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ONLINE EĞİTİM HANGİ PLATFORMDAN GERÇEKLEŞTİRİLİYOR? 

Online eğitimlerimiz, bu alanda başarısını kanıtlamış Zoom isimli dijital platform üzerinden 

gerçekleştirilecektir. Platformun kurumsal internet sitesini www.zoom.us internet adresi üzerinden 

görüntüleyebilirsiniz.

DERSLERE NASIL KATILACAĞIM?

Online eğitimlerimiz, kayıt olduğunuz kur için belirtilen gün ve saatlerde gerçekleştirilecektir.  Her ders günü, 

ilk dersin başlama saatinden 30 dakika öncesinde sizlere sınıf öğretmeniniz tarafından, sınıf WhatsApp 

grubu üzerinden bir bağlantı linki gönderilecektir. Tek yapmanız gereken bu linke tıklamak, sistem sizi 

otomatik olarak online sınıfa yönlendirecektir. 

Bilgisayardan giriş yapacak iseniz, linke tıklama ve kullanım kolaylığı açısından whatsapp uygulamanızı 

internet tarayıcınız üzerinde https://web.whatsapp.com/ adresinden kullanmanızı öneririz.

Sınıfa girişiniz ders başlangıç saati ile ve her hâlukarda öğretmeninizin bağlanması ile birlikte mümkün 

olacağından, öncesinde giriş yapmaya çalışmayınız.

Sınıf whatsapp grubunuza gelecek olan link örneği alt kısımda paylaşılmış bulunmaktadır:
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Herhangi bir nedenle link üzerinden giriş yapamamanız halinde, sınıf ID numarası ile ve www.zoom.us 

internet adresi üzerinden alt kısımda gösterilen butona tıklayarak ve gerekli alanları doldurarak sınıfa dahil 

olmanız da mümkün olabilecektir. Söz konusu ID numarası whatsapp üzerinden gelen link bildiriminde de 

bulunmakta olup, yukarıdaki resimde belirtilmiştir.

Kullanıcı ID numarası ile manuel sınıf girişi



Kullanıcı ID numarasının girileceği alan

Zoom uygulamasını kullanabilmek için bilgisayar üzerinde, 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.

Eğitim linki ve sınıf ID numarası eğitimin verildiği her bir gün sistem tarafından otomatik olarak yenilecek ve 

her gün dersten önce sınıf öğretmeniniz tarafından paylaşılacaktır. Teknik bir aksaklık olması ve yeni bir sınıf 

oturumu başlatılması halinde de link ve sınıf ID’si değişeceğinden, öğretmeniniz tarafından yeni bir bildirim 

gönderilebilecektir. Bu nedenle ders esnasında sınıf WhatsApp grubunuzdaki yazışmaları takip etmeniz 

fayda sağlayacaktır.



IOS Android

IOS ve Android mağazalarındaki uygulama görüntüleri aşağıdaki gibidir.



PLATFORM HANGİ DİLLERDE KULLANILABİLİYOR?

Platform tarafından birden fazla dil desteği verilmekle birlikte, eğitiminiz açısından Almanca olarak 

kullanmanızı tavsiye etmekteyiz.

PLATFORM İÇİN HERHANGİ BİR ÜCRET ÖDEYECEK MİYİM?

Hayır, söz konusu platform ve kullanımı için tüm maliyetler DAS Akademie tarafından karşılanmış olup, kurs 

ücretine dahil olarak sunulmaktadır ve 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 eğitim sistemi internet üzerinden ve online olarak sunulduğu için evet, bir internet bağlantısına 

ihtiyacınız olacaktır. İnternet bağlantınızın mümkün olduğunca hızlı olması ve kotasız olması kullanım 

kolaylığınız ve eğitiminizden alacağınız verim açısından oldukça önemlidir. Aynı amaçla, eğitim devam 

ederken cihazınızda başka bir işlem (özellikle download) yapmamanızı da tavsiye ederiz.



DERSLERDE HANGİ MATERYALLER KULLANILACAKTIR?

Online dersler, aynı sınıf derslerinde olduğu gibi ders kitabı üzerinden işleneceğinden, ders esnasında ders 

(Kursbuch) ve çalışma kitabınızı (Arbeitsbuch) yanınızda bulundurmanız gerekmektedir. Aynı şekilde, 

defterleriniz de mevcut bulunmalıdır. Online derslerimizde öğretmeniniz, tüm sınıflarımızda kullandığımız 

akıllı tahta benzeri bir ortam üzerinde dersleri anlatacak, ders materyallerinin dijital versiyonlarını 

kullanacak, gerekli durumlarda ekran paylaşımında bulunacak ve tüm eğitim süresince kamera ile görüntü 

aktarımı sağlanacaktır. 

Yine bir DAS Akademie hizmeti olan ve hali hazırda onbinlerce kullanıcıya hitap eden İnteraktif Almanca 

Eğitim Portalı : minticity.com üyeliğiniz de ücretsiz olarak başlatılmış olup, sınıf öğretmeniniz tarafından 

verilecek giriş bilgileri ile bu sisteme de giriş yapabileceksiniz. Minticity platformu yine öğretmenlerimizin 

yönlendirmesi ile ve derslerinize yardımcı bir kaynak olarak kullanılacaktır.

Ayrıca; eğitim birimimizin yoğun çalışmaları neticesinde sizler için, online eğitiminizde kullanabileceğiniz bir 

çok dijital çalışma materyali hazırlanmış olup, öğretmeniniz tarafından eğitim esnasında online (eğitim 

arayüzünde yer alan “Chat” bölümü içerisinden) veya sonrasında e-posta adresleriniz / WhatsApp grupları 

üzerinden o�ine olarak gönderilecektir. Bu konuda lütfen sınıf öğretmeninizin talimatlarını takip ediniz.

ONLINE EĞİTİMDEN ÖNCE YAPMAM GEREKEN HAZIRLIKLAR NELERDİR?

İlk dersinize başlamadan önce, internet bağlantınızı kontrol etmeniz, gerekiyorsa hızınızı ve kotanızı 

artırmanızı tavsiye etmekteyiz.

Online eğitimler de aynı sınıf eğitimleri şeklinde işlenecek olduğundan, özellikle daha önce böylesi bir eğitime 

katılmadıysanız, kendinizi mental olarak da bu sisteme hazırlamanız yararlı olacaktır.



Eğitiminiz başlamadan önce alt kısımda sıralanan program ve uygulamaları bilgisayarınıza indirmeniz de 

eğitiminiz süresince fayda sağlayacaktır:

Google Chrome  Tarayıcı (Browser)

Microsoft O�ce

Winzip/Winrar (Sıkıştırma Programları)

Adobe Acrobat Reader vb. (Pdf Okuyucu)

ONLINE DERSLERE KATILMAK ZORUNLU MU?

Online dersler, ara vermek durumunda kaldığımız sınıf derslerinin devamı niteliğinde olduğundan, sınıf 

ortamında olduğu gibi devamsızlık kuralları geçerli olacak ve sınıf öğretmeniniz tarafından sistem üzerinden 

online yoklama yapılacaktır. Dolayısı ile, derslere devam zorunludur.

Ancak; ders devam zorunluluğundan ziyade, online eğitim sistemini uyguluyor olmamızın da temel amacı 

olan, Almanca eğitiminizin sekteye uğramaması, bilgilerinizi unutmamanız vb. nedenlerle derslere katılıma 

özen göstermenizi önemle rica etmekteyiz.

SINAVLAR NASIL OLACAK?

Tüm eğitim müfredatımız gibi, sınavlarımızı da sizler için dijital ortama taşıdık. Bu süreçte sınavlarımız da 

internet üzerinden ve gerçek zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Detaylı bilgi, sınıf öğretmeniniz tarafından 

sınav tarihleri öncesinde ve eğitimleriniz esnasında aktarılacaktır.



ONLINE EĞİTİM ESNASINDA BİR SORUN İLE KARŞILAŞTIM NE YAPMALIYIM?

Online eğitim esnasında bir sorun ile karşılaştıysanız öncelikle, internet bağlantınızı kontrol etmenizi rica 

ediyoruz.

Sorununuzu sınıf WhatsApp grubuna yazmanız, öğretmeninizin de sorundan haberdar olmasını sağlayacak 

ve mümkün olan durumlarda öğretmeniniz ve/veya sınıf arkadaşlarınız size destek verebilecektir.

Tüm bunlara rağmen halen sorun yaşıyorsanız, vakit kaybetmeden, ilerleyen bölümlerde yer alan Online 

Eğitim Hotline numaramızı aramanızı ve sorununuzu aktarmanızı rica ediyoruz. Teknik ekibimiz sizlere 

yardımcı olmaktan memnuniyet duyacaktır.

LÜTFEN DİKKAT !
Online eğitim, daha önce bu yöntemi kullanmayan ve özellikle dijital araçlara yabancı olan kişiler 

için ilk başlarda zor ve karmaşık görünebilmektedir. Ancak, kullanıldıkça sınıf ortamından pek 
bir farkının olmadığı ve hatta bazı bakımlardan daha üstün olduğu da görülmektedir. Bu 

nedenle, ilk birkaç derste karşılaşabileceğiniz olası problemlerin motivasyonunuzu 
kaybetmenize yol açmamasına dikkat ediniz.

!



DAS Akademie Çankaya Merkez Öğrenci İşleri:

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 Eğitim Hotline 

(Çalışma saatlerimiz süresince Hotline hattımızdan destek alabilirsiniz)

(Lütfen sadece online eğitim ile ilgili hususlarda bu hattı arayınız!)

0 850 304 98 81

Sistemi daha yakından tanımak ve daha konforlu kullanabilmek adına, müsait olduğunuz bir zamanda, 

aşağıda yer alan linkteki yardım dokümanlarını incelemenizi tavsiye ederiz:

https://support.zoom.us/hc/de

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:

https://www.instagram.com/das_akademie/
https://www.facebook.com/das.akademie
https://twitter.com/DAS_Akademie
https://t.me/dasakademie
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