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Hakkımızda; 

Amerikan Kültür® VIP, ülkemizde 210 temsilciliği bulunan Amerikan Kültür® Yabancı Dil Okullarının Türkiye’de açılan ilk 

ve tek VIP dil okuludur.  

Okulumuz 2012 yılında 2012.R006 referans kodu ile Avrupa Konseyi tarafından akredite edilen tek dil okuludur ve 

eğitimlerimiz Avrupa Konseyi onaylı European Language Portfolio “Avrupa Dil Portfolyosu” esaslarına uygun olarak 

“Konuşma Odaklı” yürütülmektedir. 

https://www.coe.int/en/web/portfolio/accredited-and-registered-models-by-countrymodeles-accredites-ou-enregistres-

par-pays#{%2211839177%22:[31]} 

Okulumuzda İngilizce başta olmak üzere, alanında tecrübeli eğitimciler eşliğinde tüm yabancı dillerde eğitim imkanı 

sağlanmaktadır. 

Amerikan Kültür VIP® Dil Okulları Türk ve Native eğitmenleri ile Yabancı Dil Eğitiminde köklü birikimini modern eğitim 

yöntemleriyle sürekli yenileyen, öğrenci memnuniyetini esas alarak son teknoloji ile donatılmış sınıflarda eğitim sunan 

çağdaş bir eğitim kurumudur. 

European Language Portfolio Nedir? 

Avrupa Dil Portfolyosu, Avrupa Birliği ülkelerinde yabancı dil eğitimini belli bir program içinde standart hale getirmiş, tüm 

Avrupa Birliği’nde geçerli resmi bir projedir.  

Avrupa Dil Portfolyosu Avrupa Konseyi tarafından dil eğitiminde bir standart yaratmak, bireylerin kendi dil gelişimlerini 

takip etmelerine imkan sağlamak (Self Assessment), kültürler arası deneyimlerini kayıt altına almalarını ve arşivlerini 

sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. 

Avrupa Dil Portfolyosu’nda CEF (Common Europe an Framework) düzeyleri esas alınmıştır. Bu düzeyler en düşükten en 

yükseğe A1-A2-B1-B2-C1-C2 şeklinde sıralanmaktadır. 

Eğitim Verilen Diller  

Amerikan Kültür®  VIP Mahall Ankara özelinde; 

 İngilizce 

 Fransızca 

 İspanyolca 

 Almanca ve talebe bağlı olarak kurumlar ya da bireyler tarafından oluşturulacak özel gruplarda ve bireysel özel 

derslerde  farklı dillerde eğitim verilebilmektedir. 

EUROPASS (Avrupa Mesleki Serbest Dolaşım Belgesi) 

Amerikan Kültür® Dil Okulları, ülkemizin de içinde bulunduğu “Europass” istihdam sisteminde yer alan, öğrencilerine yurt 

dışında da iş imkanı sunabilen tek yabancı dil kursu zinciridir. 

Amerikan Kültür®  VIP Dil Okullarında eğitim alan kişiler, Avrupa Dil Portfolyosuna uygun eğitim aldığını kanıtlar belgeye 

sahip olurlar. Kurumlarımızda eğitim alan her öğrenci, üniversiteden mezun olduktan sonra “Europass” e başvuruda 

bulunup ülkemizi yurt dışında da çalışarak temsil edebilme hakkına sahiptir. Sadece kurumumuzun verdiği Avrupa Birliği 

onaylı Dil Yeterlilik Belgesi “Europass” belgesi için kabul görmektedir. 

Verify My Portfolio ile Referansınız Biz Olalım: Amerikan Kültür® VIP Dil Okulları eğitimler tamamlandıktan sonra da 

öğrencilerinin referansı olmaya devam eder. İlgili kuru başarı ile bitiren öğrencilerin sertifikaları 

www.verifymyportfolio.com sitesi üzerinden kimlik bilgileri ile doğrulanabilmektedir. 

https://www.coe.int/en/web/portfolio/accredited-and-registered-models-by-countrymodeles-accredites-ou-enregistres-par-pays#{%2211839177%22:[31]}
https://www.coe.int/en/web/portfolio/accredited-and-registered-models-by-countrymodeles-accredites-ou-enregistres-par-pays#{%2211839177%22:[31]}
http://www.verifymyportfolio.com/
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5-10 Kişilik Sınıf Grupları 1 SEVİYE = 60 SAAT 

En fazla 5 ve 10 kişilik sınıflarda, size sunulan farklı gün ve saat seçeneklerinde sizin için en uygun olanı belirleyerek 

katılacağınız bir programda Türk ve Yabancı eğitmenler ile gerçekleştirilen konuşma odaklı bir eğitim alırsınız. 

Ayrıca; ders gün ve saatleri dışında sınıf öğretmeni tarafından haftada 2 gün 15’er dakika telefonla aranarak 

İngilizce pratiğinizi pekiştirebilirsiniz. 

Birebir Esnek Zamanlı Özel Dersler 

Ders saat ve günlerini kendinizin belirlediği bu özel derslerde, 15 derslik paketler halinde deneyimli 

eğitmenlerimizden birebir olarak özel ders alabilir ve 30 saatte bir kur bitirebilirsiniz. Böylece hem zamandan 

tasarruf edersiniz hem de kendinize özel, ihtiyaca yönelik, hedeflerinize daha hızlı ulaşabileceğiniz bir eğitim 

alırsınız. 

Sınavlara Yönelik İngilizce 

YDS – TOEFL – IELTS – TOEIC – YÖKDİL – PROFICIENCY - HAZIRLIK ATLAMA vb. Sınavlara yönelik çalışmaların 

yapıldığı özel programlardır. ESP (English for Specific Purposes) konusunda deneyimli İngilizce öğretmenleri 

tarafından sınav tekniklerinin üzerinde durulduğu ve odaklanılması gereken konuların ele alındığı derslerdir.  

Mesleki İngilizce 

Amerikan Kültür®  VIP Dil Okulları’nın 20’den fazla mesleki ingilizce programından size uygun olanı seçerek, ister 

kendi şirket/sektör grubunuzu oluşturarak sınıf gruplarında, isterseniz de özel ders olarak mesleki İngilizce bilginizi 

geliştirebilir, kariyerinize yeni bir boyut kazandırabilirsiniz. 

TESOL (Uluslararası İngilizce Öğretmenliği Programı) 

Amerikan Kültür® Dil Okulları’nın 2007 yılından itibaren yurtiçi ve yurtdışında sürdürdüğü ingilizce öğretmenliği 

programı olan TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages), ana dili ingilizce olmayan kişilere öğretme 

yetkinliği gösterir bir belge almasını sağlayan programın kısaltılmış adıdır.  

Online ya da grup oluşması durumunda Örgün programlarla TESOL kursunu tamamladığınızda, tüm dünyada 

tanınan ve saygın bir kuruluş olan Collage of Teachers tarafınca akredite edilmiş INTESOL WORLDWIDE ve Amerikan 

Kültür® Dil Okulları onaylı alacağınız MEB tarafından tanınan TESOL sertifikasına sahip olursunuz. Bu sertifika ile ana 

dili İngilizce olmayan kişilere yasal olarak dünyanın 103 ülkesinde İngilizce öğretebilirsiniz.  

Programı başarı ile tamamladıktan sonra dilerseniz Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel öğretim kurumlarında 

(anaokulu, kolej ve dil kursu) ya da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı özel kurumlarda (kreş, gündüz bakım 

evi, çocuk kulübü) yasal onaylı İngilizce “Usta Öğretici” olarak çalışabilirsiniz. 

HOMESCHOOLING (Çift Diploma) 

Amerika Birleşik Devletleri’nin ortaokul ve lise düzeyinde en popüler eğitim sistemleri arasında gösterilen 

Homeschooling; Fransa, İngiltere, Kanada ve Yeni Zelanda’dan sonra şimdi de Türkiye’de Amerikan Kültür VIP® 

Eğitim Kurumlarında! 

Amerikan Kültür® Homeschooling öğrencileri ortaokul ve lise eğitimleri sonunda yurtdışında bulunan lise ve 

üniversitelere sınavsız başvuru hakkına sahip olurlar. Bu program ile Amerikan Kültür Eğitim Kurumlarında 

öğrenciler fark derslerini online eğitim sistemi üzerinden alıp, Amerikan Kültür Dil Kurslarında uygulanacak olan 

sınav ile diploma almaya hak kazanırlar. Bu sayede yurt dışında eğitimlerini sürdürebilirler. 
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Neden VIP Özel İngilizce Programı? (Farklı diller için de programlarımız bulunmaktadır) 

Üst düzey yöneticiler, yoğun tempoda çalışan iş insanları ve özellikle birebir ders almak isteyenler için düzenlenen 

Genel İngilizce, İş İngilizcesi veya ihtiyaca göre hazırlanan özel içerikli programlardır. 

İsteğe bağlı olarak merkezimizde, işyerinizde veya sizlerin belirleyeceği bir yerde verilebilir. Öğrenciler anadili 

İngilizce olan öğretmenler eşliğinde, ihtiyaçlarına göre özel eğitim programı, kişisel çalışma programları, yoğun 

kişisel ilgi, teoriye ve pratiğe dayalı eğitimler ile İngilizce öğrenebilirler. 

Özel ders yoluyla alınan eğitim, grup eğitiminden yaklaşık %60 oranında daha hızlı ilerleme sağlamaktadır. 

Mülakat, rapor yazma, bildiri sunma, belli bir konuda akıcı konuşma ve mesleki alanlarda dil hakimiyeti gibi 

konularda ihtiyaca ve talebe göre özel programlar uygulanmaktadır. 

ESP - English for Specific Purposes  (Özel Amaçlı İngilizce Eğitim Programları) 

Bu programlara katılan öğrenciler İngilizceyi bir takım profesyonel becerilerle iletişim kurmak ve mesleki bazlı özel 

fonksiyonları gerçekleştirmek için öğrenmektedirler. Bu nedenle, bir ESP programı, gerekli İngilizce alanının 

işlevlerinin, ihtiyaçlarının ve amaçlarının değerlendirilmesi üzerine inşa edilmektedir. ESP öğrencilerinin genel bir 

İngilizce bilgisi olması gerekmektedir. 

Program içeriğinde ihtiyaca göre; iş toplantıları, iş yemekleri, iş seyahatleri, telefon görüşmeleri gibi rutin iş 

ortamlarında konuşulan İngilizce, iş mektupları, resmi yazışmalar, iş sözleşmeleri ve CV yazımı, konferans 

terminolojisi, işe alım görüşmeleri, pazarlama, tanıtım, satış, kurumsal sorumluluk bağlamında kullanılan iş 

İngilizcesi, Müşteri ilişkileri, Sunum ve müzakere teknikleri, vaka çalışmalarıyla problem çözümü vb. dil becerilerini 

geliştirmeye yönelik farklı farklı birçok program işlenmektedir. 

English for Business (İş İngilizcesi) 

Bu programda katılıcılara iş yaşamlarında gereksinim duyacağı İngilizce bilgisini öğretmeyi amaçlamaktayız. Vaka 

incelemelerine, tartışmalara ve sınıf içi canlandırmalara (role play) sıklıkla yer veren müfredatımız ve konusunda 

uzman Türk/yabancı eğitmenlerimiz, modern iş yaşamını sınıflarınıza taşımaktadır. 

 

İngilizce olarak kendinizi istediğiniz şekilde ifade edebilmek, iş yaşamınızda sınırsız başarının anahtarı olacaktır. 

Program süresince eksiksiz müfredatımız sayesinde iletişim becerileriniz gelişecek, gerek fikirlerinizi ifade etmek 

gerek sunum yapmak olsun kendinizden daha emin olarak İngilizce konuşacaksınız. 

İngilizce bilginize uygun, değişik seviyelerde hazırlanmış İş İngilizcesi programlarımızdan size en uygun olanına 

başlayabilir ve iş hayatınızda daha etkin hale gelebilirsiniz. 

Konuşma Kulüpleri (Speaking Club) 

İngilizce Konuşma Kulübü, İngilizceyi özgüvenli, doğru ve akıcı bir şekilde konuşmanıza yardımcı olmayı amaçlar. 

Ayrıca İngilizce Konuşma Kulübü, küçük bir grupta kendinizi İngilizce konuşurken rahat hissedebileceğiniz ve size her 

an cesaret veren, size yardımcı olmaya hazır bir eğitmen eşliğinde İngilizceyi ve İngilizce konuşmayı sevdiren bir 

eğitimdir. 
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Avrupa Dil Portfolyosu' nda 6 dil düzeyi (A1-A2-B1-B2-C1-C2) bulunmaktadır. 

Aşağıdaki çizelge "Küresel Ölçek" (Global Scale) olarak adlandırılır. 
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A1 

Konuştuğu kişilerin yavaş ve anlaşılır bir şekilde konuşması ve yardıma hazır olması  

halinde basit düzeyde iletişim kurabilir. 

Kendini yada başkalarını tanıtabilir, bu bağlamda, nerede oturduğu, kimleri tanıdığı, sahip  oldukları ve 

benzeri temel sorular yoluyla iletişim kurabilir. 

 Somut gereksinimlerini karşılayabilmek adına bilinen, günlük ifadeleri ve çok temel 

deyimleri anlayabilir ve kullanabilir. 

Basit bir dil kullanarak kendi özgeçmişi ve yakın çevresi hakkında bilgi verebilir ve anlık 

gereksinimleri karşılayabilir. 

A2 

Bildiği, alışılmış konularda doğrudan bilgi alışverişinde bulunarak basit düzeyde iletişim 

kurabilir. 

Kişisel, aile, alışveriş, iş ve yakın çevre ile ilgili konularda çok sık kullanılan temel deyimleri  ve cümleleri 

anlayabilir. 

 Yaşadığı olayları ve deneyimlerini aktarabilir; düşlerinden, umutlarından ve isteklerinden  söz  edebilir, 

görüşlerini ve planlarını kısaca nedenleriyle ortaya koyabilir. 

 Kişisel ilgi alanları doğrultusunda ya da bildiği konularda, basit ancak fikirler arası  

bağlantıların oluşturulmuş olduğu metinler yoluyla kendini ifade edebilir. 
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B1 

Seyahatlerde, dilin konuşulduğu yerlerde karşılaşılabilecek çoğu durumların üstesinden  gelebilir. Günlük 

yaşamda, işte ya da okulda, sık karşılaştığı ve tanıdık olduğu konulara  dayalı yazılı ve sözlü ifadeleri ana 

hatlarıyla anlayabilir. 

  Farklı konularda, ayrıntılı ve anlaşılır bir şekilde kendini ifade edebilir ve bir konunun 

olumlu ve olumsuz yönlerini ortaya koyarak kendi bakış açısını yansıtabilir. 

B2 

Çok zorlanmadan, belli ölçüde doğal ve akıcı bir dil kullanarak anadilde konuşan birisiyle  iletişim kurabilir. 

 Soyut ve somut konulara dayalı karmaşık metinlerin ana fikrini anlayabilir, kendi uzmanlık  alanı olan 

konularda teknik tartışmalar yürütebilir. 

 Karmaşık konularda, bağlantıların ve ilişkilerin açıkça ortaya konduğu, iyi yapılandırılmış,  ayrıntılar içeren 

metinler yoluyla kendini akıcı bir şekilde ifade edebilir.  
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C1 

Dili akademik ve mesleki amaçlar için ve günlük yaşamda esnek ve etkili bir şekilde  kullanabilir. 

 Gereksinim duyduğu ifadeleri fazla zorlanmadan bularak kendini doğal ve akıcı bir  şekilde  ifade edebilir. 

 Farklı yapıya sahip uzun ve karmaşık metinleri anlayabilir ve bu metinlerdeki dolaylı  anlatımları ve imaları 

fark edebilir. 

 

C2 

Akıcı bir dil kullanarak kendini tam anlamıyla ifade edebilir. Karmaşık durumlarda bile  kendini ifade ederken 

ince anlam farklarından yararlanabilir. 

 Farklı yazılı ya da sözlü kaynaklardan edindiği bilgiyi özetleyebilir, bu kaynaklara dayalı  olarak bir tartışmayı 

yapılandırabilir, akıcı ve doğal bir anlatım ile sunabilir. 

 Duyduğu ve okuduğu her şeyi kolayca anlayabilir. 
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Üye & Çalışan ve 1. Derece Yakınlarına Özel 

Genel İngilizce ve Yabancı Diller Fiyat Teklifi  

ANLAŞMALI TEMSİLCİLİK  
1 KUR 

LİSTE FİYATI 
1 KUR 

ANLAŞMALI FİYATI 

Amerikan Kültür VIP Yabancı Dil Kursu – Mahall Ankara 2.000,00 ₺ 1.400,00 ₺ 

Ankara Amerikan Kültür Yabancı Dil Kursu - Kızılay 1.600,00 ₺ 960,00 ₺ 

Ankara Amerikan Kültür Dil Sınavları Merkezi - Kızılay 1.600,00 ₺ 960,00 ₺ 

Ankara İngiliz Kültür Dil Sınavları Merkezi - Kızılay 1.450,00 ₺ 870,00 ₺ 
 

Özel Ders Fiyat Teklifi 

ANLAŞMALI TEMSİLCİLİK  
ÖZEL DERS/SAAT 

LİSTE FİYATI 
ÖZEL DERS/SAAT 

ANLAŞMALI FİYATI 

Amerikan Kültür VIP Yabancı Dil Kursu – Genel İngilizce 200,00 ₺ 140,00 ₺ 

Amerikan Kültür VIP Yabancı Dil Kursu – ESP* 350,00 ₺ 210,00 ₺ 

Ankara Amerikan Kültür Yabancı Dil Kursu - Kızılay 160,00 ₺ 95,00 ₺ 

Ankara Amerikan Kültür Dil Sınavları Merkezi - Kızılay 160,00 ₺ 95,00 ₺ 

Ankara İngiliz Kültür Dil Sınavları Merkezi - Kızılay 145,00 ₺ 85,00 ₺ 
 

Çocuk Grupları Fiyat Teklifi 

ANLAŞMALI TEMSİLCİLİK  
AYLIK 

LİSTE FİYATI 
AYLIK 

ANLAŞMALI FİYATI 

Amerikan Kültür VIP Yabancı Dil Kursu – Mahall Ankara 500,00 ₺ 300,00 ₺ 
 Fiyatlar 31.12.2020 tarihine kadar geçerli olacaktır. 

 Fiyatlar KDV dahil fiyatlardır.  

 Yalnızca Amerikan Kültür VIP Mahall Ankara temsilciliğimizde bireysel ya da tarafınızca oluşturulacak gruplara özel, farklı 

dillerde eğitim verilmektedir. 

 Özel grup taleplerinde grubun isteğine göre program ayarlamaları yapılabilecektir. 

 Anlaşma detaylarında yer alan bazı hizmetler yalnızca Amerikan Kültür VIP temsilciliği özelinde verilen hizmetlerdir. 

 Genel İngilizce ve farklı dillerde Çocuk Grupları, yalnızca Amerikan Kültür VIP - Mahall Ankara temsilcilikte verilebilmektedir. 

 ESP : English For Specific Purposes (Özel Amaçlı İngilizce Programları) 

 Anlaşmanın geçerli olduğu temsilcilikler: 

 Amerikan Kültür VIP Dil Okulları - Mahall  Mustafa Kemal Mh.- ÇANKAYA +90 312 504 14 52 

 Ankara Amerikan Kültür Sınav Merkezi   Meşrutiyet Caddesi  - KIZILAY  +90 312 425 21 21 

 Ankara Amerikan Kültür Dil Okulları   Meşrutiyet Caddesi – KIZILAY  +90 312 417 22 66 

 Ankara İngiliz Kültür Dil Okulları   Atatürk Bulvarı – KIZILAY  +90 312 435 66 66 
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KURUMSAL İNDİRİM ANLAŞMASI KOŞULLARI 

  Yukarıda belirtilen tüm temsilciliklerimiz için Genel İngilizce kur ve özel ders fiyatlarının dönemsel periyodlarda 

değişiklik göstermesi nedeni ile liste fiyatları ve anlaşmalı indirim fiyatları (bkz. Sayfa 6) 31.12.2020 tarihine kadar 

değişikliklerden etkilenmeyecek şekilde sabitlenerek aynen geçerli olacaktır. 

 Fiyatlar KDV dahil fiyatlardır. 

 JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI kurumsal protokolün karşılıklı kabulü durumunda yalnızca, çalışanlarını, 

mensuplarını ve/veya üyelerini bu anlaşma ve anlaşmanın içeriğinden haberdar etmek ve duyurmakla yükümlü 

olacaktır. İndirimler, duyurunun yapılması ve kurumumuza yazılı ve/veya görsel olarak bildirilmesi ile yürürlüğe 

girecektir. 

  Anlaşmalı indirim oranlarından faydalanabilmek için kayıt işlemleri esnasında kurum kimliği veya kartının (hizmet 

alımlarında aile fertleri için bakmakla yükümlü olduklarına dair belge) ibrazı zorunludur. 

 Kurum ödemeli kursiyer kayıtları için, kurum resmi yazısı ile talep formu istenecek olup, ödemeler peşin olarak 

tahsil edilecektir. 

 İndirimden faydalanacak kişi (hizmet alımlarında bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri dahil) JEOLOJİ 

MÜHENDİSLERİ ODASI Üye, Personel ve/veya 1. derece yakınlarıdır. 

 Her katılımcı personel ve/veya 1. Derece yakınlar için kayıt esnasında sözleşme yapılacak olup eğitim bedelleri 

bağlı olunan kurum tarafından ayrıca bir beyan ya da talep olmadıkça kendilerinden tahsil edilecektir. 

 Peşin ve Kredi Kartı Tek Çekim ödemelerde ekstra %10 indirim uygulanacaktır. 

 JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI Üye, Personel ve/veya 1. Derece yakınları tarafından oluşturulacak Min. 5 kişilik 

“Özel Grup”lar için ayrıca %5 indirim uygulanacaktır. 

 Genel indirim kampanyası olduğu takdirde mevcut indirim oranı üzerine ayrıca kurumsal indirim uygulanmaz. 

Ancak kampanyalı dönemlerde kurumsal indirimli fiyatın yüksek kalması durumunda kampanyalı fiyatlardan + %10 

indirim uygulanabilecektir. 

  Yukarıda belirtilen indirim oranları sadece temsilciliklerimiz tarafından verilecek ‘Genel İngilizce & Yabancı Diller’ 

grup ve “Özel Ders” eğitim programları için geçerlidir. 

 Amerikan Kültür VIP – Mahall Ankara temsilciliğimizde talebe bağlı olarak tüm yabancı dillerde özel ve grup 

dersleri verilebilmektedir. 

 Sınav İngilizcesi (TOEFL, IELTS, YDS, YÖK-DİL, PAE, HAZIRLIK ATLAMA vb.) grup eğitimlerinde JEOLOJİ 

MÜHENDİSLERİ ODASI Üye, Personel ve/veya 1. Derece yakınlarına özel liste fiyatları üzerinden ekstra %20 indirim 

uygulanacaktır. 

 Eğitimler temsilciliklerimizdeki dersliklerde gerçekleştirilecektir. 

 Talep edilmesi ve grup oluşturulması durumunda, anlaşmalı kurumun salonlarında da eğitim verilebilecektir. 
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 Kurumumuzda Genel İngilizce derslerinde grupların yeter sayı ile oluşması durumunda (Min. 4 kişi)  İlkokul 4. 

Sınıftan itibaren, diğer diller ve özel ders eğitimlerinde ise İlkokul 1. Sınıftan itibaren her yaş grubundan genç, 

yetişkin öğrenci eğitim alabilmektedir. 

 Amerikan Kültür VIP – Mahall Ankara temsilciliğimizde ders alan tüm öğrencilerin konuşma pratiklerini 

geliştirebilmeleri amacıyla, eğitmenlerimiz önceden belirlenen gün ve saat randevularında, haftada 2 gün 15’er 

dakika telefonla  öğrencileri arayarak konuşma pratiklerini geliştireceklerdir. 

 Eğitimlerde Türk-Native öğretmenler ile ikili öğretmen sistemi uygulanmaktadır. 

 Eğitim materyalleri, kurumumuz tarafından ücretsiz olarak tedarik edilmektedir.  

 Grup derslerinde sınıf mevcudu, 

 Amerikan Kültür VIP max. 5’er ve 10’ar kişilik sınıflarda (1 Kur 60 Saat), 

 Amerikan Kültür & American Exam max. 14’er kişilik sınıflarda (1 Kur 80 Saat), 

 İngiliz Kültür Dil Okulları max. 14’er kişilik sınıflarda (1 Kur 88 Saat), 

 Genel İngilizce kursiyerlerine Türkiye’nin en büyük interaktif kelime eğitim sitesine (mykelime.com), sınav 

İngilizcesi öğrencilerine ise Exam Plus programına 9 ay ücretsiz üyelik sağlanacaktır. 

 Genel İngilizce programı kapsamında Avrupa Dil Portfolyosu onaylı eğitim verilmektedir. Eğitim sonunda başarılı 

olan öğrencilere, uluslararası geçerliliği olan AB onaylı EUROPASS Dil Yeterlilik Diploması verilecektir. 

 Eğitim süresi boyunca her öğrenci, katılım gösteremediği ders içeriğini telafi edebilecek şekilde 1’e 1 özel ders 

imkanlarından faydalanabilecektir. 

 Eğitim süresi boyunca her öğrenci, ders saatlerinden ayrı olarak belli periyodlarda açılacak “Okuma-Çeviri-

Kelime-Konuşma’’  gibi aktif kulüp etkinliklerine ücretsiz olarak katılabilecektir. 

 Sözlü ve yazılı seviye tespit sınavları temsilciliklerimiz tarafından ücretsiz olarak yapılacaktır. 

 Genel İngilizce eğitimine katılan JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI Üye, Personel ve/veya 1. Derece yakınlarına 

Avrupa Dil Portfolyosu kapsamında sertifika verilecektir. Sertifika hakkı kazanılabilmesi için kurda başarı esas olup 

en az bir kurun başarı ile tamamlanması gerekmektedir. 

 Bu eğitim teklifinin herhangi bir maddesinde gerekebilecek bir değişiklik, tarafların karşılıklı mutabakatı ile yazılı 

olarak yapılacaktır. 

    Yukarıda detayları belirlenmiş şartlara istinaden, anlaşmalı indirim teklifimizin kabulü ve ilgili personellere 

duyurulması ile fiyatların 31.12.2020 tarihine kadar bu oranlarla sabitleneceğini taahhüt ederiz.   

                             

Rüya Meriç KILIÇ 

               Kurum Müdürü 

    Kurumsal İletişim Direktörü 


