


İngilizce kolaydır. 
Türkiye’de yalnızca E.S.C.S. uygulama merkezlerinde uygulanan özgün ve tescilli bir eğitim modeliyle, 
çok kısa sürede İngilizce konuşuyor olacaksınız.

E.S.C.S. uygulama merkezlerinde, İngilizce’ye farklı bir pencereden bakacaksınız.
Eğitiminizin ilk aşamasında, anadiliniz ve öğrenmekte olduğunuz hedef dil arasında güçlü bir bağ 
kuracağız. Böylelikle yaygın inanışın aksine, yabancı dil eğitiminde anadilin ne kadar güçlü bir 
enstrüman olduğunu görebileceksiniz. İki dil arasındaki benzerlikleri avantaja çevirebilecek, farklılıkları 
detaylıca inceleyebileceksiniz. Bu hazırlık sürecinde, derslerde ve kişisel çalışmalarınızda, yaklaşık 1000 
İngilizce cümle kuracaksınız. 

E.S.C.S. uygulama merkezlerinde, Türkiye’de ilk defa, gerçek İngilizce öğreneceksiniz.
E.S.C.S. uygulama merkezleri , günlük hayatta yeri olmayan kullanışsız bilgilerle sizi meşgul 
etmez. İngiltere’deki tarihi bir köprünün inşaatında kaç işçinin çalıştığını değil, vize başvurunuzda 
size sorulabilecek soruları ya da istediğiniz saç modelini bir berbere anlatmanıza yardımcı olacak 
güncel ifadeleri öğreneceksiniz. Bir süpermarkete gittiğinizde görevliden sebze ya da süt ürünleri 
reyonunu göstermesini rica edebilecek, satın aldığınız dereotunun yeteri kadar taze olmadığına dair 
bir şikayet mektubu yazabileceksiniz. Havalimanlarındaki tüm anonsları anlayabilecek, telefonda otel 
resepsiyonundan ekstra battaniye ve yastık isteyebilecek, ayakkabınızın topuğu kırıldığında, yeni bir 
çift ayakkabı almak için görevliyle pazarlık edebileceksiniz.

E.S.C.S. uygulama merkezlerinde, tahmin  ettiğinizden de kısa bir süre içerisinde 
İngilizce konuşacaksınız.

Önemli dilbilgisi yapılarını, birbirinden kopuk ve bağımsız şekilde öğrendiğinizde, bu kavramları kendi 
kendinize birleştirip kurgulayabilmenizin neredeyse imkansız olduğunu çok iyi biliyoruz.  Bu yüzden 
E.S.C.S. uygulama merkezlerinde, İngilizce cümle kurmanıza olanak veren ve dilin omurgası kabul 
edilen dilbilgisi yapılarının hemen hemen tümünü,  yalnızca birkaç gün içerisinde, bir bütün olarak 
kavrayacaksınız.

E.S.C.S. uygulama merkezlerinde, 
Türkçe düşünmek serbest!

Bir Türk’e, “Türkçe düşünme” demek, aslında “Hiç düşünme” demektir. Çünkü bilimsel araştırmalar 
insanoğlunun anadilinde düşündüğünü ortaya koymaktadır. E.S.C.S. uygulama merkezlerinde ihtiyaç 
duyduğunuzda, anadilinizi kullanmaktan çekinmeyiniz.

Neden “Tümdengelim Metodu” uyguluyoruz?
Lego yapmak çocuklar için çok keyifli bir aktivite olsa da, yetişkinler çocukların aksine küçük parçalarla 
vakit harcamayı tercih etmezler. Sonuç odaklı ve fonksiyonel bir düşünce tarzı benimserler. Çoğu 
zaman, sonuca giden en kestirme yolu bulma çabası içindedirler. Bütünü bir an önce görüp tanıdıktan 
sonra, parçaları etraflıca incelerler.  Bir otomobil alırken, önce perdenin arkasından otomobilin sağ 
arka tekerleğini; sonra aküsünü sırayla ve tek tek  görmeyi değil, otomobilin bütününü, bir anda, bir 
an önce görmeyi isterler. Bütünden parçaya giden bu düşünce sistemine, temel olarak “tümdengelim” 
adı verilir. 

Yetişkinlere yönelik yabancı dil eğitiminde ülkemizde ilk kez “Tümdengelim Metodu”nu benimseyen 
E.S.C.S. uygulama merkezleri, öğrencilerinin en kısa sürede İngilizce konuşmasına olanak veren 
kritik dilbilgisi yapılarının tümünü, diğer eğitim sistemlerinin aksine, yalnızca ilk günlerde öğretir. 
Birkaç küçük dilbilgisi yapısıyla haftalarca boğuşmak yerine, öğrencilerine İngilizce’nin bütününü, 
sistematik bir şekilde, bir an önce gösterir. E.S.C.S. uygulama merkezlerinde öğrenciler, eğitimlerinin 
ilk iki haftası sonunda pek çok dilbilgisi öğesini, tüm temel zaman yapılarını, ve son derece önemli 
kelimeleri kusursuza yakın şekilde kullanarak, kendilerini rahatça ifade ederler. Bu önemli süreci 
çok kısa bir sürede tamamlayan öğrenciler, bilginin kendilerine verdiği  güvenle, dil eğitiminde en 
temel sorunlardan birisi olan psikolojik bariyer engeline takılmadan İngilizce konuşurlar. Eğitimlerinin 
bu aşamasında “bütünü” gören öğrenciler, İngilizce’nin dilbilgisi detaylarını ve kullanım inceliklerini 
tanımaya kademeli ve kontrollü olarak geçerler.

Yetişkinlere yönelik yabancı dil eğitiminde, Türkiye’de ilk defa “Tümdengelim Metodu” ile tanışacaksınız. 
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İngilizce’nin en çok kullanılan kelimelerinin % 50’sini bildiğinizi 
biliyor muydunuz?

SİZ ZATEN İNGİLİZCE BİLİYORSUNUZ
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Millions of people ski regularly or occasionaly throughout the word. Sliding across the snow on skis is 
also one of the most ancient methods of transport known to man. It has been demonstrated that men 
were already travelling across the snow by means of primitive skis before the invention of the wheel. 
In the Asiatic region of Altai and in Scandinavia, for example, remains of skis have been found which 
date back to 4,000 BC. Further evidence is supplied by ancient cave paintings which depict people 
skiing, and a Norwegian saga which tells the story of an invasion of its territory 8,000 years ago by a 
tribe of skiers who came from the north.

Nowadays, skiing, apart from being a sport, has become a big industry and a notable feature of 
leisure culture. Ski resorts and all the activity that they generate are the main source of wealth in many 
mountain regions, which were previously remote and inaccessible. And far from its once elitist image, 
skiing is now enjoyed by an increasingly broader spectrum of society.

1. Answer the following questions using your own words:
a) How do we know that primitive man travelled across snow by means of skis?
b) How has this sport benefited mountain regions?

2. Are the following statements true (T) or false (F)?
a) Primitive skis were invented before the wheel.
b) You need to have a lot of money to go skiing.

SKIING

READ THE PASSAGE AND ANSWER THE QUESTIONS

2
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We bought a car last week. The car is blue.
The car …………
The girl is a singer. We met her at the party. 
The girl …………..
The bananas are on the table. George bought them.
The bananas ………….
We watched a film last night. It was really scary.
The film ……………
I have to learn new words. They are very difficult.
The new words……
A monk is a man. The man has devoted his life to God.
A monk …………
I have one black cat. His name is Blacky.
I have …………
A herbivore is an animal. The animal feeds upon vegetation.
A herbivore …………
Carol plays the piano brilliantly. She is only nine years old.
Carol …………
Sydney is the largest Australian city. It is not the capital of Australia.
Sydney…………

I talked to the girl  ………………… car had broken down in front of the shop.
Mr. Richards,  ………………… is a taxi driver, lives on the corner.
We often visit our aunt ………………… is very old.
This is the girl   …………………comes from Spain.
That’s Peter, the boy …………………  has just arrived at the airport.
Thank you very much for your e-mail  ………………… was very interesting.
The man,   …………………father is a professor, forgot his umbrella.
The children, …………………  shouted in the street, are not from our school.
The car,  ………………… driver is a young man, is from Ireland.
What did you do with the money …………………  your mother lent you?

We ordered a book. It was very expensive.

You are sitting on a bench. The paint on the bench is still wet.

The photographer could not develop the pictures. I had taken them in Australia.

One of the bins smells awful. You haven’t emptied the bin for three weeks.

They are singing a song. I don’t know the song.

Choose one of the following relative pronouns “WHO”, “WHICH” or “WHOSE”

Combine the sentences 

Combine the sentences using relative clauses
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What is the difference between pipe tobacco and cigarette tobacco?

In England, although smoking is falling in the adult population, more 
young people are smoking. Since 1 October 2007 it has been illegal 
to sell tobacco products to anyone under eighteen.  Smoking is not 
allowed in public buildings and work places.

Smoking

Write about smoking.

C
Ad

va
nc

ed



167

What is alcoholism?

Young people under the age of 18 are not allowed to buy alcohol in  
England. There is concern about the age some young people start 
drinking. There is also concern about “binge drinking” which involves 
the amount of alcohol they drink at one time. It is illegal to be drunk in 
public and there are now more penalties to help control this problem.

Alcohol

Write about alcoholism.
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