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İnsanlık tarihi boyunca insanoğlunun en çok ihtiyaç
duyduğu husus, bilgi ve bilgiye ulaşmaktır. Bilgiye ulaşmanın ilk adımı da eğitim ve öğretimdir. Eğitim ve öğretim ise Müslümanlar için sorumluluk duygusunun
bir tezâhürüdür. Müslüman, diğergâm bir kişilik olarak
kendisi için istediğini başkası için de isteme sorumluluğunun altında omuzlarının yorulduğunu hissederken,
bu sorumluluktan kurtulmanın yollarını arar ve sahip
olduğu bilgiyi diğerlerine ulaştırmak için çırpınır. Eğitim ve öğretim Müslümanın omuzlarına yüklenen bir
sorumluluk olarak hissedildiğinde mü’min kişi bu sorumluluğu yerine getirmek için kurumsallaşmayı gerekli görür. Kurumsallaşmak ise bir külfet ve zora talip
olmaktır. Ama zora talip olunmadan da başarı elde
etmek ve başkalarına faydalı olmak mümkün değildir.

talep doğrultusunda; bu dil eğitim modelinin kur programlarına da aktarılmasıyla Arapça dil eğitimlerinin
hedef kitlesi oldukça genişlemiş ve Akdemistanbul
bünyesinde Arapçaya ilgi duyan her kesime hitap edilmeye başlanmıştır. Arapça eğitimlerinin bir diğer ayağı
olarak son yıllarda Kurumsal Eğitim Hizmetleri oldukça hızlı bir büyüme göstermiş ve böylelikle kurum içindeki eğitim sistemi başta İmam Hatip okulları olmak
üzere, bazı devlet kuruluşları, Kur’an kursları ve Sivil
Toplum Kurumları gibi birçok farklı kurum ve alanda
uygulamaya konulmuştur. Tüm bunlara ek olarak Arapça öğretimini Türkiye’de geliştirmek adına kurmuş
olduğumuz Akademi Lisan ve İlmî Araştırmalar Derneğimiz üzerinden dil eğitimleri adına birçok faaliyet
yürütülmeye başlanmıştır.

Türkiye’de eğitim ve öğretimin, zaman zaman büyük badireler atlatarak devam ettiği bilinen bir husus
olarak, bazı kurumların bu badireler sırasında ortaya çıktığı da bir gerçektir. Bir kurum ortaya çıkarken
salt ticari bir kurum olarak ortaya çıkabildiği gibi farklı
amaçlar uğrunda da ortaya çıkabilir. Güzel olanı, bir
hedef uğruna veya toplumda var olan bir eksikliği gidermeyi bir dava olarak algılayıp ortaya çıkmaktır. Kuruculuğunu ve daha sonra da eğitim danışmanlığını
yürütmüş olduğum Akdemistanbul da bu güzel hedefi
gerçekleştirmek için kurulan bir eğitim kurumudur.

Akdemistanbul, Arapça öğretimi konusundaki tecrübesiyle Yabancılar için Türkçe öğretimine de başlamış,
kısa sürede oldukça başarılı bir mesafe katetmiştir.
Aynı şekilde İngilizce eğitimlerimiz de hem kurs hem
de kurumsal alanlarda devam etmektedir. Bünyesindeki Dil Eğitim Kurumları, yayın çalışmaları, dil alanındaki sivil hizmetleri ile gün geçtikçe büyümekte, daha
geniş bir hizmet yelpazesine doğru yol almaktadır. Bu
gayretlerinden dolayı bütün hocalarımızı, idarecilerimizi ve çalışanlarımızı tebrik ediyor, “sürekli gelişim”
modeliyle yarınların daha iyi olacağına inanıyoruz.

Akdemistanbul, kurulduğu günden itibaren Yurt Dışı
Lisans Eğitim Programlarını sürdürmenin yanı sıra
başta Arapça olmak üzere yabancı dil alanında birçok
faaliyetin altına imza atmıştır. Lisans düzeyinde Arapça
dil eğitimlerinde gösterilen başarının akabinde oluşan

Öğrencilerimize ve bütün halkımıza yararlı olmayı bir
hedef ve dava edinerek asıl hedefimizin eğitim ve öğretimin kalitesini arttırmak olduğunu beyan eder, selam
ve dualarla saygılarımızı sunarız…

akdemistanbul.com.tr
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ARAPÇA DİL EĞİTİMİ
2009 yılından itibaren hizmet veren Akdemistanbul Dil Eğitim
Kurumları Arapça öğretimi konusunda Türkiye’nin öncü kurumları arasında yer almaktadır. İnsana yapılan yatırımı her
şeyden önde tutan ve “Bir lisan, bir insan.” diyerek alanında
en kaliteli hizmeti sunmaya kararlı olan kurumumuz, Fatih’teki merkez binanın yanı sıra İstanbul’un birçok ilçesinde yürütmüş olduğu kurumsal eğitimlerle geniş bir yelpazeye hizmet
sunmaktadır.

DİL KURSLARI

“Ana dili gibi…” sloganı ile eğitimlerini sürdüren kurumumuzda yabancı dil eğitimleri “aracı dilsiz eğitim” metoduna göre
verilmekte, dersler iletişimsel metotla, öğrenci merkezli olarak ve teknolojik imkanların da desteği ile işlenmektedir. Dilin
dört temel becerisini öğrencilere kazandırmayı hedefleyen
Akdemistanbul, kurum içi ve kurum dışı dil aktiviteleri ile de
öğrencilerin zevkle öğrenim gördüğü bir dil eğitim merkezidir.
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“Aracı dilsiz eğitim metoduyla Arapça...”

ARAPÇA DİL EĞİTİMİ

Kurumumuz, hizmet ulaştırdığı kursiyer ve öğretmen sayısı itibariyle Türkiye’nin en büyük Arapça dil eğitim merkezidir. Arap veya akıcı bir şekilde Arapça konuşan Türk
eğitimci kadromuzla ilk dersten itibaren %100 Arapça olarak uyguladığımız eğitimlerde interaktif ders materyalleri
kullanılmaktadır.
Eğitim kalitemizi yerinde görmek isteyen kursiyer adaylarımız için, daha rahat karar verebilmeleri adına, diledikleri zaman kurumumuzu ziyaret edip devam etmekte olan
mevcut derslerimizden birine katılarak “deneme dersi”
alma imkânı sunulmaktadır.

GENEL ARAPÇA EĞİTİMLERİ
Genel Arapça eğitimlerimiz 12 kurdan oluşmaktadır. Her
bir kur 70 ders saati olmak üzere toplamda 840 saatlik
bir dil eğitimi sunulmaktadır. Kur eğitimlerimiz beş temel
ders üzerinden verilmektedir:
Arapça Pratik
Arapça Dinleme
Arapça Metin Okuma-Anlama
Arapça İmla (Kompozisyon)
Arapça Dil bilgisi
Arapça eğitim almak isteyen öğrenci adaylarımız kurumumuz tarafından hazırlanmış ücretsiz seviye belirleme sınavına katılmakta, yazılı sınav sonrasında sözlü sınav ile
seviyeleri belirlenmektedir.
Genel Arapça eğitimlerinde kurumumuz bünyesindeki yayın birimimizce hazırlanmış zengin ve kaliteli eğitim setleri
ders türlerine göre farklı yaş gruplarındaki kitlelerin özellikleri dikkate alınarak okutulmaktadır.

ARA TATİL ve YAZ TATİLİ PROGRAMLARI
Kurumumuz bünyesinde her yıl ara tatil ve yaz tatilinde
yoğunlaştırılmış Arapça eğitimleri verilmektedir. Arapça
Pratik, Metin, Dil Bilgisi, Dinleme, Kompozisyon, Tercüme Teknikleri, Basın Arapçası ve Klasik Metin Okumaları
derslerinin işlendiği bu programlarda, lise ve üniversite
öğrencilerinin tatillerini en iyi şekilde değerlendirmeleri
sağlanmaktadır. Yaz programlarında, bu derslere ek olarak Arapça YDS ve Arapça Hazırlık Muafiyet eğitimleri de
yer almaktadır. Farklı seviyelerdeki kursiyerlere hitap eden
bu özel programlar, kampanya dâhilinde özel fiyatlarla hizmete sunulmaktadır.

İLERİ DÜZEY ARAPÇA EĞİTİMLERİ

DİL KURSLARI

İleri düzey Arapça eğitimleri 12 kurluk genel Arapça programlarını tamamlayan öğrenciler başta olmak üzere İlahiyat
ve Arap Dili alanında yüksek lisans ve doktora yapan öğrencilere tavsiye edilmektedir. İleri düzey Arapça eğitimlerimiz,
Arapça YDS ve YÖKDİL, Arapça Tercüme Teknikleri, Basın Arapçası, Simultane ve Ardıl Çeviri, Dinleme Çeviri, Klasik
Metin Okumaları, Pratik Arapça ve Arapça Öğretmeni Geliştirme Programı derslerinden oluşmaktadır.
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i. Arapça YDS ve YÖKDİL Eğitimleri

ii. Arapça Tercüme Teknikleri Eğitimleri

Arapça YDS ve YÖKDİL eğitimleri daha çok yabancı dil
tazminatından yararlanmak isteyen kamu çalışanları
ile akademik seviyede Arapça birikimine sahip olmayı
hedefleyenlere yönelik verilen eğitimlerdir. Eğitimlerde alanın uzmanı hocalarımız tarafından sınava
yönelik soru çözme teknikleri, sınav sorularının püf
noktaları, örnek soru çözümleri, sınavlarda sıklıkla
kullanılan Arapça kelime, deyim ve cümle yapılarına
ağırlık verilmektedir. Yılda iki ayrı dönemde düzenlenen program, yazın yoğunlaştırılmış hafta içi dönem
ile sonbahardan itibaren hafta sonları toplamda 120
ders saatinden oluşmaktadır.

Tercüme Teknikleri dersi Arapça eğitiminde orta-üst seviyeye gelmiş öğrencilere hitap etmektedir. Bu seviyedeki
öğrencilerin genel dil bilgisi kurallarını biliyor olması varsayılmaktadır.

Türkiye’nin en büyük
Arapça dil eğitim merkezi

Derslerde kullanılan çeviri örnekleri basit cümlelerden
bileşik cümlelere doğru zorlaşan bir seyir izlemektedir.
Bu derslerde Arapçadan Türkçeye çeviriler yapılabildiği
gibi, Türkçeden Arapçaya da daha basit düzeyde çeviri
performansları gerçekleşmektedir. Her iki dilin mantığının kursiyerler tarafından kavranılması hedeflenmektedir. Derslerde doğrudan bir çeviriden ziyade, verilmek
istenen mananın nasıl aktarılacağı gösterilmektedir. Bu
derslere dil seviyesini üst kademelere taşımak isteyen,
YDS ve YÖKDİL sınavlarında daha yüksek puan almak isteyen kursiyerlerimiz de katılım göstermektedir. Dersler
iki ayrı seviyede olup her bir seviye 60 ders saati şeklinde
toplamda 120 saat olarak planlanmıştır.

ARAPÇA DİL EĞİTİMİ

iii. Basın Arapçası Eğitimleri

iv. Arapça Simultane ve Ardıl Çeviri Eğitimleri

Basın Arapçası dersi Arapça eğitiminde orta-üst seviyeye gelmiş öğrencilere hitap etmektedir. Bu seviyedeki öğrencilerin
dilde belli düzeyde okuma, yazma ve anlama becerilerine sahip olduğu varsayılmaktadır.

Son zamanlarda bütün dünya ülkelerinden olduğu gibi Arap
ülkelerinden de çok sayıda Arap ziyaretçi ve turist ülkemize
gelmektedir. Ayrıca Arap ülkelerinden katılımcıların da yer aldığı çok sayıda konferans, sempozyum, panel vb. etkinlikler,
ülkemizde bu alanda tercümanlık yapacak personel ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu ve benzeri etkinliklerde ve medya
alanında simultane çeviri yapabilecek veya Türkiye’ye gelmiş
Arap misafirlere ziyaretleri boyunca ardıl çeviri yoluyla destek
verebilecek tercüman ihtiyacını gidermek amacıyla Akdemistanbul’da bu alanda sistemli eğitimler verilmektedir. Temel
düzeyde Arapça bilgisi olanlar bu eğitimlere katılabilir, kendilerini simultane ve ardıl çeviri alanlarında yetiştirip bu sahada
aranılan bir personel olabilirler. Simultane ve ardıl çeviri eğitimleri 60’ar ders saati şeklinde planlanmıştır.

Derslerimiz güncel haber metinlerinde yer alan sosyal, kültürel, siyasi ve ekonomik alanlardaki terminoloji ile Arapça
metinler üzerinden işlenmektedir. Basın metinlerinin işlendiği dersimizin anlatım dili Arapçadır. Derslerin Arapça olarak
işlenmesinin yanı sıra bazı tabirlerin Türkçe karşılıkları verilmekte, medya terimleri açıklanmaktadır.
Derslerde metin okuma ve analizi dışında kademeli biçimde
manşet belirleme, ilan metinleri ve kısa haber metinleri kaleme alma gibi yazma becerilerinin kazandırılması da hedeflenmektedir. Dersler iki ayrı seviyede olup her bir seviye 60 ders
saati şeklinde toplamda 120 saat planlanmıştır.

v. Arapça Dinleme-Çeviri Eğitimleri

vi. Klasik Metin Okumaları

Simultane çeviri ve ardıl çeviri becerilerinin gelişmesi ve kaliteli bir tercüman olunması “dinleme” becerisinin geliştirilmesine bağlıdır. Dile maruz kalmadan, o dille diyaloglar ve
metinler dinlemeden, sadece okuma-yazma yoluyla bir dil
öğrenilmez. Yalnızca gramer, okuma-yazma yoluyla bir dil
eğitimi verilemez. Bu yüzden Akdemistanbul’da dört temel dil
becerisi de eşit oranda geliştirilmekte, tercüman olmak isteyenlere, simultane ve ardıl çeviri alanında çevirmen olmayı düşünenlere yoğun bir şekilde dinleme-çeviri dersleri verilmektedir. Bu derslerde kolay parçalardan zor parçalara doğru,
hayatın her alanıyla ilgili işitsel ve görsel malzemeler sunulmakta, bilhassa haber videoları dinletilmekte ve bunlarla ilgili
çeşitli alıştırmalar yapılarak kursiyerlerin kulak dolgunluğu
edinmelerine, dinleme yoluyla o dile iyice maruz kalmalarına,
böylece piyasanın en kaliteli tercümanları olmalarına destek
verilmektedir. Eğitimler 60 saat olarak planlanmıştır.

Arap Edebiyatı, tarihi bakımdan çok derin ve ortaya çıkardığı
ürünler açısından oldukça zengin bir edebiyattır. Cahiliye döneminde başlayıp İslamiyet’ten sonra da devam eden Arap
şiir geleneği başlı başına bir ummandır. “Klasik Metin Okumaları” dersimiz, bir yandan İslam’ın temel kaynakları olan
tefsir, hadis, fıkıh, kelam vb. ilimlerin metinlerini okuyup incelerken, öbür yandan belağatı ön plana çıkaran Arap şiiri başta
olmak üzere diğer edebi metinleri mercek altına almaktadır.
Hem Arapçanın zenginliğine vakıf olmak, hem edebi sanatlarla nakış gibi işlenmiş klasik dönem metinlerini incelemenin
zevkine erişmek isteyenlere “Klasik Metin Okumaları” dersine
katılmaları tavsiye edilmektedir. Derslerimiz iki ayrı seviyede
olup her bir seviye 60 ders saati şeklinde toplamda 120 saat
planlanmıştır.

vii. Arapça Pratik Eğitimleri
Akdemistanbul Dil Eğitim Kurumları’nda asgari 5 kur seviyesinde eğitim alan öğrencilere yönelik düzenlenen
Arapça Pratik eğitimlerinde dilin sadece konuşma ve dinleme becerisine yönelik bir program uygulanmaktadır.
Orta düzey ve ileri düzey şeklinde iki ayrı basamaktan oluşan eğitimler 60’şar saat olarak planlanmıştır. İleri Düzey
Arapça Pratik Eğitimleri için asgari 8 kur bitirmiş olma şartı aranmaktadır.

www.arapcaogretmenakademisi.com
www.arabictrainingcenter.com

DİL KURSLARI

viii. Arapça Öğretmeni Geliştirme Programları
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Arapça Öğretmeni Geliştirme Programları halihazırda ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında derse giren Arapça
öğretmenlerinin daha nitelikli ders işleyebilmesi için yoğun alan uygulamalarını içeren bir eğitim paketidir. Derslerde Arapça öğretim metodolojisinin yanı sıra dil öğretim felsefesinin ele alındığı teorik bazı konu başlıkları da
işlenmektedir. Özellikle İlahiyat Fakültesi ve Arap Dili Edebiyatı mezunu olup Arapça Dil Eğitim Formasyonu eğitimi
almayan öğretmenlerin sahada yaşamış oldukları zorluklar dikkate alınarak program içeriği oluşturulmuştur. İki
ayrı kademede verilen öğretmen geliştirme programları toplamda 150 saatlik bir eğitimi içermektedir. Arapça
öğretmen akademisi bünyesinde düzenlenen bu eğitimlerde Genel Öğretim Metotları, Eğitim Teknolojileri, Sınav
Hazırlama Eğitimleri, Sınıf İçi Etkinlik Uygulamaları ve Özel Öğretim Metotları eğitimleri sunulmaktadır.

ARAPÇA DİL EĞİTİMİ

ARAPÇA YKS EĞİTİMLERİ
Arapça YKS-DİL puanı ile öğrenci kabul eden üniversite bölümlerini tercih edecek adaylar, Akdemistanbul’da bu sınava
yönelik eğitimlere katılabilmekte ve sınavlara en iyi şekilde
hazırlanabilmektedir. Kelime ve cümle bilgisi, gramer özeti,
okuma teknikleri, soru tiplerine odaklanma şeklinde yürütülen eğitimlerde bol bol deneme sınavları yapılmakta ve
soru çözümleri verilmektedir. Yabancı dil testinin yerleştirme
puanına katkısının yüzde 60 olduğu göz önünde bulundurulduğunda Arapça YKS eğitimlerinin önemi daha çok artmaktadır. Dil puanı ile üniversiteye girmek isteyen adaylar için,
hem eğitim kalitesi hem de uygun fiyat açısından en doğru
adresin Akdemistanbul olduğunu hatırlatmak isteriz. Hafta
içi ve hafta sonu gruplarında uygulanan eğitimlerde 450 saate kadar hizmet sunulmaktadır.

KURUMSAL EĞİTİMLER
Kamusal ve özel okulların, şirketlerin, din eğitimi veren diğer
eğitim kurumları ile dernek ve vakıfların kendi bünyelerinde
gerçekleştirmek istedikleri Arapça eğitim taleplerine çözüm
sunabilmek amacıyla, kurumların kendi seçtiği zaman ve
mekânda özel olarak oluşturulan sınıflarda Arapça Kurumsal Eğitim Hizmetleri kurumumuz tarafından sunulmaktadır.
Akdemistanbul Dil Eğitim Kurumlarının eğitim kalitesini
farklı kurumlara taşıyabilmeyi hedefleyen eğitimlerimiz, İstanbul içinde her geçen gün artan taleple devam etmektedir.
“Aracı dilsiz eğitim” metoduyla, pratik ve bol etkinliğe yer
verilerek uygulanan kurumsal eğitimlerimiz Arapçanın eğlenirken öğrenilebilir bir dil olduğunu göstermektedir.
Kurumlardan gelen talep doğrultusunda belirlenen farklı
ders saatlerinde insan kaynağı sağlayan kurumumuz, sahadaki akademik koordinatörler aracılığı ile dersleri düzenli
olarak takip etmekte, yaşanabilecek olan muhtemel aksaklıklara anında ve yerinde müdahale ile çözüm bulmaktadır.
Farklı yaş gruplarına göre farklı müfredatların takip edildiği
kurumsal eğitimlerimizde ortak sınavlar ve etkinlikler düzenlenmekte, öğrencilerin dil öğrenim süreçleri kurumlara
belli periyotlarda raporlanmaktadır.
Akdemistanbul, bu eğitimler kapsamında İstanbul genelinde
otuzu aşkın noktada, iki bine yaklaşan öğrenciye yerinde hizmet vermektedir. Böylece şubelerimizdeki derslere katılım
sağlayamayan öğrencilere de, alanında uzman ve tecrübeli
eğitim kadromuzla, kendi istedikleri mekânlarda aynı kalitede hizmet sunulabilmektedir.

ARAPÇA DİL EĞİTİMİ

YURT DIŞINDA DİL KURSU
Yabancı dil eğitiminde yurt dışı tecrübesinin önemi tartışılmaz bir gerçektir. Öğrenilen dilin kültürünü, insanlarının hayata bakışını, kelimelere ve dile verdiği anlamı bizzat o dilin konuşulduğu coğrafyada görmek,
dilin mantığını kavramak açısından oldukça önem arzetmektedir.
Bu gerçeklikten hareketle kurumumuz günlük hayatta fasih Arapçaya en yakın konuşma dilinin olduğu
Ürdün’de yaz döneminde 6 haftalık bir eğitim programı düzenlemektir. Öğrencilerimiz Arap ülkelerindeki
Yabancı Dil Eğitim Merkezinde düzenlenen programda saha derslerinin yanı sıra alan gezileri, ders dışı
sınıf etkinlikleri ve turistik seyahatlerle dolu dolu bir program geçirmektedir.

DİL KURSLARI

ONLINE ARAPÇA EĞİTİMLERİ
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Arapça öğretimi alanında Akdemistanbul Dil Eğitim Kurumları’nın tecrübesinden istifade etmek istemesine
rağmen gerek mekanın uzaklığı gerekse uygun zaman
bulamama sebeplerinden dolayı dil merkezine gelemeyenler için kurum bünyesinde hizmet veren Online Arapça Eğitimleri birimi yoğun bir ilgi görmektedir. Hafta içi
ve hafta sonu akşam vakitlerinde, Akdemistanbul’un tecrübeli eğitmenleri Genel Arapça, YDS ve YÖKDİL Arapça
Eğitimleri, Klasik Metin Okumaları ve Basın Arapçası
alanlarında eğitimler verilmektedir. Söz konusu eğitimlere Türkiye genelinden katılımın yanı sıra farklı ülkelerden
de öğrenciler katılmaktadır. Derslere zamanında iştirak
edemeyenler için ders kayıtları belirli bir süre offline olarak bu öğrencilerin hizmetine sunulmaktadır.
Online eğitim paketlerinin akabinde kur bitirme sınavları
da online olarak yapılmakta, öğrencilerin seviye tespitleri gerekli görülen durumlarda canlı olarak yapılan online
sınavlarla ölçülmektedir.

YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE EĞİTİMİ

YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE EĞİTİMİ
Arapça dil eğitimlerindeki başarısıyla kendisini ispatlamış
olan Akdemistanbul, bu başarısını yabancılara yönelik olarak uygulanan Türkçe dil eğitimlerinde de sürdürmektedir.
Akdemistanbul’daki Türkçe dil eğitimlerinin en önemli
özelliği kursiyerleri dil bilgisi konularıyla boğmaktan çok,
derslerin bol bol pratik ve etkinliğe dayanıyor olmasıdır.
Öğretmenler sadece gerektiği kadar dil bilgisi kuralı vererek, öğrenilen kalıbı onlarca cümle örneği ve diyaloglarla
kursiyere aktarmaktadır. Her konuyla ilgili sınıfta pratik yapılmakta, kursiyerler cümle kurmaya teşvik edilmekte ve
konular diyaloglar eşliğinde verilmektedir.

GENEL TÜRKÇE EĞİTİMLERİ

YÖS KURSLARI

Akdemistanbul’da genel Türkçe eğitimleri her biri 100 saatten oluşan toplam 6 kurda verilmektedir. Derslerin zevkli
ve eğlenceli geçtiği Türkçe kurslarımızda İstanbul Üniversitesi akademik kadrosu tarafından hazırlanan ve dünya
genelinde birçok Türkçe öğretim merkezinde uygulanan
“İSTANBUL TÜRKÇE EĞİTİM SETİ” kullanılmaktadır.

Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye’de bir üniversiteye
yerleşebilmesi için Türkçe yeterliliğin yanı sıra çoğunlukla
matematik, mantık ve zeka sorularından oluşan YÖS sınavında da başarılı olması gerekmektedir. Türkiye’de üniversiteye girmek isteyen yabancı öğrencilere yönelik YÖS
(Yabancı Öğrenci Seçme Sınavı) kurslarımız 2013 yılından
beri kurumumuz bünyesinde 400 saatlik eğitimlerle verilmektedir. Uzman öğretmen kadromuzla yabancı öğrencileri Türkiye’de üniversite sınavlarına hazırlayan Akdemistanbul, birçok yabancı öğrencinin Türkiye’deki nitelikli
üniversitelere yerleşmesine katkı sağlamıştır.

Türkçe dil eğitimi almak isteyen kursiyer adaylarımız kurumumuz tarafından hazırlanmış ücretsiz seviye belirleme
sınavına katılmakta, yazılı sınav sonrasında sözlü sınav ile
seviyesi belirlenmektedir.
Kur eğitim süreleri içerisinde çok sayıda ara sınavın uygulandığı programlarımızda sınıf içi ve sınıf dışı eğitim aktiviteleri önemli bir yer tutmaktadır. Kurs programını tamamlayanlar arzu ettikleri takdirde anlaşmalı olduğumuz
üniversitelerin TÖMER sınavına katılarak Türkçe Yeterlilik
Belgesi alabilmektedir.

YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE EĞİTİMİ
ÇOCUKLARA YÖNELİK ETÜT ÇALIŞMALARI
Ülkelerindeki olumsuz şartlardan dolayı Türkiye’ye sığınmak zorunda kalan Arap misafirlerimizin çocukları
ülkemizin örgün eğitim kurumlarında eğitimlerine devam etmektedirler. Türk öğrencilerle aynı sınıfı paylaşan
Arap öğrenciler, sınıf ortamında Türkçeyi kullanma ve
anlama sorunu yaşamaktadırlar. Bu başarısızlık öğrencilerin sınav notlarına da yansımakta, aileler de bu durum
karşısında ders takviyesi için çeşitli arayışlar içerisine
girmektedir. Akdemistanbul hafta içi ve hafta sonu etüt
programları ile söz konusu öğrencilere takviye eğitimler
düzenlemekte, etütlerde öğrencilere Türkçe’nin yanı sıra
okul dersleri takviyesi sunmaktadır.

KURUMSAL EĞİTİMLER

www.turkceyemerhaba.com
Çocuklara yönelik hazırlanan
Türkçeye Merhaba eğitim seti
kurumumuz öğretmenleri tarafından kaleme alınmıştır.

Bünyesinde yabancı çalışanlarla hizmet veren ve bu çalışanlarına yönelik Türkçe dil eğitimi talep eden kurumlara,
yabancı öğrencileri olan eğitim kurumlarına ve Türkçe dil
eğitimi almak isteyen kursiyer gruplarına yönelik olarak
kendi seçtikleri zaman ve mekânda özel olarak oluşturulan sınıflarda Türkçe dil eğitim imkanı sunulmaktadır.
“Aracı dilsiz eğitim” metoduyla, pratik ve bol etkinliğe yer
verilerek uygulanan kurumsal eğitimlerimiz Türkçenin
eğlenirken öğrenilebilir bir dil olduğunu göstermektedir.
Kurumlardan gelen talep doğrultusunda belirlenen farklı ders saatlerinde insan kaynağı sağlayan kurumumuz,
akademik koordinatör aracılığı ile dersleri düzenli olarak
takip etmekte, yaşanabilecek olan muhtemel aksaklıklara anında ve yerinde müdahale ile çözüm bulmaktadır.
Ayrıca hizmet verdiğimiz kurumlara eğitimin gidişatı hakkında talep edilen aralıklarla rapor sunulabilmektedir.

DİL KURSLARI

TURİZM ODAKLI TÜRKÇE DİL PAKETLERİ
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Son yıllarda Türkiye’nin Orta Doğu ülkeleri nezdindeki
popülaritesinin artmasıyla birlikte Türkiye’ye, özellikle
de İstanbul’a yönelik büyük bir ilgi oluşmuştur. Yılın belli
dönemlerinde İstanbul’a gelmek ve bu süre zarfında İstanbul’u gezmenin yanı sıra Türkçe öğrenmek isteyen turistlere yönelik kurumumuzca hem gezip hem dil öğrenebilecekleri bir programla Türkçe dil paketleri sunulmaktadır.

ONLINE TÜRKÇE DİL EĞİTİMLERİ
Online Arapça dil eğitimlerini başarıyla sürdüren Akdemistanbul, kursa gitmeye fırsat bulamayan, İstanbul veya Türkiye dışında yaşayıp da çevresinde uygun bir dil kursu bulunmayan, ama Türkçeyi bir şekilde öğrenmek isteyen öğrencilerden gelen taleplere binaen Online Türkçe Dil Eğitimlerine de başlamıştır.
Türkçeyi öğrenmek için bir dil kursuna gidecek zaman bulamayanlar, daha uygun fiyatlarla Türkçeyi öğrenmek isteyenler, nerede yaşıyor olursa olsun söz konusu eğitimlerimizden faydalanabilmektedir.

ÖĞRENCİ DANIŞMANLIK
MERKEZİ

Öğrenci Danışmanlık Merkezi
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ÖĞRENCİ DANIŞMANLIK MERKEZİ

Akdemistanbul Dil Eğitim Kurumları bünyesinde yabancılara Türkçe öğretimi birimi ile YÖS Kurslarına
oluşan yoğun ilgi üzerine yabancı uyruklu öğrencilerimizin Türkiye’de lisans ve lisans üstü eğitimlerini
tamamlama isteği yeni bir birimin kurulması ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Yurt dışından ülkemize eğitim
amaçlı gelmek isteyen öğrencilere rehberlik etmek,
vakıf üniversiteleri ile anlaşarak yabancı öğrencilerin söz konusu üniversiteler konusunda bilgi sahibi
olmalarını sağlamak, öğrencilere ülkemize gelmeden önce uygun üniversite seçeneklerini sunmak
Öğrenci Danışmanlık Merkezi’nin temel işlevleri
arasındadır.
Ülkemizde lise eğitimlerini sürdüren yabancı uyruklu öğrenciler ile yurt dışından ülkemize lisans ve lisans üstü eğitimler için gelmek isteyen öğrencilere
gerek eğitimler gerekse ülkemizde yaşam hakkında
temel bilgiler hazırlayan birimimiz, dünya genelinde
20’den fazla ülkede öğrenci danışmanlık merkezleri ile ortak çalışmalar yürütmekte, ülkemiz eğitim
sistemini yurt dışında verimli bir şekilde tanıtmaya
çalışmaktadır.
- Devlet ve vakıf üniversitelerinin kabul şartları hakkında bilgi vermek
- Üniversite kabul mektupları ile vize işlemleri için
gerekli diğer evrakları temin etmek
- Havalimanı karşılaması ve transferlerini sağlamak
- Konaklama için yurt seçenekleri sunmak
- Oturum işlemleri için adaylara destek sağlamak
- Üniversitede kesin kayıt esnasında öğrencilere eşlik etmek
Öğrenci Danışmanlık Birimimiz güler yüzlü hizmet,
çözüm odaklı yaklaşım ve öğrencilere akademik
danışmanlık konusunda ideal çözüm önerileri sunmakla birlikte yabancı uyruklu öğrencilerimizin Türkiye’de özel hastanelerden ekonomik hizmet almaları için de çeşitli imkanlar sunmaktadır.
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DİL ENSTİTÜSÜ

Arap Dili Mütercim Tercümanlık Bölümü
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ARAP DİLİ MÜTERCİM TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ
DERSLER
2009 yılında kuruculuğunu Prof. Dr. Ahmet Ağırakça’nın
yapmış olduğu Akdemistanbul Dil Enstitüsü, Türkiye’de
Arap Dili Mütercim Tercümanlık eğitimlerinin en kapsamlı olarak sunulduğu bir eğitim kurumudur. Türkiye’nin en
büyük Arapça dil eğitim merkezi bünyesinde faaliyetini
sürdüren Dil Enstitüsü’nde dersler alanının uzmanı akademisyenler tarafından verilmekte olup 4 yılda 2800 saate
yaklaşan Arapça dil eğitimleri sunulmaktadır.
Akdemistanbul Dil Enstitüsünde Arapça alanında lisans
programlarına emsal düzeyde dört yıllık programın uygulandığı eğitimlerde “bir yıl hazırlık, üç yıl ihtisas” şeklinde eğitim imkanı sunulmaktadır. Lise mezunlarının kabul
edildiği eğitimlerde daha önce Arapça alt yapısı olanlar
için dilin dört temel becerisinde “Seviye Belirleme Sınavı”
yapılmakta olup öğrencilerin bulundukları hazır bulunuşluk düzeyine göre sınıflara yerleşim yapılmaktadır.

- Arapça Pratik
- Arapça Metin
- Arapça Nahiv
- Arapça Sarf
- Arapça Dinleme Anlama
- Arapça Basın Yayın Metinleri
- Tercüme Tekniği ve Uygulamaları
- Arap Edebiyatı
- Arapça Kompozisyon
- Arapça Lehçeler
- Arapça Belagat
- Arapça Klasik Metinler
- Arap Dili Literatürü
- Arapça Öğretim Metotları
- Arapça-Türkçe Dinleme Çeviri
- Arapça-Türkçe Ardıl Çeviri
- Arapça-Türkçe Simultane Çeviri

Dil Enstitüsü bünyesindeki Arap Dili Mütercim Tercümanlık Programları birinci yıldaki 720 saatlik Arapça Hazırlık
sınıfı eğitimlerinden sonra üç yıllık lisans düzeyinde bir
Arapça programdan oluşmaktadır. 720 saatlik Arapça hazırlık eğitimi her biri 72 saatlik 10 kurluk bir programla uygulanmaktadır. Kurlarda Arapça Okuma, Yazma, Konuşma
ve Dinleme becerilerinin yanı sıra temel düzeyde Arapça
Dil Bilgisi Eğitimi sunulmaktadır.

DİL ENSTİTÜSÜ

Hazırlık sınıfını başarıyla tamamlayan öğrenciler Akdemistanbul Dil Enstitüsünün üç yıllık Arap Dili Mütercim
Tercümanlık ihtisas eğitimlerine devam edebilmektedir.
İhtisas eğitimleri lisans programları şeklinde 14 haftalık
iki dönemlik bir akademik takvime göre uygulanmaktadır.

16

Üç yılda 48 ayrı derste 2.016 saatlik eğitim gören öğrenciler, hazırlık sınıfı eğitimleri ile birlikte dört yıllık enstitü programında toplamda 2.736 saat Arapça eğitim alma imkanı bulmaktadır. Dört yıllık programın sonunda Akdemistanbul
Dil Enstitüsü Arap Dili Mütercim Tercümanlık Mezuniyet Belgesi alan öğrencilerin program bitiminde C2.1 düzeyinde
olmaları hedeflenmektedir.
2009 yılından itibaren dört yıllık Arapça Mütercim Tercümanlık Programı uygulayan Akdemistanbul Dil Enstitüsü 500’ü
aşkın öğrenciyi bu programdan mezun etmiştir. Programın mezunları bu güne kadar başta eğitim sektöründe “öğretmen” ve “akademik danışman” olmak üzere farklı sektörlerde iş imkanı bulmakta, Arapça çevirinin ihtiyaç duyulduğu
tüm alanlarda yer almaktadırlar. Özellikle sivil toplum, basın yayın, tercüme, turizm, ithalat ihracat sektörlerinin yanı
sıra akademik hayatta yer almak isteyenler için de Akdemistanbul Dil Enstitüsü iyi bir alt yapı oluşturmaktadır.

AKDEM SINAV MERKEZİ

akdemsinavmerkezi.com

Akdem Sınav Merkezi
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AKDEM SINAV MERKEZİ
2009 yılında hizmete başlayan ve hem Arapça hem Yabancılar için Türkçe alanında Türkiye’nin en büyük dil eğitim
merkezi olan “Akdemistanbul Dil Eğitim Kurumları” bir yandan kendi bünyesindeki eğitimlerde, diğer yandan kurumlara sunduğu dil hizmetlerinde bugüne kadar çok önemli başarılara imza atmıştır.
Dil eğitimlerinde gösterdiği büyük başarıyı, bu alana hitap eden yayıncılık faaliyetlerinde de ortaya koyan Akdemistanbul, kendisine gelen yoğun taleplere binaen 2018 yılında Akdem Sınav Merkezini hizmete açmış bulunmaktadır.

SINAV MERKEZİ

Neden Akdem Sınav Merkezi?
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Birçok kurum, Arapçayı ileri seviyede bilen personel arayışına girmekte, kendisine gelen başvurularda
adayların Arapça dil seviyesi ile bu alandaki yeterliliğini ölçmek istemekte ama bu konuda çeşitli zorluklar yaşamaktadır. Akdem Sınav Merkezi bu zorlukların
aşılması noktasında çözüm ortağı olmak, objektif kriterlere göre ve profesyonel raporlamalarla dil alanında
seviye tespit sınavları yaparak kurumların İK birimlerine destek vermek amacıyla yola çıkmıştır.
Akdem Sınav Merkezinin kurulmasındaki temel amaç
eğitim ve iş dünyası arasında işlevsel bir bağ kurmaktır. Bu sistem Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu nitelikli dil
elemanlarını belirlemek ve onların uygun sahalarda
istihdam edilmelerine destek olabilmek için oluşturulmuştur.

Akdem Sınav Merkezi Nasıl Bir Hizmet
Sunmaktadır?
Akdem Sınav Merkezi, eğitim kurumlarına, şirketlere,
sivil toplum kuruluşlarına ve hatta bireylere dil konusunda ölçme ve değerlendirme yapmakta; özgün de-

neme sınavları, SBS’ler, yazılı sınavlar ve pratik Arapça dil seviyesini ölçen mülakatlar icra ederek bunların
sonuçlarını belgeleyip sertifikalandırmakta ve kurumlara bu konuda ayrıntılı raporlar sunmaktadır.
Türk ve yabancı asıllı hocalardan oluşan uzman sınav
kadrosuyla profesyonel düzeyde hizmet sunan Akdem
Sınav Merkezi, Avrupa Dil Standartlarını temel alarak
yabancı dil seviyesini net ve anlaşılır ölçeklerle tespit
edip bu konuda objektif raporlamalar yapmaktadır.
Akdem Sınav Merkezinden alınacak Arapça SBS Sonuç Belgesi, kişinin dile dair bilgi ve becerisinin ne
düzeyde olduğunu göstermekte ve ona, bir işe başvururken sahip olduğu dil becerisini sergileme olanağı
vermektedir. Böylece kişinin dil yeterliliğini kanıtlama
konusunda büyük avantaj sağlamaktadır.
Dilin dört temel becerisi olan okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerini ölçen sınav türleri ile
Akdem Sınav Merkezi Türkiye’de bu kapsamda hizmet veren en büyük merkezdir. Farklı üniversitelerint
ve kurumların da sınavlarını icra eden Akdem Sınav
Merkezi özellikle Arapça Dil seviyesini ölçümlemekte
alanın en iddialı kuruluşudur.

AKDEM SINAV MERKEZİ

UYGULADIĞIMIZ SINAV ÇEŞİTLERİ
Arapça YDS-YÖKDİL Online Deneme Sınavı
Türkiye’de bir ilk olarak uygulanan özgün YDS-YÖKDİL Online Deneme Sınavı söz konusu sınavlara hazırlık yapan adaylara kendilerini denemek için önemli bir imkan sunmaktadır. Deneme sınavlarının soruları Akdemistanbul’un uzman
öğretmen kadrosu tarafından, ÖSYM’nin uyguladığı YDS ile
YÖKDİL sınavlarının standartlarına göre özgün olarak hazırlanmaktadır. Deneme sınavlarının içerik ve seviyesi, ÖSYM
tarafından uygulanan sınavların içerik ve seviyesi ile aynıdır.
İcra edilen deneme sınavlarının amacı; Arapçayı yabancı dil
olarak öğrenen bireylerin dil yeterliliklerini ölçmek, sınava
girecek bireylerin ÖSYM standartlarına uygun soru tipleriyle tanışmalarını ve sınav konusunda deneyim kazanmalarını
sağlamaktır.

Arapça YKS Deneme Sınavları

Kurumlara Yönelik Arapça SBS + Mülakat (ADYS)
Günümüzde Arap dünyasıyla iş yapan birçok kurum,
Arapçayı ileri seviyede bilen personel arayışına
girmekte, kendisine gelen başvurularda aday personelin
Arapça dil seviyesi ile bu alandaki yeterliliğini
ölçmek istemekte, fakat bu konuda çeşitli zorluklar
yaşamaktadır. Akdem Sınav Merkezi işte bu zorlukların
aşılması noktasında çözüm ortağı olmak, objektif
kriterlere göre ve profesyonel raporlamalarla dil
alanında seviye tespit sınavları yaparak kurumların
İnsan Kaynakları birimlerine destek vermek amacıyla
yola çıkmıştır. Dilin dört temel becerisinin ölçüldüğü
sınavlarda hizmeti talep eden kurumun isteklerine
göre tematik alanda da ölçümler yapılmakta adayların
o alandaki dil seviyesi belirlenmektedir. Ayrıca
bankacılık, telekominasyon, sağlık, havacılık, güvenlik
ölçümlemenin en çok talep edildiği alanlardandır.

Akdem Sınav Merkezi, üniversitelerin Arapça YKS-DİL puanı ile öğrenci alan lisans bölümlerini tercih etmek isteyen
adaylara, kendilerini bu alanda denemelerine imkan sunan,
ÖSYM standartlarına uygun, online olarak ve profesyonel
bir arayüz programı üzerinden Arapça YKS online deneme
sınavları gerçekleştirmektedir. Online sunulan sınav hizmetinin yanı sıra dil eğitim merkezinde ve arzu eden okulların
bünyesinde de sınav kitapları üzerinden Arapça YKS Sınavı
uygulanmaktadır.

Bireylere Yönelik Arapça SBS + Mülakat (ADYS)

Kurumumuz tarafından verilen
Arapça Dil Yeterlilik Sınavı (ADYS) sonuç belgesi örneği

Akdem Sınav Merkezi, Arapça bilen, dil seviyesini ve
bu alandaki yeterliliğini profesyonel düzeyde ölçüp değerlendirmek ve bunu belgelemek isteyen bireylerin bu
taleplerini gerçekleştirmektedir. Yazılı ve sözlü sınav
şeklinde iki aşamalı olarak gerçekleştirilen seviye tespit
sınavları sonunda bireylere sınav sonucunu bildiren belge ve sertifika verilmektedir. Bu belge ve sertifika, kişinin
dile dair bilgi ve beceri düzeyinin hangi seviyede olduğunu göstermekte ve ona, bir işe başvururken sahip olduğu
dil becerisini sergileme olanağı vermektedir. Böylece kişinin dil yeterliliğini kanıtlama konusunda büyük avantaj
sağlamaktadır.
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AKADEMİ LİSAN VE İLMİ
ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ

Arapça Öğretimini Geliştirme Projeleri
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Arapça Bilgi ve Etkinlik Yarışmaları
Öğretmenlere Yönelik Hizmet İçi Arapça Eğitimler
Haydi Arapçaya Radyo Programı
Arapça Öğretim Metotları Seminerleri
Arapça Öğretimini Geliştirme Sempozyumu
Arapça Proje Okullarına Danışmanlık Hizmetleri
Kamu Kurumlarında Arapça Dil Eğitimlerine
Danışmanlık Hizmetleri
Arapça Dil Eğitimleri Dergisi
Dünya Arapça Günü Etkinlikleri

23
23
23
24
24
24
25
25
25

ARAPÇA ÖĞRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJELERİ
Kısa adıyla Akademi Derneği 2009 yılında Prof. Dr.
Ahmet AĞIRAKÇA’nın kurucu başkanlığında İstanbul
Fatih’te kurulmuştur. Akdemistanbul Dil Eğitim Kurumlarının sivil çalışmalarının yürütüldüğü bir sivil
toplum kuruluşudur. Ana hedefleri arasında lisan eğitimine katkı sağlamak ve bu alanda yapılan akademik
çalışmaları desteklemek olan derneğin 2009 yılından
itibaren seminerleri ve dil eğitimi alanında çalışmaları devam etmektedir.
Akademi Derneği, İmam Hatip Okulları arasında
Arapça Bilgi ve Etkinlik Yarışmaları, Öğretmenlere
Yönelik Hizmet İçi Arapça Eğitimler, Arapça Öğretim
Metotları Seminerleri, Arapça Öğretimini Geliştirme
Sempozyumu, Arapça Proje Okullarına Danışmanlık
Hizmetleri, Kamu Kurumlarında Arapça Dil Eğitimlerine Danışmanlık Hizmetleri ve Arapça Dil Eğitimleri
Dergisi gibi dil eğitimi alanında çok önemli etkinlik ve
hizmetlerin altına imzasını atmış ve yıllardır devam
etmekte olan bu etkinlikler vasıtasıyla on binlerce
akademisyen, öğrenci ve öğretmene dokunmuştur.
Akademi Derneği’nin Türkiye genelinde Arapçanın etkin bir şekilde öğretilmesi için yürütmüş olduğu bir
dizi proje bulunmaktadır. Kâr amacı gütmeyen ve sadece tematik sivil bir dil derneği olarak hizmet etme
hedefi ile yola çıkan Akademi Derneğinin Arapça öğretimini geliştirme adına yürütmüş olduğu çalışmalar
şu şekildedir:

www.arapcayarismalari.org.tr
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ARAPÇA ÖĞRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJELERİ

ARAPÇA BİLGİ VE ETKİNLİK YARIŞMALARI
Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü
tarafından düzenlenen ve Akademi Lisan ve İlmi Araştırmalar Derneğinin proje ortağı olarak katkı sunduğu
İmam Hatip Okulları arası Arapça Bilgi ve Etkinlik Yarışmaları Türkiye’de Arapça adına yapılan en büyük dil
etkinliğidir.
Türkiye’de Arapça öğretimini geliştirmek, modern metotlarla Arapçayı sevdirerek öğretmek ve Arapçanın
önemini kavratmak maksadıyla 2009 yılından bugüne
dek gerçekleştirilen yarışmalara her yıl tüm Türkiye’den binlerce İmam Hatip Okulundan, yüz bini aşkın
öğrenci katılmaktadır. Yarışmalar Lise düzeyinde Bilgi
Yarışması, Şiir Okuma, Metin Canlandırma, Münazara,
Hat/Kaligrafi kategorilerinde, Ortaokul düzeyinde ise
Şiir Okuma, Hikaye Canlandırma ve Çocuk Şarkıları
kategorilerinde gerçekleştirilmektedir.
Yarışmalar www.arapcayarismalari.org.tr adresinden
takip edilmektedir.
Akademi Derneği her yıl Katar’da düzenlenen Arapça
Münazara yarışmalarında ülkemizi temsil edecek takımın belirlenmesi ve belirlenen takımların çalıştırılması konularında da hizmet sunmaktadır.

ÖĞRETMENLERE YÖNELİK HİZMET İÇİ ARAPÇA
EĞİTİMLER
İstanbul genelindeki İmam Hatip Okulları’nda Arapça
derslerine girmekte olan öğretmenlerin Arapça derslerindeki eğitim kalitesini daha üst seviyelere taşıyabilmek için öğretmenlere sunduğumuz hizmet içi Arapça
pratik eğitimlerimiz 2009 yılından beri aralıksız devam
etmektedir. Öğretmenlerin Arapça konuşma becerilerine katkı sunmak adına ücretsiz olarak İstanbul’un
farklı mekanlarında her yıl 90 saat olarak uygulanan
eğitimlere bugüne kadar yüzlerce Arapça öğretmeni
iştirak etmiştir.

“HAYDİ ARAPÇAYA” RADYO PROGRAMI
İstanbul’un ilk Arapça FM Bandı 94.5 MİSK FM’de cumartesi günleri kurumumuz arapça öğretmenlerinden
Faysal Musa’nın hazırlayıp sunmuş olduğu Haydi Arapça’ya programı büyük ilgi görmektedir.
Arapça öğrenenlerin ilgi ile takip ettikleri programda
dinleyicilerin ücretsiz arapça kursu ve yayın elde etme
imkanı bulunmaktadır. Programın hafta içi akşamları
tekrarı yayınlanmaktadır.

ARAPÇA ÖĞRETİM METOTLARI SEMİNERLERİ
Arapça öğretmenlerinin daha nitelikli bir dil dersi
sunabilmesi için Akdemistanbul bünyesinde Arapça
öğretmenlerine yönelik Arapça Öğretim Metotları seminerleri verilmektedir. Güz döneminde ayda bir, yaz
döneminde ise yoğunlaştırılmış olarak sunulan seminerlerde Arapça öğretim becerilerine yönelik alanın uzman hocaları uygulamalı seminerler sunmaktadır.
Akademi Derneği olarak Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Arapça öğretmenlerine yönelik düzenlenen hizmet
içi eğitim programlarına da katkı sağlanmakta, her yıl
yaz döneminde öğretmenlere tematik öğretim metotları seminerleri sunulmaktadır.
Her sene yaz aylarında Arapça öğretmen adaylarına yönelik olarak yoğunlaştırılmış “Arapça Öğretim Teknikleri” seminerleri sunan Akademi Derneği, bu seminerlerde başarılı olan öğretmen adaylarına belli yerlerde
staj yapma ve geleceğin kaliteli bir Arapça öğretmeni
olma imkanını da sunmaktadır. Akdem Arapça Öğretmen Akademisi uzman kadrosunun danışmanlığında
yürütülen eğitimlere yoğun başvuru yapılmaktadır.

ARAPÇA ÖĞRETİMİNİ GELİŞTİRME SEMPOZYUMU
Türkiye’de ve dünyada Arapça öğretimi alanındaki gelişmeleri akademik bir düzeyde ele almak amacıyla
Akademi Derneğinin farklı kurumlarla ortaklaşa düzenlemiş olduğu Arapça Öğretimini Geliştirme Sempozyumu, Arapça öğretiminin akademisyenlerini ve saha
uygulayıcılarını buluşturduğu geniş bir platform özelliği
taşımaktadır.
İlki Aralık 2011 tarihinde İstanbul’da düzenlenen Arapça Öğretimini Geliştirme Sempozyumunda “İmam Hatip
Liselerinde Arapça Öğretimi” konusu masaya yatırılmış,
sempozyum sonuç bildirgesi beş yıllık süre içinde Millî
Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından Arapça eğitim öğretimi açısından bir yol haritası
şeklinde sahada gerek müfredatlar, öğretim modelleri
ve gerekse dil etkinliklerinde aktif olarak uygulanmıştır.
Arapça Öğretimini Geliştirme Sempozyumu’nun 2.sinde
ise “Türkiye’de Hazırlık Programlarında Arapça Öğretimi
– Mevcut Durum ve Geliştirme Yöntemleri – konu olarak
alınmıştır. 16-18 Aralık 2016 tarihlerinde İstanbul’da yapılan ikinci sempozyumda İlahiyat Fakülteleri, Arap Dili
ve Edebiyatı, Arapça Öğretmenliği ve Arapça Mütercim
Tercümanlık bölümleri ile İmam Hatip Liseleri Arapça
Proje Okulları’ndaki Arapça Hazırlık sınıflarında Arapça
öğretiminin farklı boyutları ele alınmıştır.

www.arapcasempozyumu.com
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ARAPÇA PROJE OKULLARINA DANIŞMANLIK
HİZMETLERİ
Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü
tarafından bünyesinde bir yıllık Arapça hazırlık sınıfı
uygulayan okullar ile hazırlık sınıfında farklı yabancı
dilleri okutan İmam Hatip Liseleri’nden ikinci yabancı
dil olarak Arapçayı uygulayan okullara Akademi Lisan
ve İlmi Araştırmalar Derneği tarafından katkı sunulmaktadır.
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile yapılan protokol
gereği ihtiyaç duyulması ve talep edilmesi durumunda okullara yabancı öğretmenlerin seçilmesi, okullar
arası ortak Arapça zümre toplantılarının koordinasyonuna destek verilmesi, dönem sonu ortak sınav uygulamalarının yapılandırılması, saha ziyaretleri ve zümre çalışmaları, okulların materyal ihtiyaçlarına destek
olunması Akademi Derneğinin okullarımıza sunmuş
olduğu katkılardır.

ARAPÇA ÖĞRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJELERİ

KAMU KURUMLARINDA ARAPÇA DİL EĞİTİMLERİNE
DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
2012 yılında İstanbul Kalkınma Ajansına sunulan “Orta Doğu’nun Tedavi Merkezi İstanbul, Sağlık Turizminde İhtiyaç Duyulan Hizmet Personelinin Yetiştirilmesi” projesini başarıyla
tamamlayan Akademi Derneği, proje kapsamında Sağlık Bakanlığının kamu ve özel sektör hastanelerinde Arapça tercüman olarak çalışacak 100 kişiye 480 saatlik İleri Düzey Sağlık
Arapçası eğitimlerinin verilmesini sağlamıştır. Aynı proje kapsamında 500 sağlık çalışanına Arap ülkelerinden gelen hastalar ile temel düzeyde Arapça konuşabilmeleri için 30 saatlik
Temel Sağlık Arapçası eğitimleri verilmiştir.

www.saglikarapcasi.com

Kalkınma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı dışında Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile Temel Öğretim Genel Müdürlüğü ve Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının Arapça
müfredatları ile ilgili yapmış olduğu toplantılarda derneğimiz
uzmanları danışmanlık hizmetleri sunmuşlardır.

ARAPÇA DİL EĞİTİMLERİ DERGİSİ
Arapça eğitim öğretimi ile ilgili Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeleri akademik bir düzlemde ele almak, alanının
uzmanlarını bilimsel ortak bir platform üzerinde toplamak
amacıyla 6 aylık uluslararası hakemli dergi çalışması yayın hazırlıklarına devam edilmektedir. Oldukça geniş yelpazeden yazar, bilim kurulu ve hakem heyetine sahip olan derginin alanın
sorunlarını Arapça, İngilizce, Fransızca ve Türkçe makalelerle
ele alması hedeflenmiştir.

DÜNYA ARAPÇA GÜNÜ ETKİNLİKLERİ
Birleşmiş Milletler tarafından 18 Aralık 1973 tarihinde Arapçanın Birleşmiş Miletler nezdinde resmi dil olarak ilanının yıl
dönümü münasebetiyle UNESCO Yürütme Kurulunda, 08 Ekim
2012 tarihinde alınan karar üzerine 18 Aralık “Dünya Arapça
Günü” ilan edilmiştir.
2012 yılından itibaren Türkiye’de Dünya Arapça Günü’nün kutlanması, 18 Aralık haftasında dil eğitimi üzerine etkinlikler
düzenlenmesi, ülke genelinde konuyla ilgili yapılacak etkinliklere destek verilmesi amacıyla Akademi Derneği öncü bir rol
oynamıştır.
“Ortak Dilimiz Arapça” sloganı ile Türkiye genelinde aktif kutlamaların düzenlenmesini sağlayan kurumumuz bu alanda
tematik bir dil derneği olarak ülke genelinde ses getiren programların yapılmasına öncülük etmiştir.

www.arapling.org

akdemyayinlari.com
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AKDEM YAYINLARI
Akdemistanbul bünyesinde 2010 yılında kurulan Akdem
Yayınları, Türkiye’de Arapça öğretimi ve Yabancılara Türkçe öğretimi alanlarında tematik yayıncılık yapan bir kuruluştur. Arapça dil öğretimi yayıncılığının Türkiye’de bir
kalite üzerinde yapılanmasını hedefleyen Akdem Yayınları
geniş bir yazar kadrosu, editör ve tasarım ekibiyle her geçen gün alanında bir ilk olma özelliği arz eden yayınları
yayın hayatına kazandırmaktadır.
Türkiye’de Arapça öğretiminin yapıldığı ilköğretim okullarından üniversitelere kadar özel ve kamu alanında bütün
örgün eğitim kurumlarının yanı sıra Halk Eğitim Merkezleri, Sürekli Eğitim Merkezleri, Meslek Edindirme Kursları
gibi yaygın eğitim kurumlarında okutulan birçok ders kitabı
ve yardımcı kaynak Akdem Yayınları aracılığı ile okurlarıyla
buluşmaktadır.
Akdem Yayınları’nın Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan ve Ürdün başta olmak üzere birçok Arap
ülkesinde yayın faaliyetlerini sürdürmekte olan yayınevlerinin Arapça öğretim setleri ile ilgili dağıtım yetkisi bulunmaktadır.
Arap ülkelerinden Türkiye’ye gelen ve sayıları 5 milyonu
aşan misafirlerimize yönelik Türkçe öğretimi konusunda
önemli yayın çalışmaları olan Akdem Yayınları, bu alanda
her geçen gün yeni eserlerle okuyucularının karşısına çıkmaktadır.
Okullara yönelik Arapça Model Dil Eğitim Kütüphanesi,
yurt dışından farklı yayınevlerinin Arapça Öğretim Yayınları, Arapça Öğretim Kitap Fuarı organizasyonlarına aktif
katılım, yayınevimizin öne çıkan çalışmalarındandır.
İslam kültürü ve ilahiyat bilimleri alanında da eserlerin
yayımlandığı Akdem Yayınları, Prof. Dr. Ahmet Ağırakça’nın
danışmanlığında kaliteli bir kadro ile ekip ruhu içerisinde
her geçen gün büyümektedir.
Türkiye’nin 81 ilinde seçkin kitapevlerinin raflarında yer
alan eserlerimiz ayrıca %25’e varan özel iskontolar ile
www.akdemyayinlari.com adresinden kredi kartı ve kapıda
ödeme seçenekleri ile de satışa sunulmaktadır.
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KİTAP YAYIN VE DAĞITIM

Yayınevimizin okullar ve toplu alım yapan eğitim kurumları için özel iskonto seçenekleri de bulunmaktadır.
Yayınevimiz Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği üyesi olup meslek birliğimizin Korsanla Mücadele etkinliklerine aktif destek vermekte; ülkemizin
yayın sektörünün geliştirilmesi ve Arap dünyası ile ilişkilerinin ilerletilmesi hususlarında katkı sunmaktadır.
Uluslararası Arapça Kitap Yayıncıları Derneği ve Basın Yayın Birliği Derneklerine de üye olan yayınevimiz, Türk yayıncılığının uluslararası arenadaki temsili için özel bir çaba içerisindedir.









Arapça Konuşma Öğretimi
Arapça Okuma Öğretimi
Arapça Yazı Öğretimi
Arapça Çeviri Öğretimi
Arapça Dilbilgisi Öğretimi
Genel Arapça Öğretimi
Arapça Eğitim Kartları









Arapça Eğitim Materyalleri
Arapça Öğretim Setleri
Arapça Sözlükler
Arapça Test Kitapları
Çocuklara Arapça Öğretimi
Arapça Öğretim Metotları
Arap Edebiyatı

Pazar günleri hariç haftanın altı günü 09.00 – 20.30 saatleri arasında sizleri kitap satış ofisimize bekliyoruz.

Arapça öğretimi alanında 200’e yaklaşan eseri ile Akdem Yayınları Türkiye’nin Arapça alanında tematik yayıncılık yapan en
büyük yayınevi olma özelliğini gösteriyor.

AKDEM STORE
Son yıllarda Türkiye’de Arapça eğitimi alanında yaşanan gelişmeler ve Türkiye’de beş milyonu bulan
Arap nüfusu, Arapça kaynaklara olan ilgiyi önemli
bir şekilde arttırdı. Akdem Yayınları tarafından geliştirilen ve Türkiye’de alanında ilk olma özelliğini
taşıyan “Akdem Store” projesi yüzlerce Arap yayıncının eserlerini okuyucularıyla buluşturuyor.
Lübnan, Mısır, Ürdün, Suriye, Suud-i Arabistan, Fas
ve Katar başta olmak üzere Arap dünyasının önde
gelen yayınevlerinin eserlerinin online bir platformda satışa sunulduğu akdem.store bu anlamda Türkiye’nin alanındaki ilk web sitesidir. 10.000’i aşkın
kitabın yer aldığı ve her geçen gün zenginleşmekte
olan akdem.store çocuk, gençlik ve yetişkin edebiyatı başta olmak üzere siyaset, fikir, tarih, kişisel gelişim ve eğitim bilimleri kitaplarına yer vermektedir.

Türkiye’de Arapça eğitimi alan öğrencilerin kaynak
sorunlarına destek olmak, aynı zamanda ülkemizdeki Arap nüfusun Arapça kitap ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan projede klasik dini ve edebi
kaynaklar dışındaki hemen her tür eser yer almaktadır. Klasik kaynaklara ulaşma konusunda Türkiye’de uzun yıllardan beri hizmet veren kurumların
olmasına rağmen modern edebiyat, siyaset, sanat,
kültür, çocuk ve yabancı dil öğretimi konularında
Arapça kitapların bulunmaması, modern dönem
dünya edebiyatı eserlerinin Arapçalarına ulaşmanın zorluğu gibi sebeplerden hareketle akdem.store
özellikle Türkiye’deki Arap toplulukları için önemli
bir portal olma özelliği gösteriyor.
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Arapça Öğretimi
Yabancılara Türkçe Öğretimi
Edebiyat
Düşünce ve Siyaset
Psikoloji - Kişisel Gelişim
Çocuk
Aile ve Eğitim
Tarih ve Coğrafya
Mimari, Mühendislik ve Tasarım
Tabiat – Tarım ve Hayvancılık
Hobi
Turizm ve Gezi Kitapları

AKDEM STORE

Akdem Store, Türkiye’ de Arapça kitaba ilgi duyan 5 milyonu aşkın Arap kitleye Türk edebiyatını tanıtmak Arapça kitap
yayın dünyasındaki gelişmeleri aktarmak için her hafta 94.5
FM bandında MİSK FM’de “Kalem ve Kitap“ programını hazırlıyor. Arap dünyasındaki kitap fuarları, yeni çıkan kitaplar,
çok satanlar, yazarlar ve tercümanlarla söyleşiler Dr. Kemal
Bin Cafer’in sunumu ile her hafta perşembe günleri Akdem
Store’ un desteği ile MİSK FM’de yayınlanıyor.
Arapça kitaba ilgi duyan kitlenin severek ve ilgi ile takip ettiği
programın tekrarı pazar günleri yayınlanıyor.

Akdem.store müşterilerine farklı ödeme seçenekleri ile kitaba ulaşma imkanı sunuyor.

akdemagency.com

AKDEM TELİF HAKLARI
VE TERCÜME AJANSI

AKDEM TELİF HAKLARI AJANSI

AKDEM TELİF HAKLARI VE TERCÜME AJANSI

Dil eğitimi alanında aktif bir şekilde hizmet vermekte
olan Akdem İstanbul, 2018 yılından itibaren Akdem
Telif Hakları ve Tercüme Ajansı ile birlikte yurtdışında basımı yapılmış eşsiz ve kaliteli yabancı eserlerin
Türk halkının beğenisine sunulması ve değerli Türk
yazarların/çizerlerin kaleminden çıkmış kurgu, kurgu dışı ve çocuk edebiyatı eserlerinin yurtdışında tanıtılması konusunda çalışmalarını sürdürmektedir.
Ajans olarak temel amaçlarımızdan birisi de Türkçe
kaleme alınmış eserlerin farklı dünya dillerine çevirisini ve yurtdışında basımını sağlayarak Türk düşünce ve kültür birikiminin bu eserler arayıcılığı ile tüm
dünya ülkeleriyle paylaşılmasıdır. Doğru kitabın doğru
yayımcı tarafından basılmasını kendisine amaç edinen ajansımız yabancı yayımcılar ve Türk yayımcılar
arasında bir kültür köprüsü oluşturmayı ve yabancı
yayımcıların Türkiye ve diğer tüm dünya ülkelerindeki temsilcisi olma vazifesini gururla sürdürmektedir.
Alanında profesyonel çevirmenlerle çalışmakta olan
Akdem Ajans bünyesinde şu an 40’tan fazla uzman
tercüman bulunmaktadır. Tercümanlarımızın hepsi
hedef dil olarak ana dilini kullanan kişilerden oluşmaktadır. Kuruluş aşamasında İngilizce ve Arapça
özelinde çalışmalar yapan tercüman grubumuz genişleyerek İspanyolca, Fransızca, Almanca, Rusça, Korece gibi diller için de hizmet vermektedir.

Yayıncılık sektöründe saygın bir yere sahip olan Akdem Telif Hakları ve Tercüme Ajansı bütün dünyaya
Türk edebiyatını tanıtmak için her zaman daha iyisini
ve ilerisini hedeflemekle birlikte Türkiye’deki okuyucuları da dünyanın seçkin kitap ve yazarları ile buluşturmayı kendine amaç edinmiştir.

AKDEM TELİF HAKLARI VE TERCÜME AJANSI
Telif satışını gerçekleştirdiğimiz eserlerden bazıları
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DİN ÖĞRETİMİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
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