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InfoLANG Dil Okulları; İngilizce eğitimi konusunda çağdaş yaklaşımlarla ve 
konuşma odaklı eğitim metoduyla hizmet veren, Türkiye’nin en başarılı dil 
okuludur. InfoLANG eğitim uzmanlarının yaptıkları uluslararası 
araştırmalarda, dil eğitim sisteminde bulunan klasik metotların yeterli 
olmadığı görülmüştür. 

Dil öğretiminde en önemli yetkinliğin etkili iletişim kurabilmek olduğuna 
inanan ve öğrencilerini bu yetkinlik üzerine eğitmeyi amaç edinmiş olan 
InfoLANG Dil Okulları; Türkiye'nin dört bir yanında bulunan şubeleriyle hizmet 
vermektedir.

InfoLANG
Dil Okulları



• Türkiye’nin ilk konuşma odaklı dil okuludur. Geleneksel ve klasik yöntemlerden 
farklı bir yol izlenir. Eğitimin temelinde, kişilerin aktif olduğu konuşma ve iletişim 
anlayışı yer alır. Öğrenciler, konuşarak ve birbirlerini dinleyerek öğrenirler.

• Klasik sınıf içi sıra anlayışının aksine, InfoLANG sınıfları tüm öğrencilerimizin 
eğitmenleri ile aynı mesafede olacağı, geri planda kalmadığı, 
"konuşma odaklı" eğitimin en önemli parçası haline getirdiğimiz ve uluslararası 
verimliliği onaylanmış U-tipi sınıf dizaynına sahiptir. Bu sınıf oluşumlarında her 
öğrencimiz dersin merkezinde, her öğrencimiz iletişimin tam ortasındadır. 

• Dil eğitiminde görsel ve eğitsel algı gücü büyük önem taşımaktadır. Buna 
bağlı olarak öğrencilerimiz sınıf içerisinde yüksek teknolojik konfora sahip 
olmakta ve kaliteli ses ve görüntü sistemi ile desteklenmektedir. 
Projeksiyon, akıllı tahta,  LCD ekran  ve bilgisayar donanımı ile teorik bilgilerin 
kalıcı hale getirilmesi kaçınılmaz hale gelmektedir.

•  Dil Koçluğu® hizmetimiz ile öğrencilerimize aldıkları eğitim programlarının yanı 
sıra sınırsız eğitim danışmanlık ve rehberlik hizmetleri sağlanmaktadır. Böylelikle 
öğrencilerimiz sadece eğitim saatleri ve günlerinde değil, her zaman 
eğitmenleri ve koordinatörlüğümüz tarafından gözlenmekte, başarı oranları 
kurumumuzca izlenmekte ve bu başarının daha ileri taşınabilmesi için düzenli 
görüşme seansları organize edilerek, soruları yanıtlanmaktadır. Öğrencilerimiz 
Dil Koçluğu hizmetimizden her zaman yararlanabilmektedirler.

• InfoLANG Dil Okulları ayrıcalıklarından biri de Öğretme Garantisi® dir. 
InfoLANG Dil Okullarında Öğrencilerimiz Öğretme Garantisine otomatik olarak 
sahip olurlar. Öğretme garantisi kapsamında derslerine düzenli olarak devam 
eden öğrencilerimiz başarısız oldukları ya da tekrar etmek istedikleri grup 
derslerini ücretsiz olarak tekrar etme hakkına sahiptirler. 

InfoLANG Metodu;
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Neden
InfoLANG?
InfoLANG Dil Okulları, kurulduğu günden bu yana benimsemiş olduğu kaliteli, kişiye özel 
eğitim anlayışı ve güçlü eğitmen kadrosuyla sektörün lider eğitim kurumları arasında 
yer almıştır.

Yılların getirmiş olduğu tecrübe ve elde ettiği başarılarla kendi alanında eğitim 
sektörünün lider kuruluşu olmuştur ve Türkiye'de yaptığı atılımlarla InfoLANG Dil Okulları 
farklı sektörlerden binlerce mezun vermiştir.

Yabancı dil eğitimi konusunda ülkemiz eğitim sisteminin en önemli sorunlarına çağdaş 
yaklaşımlar sunmaktadır.

Özellikle “InfoLANG Konuşturan Metotlar” ile dil öğrenimine özgün çözümler 
getirmektedir.

InfoLANG Dil Okulları; tüm Türkiye'de yaygınlaşarak, ülkemizin dil eğitim standartlarının 
uluslararası düzeye çıkarılmasını ve istihdama katkı sağlayarak ülke ekonomisine fayda 
sağlamayı hedeflemektedir.

InfoLANG Dil Okulları Değerleri
•  Öğretme Garantisi®.

•  Dil koçluğu®.

•  Yüksek fiziki standartlara sahip eğitim salonları.

•  Yabancı dil eğitiminde Konuşma ve Konuşturma Odaklı modern yaklaşım.

•  Bilgi teknolojileriyle multimedya destekli eğitim sistemi.

• Mesleki uzmanlığa yönelik eğitim ve ihtiyaca yönelik içerikler.



InfoLANG Dil Okulları’nda verilen Genel İngilizce Eğitimi 6 seviyeden oluşan 
CEFR’ın (Common European Framework of Reference for Languages) 
Avrupa Standartları Ortak Diller Çerçevesi kıstaslarına uygun olarak 
düzenlenmiştir. 

InfoLANG Dil Okulları kursları; 2 başlangıç, 2 orta düzey ve 2 ileri düzey 
İngilizce eğitimlerini kapsayan 6 kurdan oluşmaktadır. Bu kurlar dahilinde 
öğrencilerimiz dengeli ve sağlıklı yükselmeler göstererek, 4 temel beceri 
( konuşma, okuma, yazma, dinleme ) kapsamında kendilerini geliştirebilecekleri 
ortam ve imkanlara sahip olurlar. 6 kuru tamamlayan öğrencilerimiz Genel 
İngilizce Programı (GIP) tamamlamış olurlar. 

Böylece CEFR - Avrupa Standartlarında eğitim almış ve bu standartlarca 
onaylanmış dil seviyesine ve dil seviye sertifikasına sahip olmuş olurlar. 

Eğitim
Seviyeleri



A1

A2

B1

B2

C1

C2

A1 Beginner (Başlangıç Seviye İngilizce Eğitimi)

Bu seviye; İngilizce ile hiç tanışmamış ya da belirli kalıplar haricinde çok az miktarda İngiliz-
ce Dil Bilgisi olan adaylar için uygundur. Bu seviyede genel olarak, İngilizce Dilindeki günlük 
cümleler ve cümle öbekleri en basit formu ile öğrencilerimize entegre edilir. A1 seviyesinden 
mezun olan bir birey, basit cümleleri rahatlıkla anlayabilir, kısa olarak kendini tanıtacak 
cümleler kurabilir, çevresini ve olayları basitçe tanımlayabilir.  İngiliz ve Amerikan Aksanını 
ayırt edebilir. 

A2 Elementary (Temel İngilizce Eğitimi)

Beginner seviyesinin bir üst seviyesi olan Elementary seviyesindeki öğrencilerimiz başlangıç 
seviye olan A1 kurunda aldıkları eğitim ertesinde İngilizce diline daha güvenilir bir bakış açısı 
ile bakmayı öğrenirler. A2 kurundan mezun bir birey, artık detaylandırılmış İngilizce 
programına hazır demektir. Duyum yetisi daha gelişmiş olarak, yabancı kişilerin kurduğu 
kısa cümleleri anlayabilir, yorum katabilir ve biraz düşünerek cevap verebilirler.

B1 Pre-lntermediate (Orta Altı Seviye İngilizce Eğitimi)

Orta düşük seviye olan Pre-Intermediate seviyesi “geçiş” seviyesi olarak bilinir; öğrencinin 
kendini temel seviyelerden yükselterek, artık daha detaylı, daha kapsamlı ve karmaşık 
yapılar ile tanıştırıldığı, gündelik hayatındaki direkt ihtiyaçlarını çözebileceği kavramların 
entegre edildiği bir seviyedir. Pre Intermediate seviyesini bitiren bir birey; orta akıcılıkta 
iletişim kurabilir, işitsel nitelikleri daha da gelişmiş olacağından seviyesinden daha üstün bir 
anlama yetisine sahip olur.

B2 Intermediate (Orta Seviye İngilizce Eğitimi)

Orta seviye ile birlikte öğrenci kendini, standart İngilizce kurallarını rahat kullanabildiği, artık 
İngilizce dilindeki hemen hemen her kalıbı öğrenebildiği bir bölüme girmiş olur. Orta seviye 
öğrencilerinin İngilizcelerine dolaylı olarak da kendilerine olan güvenleri yeni bir evreye 
girer. Cümle kurumlarında daha cesur adımlar atarak, bu bölümde tüm yeteneklerini, 
öğrendikleri yapılar ile birleştirerek sergileyebilecek statüye gelmiş olurlar. 

C1 Upper Intermediate (Orta Üstü Seviye İngilizce Eğitimi)

Upper- Intermediate orta üstü  dil seviyesine geçiş ile öğrenci C seviyelerinde eğitim 
almaya başlamaktadır. C1 ve C2 seviyeleri, öğrencinin Genel İngilizce Programı dahilinde 
ulaştığı en yüksek  seviyedir. İngilizce Eğitiminde C seviyesine ulaşmış olmanın verdiği öz 
güven, şekillenmiş  ve detaylandırılmış dil bilgisi ve konuşma becerileri ile öğrenci 
yabancı(native) eğitmenler ile rahatça ilerleyebilir. Native eğitmenin seviyesel tutumu ile 
öğrencilerin kelime dağarcığının profesyonel düzeye ulaşması ve ulaşımı ile de kullanımda 
akıcılığının sabitlenmesi sağlanır. Böylece öğrenci bulunduğu seviyenin farkında olarak, her 
daim sözlü ve yazılı iletişimini güçlendirmesi, yeni kelimeleri entegre ederek salt 
cümlelerden uzaklaşması ve bireysel cümleler ile zenginleştirmesi gerektiği gerçeğine 
odaklanır.  Öğrencinin Upper-Intermediate seviyesi ile deneyimlemediği tek bir konu, yapı,  
kalıp kalmayacaktır.

C2 Advanced (İleri Seviye İngilizce Eğitimi)

Genel İngilizce programlarının son ve en üst düzey seviyesi olan C2 ileri seviye ingilizce 
eğitimi, tüm bölümlerde uygulamalı gidilen yapıların her birinin özümsenerek, pratik 
kullanımının sağlandığı seviyedir. Advanced seviyesi ile birey detaylı dil ölçme sınavlarında 
başarılı sonuçlar elde edecektir. İleri seviyesi mezunu öğrencilerimiz İngilizce olarak katıldığı 
faaliyetleri rahatlıkla anlayabilir, detaylı ve zenginleştirilmiş kelime bilgileri ile eleştirebilir, 
karşıt görüş sunabilir, alt yazıya ihtiyacı duymadan ağır aksanlı  filmlerini izleyebilir, güçlü ve 
kapsamlı, detaylı yapı ve dil bilgisine sahip spesifik İngilizce kitaplarını okuyabilir, yurt dışı 
faaliyetlerinde İngilizce Diline 7-24 maruz kalabilir ve yabancı ortama rahatlıkla uyum 
sağlayabilir. 



İngilizce Konuşma Grupları

InfoLANG Dil Okulları; konuşturma odaklı eğitim prensibi üzerine kurulmuş 
bir eğitim kurumu olduğu için, kursiyerlerin konuşma becerisi kazanmasına 
büyük önem verilmektedir.

Bu prensipten yola çıkarak oluşturulan konuşma gruplarında; kursiyerlere 
rahat ve eğlenceli bir ortam sunularak, kursiyerlerin çekingenliği ortadan 
kaldırılır.

Konuşma Grupları (Speak to Speak) öğrencilerimizin seviyelerine uygun 
olacak şekilde Speak A, Speak B ve Speak C olarak düzenlenmektedir.

Speak A gruplarına katılmak için en az Elementary seviyesini 
bitmiş olmak gerekmektedir.  

Speak B grubu ise Pre-Intermediate ya da Intermediate seviyesi 
öğrencileri için uygundur. 

Speak C grupları Upper-Intermediate ve Advanced seviyede ingilizce 
gerektirmektedir. 

Öğrencilerimiz konuşma gruplarında, özellikle günlük hayatlarında 
karşılaştıkları, deyim, ikileme ve doğal akıcı cümle kurumlarına yönelik 
İngilizce çalışmalara tabi tutulurlar. Bu grupların en büyük avatanjı, yoğun 
olarak aksana ve telaffuza yönelik çalışmaların yapılıyor oluşudur. Bunun 
yanında konuşma gruplarında saha aktivitelerine dahil olarak, konuşma 
alıştırmaları yaptıkları alanları gerçek atmosferinde yaşarlar. Böylelikle sınıf 
eğitimlerini gerçek hayata yansıtmış olurlar.



İngilizce 
Sertifika
Programları
TOEFL  ( Test Of English as a Foreign Language ) 

Özellikle akademik seviyede İngilizce yeterliliğini uluslararası kriterlerde ölçen 
online bir sınavdır. Bir çok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de en yüksek oranda 
kabul görmektedir. 

IELTS  ( International English Language Testing System ) 

British Council, University of Cambridge ve International Development 
Programme of Australian Universities tarafından geliştirilmiş olan akademik 
bir dil sınavıdır. Kağıt üzerinde uygulanan bir sınav olup, Türkiye'de de belirli 
kurum ve üniversiteler tarafından kabul edilen uluslararası geçerliliğe sahiptir.  

YDS  ( Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı ) 

Ülkemizde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi 
olarak ve Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) talimatı ile  yapılan Yabancı  Dil 
Bilgisi Seviye Tespit Sınavıdır. Türkiye sınırları dahilinde bir çok kurum ve 
üniversite dil yeterliliği bazında YDS sınavını kabul etmektedir. 

YÖKDİL  ( Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı ) 

YÖKDİL, YDS formatına sahip olup, Ankara Üniversitesi ve Anadolu 
Üniversitesi işbirliği ile icra edilen bir okuma anlama sınavdır. YÖKDİL sınavı 
özellikle Doktora ve Doçentlik başvurusu yapan adaylar tarafından tercih 
edilmektedir.  

PROFICIENCY
Proficiency, hazırlık atlama, yeterlilik ve muafiyet sınavı belirli  üniversitelerce 
uygulanmakta olan, yeni kayıtlı öğrencilerin fakültelerine geçmeden önce 
ingilizce sınavına tabi tuttuğu bir uygulamadır. Her üniversitenin proficiency 
sınavı farklılıklar gözetmekte olup, sınavdan başarısız olan öğrencilerin en az 
1 (bir) eğitim yılı hazırlık okullarında ingilizce ağırlıklı eğitim almaları 
gerekmektedir. 

CAMBRIDGE
Cambridge sınavları, 800 yıllık bir geçmişe sahip olan Cambridge 
Üniversitesi tarafından uygulanan ve milyonlarca kişi tarafından tercih edilen 
uluslararası geçerliliği bulunan sınavların tümüdür. Bu sınavlar; KET, PET, FCE, 
CAE gibi  her yaş grubuna hitap eden sınavları içermektedir. 

İngilizce 
Sertifika
Programları



InfoLANG Dil Okulları olarak bir dilin öğrenilmesinin en kolay olduğu dönemlerin çocukluk 
dönemleri olduğunun özellikle altını çizmek ve ailelerin de bu bilinçle bu dönemleri dil 
eğitimi için bir fırsat olarak görmelerini tavsiye ediyoruz. “Ağaç Yaşken Eğilir”

Anadilinin yanında ikinci bir dil öğrenmek çocuğa kişisel gelişiminde bir dizi farklı yararlar 
sağlar. Birden fazla dil konuşan çocuklar iletişim becerileri olarak daha girişken becerilere 
sahip olurlar ve daha yüksek akademik potansiyele sahip olurlar. İkinci bir dili öğrenen 
çocuk, bütün akademik alanlarda da daha iyi bir performans gösterir.

InfoLANG Dil Okulu Çocuk İngilizcesi eğitmenlerinin görüşlerine göre; erken yaşta dil 
öğrenimine başlayan çocuklar eşsiz bir dil öğrenme ve geliştirme kapasitesine sahip 
oldukları gibi bu yeni dili akıcı konuşmada da yetişkinlere göre çok daha fazla ustalık 
gösterme eğilimindedirler.

Junior
Eğitimleri

InfoLANG Dil Okullarında Çocuklar İngilizceyi Nasıl Öğrenir?

Konuşma ve Uygulama

• Junior Eğitimi gruplarında eğitimler; konuşma ve uygulama ağırlıklıdır.

• Konuşma odaklı eğitimlere; konuşma ve telaffuz gelişimi için, yabancı eğitmenler eşlik 
ederler.

Çocuklar Eğlenerek Öğreniyor!

• InfoLANG Dil Okulları eğitmenleri; özenle seçilmiş çizgi filmler, animasyonlar, şarkılar ve 
diyaloglar eşliğinde çocukların derse ilgisini canlı tutarlar.
• İngilizce kelime oyunları ve anlatılan kelimelerin resimlerinin çizilmesi aktiviteleri ile kelime 
dağarcığı sağlamlaştırılır.
• Her hafta resimler ve şekiller içeren kelime sınavları uygulanır.

Neşeli Derslikler

• InfoLANG Dil Okulları derslikleri; çocukların yaşları ve fiziksel özelliklerine uygun eşya ve 
materyaller ile donatılmıştır.

• Çocuklara hitap eden posterler, yazılar, resimlerle çocukların ayrılmak istemeyecekleri bir     
ortam tasarlanmıştır.

Her çocuğun İngilizce öğrenimi, diğerine göre ayırt edici bir farklılık gösterir. Çocuğun yaşı, 
öğrenme stili, ilgi alanları ve kişiliği gibi faktörler İngilizce öğrenim sürecini etkilese de, 
birçok dil öğrencisi benzer bir süreci takip eder. Bu benzerlikler ise; InfoLANG Dil Okulu 
eğitmenlerinin, İngilizce öğretimi için ideal teknikler geliştirmelerine ve çocuklara İngilizce 
öğretirken doğru materyalleri kullandırmalarına yardımcı olur.

Uygun Materyaller

InfoLANG Dil Okulları'nın öğrencilerinin duygusal, kişisel, fiziksel, bilişsel ve dilsel gelişimlerini 
dikkate alan onların gerçek yaşamda konuştukları konuları, kullandıkları dili ve oynadıkları 
oyunları içeren eğitim materyalleri; İngilizce'yi öğrencilerin günlük hayatlarının bir parçası 
haline getirmek üzere tasarlanmıştır.

"Early bird gets the warm!”    (Erken kalkan  yol alır.)



InfoLANG Dil Okulları hizmette sınır tanımayan yaklaşımı ile öğrencilerine her 
alanda ve her yerde ulaşmakta ve InfoLANG Metodolojisi ile kaliteli eğitim 
imkanları sunmaya devam etmektedir.

Sınıf eğitimlerinden hiç farkı olmayan UCE (Uzaktan Canlı Eğitim) 
sınıflarında, “lokasyondan bağımsız" canlı eğitim imkanları sunulmaktadır. 
UCE, öğrencilerin, birbirlerini görebilecekleri, sistem üzerinden parmak 
kaldırarak konuşabilecekleri,  hatta sınıf arkadaşlarını tasarlanmış akış 
butonları ile tebrik edebilecekleri, eğitmenlerinin materyal ve ekran 
paylaşımlarını takip edebilecekleri bir canlı eğitim sistemidir. UCE ile 
öğrenciler, evlerinden ya da internet bağlantısı olan herhangi bir 
lokasyondan eğitimleri takip edebilir, mekandan bağımsız keyifli bir 
öğrenme ortamı yaratırlar.

Grup eğitimlerinin yanı sıra Özel Ders olarak da yararlanabileceğiniz UCE 
Programı ile özellikle yoğun iş hayatından dolayı sınıf eğitimlerine 
katılamayan ya da bulunduğu lokasyonda eğitim alacak koşullara sahip 
olmayan öğrenci adaylarımız için muhteşem bir avantaja sahiptir.

Bu program dahilinde Genel İngilizce, Pratik İngilizce, Konuşma Odaklı 
İngilizce, İş İngilizcesi, Akademik İngilizce gibi birçok eğitim alınabilir. UCE 
eğitimlerinden yararlanabilmek için öğrencilerimizin ihtiyacı olan tek şey, 
internet bağlantısıdır.

UCE
Uzaktan
Canlı Eğitim



InfoLANG Dil Okulları; Öğretme Garantisi®, Dil Koçluğu®, yüksek fiziki 
standartlara sahip eğitim salonları,  bilgisayar teknolojileri ve multimedya

destekli eğitim sistemi ile kurumlara özel çözümler geliştirmekte ve kurumların 
ihtiyaç duyacağı her türlü yabancı dil eğitiminde kurumsal çözüm ortağı 
olmayı hedeflemektedir.

InfoLANG Dil Okulları; kurumsal çözüm ortağı olarak kurumları dinler, onların 
ihtiyaçlarını analiz eder ve kurumlara özel dil eğitim paketleri hazırlayarak 
İngilizce eğitiminin kazançlı bir yatırıma dönüşmesini sağlar. Konuşma odaklı 
yaklaşımı ile InfoLANG Metodu, kursiyerlerine konuşmayı eğlenerek öğretme 
anlayışı üzerine kurulmuştur. Kurum çalışanlarına, esnek saatlerde, keyifli ve 
sosyal bir ortamda konusunda uzman eğitmenler tarafından ders 
verilmektedir.

 

InfoLANG Dil Okulları şirketlerin dil ihtiyaçlarında; ihtiyaç analizi, eğitim 
koçluğu, gelişmiş raporlama gibi hizmetleri ile eğitimin tüm süreçlerinde 
profesyonel bir danışmanlık sunmaktadır. 

Kurumsal eğitimlerde, kurumun ihtiyacını analiz ederek eğitimi içeriğinde iş 
hayatında karşılaşacağı örnekler ve uygulamalar içeren özel müfredatlar 
uygulanır. InfoLANG Dil Okulları, eğitim kadrosu ve fiziki standartlarının kalitesi 
sayesinde “Authorized ETS TOEFL Test Center” unvanına sahiptir. 
Eğitmenlerimiz CELTA, DELTA vb. sertifikasyonlara sahip olup, özel olarak 
hazırlanmış yetişkin eğitimi ile ilgili seminer ve eğitim sürecinden geçmişlerdir. 

Kuruluşundan itibaren, yabancı dil eğitimi konusunda ülkemizin eğitim 
sisteminin en önemli sorunlarına çağdaş yaklaşımlar getirmek ve özellikle  
“Konuşturan Metotlar” ile dil öğrenimine özgün çözümler sunmak misyonu ile 
hareket eden InfoLANG Dil Okulları, globalleşerek, dil eğitimi standartlarının 
uluslararası düzeye çıkarılması konusunda çalışmalarına devam etmektedir.

Kurumsal
Eğitim Çözümleri



Kurumlara Özel
Hizmetler
Hedef ve İhtiyaç Analizi;
Doğru zamanda, doğru çalışan grubuna, doğru içerikle ve yöntemlerle ihtiyaç duyulan 
eğitimlerin verilmesi eğitim kaynaklarının etkili kullanımı ile eğitimden beklenen verimin 
yaratılmasını sağlarız.

Dil Koçluğu®;
Dil Koçluğu, Türkiye’de ilk kez InfoLANG Dil Okulları tarafından hayata geçirilmiş, 
tamamen öğrenci odaklı, Avrupa Dil Kriterleri Portfolyosu’na paralel şekilde ilerleyen ve 
eğitimden maksimum verim alınmasını sağlayan özel bir sistemle eğitimleri 
gerçekleştiririz.

Seviyelerin Belirlenmesi;
Türkiye'nin ilk ve tek user adaptive seviye belirleme testi olan Catx'in yapay zeka özelliği 
sayesinde, sınavı kişiselleştirerek kullanıcıya özel bir sistemle en doğru sonuca 
ulaşılmasını sağlarız.

Kişisel Gelişimin Takibi;
Tüm eğitimlerimizde her ay düzenli olarak sizlere, gelişimlerinizi, puanlama ve grafikler ile 
takip edebileceğiniz kişisel gelişim raporları hazırlıyoruz. Gelişimlerinizi düzenli 
bilgilendirerek, dil eğitiminde harcanılan zamanı çok daha etkin hale getirir ve eğitimlerin 
kullanılabilir olması için gerek akademik gerek ise yönetim kadromuz ile mümkün olan 
tüm desteği sizlere sağlarız.

Kalite Kontrol Sistemi;
Eğitimlerinizin ilk haftasında, %20’si ve %50’si tamamlandığında eğitmen ve eğitimci 
değerlendirme anketleri uygulanır. Eğitim departmanımızdan yetkili kişiler sınıf ortamına 
habersiz pop-teftişler yaparak eğitim ve eğitmeni detaylı olarak değerlendirirler. 
Bu kontroller ile eğitim sistemimizin doğru uygulandığından ve eğitim kalitesinin 
devamlılığından emin oluruz.



•  İş İngilizcesi

•  Finans İngilizcesi

•  İnsan Kaynakları İngilizcesi

•  Medya & Sanat İngilizcesi

•  Hukuk İngilizcesi

•  Turizm İngilizcesi

•  Uluslararası İlişkiler ve Politika İngilizcesi

•  Mühendislik İngilizcesi

•  Tıp İngilizcesi

•  Bilisim İngilizcesi

•  Lojistik İngilizcesi

•  Sigorta İngilizcesi

•  Sekreterler ve Yönetici Asistanları için İngilizce

•  Havacılık İngilizcesi

•  Telefon Görüşmeleri için İngilizce

•  Pazarlama ve Reklamcılık İngilizcesi

•  Satış ve Satın Alma İngilizcesi

•  Etkili İletişim Teknikleri İngilizcesi

•  İş Yazışmaları ve E-postalar için İngilizce 

•  İş Müzakereleri İçin İngilizce

•  Sunum Teknikleri İngilizcesi

•  Toplantı Teknikleri İngilizcesi

Genel İngilizce
Genel İngilizce ve diğer yabancı dil eğitim 
programlarında, CEFR Yabancı Dil Seviyelerini 
uygulayan InfoLANG Dil Okulları, başlangıç 
seviyesinden advanced seviyesine kadar altı (6) 
seviyede eğitim vermektedir:

InfoLANG Metodu “konuşma odaklı yaklaşım” 
üzerine kurulmuştur. InfoLANG Metodu ile kişinin 
konuşma becerisini geliştirmek başta olmak üzere; 
dinleme, okuma ve yazma yeteneklerinin gelişimine 
eşit olarak ağırlık verilmektedir.

İş İngilizcesi
Genel İş İngilizcesi, profesyonel becerilerini geliştirmek 
isteyen kişilere ve kurumlara yönelik hazırlanan 
eğitimlerdir.

Çalışma ortamındaki toplantılar, sunumlar, yazışma 
ve sözleşmeler gibi konularda İngilizce becerileri, iş 
hayatındaki gerçek senaryo uygulamaları ile 
geliştirilmektedir.

Kurumsal
Çözümler
InfoLANG Dil Okulları yıllardır şirketlere 
sunduğu çok sayıda eğitim seçeneği ve 
terzi işi (tailor-made) programları ile 
şirketler için sadece dil okulu değil bir 
çözüm ortağıdır.

1. Genel İngilizce

2. İş İngilizcesi

3. Seminer Programları

4. Ölçme ve Değerlendirme

5. Türkçe Eğitimi  (yabancılar için)
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İş İngilizcesi Eğitimleri



Seminer Programları
InfoLANG seminer programları, en az B2 (Intermediate) İngilizce düzeyine sahip 
firma çalışanları, profesyoneller, üst düzey yönetici ve yönetici adayları için 
hazırlanan en az 4, en fazla 16 saatlik profesyonel iş ve mesleki İngilizce eğitimlerini 
içeren programlardır.

Seminer içerikleri, güncel, pratik, %100 ihtiyaca yönelik ve hedeflenen amaçlara 
doğrudan ulaşmayı sağlayacak şekilde oluşturulur.

Seminerler, katılımcı sayısına bağlı olarak InfoLANG Dil Okulları şubelerinde 
yapılabildiği gibi, şirketin kendi bünyesinde, otel ve kongre merkezlerinde de 
düzenlenmektedir.

Ölçme ve Değerlendirme
Catx İngilizce seviye belirleme sınavı, TOEFL, IELTS  gibi dünyanın en iyi standart 
İngilizce testleri ile aynı güvenilirlik ve doğruluk standartlarına göre geliştirilmiştir.

Türkiye’nin ilk ve tek user adaptive seviye belirleme testi olan Catx; yapay zeka 
özelliği sayesinde, sınavı kişiselleştirerek kullanıcıya özel bir sistemle en doğru 
sonuca ulaşılmasını sağlayan web tabanlı bir sınavdır.

Sınırsız kullanım alanı, online uygulama, en doğru sonuca ulaşabilme, otomatik 
raporlama, anında istatistik alma gibi özellikleri ile devrim niteliğinde bir ürün olan 
Catx, tüm organizasyonlar; büyük, küçük tüm işletmeler; kamu kurumları, vakıf ve 
dernekler, sivil toplum kuruluşları, örgün ve özel eğitim kurumlarının yanında bilgi 
seviyesini ölçmek isteyen herkes kullanabilir.

Türkçe Eğitimi (Yabancılar için)
InfoLANG ‘de yabancı yöneticilerinize Türkçe’nin temellerini, günlük konuşma ve işte 
kullanacakları Türkçe dilini öğretiyor, ihtiyaçlarınızı ve önceliklerinizi göz önüne 
alarak kişiye özel, pratik ve etkin bir eğitim sağlıyoruz.

Catx Kullanım Alanları
· İşe alım süreçlerinde

· Performans değerlendirme dönemlerinde

· Kariyer planlama dönemlerinde

· Terfi süreçlerinde

İngilizce Seviyenizi 
Daha Gerçekçi Bir 
Sınav ile Belirleyin
· Online Sınav Sistemi

· Türkiye’nin ilk ve Tek User Adaptive Seviye 
  Belirleme Testi

· Catx Yapay Zeka ile Güvenilirlik ve Doğruluk   
  Garantisi

· Her Kullanıcıya Farklı Soru ve Cevap Dizilimi  
  ile  Kopyasız Sınav

· Otomatik Raporlama

3

4

5



Kurumsal 
Referanslarımız



Markalarımız
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