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DAS AKADEMIE ONLINE KURS KAYIT SİSTEMİ KILAVUZU
DAS Akademie olarak, hızla dijitalleşen dünyanın gereklerine uygun olarak,
19 Mart 2020 tarihinden itibaren gerek standart kurs programlarımızda, gerekse 
Online Almanca Eğitim Programlarımızda Online Kayıt Sistemi‘ni kullanmaya 
başlamış bulunmaktayız. Bu doğrultuda, öğrencilerimiz arzu ettikleri takdirde kurs 
kayıtlarını artık internet üzerinden de tamamlayabiliyorlar.
DAS Akademie tarafından sunulan eğitim programlarına online kayıt olmak için, 
kurumsal web sitemizde yer alan “ONLINE KAYIT” başlığı altındaki “BAŞVURU VE 
KAYIT” butonuna basmanız ve karşınıza gelecek olan “Eğitim Başvuru ve Ön 
Kayıt” formumuzu doldurmanız yeterlidir. 

Formu doldurmanız ve göndermeniz ile birlikte talebiniz öğrenci işleri ekibimiz 
tarafından görüntülenecek ve tarafınız ile doğrudan irtibat kurularak, bu noktadan 
sonraki süreç konusunda gerekli yönlendirme yapılacaktır.

Sizi de “DAS Akademie Ailesi” nin bir ferdi olarak aramızda görebilmek ümidi ile…



ONLINE KAYIT AŞAMALARI NELERDİR?
Online kayıt sistemimizin aşamaları kısaca şu başlıklar altında 
gerçekleştirilmektedir:

1. www.das-akademie.com adresindeki kurumsal internet sitemizin üst kısmında bulunan 
menüde yer alan “ONLINE KAYIT” başlığı altındaki “Başvuru ve Kayıt” sekmesine tıklanmalıdır.



2.Gelecek olan sayfada yer alan “DAS Akademie Eğitim Başvuru ve Ön Kayıt Formu” doğru 
bilgilerle ve eksiksiz olarak doldurulmalıdır.



3.Formun altında yer alan “Gönder” butonuna basılarak formun öğrenci işleri birimine 
iletilmesi sağlanmalıdır.



4.Formun tarafımıza iletilmesi ve öğrenci işleri birimimiz tarafından değerlendirilmesinden 
sonra formda vermiş olduğunuz iletişim bilgileri üzerinden sizinle irtibata geçilecek ve 
bundan sonraki süreç ile ilgili olarak gerekli bilgilendirme ve yönlendirme yapılacaktır.



ALMANCA BİLGİSİ OLANLAR İÇİN SEVİYE TESPİT SINAVI YAPILIYOR MU, 
NASIL YAPILIYOR?

Online kayıt sistemimizin bir parçası olarak, Seviye Tespit Sınavımız (STS) da 
internet üzerinden gerçekleştirilmektedir.

“DAS Akademie Eğitim Başvuru ve Ön Kayıt Formu” nda Almanca bilginizin 
olduğunu belirtmeniz durumunda, öğrenci işleri birimimiz tarafından size 
yapılacak olan bilgilendirme kapsamında tarafınıza bir link gönderilecektir. Bu 
linke tıklayarak, müsait olduğunuz bir zaman zarfında online seviye tespit 
sınavımıza dahil olabilir ve maksimum 75 dakika sürecek olan sınavımızı 
yanıtlayarak tekrar öğrenci işlerimize online olarak gönderebilirsiniz.

Yazılı sınavınızın değerlendirilmesini müteakiben sizinle birlikte internet 
üzerinden sözlü olarak gerçekleştirilecek kısa mülakat için randevu oluşturma 
aşamasına geçilecektir. Sözlü sınavınızdan sonra ise seviyeniz DAS Akademie 
eğitim sistemi doğrultusunda tam olarak ölçülmüş olacak ve katılabileceğiniz 
gruplar belirlenerek tarafınıza bilgi verilecektir.



SEVİYEME UYGUN BİR EĞİTİM GRUBU BULUNDUĞU TAKDİRDE KESİN KAYDIMI 
NASIL GERÇEKLEŞTİREBİLİRİM?

Kurs merkezimizde veya online eğitimlerimiz çerçevesinde, katılabileceğiniz 
uygun bir eğitim grubumuz bulunduğu takdirde, yine öğrenci işleri birimimizin 
yönlendirmesi ile kesin kayıt aşamasına geçilebilecektir. 

Bu noktada; “DAS Akademie Eğitim Başvuru ve Ön Kayıt Formu” nda vermiş 
olduğunuz bilgilerle kayıt formunuz tarafımızca oluşturulacak ve kurs ücretinin 
ödenmesi ile birlikte kayıt işleminiz tamamlanmış olacaktır.

ONLINE KAYIT SİSTEMİNDE ÖDEMELER NASIL YAPILIYOR?

Online kayıt sisteminin son aşaması olan ücret ödemesi adımlarının tamamını, kurs 
merkezimize gelmenize gerek olmaksızın, online olarak yürütebilirsiniz.

Ödemelerinizi;

Kredi Kartı ile
(Online eğitim programlarımız ve kurs merkezlerimizdeki tüm eğitimlerimiz için)

Banka Havalesi ile
(Online eğitim programlarımız ve kurs merkezlerimizdeki tüm eğitimlerimiz için)



Diğer tüm aşamaların tamamlanmasının ardından, tercih edeceğiniz ödeme 
türüne göre gerekli yönlendirme öğrenci işleri birimimiz tarafından 
gerçekleştirilecektir. Bu doğrultuda;

Kredi kartı ile ödemelerde, DAS Akademie online ödeme sistemi olan 
www.meinminti.com üzerinden size özel bir kurs programı oluşturulacak ve linki 
tarafınıza gönderilecektir. Birkaç adımda Meinminti.com üyeliğinizi 
gerçekleştirebilir ve ödemenizi, bir e-ticaret sitesinden ürün alır gibi 
tamamlayabilirsiniz.

Banka havalesi ile ödemelerde, kayıt olduğunuz programa ilişkin banka bilgileri 
öğrenci işleri birimimiz tarafından sizinle paylaşılacaktır. Ödemenizi 
gerçekleştirdiğinizde ve ödeme sistemimize düştüğü anda kayıt işleminiz 
tamamlanmış olacaktır. Bu noktada, süreci hızlandırabilmek adına, banka 
dekontunuzu öğrenci.isleri@das-akademie.de mail adresine ulaştırmanız da 
fayda sağlayabilecektir.



TÜM KAYIT SÜRECİNİ VE ÖDEMEMİ TAMAMLADIM, ŞİMDİ NE YAPMALIYIM?

Kurs ödemeniz dahil tüm kayıt süreciniz tamamlandığında, seviyeniz ve tercih 
ettiğiniz programa bağlı olarak tarafınıza bildirilmiş olan gün ve saatte eğitime 
başlayabilirsiniz.

Kurum merkezlerimizde alacağınız eğitimler için, ilk dersinizden yarım saat 
öncesinde eğitim alacağınız kurumumuzun öğrenci işleri ofisine uğramanızı rica 
ediyoruz. Alacağınız eğitim ile ilgili olarak gerekli bilgilendirmeleri ve prosedürel 
işlemleri gerçekleştirmek üzere yetkililerimiz sizi bekliyor olacaktır.

Online eğitimlerimize kayıt olmanız halinde ise, yine tarafınıza bildirilecek ilk 
dersten yaklaşık yarım saat öncesinde size ulaştırılacak olan eğitim linkini 
kullanarak online eğitiminize başlayabilirsiniz.

Online eğitim alacak olan kursiyerlerimizin, kayıt işlemlerini tamamlamalarından 
sonra kendilerine gönderilecek olan “Online Eğitim Kullanma Kılavuzumuzu” en 
kısa sürede dikkatlice okumalarını tavsiye etmekteyiz.

Kayıt süreci ve diğer tüm hususlarda herhangi bir sorunuz olduğu takdirde, tüm 
DAS Akademie personelinin sizlere yardımcı olmaktan memnuniyet duyacağını 
belirtmek isteriz.



DAS Akademie Çankaya Merkez Ögrenci Isleri:
Tel No: 0 232 445 10 08 WhatsApp: +90 537 716 74 57
E-Posta: ogrenci.isleri@das-akademie.de

Sosyal Medya Hesapları
Instagram: das_akademie  Facebook: das.akademie
Twitter: DAS_Akademie   Telegram: dasakademie

Online Egitim Hotline
(Çalışma saatlerimiz süresince Hotline hattımızdan destek alabilirsiniz)
(Lütfen sadece online egitim ile ilgili hususlarda bu hattı arayınız!)
0 850 304 98 81

BU SÜREÇTE DAS AKADEMIE’ YE NASIL ULAŞABİLİRİM?

DAS Akademie yönetimi, öğretmenleri, öğrenci işleri ve bilgi işlem birimi bu 
süreçte ofis desteği veremeyecek dahi olsa, ihtiyaç duyduğunuz her an yanınızda 
olabilmek için tüm imkanlarını seferber edecektir. Bizlere aşağıdaki iletişim 
bilgilerini kullanarak ulaşabilirsiniz:



“DAS Akademie’ ye Hoşgeldiniz!”


