
ALMANCA EĞİTİM
PROGRAMLARI
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Alac  öğrek,
         DA kae  l çok y!

Avrupa’nın kültür merkezi olan Berlin sadece 
Almanya’nın başkenti değil, aynı zamanda 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 
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 ayrıcalıklı dünyada yerinizi şimdiden ayırtın.”

DAS CLUB

www.das-club.com internet adresinde yer alan ve kayıt 
olduğunuz kurs programı başlamadan 1 gün önce size mail 
olarak iletilen ID numaranız ve şifreniz ile giriş yapabileceğiniz 
DAS Club sayesinde bir çok interaktif Almanca eğitimi 
uygulamasına ücretsiz olarak erişebilir, sınav notlarınızı ve 
devamsızlıklarınızı takip edebilir, öğretmenlerimiz ile 
haberleşebilirsiniz.

DERSİ TAKİP ETME

Derslerde konsantrasyonunuzu en üst seviyede tutmaya, 
dikkatinizi dağıtacak dış faktörlerden uzak durmaya çalışınız. 
Takip etmekte ve anlamakta güçlük çektiğiniz bir husus varsa, o 
anda sınıf öğretmeninizi bilgilendiriniz.

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 özgüveninizi en yüksek 
seviyede tutunuz.KULÜP PROGRAMLARI

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 öğretmeninize veya öğrenci işleri 
ofisimize başvurabilirsiniz.

DEVAMSIZLIK

Eğitiminiz süresince derslere mümkün olduğunca fazla devam 
göstermenizi tavsiye ederiz. Zorunlu durumlarda yapacağınız 
devamsızlıklardan sonra sınıf arkadaşlarınızdan ve öğretmeniniz-
den  yardım isteyiniz.

DAS AKADEMIE’DEN FARK YARATABİLECEK İPUÇLARI



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

* Yetişkin grup eğitimlerinde; 1 ders saati 50 dakikadır.

* Junior grup eğitimlerinde; 1 ders saati 45 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

DOĞRU ADRES

• Yüz Yüze eğitimde %50 azaltılmış kontenjanlı ortalama 6 kişilik sınıflar

• Online veya yüz yüze eğitim alma seçeneği

• Kurs binasında tüm personelin ve öğrencilerin zorunlu maske kullanımı

• Düzenli havalandırma işlemi gerçekleştirilen sınıflar

• T.C. Sağlık Bakanlığının önerdiği ve onayladığı dezenfektan ürünler ile gerçekleştirilen
   düzenli sterilizasyon uygulamaları

• Sosyal mesafe kuralına uygun tasarlanmış sınıflar

• Koridorlara, tuvaletlere, bekleme odasına, öğrenci işleri ofisine ve her sınıfa yerleştirilen el dezenfektanları

• Covid-19’ a yönelik tedbirler kapsamında bilgilendirme görselleri

DAS Akademie ile, Pandemi Sürecinde Güvenle

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, Minticity eğitim 
platformu 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 ? 
22 Yıllık Tecrübe 

Kaliteli Online Eğitim

(Max. 12 Kişilik Sınıflar) 

Kaliteli Yüz Yüze Eğitim

(%50 azaltılmış kontenjanlı

ortalama 6 kişilik sınıflar)

TELC Sınav Merkezi

DAS Eğitim Metodu

Eksiksiz Gramer Eğitimi

Kusursuz Telaffuz Eğitimi

Zengin Kütüphane Olanakları

Kolay Ulaşım

Merkezi Konum

Uluslararası Geçerli Sertifika

Özverili ve Uzman Eğitmenler

Akıllı Tahta ile Eğitim

Bire bir İlgi



HAFTA İÇİ KURSLARI

Salı & Perşembe 18.30-21.30

HAFTA SONU KURSLARI

Cumartesi & Pazar 09.00-12.00

Çarşamba & Cuma 18.30-21.30 Cumartesi & Pazar 12.30-15.30

• Ders kitapları kurs ücretlerine dahil değildir.
• Junior kurslar için DAS Akademie’ nin belirlediği kitaplar veya Minticity Fasikülleri kullanılmaktadır.
• Yetişkin grup eğitimlerinde; 1 ders saati 50 dakika, özel ders programlarında ise 1 ders saati 45 dakikadır.
• Junior grup eğitimlerinde; 1 ders saati 45 dakika, özel ders programlarında 1 ders saati 40 dakikadır. 
• Bu broşürde yer alan ücretler ve diğer şartlar, bir yenisi yayımlanıncaya kadar geçerlidir.
• Mevzuat ve çalışma prensiplerimiz gereği kurumumuzda elden nakit ödeme kabul edilmemektedir.

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

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

A1-1/A1-2/A2-1/A2-2/B1+YÜZ YÜZE
EĞİTİM

YETİŞKİN

ÖĞRENCİ

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

1910,-¨

1885,-¨

1875,-¨ 

1850,-¨

(Her bir kur için) (Her bir kur için)

PROGRAMLAR VE ÜCRETLER

A1-1/A1-2/A2-1/A2-2/B1+ONLINE
EĞİTİM

YETİŞKİN

ÖĞRENCİ

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

1420,-¨

1395,-¨

1385,-¨ 

1360,-¨

(Her bir kur için) (Her bir kur için)

İNDİRİMLER*

Online Almanca Junior kursları ile ilgili detaylı bilgi almak için
bizimle iletişime geçin: +90 850 304 98 81

ONLINE JUNIOR KURSLARI ALMANCA ÖZEL DERSLER

16.00-18.00Cumartesi & Pazar

1550,-¨A1-1/A1-2/A2-1/A2-2 Özel dersler ile ilgili bilgi almak için
bize ulaşabilirsiniz: +90 850 304 98 81

Online ödeme ve havale imkanları; seçilen programa göre uygun ödeme koşulları !



Merkezi Frankfurt’da bulunan TELC Sınavları, Avrupa Ortak Dil Kriterlerine uygun şekilde 
hazırlanmaktadır. DAS Akademie, TELC Sınavları için Türkiye Sınav Merkezi statüsüne sahiptir.
DAS Akademie’ nin tüm kursiyerleri, ard arda 2 kur yoğun veya 3 kur standart program eğitimi 
sonunda TELC Sınavına %50 indirim avantajı ile katılma hakkı kazanmaktadır.

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.

TELC Sertifikaları

KONVERSATION (KONUŞMA) GRUPLARI
4 Hafta, Toplam 8 ders saatidir. (B2-1 ve üzerindeki seviyeye sahip katılımcılar için uygundur.)

ÖZEL DERS PROGRAMI
Özel ders programlarımızda tamamen kişiye/gruba özel olarak sunulan bir eğitim içeriği söz 
konusu olup, ders programı tercih edilen gün ve saatlerde uygulanmaktadır. Özel ders kurs 
programları ile ilgili detaylı bilgi almak için öğrenci işleri ofisimizle iletişime geçebilirsiniz.

TELC "The European Language Certificates"

• Resmi işlemlerde geçerlidir.
• Uluslararası tanınırlığa sahiptir.
• İş başvurularında önemli bir artıdır.

• Alman üniversitelerine başvuruda geçerlidir.
• ÖSYM tarafından yapılan YDS’ye eşdeğerdir ve aynı geçerliliğe sahiptir.
• Okullar bünyesinde öğrencilere uygulanabilir.

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

Almanca için eşdeğerliği kabul edilen TELC Deutsch sınavlarının eşdeğer olduğu YDS puanları tabloda verilmiştir.

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu25022016.pdf

ALMANCA SINAVI YDS EŞDEĞERLİĞİ



d.a.s.
zeitung

İZMİR
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 | +90 850 304 98 81
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
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