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DAS AKADEMIE ONLINE SEVİYE TESPİT SINAV KILAVUZU
DAS Akademie olarak, hızla dijitalleşen dünyanın gereklerine uygun olarak,
19 Mart 2020 tarihinden itibaren gerek standart kurs programlarımızda, gerekse 
“Online” Almanca eğitim programlarımızda Ücretsiz Online Seviye Tespit Sınavı 
uygulamamızı başlatmış bulunmaktayız.
Okumakta olduğunuz bu kılavuz, Online Seviye Tespit Sınavımıza katılabilmeniz 
için gerekli bilgileri ve işlem adımlarını içermektedir.
Hangi aşamada olursa olsun herhangi bir sorunuz olduğu takdirde öğrenci işleri 
birimimiz size yardımcı olmaktan memnuniyet duyacaktır.
Sizi de “DAS Akademie Ailesi” nin bir ferdi olarak aramızda görebilmek ümidi ile…



ONLINE SEVİYE TESPİT SINAVINA GİRMEK İSTİYORUM, NE YAPMALIYIM?
Online Seviye Tespit Sınavımızın kayıt 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 “Online Seviye 
Tespit Sınavı” sekmesine tıklanmalıdır.



2.  Gelecek olan sayfada yer alan “DAS Akademie Online Seviye Tespit Sınavı 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.



ONLINE SEVİYE TESPİT SINAVI NASIL UYGULANIYOR?
Online kayıt sistemimizin bir parçası olarak, Seviye Tespit Sınavımız (STS) da 
internet üzerinden gerçekleştirilmektedir.
Bir önceki bölümde bahsedildiği şekilde doldurmuş ve göndermiş olduğunuz
“DAS Akademie Online Seviye Tespit Sınavı Kayıt Formu” nuzun öğrenci işleri 
birimimiz tarafından değerlendirilmesi sonucunda size yapılacak olan 
bilgilendirme kapsamında tarafınıza bir sınav linki 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. Söz konusu süre, çocuklara 
yönelik seviye tespit sınavlarımız için 60 dakika şeklindedir.



Yazılı sınavınızın değerlendirilmesini müteakiben sizinle tekrar irtibat kurulacak 
ve 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.

LÜTFEN DİKKAT !
Test şeklindeki online seviye tespit sınavımızın yazılı kısmını, yukarıda belirtilen 

süreleri aşmayacak şekilde ve kesinlikle kimsenin yardımı olmadan yapmanızı; sözlük, 
yardımcı kaynak vb. materyallere başvurmamanızı, daha sonra alacağınız eğitimin 
kalitesi açısından ve yanıltıcı sonuçlar çıkmaması bakımından önemle rica ederiz!



SEVİYE TESPİT SINAVI ÜCRETLİ MİDİR?
Hayır. DAS Akademie gerek kurs merkezlerinde uyguladığı fiziki seviye tespit 
sınavlarında, gerekse online ortamda gerçekleştirdiği seviye tespit sınavlarında 
ücret almamaktadır.

SEVİYE TESPİT SINAVINA KATILDIKTAN SONRA KAYIT YAPTIRMAM     
ZORUNLU MU?
Hayır. DAS Akademie, ücretsiz uyguladığı seviye tespit sınavlarına katılan kişiler 
için böyle bir zorunluluk şart koşmamaktadır. Kurslara katılmayacak dahi olsanız, 
Almanca bilgi seviyenizin profesyonel ekibimiz tarafından doğru olarak tespit 
edilebilmesi adına söz konusu sınavımıza iştirak edebilirsiniz.



SÖZLÜ MÜLAKATLAR HANGİ PLATFORM ÜZERİNDEN VE NE ŞEKİLDE 
GERÇEKLEŞTİRİLİYOR?

Yazılı sınavınızın değerlendirilmesi sonucunda sizinle yapılacak olan bilgilendirme 
görüşmesinde, sözlü sınavınız ile ilgili olarak belirli bir gün ve saat için e-randevu 
oluşturulmaktadır.

Önceden belirlenmiş olan bu gün ve saatten yaklaşık 15 dakika öncesinde, 
sistemde bulunan e-posta adresinize mülakatınızın yapılacağı platforma 
ulaşmanız için gerekli link gönderilecektir. Bu linke tıklayarak ve platformun sizi 
yönlendireceği adımları gerçekleştirerek öğretmeninizin sizi beklediği sanal odaya 
erişebilirsiniz.

Canlı görüşmelerimiz, bu alanda başarısını kanıtlamış Zoom isimli dijital platform 
üzerinden gerçekleştirilecektir. Platformun kurumsal internet sitesini 
www.zoom.us internet adresi üzerinden görüntüleyebilirsiniz.



ONLINE MÜLAKAT NE KADAR SÜRÜYOR?

Mülakatın süresi, sizin seviyenize, konuşma becerilerinize ve mülakatın seyrine 
göre değişiklik gösterebilmekle birlikte, ortalama olarak 15 dakika kadar sürmesi 
öngörülmektedir.

NASIL BİR TEKNİK ALTYAPIYA SAHİP OLMAM GEREKİYOR?

Zoom uygulamasını kullanabilmek için bilgisayarlar üzerinden, ilk bağlantıda 
sitenin sizi yönlendireceği şekilde bir uygulamayı indirmeniz ve kullanımı kabul 
etmeniz gerekmektedir.

Mobil cihazlarda kullanım için ise, sadece bir defa Zoom uygulamasını indirmeniz 
yeterli olacaktır. Söz konusu uygulama Android ve IOS uyumlu olup, tüm 
platformlarda çalışmaktadır.
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IOS Android

IOS ve Android mağazalarındaki uygulama görüntüleri aşağıdaki gibidir.



PLATFORM İÇİN HERHANGİ BİR ÜCRET ÖDEYECEK MİYİM?

Hayır, söz konusu platform ve kullanımı için tüm maliyetler DAS Akademie 
tarafından karşılanmış olup katılımcıların herhangi bir ücret ödemelerine gerek 
bulunmamaktadır.

Aynı şekilde mobil platformlarda yer alan uygulamalar (App) da ücretsiz olarak 
sunulmaktadır.

KULLANIM İÇİN İNTERNETE İHTİYACIM VAR MI?

Söz konusu platform internet üzerinden ve online olarak sunulduğu için evet, bir 
internet bağlantısına ihtiyacınız olacaktır. İnternet bağlantınızın mümkün 
olduğunca hızlı olması sorunsuz bir mülakat için oldukça önemlidir. Aynı amaçla, 
video konferansımız devam ederken cihazınızda başka bir işlem (özellikle 
download) yapmamanızı da tavsiye ederiz.

ONLINE MÜLAKAT ÖNCESİNDE ÖNCE YAPMAM GEREKEN HAZIRLIKLAR 
NELERDİR?

İnternet bağlantınızı kontrol etmenizi tavsiye etmekteyiz.



ONLINE MÜLAKAT ESNASINDA BİR SORUN İLE KARŞILAŞTIM NE YAPMALIYIM?

Online mülakat esnasında bir sorun ile karşılaştıysanız öncelikle, internet 
bağlantınızı kontrol etmenizi rica ediyoruz.

İnternet bağlantınızda ve özellikle kamera ve mikrofonunuzda bir problem tespit 
edemiyorsanız doğrudan öğrenci işleri birimimiz ile irtibata geçmenizi rica 
ediyoruz. Yetkililerimiz, sorunun çözümü adına gerekli bilgilendirme ve 
yönlendirmeyi sağlayacaklardır.

Gerekli durumlarda kullanabileceğiniz iletişim bilgileri son sayfada yer almaktadır.

Bu kılavuzda yer almayan hususlarda ve her türlü soru ve sorununuzda 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!”


