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Genel Almanca Kursu 

 

Bursa Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu olarak kursiyerlere güvenilir, geçerli ve sağlıklı 

bir eğitim-öğretim ortamında alanında uzman eğitmenlerimizle kaliteli bir yabancı dil eğitimi vermek en 

büyük hedeflerimizden biridir. Bünyesinde Türk ve yabancı eğitmeleri barındıran Yüksekokulumuzda her 

kurs alanında uzmanlaşmış eğitmenler tarafından verilmektedir. Bu doğrultuda hafta içi akşam 

düzenlemekte olduğumuz çeşitli amaçlara yönelik Almanca kurslarımızda sizlerle birlikte başarıya 

ulaşmayı arzulamaktayız. Genel Almanca kurslarıyla sadece dilbilgisini öğrenmekle kalmayıp, Almancayı 

konuşabileceksiniz. 

                                                                                                                                   

 

 

 Kurs ücreti “1000 TL”dir. Ancak öğrencilere “700 TL” olacaktır. 

 

 Hafta içi Salı, Çarşamba ve Perşembe 3’er saat (18.00/20.45) ders yapılacaktır.  

 
 Kursun başlangıcı 24.11.2015 tarihindedir. 

 

 Kursumuz A1, A2 seviyelerinden oluşan 100 saatlik bir programdır. 

 

 Ders kitapları kurs ücretine dahil değildir. 

 

 Kayıt yaptıracak bireyler kurs ücretini Ziraat Bankası Bursa Şubesine ilgili kurs ücretini yatırdıktan sonra 

gerekli belgeler (2 adet fotoğraf, banka dekontu, öğrenci kimlik kartı/personel kimlik kartı, nüfus cüzdanı 

fotokopisi) ile Yabancı Diller Yüksekokulu öğrenci işlerine (Yıldırım Yerleşkesi) başvurmaları 

gerekmektedir. 

 

 En az 10 kişilik kayıt gerekmektedir. Aksi takdirde kursun başlangıç tarihi ertelenebilir. 

 

 Dersler Bursa Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu’nda yapılacaktır. 

 

 Kayıtlar başvuru sırasına göre yapılmaktadır ve kontenjanların dolması durumunda ücret iade edilmektedir. 

 
 Kursların herhangi bir sebepten dolayı açılamaması halinde kurs ücreti iade edilmektedir. 

 

 Ziraat Bankası kredi kartına taksit imkânı mevcuttur. 

 
Hesap Bilgileri : 
 

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 

T.C. ZİRAAT BANKASI BURSA ŞUBESİ 

 

IBAN NUMARASI : TR69 0001 0000 6059 1349 67 5001 

 

NOT : DEKONTUN AÇIKLAMA KISMINDA; 

 

"BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ................... KURS ÜCRETİ" İFADESİ YER ALMALI VE DEKONTUN, ADAYA 

AİT AD SOYAD VE TC KİMLİK NUMARASI GİBİ BİLGİLERİ İÇERMESİNE DİKKAT EDİLMELİDİR. 
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Temel Dil Kullanımı 

 

A1 

Bu düzeydeki bir kimse, somut ihtiyaçlara yönelik bilinen günlük yaşamdaki olağan ifadeleri ve oldukça basit 

cümleleri anlayabilir ve kullanabilir. Kendini ve başkalarını tanıtabilir ve başka kişilere onlar hakkında – örn. nerede 

oturdukları, kimleri tanıdıkları ya da ne tür şeylere sahip oldukları gibi – sorular yöneltebilir ve bu tür sorulara cevap 

verebilir. Karşısındaki kişiler yavaş ve anlaşılır bir biçimde konuşuyor ve yardımcı oluyorlarsa, onlarla basit düzeyde 

anlaşabilir 

 

A2 

Bu düzeydeki bir kimse, doğrudan kendisi için önem arz eden alanlarla bağlantılı cümleleri ve sıkça kullanılan 

ifadeleri (örn. şahsı ve ailesine yönelik bilgiler, alış veriş, iş, yakın çevre) anlayabilir. Aşina olduğu ve bilindik şeyler 

hakkında basit ve doğrudan bilgi alış verişinin söz konusu olduğu basit ve rutin durumlarda iletişim kurabilir. Nereli 

olduğunu, eğitim durumunu, kendi çevresini ve doğrudan ihtiyaçlarla bağlantılı olan şeyleri, basit anlatımlarla tarif 

edebilir. 

 

 

 


