlılık 
hedeflerinizi gerçekleştirmek için koyu 
rekabetin şartlarına uyum sağlamak zo-
rundasınız. Bu engellerle dolu yolda sizin 
veya işletmenizin en önemli ihtiyaçlarını 
tespit ederek, kendi çözümünüzü üretme-
niz ve uygulayabilmeniz için  gerekli  ko-
nularda sizlere destek olup fark yaratma-
nızı sağlamak en önemli misyonumuzdur.

NEDEN İ-AKADEMİ:
İ-Akademi, eğitim sektöründeki 10 yıllık 
tecrübesi ve her biri kendi alanında  dünya 
lideri olan kuruluşlarla kurduğu iş ortak-
lıkları ile, güçlü ve sağlam bir yapı oluştur-
muştur. Microsoft Yetkili Eğitim Merkezi,  
Oracle Yetkili Eğitim Merkezi, Netsis ERP/
MRP Eğitim Merkezi, Prometric ve TOEFL 
Sınav Merkezi yetkinlikleriyle ticari kay-
gılardan ziyade eğitimler; gerek kişilerde 
gerekse kurumlarda yaratacağı performans 
artışına endekslenmiştir. İ-Akademi’nin sa-
hip olduğu zengin referans listesi sektör-
deki başarısının göstergesidir. İ-Akademi 
Kariyer Danışmanlık hizmeti ile  adaylara 
iş hayatına ait  tüm kariyerleri boyun-
ca faydalanacakları bilgi ve tecrübeleri-
ni aktarmaktadır.  MEB onaylı bir eğitim 
merkezi olarak KOBİ’lerin KOSGEB eğitim  
desteklerinden Yararlanmaları için gerekli 
olan danışmanlık hizmetini sunmaktadır.

İLETİŞİM:
Telefon : (0232) 464 09 24
Fax : (0232) 465 26 29
E-Posta : info@iakademi.com
Web : www.iakademi.com

TOEFL 
(TEST OF ENGLISH AS 
A FOREIGN
LANGUAGE)

120 Saat

United Language Academy
İngilizce
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IBu eğitimin amacı ÖSS sınavında Tercüman - 

Mütercimlik, İngiliz ve Amerikan Dil ve Edebiya-
tı, İngilizce Öğretmenliği v.b gibi bölümleri he-
defleyen lise öğrencilerini  sınava hazırlamaktır.

Bu eğitimin amacı İngilizce dil bilgisini belgele-
me konusunda dünyanın en  geçerli sınav sis-
temi olan  TOEFL sınavına girecek olan adayları 
sınava hazırlamaktır.TOEFL sınavın doğası gere-
ği bu eğiitmler yazma, dinleme ve konuşmayı 
kapsayan özel modüllerle zenginleştirilmiştir. 

Hekimlere TUS sınavlarını kazandırmayı amaç-
layan eğitimimizin  uzman hekim adaylarını 
sınava hazırlamaktadır. Genel bir eğitimden 
ziyade tıbbi terimler ve örnekler ile içeriği  zen-
ginleştirilmiş bu eğitimde hekimlere  kısa yol-
dan sınav için gerekli yetkinlikler kazandrılır.

Bu eğitim; amacı metinleri  anlama,  eksiksiz 
çeviri yapma , anlayarak okuma olan adayla-
ra  günlük,  bilimsel veya teknik içerikli me-
tinleri çevirme becerisini kazandırmaktadır. 
Bu eğitim ayrıca TUS, ÜDS ve KPDS sınavları-
na girecek adayları da destekler özelliktedir.
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ADVANCED
(C2)

72 Saat

UPPER - INTERMEDIATE
(C1)

72 Saat

INTERMEDIATE
(B2)

72 Saat

PRE - INTERMEDIATE
(B1)

72 Saat

ELEMENTARY
(A2)

72 Saat

BEGINNER
(A1)

72 Saat

Bu seviye ingilizce öğrenmenin ilk adımıdır. A1 seviyesinde 
öğrenciler kendilerini ve başkalarını tanıtabilir, kişisel özelliklerini 
ifade edebilir, günlük kullanılan ifadeleri anlayabilir, basit yapılı 
cümleleri söyleyebilir ve soru sorabilir düzeye gelirler. Ayrıca bu se-
viyede altı  temel zaman (tense) öğrenilir ve kullanılır duruma gelir.

A1 seviyesini başarıyla bitirenler ya da seviye belirleme sınavı 
sonucu A1 seviyesine eşdeğer bilgiye sahip olanlar katılabilir. bu 
seviyede öğrenciler ilave tense’ler ve kalıplar öğrenerek hem gra-
mer bilgilerini hem de pratiklerini arttırmış olurlar. Günlük olağan 
konuşmaları anlarlar ve konuşurlar, sade textleri rahatça yazabilir-
ler, Stage 1 hikaye kitaplarını okuyabilirler.

A2 seviyesini başarı ile bitirenler ya da seviye belirleme sınavı 
sonucu A2 seviyesine eşdeğer bilgiye sahip olanlar katılabilir-
ler. B1 seviyesinde karmaşık cümle yapılarına geçiş yapılır. Katı-
lımcılar temel konulardaki metinleri rahatlıkla çözebilirler, çevi-
rebilirler, Stage 2 seviyesindeki hikaye kitaplarını okuyabilirler.

B1 seviyesini başarı ile bitirenler ya da seviye belirleme sı-
navı sonucu B1 seviyesinde eşdeğer bilgiye sahip olan-
lar katılabilirler. Bu seviyedeki katılımcılar hemen her konu-
daki yazıları anlayıp yabancılar ile rahatlıkla konuşabilecek 
seviyeye gelirler. Writing ve Reading kabiliyetlerini geliştirir-
ler, Stage 3 hikayeleri, gazete ve dergileri okur seviyeye gelirler.

Katılımcıların  edinmiş oldukları dilbilgisi, okuma, anlama ve ko-
nuşma becerilerini akıcı ve doğru bir şekilde kullanmaları  ön 
plana alınır. bu seviyede katılımcılar daha karmaşık cümleler 
kurabilirler ve resmi yazışmaları da yapabilirler. Dilbilgisinin en 
ince ayrıntılarına hakim olup uzun ve karmaşık metinleri an-
layabilir, çevirebilir ve özetleyebilirler. Dili toplumsal ve mes-
leki hayatta ya da eğitimde etkili bir şekilde kullanabilirler.

Akademik seviyede sözcük dağarcığını geliştirme, düz-
gün ve doğru yazma, okuma, okuduğunu anlama, an-
ladıklarını yazıya ve konuşmaya dönüştürebilme bece-
risi kazanılır. Katılımcılar herhangi bir iletişim problemi 
yaşamadan yabancılarla her konuda konuşabilir ve tartışabilir-
ler. Düşüncelerini hızlı, akıcı ve açık bir şekilde ifade edebilirler.


