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D A S  A k a d e m i e  İ z m i r  Ö ğ r e n c i l e r i n e  K a y ı t  İ ş l e m  Ü c r e t i  Yo k !

DAS BERLIN
Avrupa’nın kültür merkezi olan Berlin sadece Almanya’nın başkenti değil, aynı 
zamanda Almanya’nın bir üniversite şehri konumundadır. Tüm dünya gençliğinin 
buluşma noktası olan Berlin’de kaliteli bir eğitim alabilir, uygun şartlarda geçiminizi 
sağlayabilir ve çok çeşitli kültürel faaliyetlere katılabilirsiniz.

Almanya’da bulunduğunuz süre içinde her konuda ekibimizle yanınızda 
olduğumuzu bilmenizi isteriz.

İster 1 haftalık, ister 1 aylık, isterseniz 1 yıllık kayıt.

20 yılı aşkın bir süreden beri Türkiye’nin güzel şehri İzmir ’de Almanca 

eğitimi veren DAS Akademie İzmir Şubesi, sunduğu yüksek kalitede 

Almanca eğitim hizmetleri ile sizleri bekliyor. 

“Bu keyifli ve ayıcalıklı dünyada yerinizi şimdiden ayırtın.”

DAS İZMİR



DEVAMSIZLIK

Eğitiminiz süresince derslere mümkün 
olduğunca fazla devam göstermenizi tavsiye 
ederiz. Zorunlu durumlarda yapacağınız 
devamsızlıklardan sonra sınıf  arkadaşlarınız-
dan ve öğretmeninizden  yardım isteyiniz.

VOKABELHEFT

DAS Akademie her öğrencisine kursa başladı-
ğında bir Vokabelheft (kelime defteri) hediye 
etmekte ve yeni bir deftere ihtiyaç duyulduğun-
da yine ücretsiz olarak temin etmektedir. “Voka-
belheft”inize öğrendiğiniz her kelimeyi kaydet-
meniz, belli aralıklarla bu kelimeler üzerinde 
tekrar yapmanız Almanca kelime bilginizi en üst 
düzeye çıkaracak ve size daha hızlı öğrenme 
imkanı sunacaktır.

DERS DIŞI DANIŞMA

DAS Akademie eğitmenlerinin ders dışında 
da sizlerin Almanca öğrenmesine yardımcı 
olmaktan memnuniyet  duyacağını unut-
mayınız. Eğitiminiz ile ilgili ihtiyaç duyduğu-
nuz her an bizlere danışmaktan çekinmeyiniz.

DAS CLUB

www.das-club.com internet adresinde yer 
alan ve kurs kaydınız sırasında size verilmiş 
olan ID Card’ınızda bulunan bilgiler ile giriş 
yapacağınız DAS Club sayesinde bir çok 
interaktif Almanca eğitimi uygulamasına 
ücretsiz olarak erişebilirsiniz.

ALMANYA’DA BULUNMA

Eğitiminiz süresince ve/veya sonrasında, 
olanağınız var ise, belirli bir süre Almanya’da 
bulunmanız inanılmaz derecede fayda sağla-
yacaktır. Bu hususta, DAS Akademie Berlin 
Şubesi’nin her zaman hizmetinizde olduğunu 
hatırlatmak isteriz.

TV / FİLM / MÜZİK

Mümkün olduğunca Alman TV kanallarını takip 
etmeye, filmleri Almanca dilinde veya Almanca 
alt yazılı olarak izlemeye, DAS Akademie’de 
ayda 2 kere düzenlenen ücretsiz film izletilerine 
katılmaya ve Almanca şarkı dinlemeye çalışınız. 

DERSİ TAKİP ETME

Derslerde konsantrasyonunuzu en üst seviye-
de tutmaya, dikkatinizi dağıtacak dış faktör-
lerden uzak durmaya çalışınız. Takip etmekte 
ve anlamakta güçlük çektiğiniz bir husus 
varsa, o anda sınıf öğretmeninizi bilgilendiri-
niz.

KULÜP PROGRAMLARI

Haftada 2 ayrı günde, 2’şer ders saati süresin-
ce ücretsiz olarak katılabileceğiniz kulüp 
programlarını takip edebilir, kendi seviyenize 
uygun olanlara katılarak eğitiminize iyi bir 
takviye sağlayabilirsiniz. Kulüp program listesi 
sürekli olarak güncellenmekte ve ilan 
edilmektedir. Daha detaylı bilgi için öğretme-
ninize veya öğrenci işleri ofisimize başvurabi-
lirsiniz.

GÜNLÜK YAŞAMDA ALMANCA KONUŞMA

İmkan yaratabildiğiniz her an mutlaka 
Almanca konuşmaya gayret gösteriniz. Her 
gün en az bir kere Almanca ile etkileşim 
sağlamaya özen gösteriniz.  Sosyal aktivitele-
rimize katılmak genellikle yeni fırsatlar yarat-
maktadır.

KENDİNİZE ve DAS AKADEMIE’YE GÜVEN

Almanca konuşurken ve yazarken rahat ve 
cesur olunuz. Fırsat buldukça kendi kendinize 
sesli konuşunuz ve en iyi Almanca eğitim 
kurumunda olduğunuzun bilinci ile özgüveni-
nizi en yüksek seviyede tutunuz.

KÜTÜPHANE

DAS Bibliothek, Almanca yayın takip etmek  
isteyen herkesin emrinde. DAS Akademie 
İzmir  merkezi bünyesinde yer alan, kütüpha-
nemize  sembolik bir ücretle ve yıllık bazda 
üye olabilirsiniz.

TEKNOLOJİNİN ALMANCASI

İnternette Almanca içerik takip edebilirsiniz. 
Bunun yanı sıra interneti, kullandığınız 
yazılımları ve cihazları Almanca dil ayarlarını 
seçerek kullanabilirsiniz. İlk başta zor gelse de, 
zamanla faydasını mutlaka göreceksiniz.

Alac  öğrek
         DA kae  l çok y



DAS AKADEMIE, sadece Yabancı Dil Olarak Almanca Eğitim Programları ile basılı- dijital 
yayıncılık, danışmanlık ve sınav hizmetleri sunan bir eğitim ve hizmet kurumudur. 

Faaliyete geçtiği 1998 yılından bu yana geçen süre içerisinde alanında bir dünya markası 
olmayı başarmış bulunmaktadır. 

Almanya’da ve Türkiye’de dil eğitim kampları düzenlemekte ve her yıl yüzlerce katılımcıya 
hayatları boyunca unutamayacakları bir eğitim ve kültür deneyimi yaşatmaktadır. 

Ayrıca; 40’ın üzerinde çalışanı, sınıf eğitimi verdiği 10.000’in üzerinde kursiyeri, internet 
üzerinden eğitim alan 50.000’in üzerinde kullanıcısı, 1000 m2’nin üzerinde eğitim alanı, telc 
sertifikası kazandırdığı yüzlerce sınav katılımcısı, zengin kütüphanesi, düzenlediği dil 
kamplarına iştirak eden 1000’in üzerinde katılımcısı, Almanya’da üniversite eğitimi 
konusunda destek verdiği yüzlerce öğrenci ile yeniliklerin kurumu olmanın haklı gururunu 
yaşamaktadır.

Biz Kimiz?

NEDEN DAS ? 

21 Yıllık Tecrübe 
Max. 10 Kişilik Sınıflar 
TELC Sınav Merkezi
Uluslararası Geçerli Sertifika
Özverili ve Uzman Eğitmenler
Akıllı Tahta ile Eğitim
Bire bir İlgi

Eksiksiz Gramer Eğitimi
Kusursuz Tela�uz Eğitimi
Zengin Kütüphane Olanakları
Kolay Ulaşım
Merkezi Konum
DAS Eğitim Metodu



*Almanca ön bilginizin olması durumunda, DAS Akademie tarafından ücretsiz olarak sunulan 
Seviye Tespit Sınavı’ na (STS) katılmanız gerekmektedir.(Sts randevusu için öğrenci işleri 
ofisimizi arayabilirsiniz.)

**1 ders saati 50 dakikadır.

***Ders kitapları kurs ücretine dahil değildir.

AB ORTAK DİL KRİTERLERİNDE EĞİTİM
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SEVİYE KUR SÜRESİKUR* DERS KİTAPLARI***DERS SAATLERİ**

A1 - 1

A1 - 2

54 Ders Saati

54 Ders Saati

Menschen A1-1

Menschen A1-2
A1

A2 - 1

A2 - 2

54 Ders Saati

54 Ders Saati

Menschen A2-1

Menschen A2-2
A2

B1 - 1

B1 - 2

60 Ders Saati

60 Ders Saati

Menschen B1-1

Menschen B1-2
B1

B2 - 1

B2 - 2

60 Ders Saati

60 Ders Saati

Sicher Aktuell B2-1

Sicher Aktuell B2-2
B2

C1 - 1

C1 - 2

60 Ders Saati

60 Ders Saati

Sicher C1-1

Sicher C1-2
C1

B1 + 54 Ders Saati

9 HAFTA

9 HAFTA

9 HAFTA

9 HAFTA

10 HAFTA

10 HAFTA

10 HAFTA

10 HAFTA

10 HAFTA

10 HAFTA

Sicher B1+B1+ 9 HAFTA

Not:

DOĞRU ADRES
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A1-1/A1-2/A2-1/A2-2/B1+KUR FİYAT 
TABLOSU

YETİŞKİN

H
S

S
H

S
Ö

-H
İA

ÖĞRENCİ

B1-1/B1-2/B2-1/B2-2/C1-1/C1-2

1355,-¨

1330,-¨

1320,-¨

1295,-¨

1325,-¨

1300,-¨

1290,-¨

1265,-¨

YETİŞKİN

H
S

Ö
S

H
İG

ÖĞRENCİ

• Erasmus ile yurtdışına gidecek öğrencilere %20 
 (Okuldan alınacak resmi belge ibrazı ile)
• 1. yabancı dili Almanca olan Anadolu Liselerine %10 
• Kardeşlere ve eşlere %10 (Birlikte devam ettikleri süre boyunca)
• Öğretmen/Öğretim üyesi ve çocuklarına %10 
• TAKEV ve Rota Koleji öğrencilerine %10 
• 3 kişi ve üzeri grup kayıtlarında %10 (Birlikte kayıt olunan ilk kur için) 

*Birden fazla indirime hak kazanılması halinde, kursiyer için en avantajlı olan sadece bir indirimden yararlanılabilmektedir.

• Bu broşürde yer alan ücretler ve diğer şartlar, bir yenisi yayımlanıncaya kadar geçerlidir.

• Mevzuat ve çalışma prensiplerimiz gereği kurumumuzda elden nakit ödeme kabul edilmemektedir.

(Her bir kur için) (Her bir kur için)

C.tesi & Pazar

STANDART KURSLAR

YOĞUN KURSLAR

Salı & Perşembe

Çarşamba & Cuma

Sa. & Ça. & Pe.

09:00 - 12:00 (HSS) • 12:30 - 15:30 (HSÖ) • 16:00 - 19:00 (HSÖS)

11:00 - 15:00 (HİG) • 18:30 - 21:30 (HİA)

11:00 - 15:00 (HİG) • 18:30 - 21:30 (HİA)

11:00 - 15:00 (HİG)

Anlaşmalı banka kredi kartlarına vade farksız 
2 taksit imkanı sunulmaktadır.

PROGRAMLAR ve ÜCRETLER



ÜCRETSİZ KONUŞMA, GRAMER ve SİNEMA KULÜPLERİ
DAS Akademie öğrencileri aylık olarak ilan edilen kulüp aktivitelerine ücretsiz olarak 
katılabilmekte ve eğitimlerine takviye olacak şekilde gramer bilgileri tekrarı ve 
konuşma pratiği yapabilmektedirler. DAS Akademie İzmir merkezi bünyesinde yer alan 
kütüphanemize yıllık olarak üye  olabilir  ve 2000’in üzerinde Almanca yayını okumaya 
hemen başlayabilirsiniz.

EŞDEĞERLİLİK TABLOSU

SINAV ADI
YDS Puan Karşılığı

Sehr Gut Gut AusgereichendBefriedigend

TELC DEUTSCH B2

TELC DEUTSCH C1

60 55 50 45

80 75 70 65

TELC DEUTSCH C2 100 95 90 85

DEUTSCH MEDIZIN
FACHSPRACHPRÜFUNG

Sözlük
Forum

İnteraktif Portal Oyunlar

DAS Chat
Deyimler

Okuma Parçaları

Kelime Tela�uzları
Anket

Haberler

Bildirgeç

Dilbilgisi Alıştırmaları

Sadece öğrencilerimize sunulan öğrenci 
ekranından sınav notlarını ve devamsızlıklarını 
takip etme olanağı sunmaktayız. Ayrıca 
öğretmenlerimiz ile haberleşilebilmekte ve 
ekstra uygulamalara DAS Club üzerinden 
erişilebilmektedir.

TELC Sertifikaları
Resmi işlemlerde geçerlidir.
Alman üniversitelerine başvuruda geçerlidir.
Uluslararası tanınırlığa sahiptir.
İş başvurularında önemli bir artıdır.
Yüksek Öğretim Kurumu YDS sınavlarına eşdeğer olup, 
aynı geçerliliğe sahiptir.
Okullar bünyesinde öğrencilere uygulanabilir.

TELC "The European Language Certificates"
Merkezi Frankfurt'da bulunan, 10 farklı dilde yabancı dil sertifikası vermeye yetkili bir kurumdur 
ve bir kamu kurumu olan Alman Halk Eğitim Birliği ile işbirliği içerisinde çalışmaktadır. Bir ALTE 
üyesi olan TELC aynı zamanda sınavlarını da Avrupa Ortak Dil Kriterlerine uygun şekilde 
hazırlamaktadır.DAS Akademie, TELC sınavları için Türkiye Sınav Merkezi statüsüne sahiptir ve 
kursiyerlerine, müteakip 2 kur yoğun veya 3 kur standart eğitim sonunda telc sınavına %50 
indirimle katılma hakkı sağlamaktadır.

Telc Deutsch B2-C1 Medizin 
(Tıp Almancası Sınavı) ve 
Telc Deutsch B2-C1 FSP 
(Tıp Almancası Sınavı), 
Almanya’da bir hastanede 
çalışmak isteyen tıp 
doktorları için iki seviyeyi 
kapsayan bir Almanca dil 
sınavı olup, DAS Akademie 
bu sınavlar için yetkili sınav 
merkezi statüsündedir.



ÖZEL DERS PROGRAMI
Özel ders programımızda tamamen 

kişiye/gruba özel olarak sunulan ve 

ihtiyaçlarını ön planda tutan bir eğitim 
içeriği söz konusu olmaktadır. Özel ders 
programları istenilen süre boyunca, 
karşılıklı olarak kararlaştıracağımız ders 
günleri ve saatlerde uygulanmakta ve 
katılımcının hedef ve programına uygun 
esnek çözümler üretilebilmektedir. Özel 
ders kurs programları ile ilgili detaylı bilgi 
almak için kayıt büromuzla irtibata 
geçebilirsiniz.

d.a.s. zeitung
“Almanya ve Almanca Hakkında Her Şey”

www.daszeitung.com

SADECE

350,-¨
DAS Akademie 
öğrencileri için 

275,-¨

KONVERSATION
KONUŞMA GRUPLARI

* B2-1 ve üzerindeki seviyeye sahip 
 katılımcılar için uygundur.

Haftada 1 gün
18:30-20:30 (2 ders saati)
4 Hafta* (Toplam 8 ders saati)





d.a.s.
zeitung

İZMİR ÇANKAYA
İsmet Kaptan mah. 1371 Sokak No: 5

Alkan İşhanı Kat: 4-5 (Eski İtfaiye binasının yanı) 
Çankaya / Konak / İZMİR / TÜRKİYE

TELEFON +90 232 445 10 08 | + 90 532 755 13 27
FAX +90 232 445 36 45
info@das-akademie.de

BERLIN
Torstraße 125. 10119 BERLIN / ALMANYA

TELEFON +49 30 250 980 68 | + 49 178 728 32 44
FAX +49 30 250 980 69

infoberlin@das-akademie.de

NARLIDERE
Huzur Mah. Açelya Sok. 37,  

(Narlıdere Kaymakamlığı'nın arkası, Aziz Sancar Ortaokulu’nun karşısı)

Narlıdere / İZMİR / TÜRKİYE
TELEFON +90 232 238 74 42

FAX +90 232 238 74 42
infonarlidere@das-akademie.de
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