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Sevgili Öğrenciler,

Alpadia olarak birkaç zorlu yılın ardından 

dünyanın normale dönmeye başlamasından çok 

memnunuz. Dünyanın her yerinden öğrencilerle 

çevrili bir şekilde yurt dışında dil öğrenmenin 

hiçbir şeyle karşılaştırılamayacağına inanıyoruz. 

Alpadia ile dil öğrenmek sadece gramer ve kelime 

ezberlemekten çok daha fazlasıdır. Kendinizi 

yeni bir kültüre kaptırmak, her gün öğrendiğiniz 

dili kullanmak, yeni arkadaşlar edinmek ve yeni 

deneyimlerin tadını çıkarmakla ilgilidir.

Kaplan International Languages'in bir parçası 

olarak, dil eğitiminiz için güçlü ve güvenilir 

bir seçimiz. Dünyanın her yerinden gelecek 

öğrencilerin dil becerilerini geliştirmelerine ve 

gerçek sonuçlar almalarına yardımcı olmak için 

100 yılı aşkın uzmanlığa sahibiz. Mümkün olan 

en iyi dil öğrenme deneyimine sahip olmanızı 

sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapmakta 

kararlıyız. Kayıt, konaklama veya gündelik öneriler 

konusunda nerede yardıma ihtiyacınız olursa olsun 

sizi desteklemek için yanınızdayız.

Hayatınızın deneyimine atılmak için sizleri yeniden 

okullarımızda ağırlamak için sabırsızlanıyoruz. 

Dünyanın her yerinden arkadaşlarınızla yeni bir 

şehri keşfetmekten resmi bir sınavı geçmeye kadar, 

Alpadia'da dil öğrenmek sürekli bir maceradır.

Sizi aramızda görmeyi dört gözle bekliyoruz!

İçindekiler

Ugo Toselli 
Müdür

Programlarımız çeşitli ihtiyaçları ve tercihleri karşılamak üzere özenle tasarlanmıştır.

Aradığınız ne olursa olsun Alpadia'nın bunu karşılayacak bir programı vardır:

Alpadia ile yurt dışında eğitim alın

K A P L A N I N T E R N AT I O N A L . C O M

LEARN A  
LANGUAGE  
ABROAD

2022

COURSES FOR ADULTS AGED 16+

ENGLISH 

FRENCH 

GERMAN

Pathway  
programları 

Almanya I Fransa I İsviçre 20
22

Öğrenciler için Studienkollegs, Lisans, Yüksek Lisans 
ve Doktora hazırlık programları ile yurt dışında 
çalışanlar iş hayatına giriş programları

www.alpadia.com

AKADEMİK VE KARİYER PATHWAY 

PROGRAMLARI 

Akademik veya profesyonel bir macera 

arayan öğrenciler için prestijli bir Avrupa 

üniversitesine kaydolmanıza veya kariyerinizi 

ilerletip Almanya'ya yerleşmenize yardımcı 

olmak için tasarlanmış kapsamlı Pathway 

programlarımızı keşfedin. Özel Pathways 

broşürümüzden daha fazlasını öğrenin!

İNGİLİZCE DİL KURSLARI

Dünyanın en büyük 

İngilizce konuşulan okul 

ağına sahibiz. Beş ülkede 

unutulmaz şehirlerdeki kurs 

merkezlerimizde sürükleyici 

İngilizce kursları sunuyoruz!  

Tüm seçeneklerimize göz atın.

16 yaş ve üzeri öğrenciler için dil kursları

8-17 yaş arası öğrenciler için dil kampları

French  |  German  |  English   2
0
2
2

Spring &  
Fall Camps
Language study programmes for  

juniors & teens in Leysin, Switzerland

www.alpadia.com

Fransızca  |  Almanca  |  İngilizce   

2
0
2
2

Yaz Kampları
Fransa, Almanya, İsviçre ve İngiltere'de 8 ila 17 yaş arasındaki 

çocuklar ve gençler için dil eğitim programları

www.alpadia.com

DİL KAMPLARI 

İsviçre, Fransa, Almanya ve 

İngiltere'de sürükleyici İngilizce, 

Fransızca ve Almanca dil kursları 

sunan her şey dahil bahar, yaz ve 

güz kamp programlarımıza göz atın!

Broşürümüzden sunduğumuz tüm 

seçenekleri keşfedin.

Daha fazlası için 

broşürlere veya 

sitemize göz atın:

www.alpadia.com

https://ebook.kaplaninternational.com/brochures/2022/ww-brochure-en.pdf
https://www.alpadia.com/assets/data/pdf/tu/alpadia-Pathway_Programmes-2022_TU.pdf
https://www.alpadia.com/assets/data/pdf/en/alpadia-spring_fall-camp-2022.pdf
https://www.alpadia.com/assets/data/pdf/tu/alpadia-summer-camp-2022_TU.pdf
http://www.alpadia.com
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Konaklamanızın kalitesi önceliğimizdir.
Alpadia sizin için doğru seçimdir. Nitelikli öğretmenler tarafından sağlanan 
profesyonel öğretim, dinamik ve pratik kurslar, özenle seçilmiş birçok konaklama 
seçeneği, heyecan verici aktiviteler ve kişisel destek ekibimiz ile bizimle 
geçirdiğiniz zamandan en iyi şekilde yararlanmanız için size en iyi imkânları 
sunuyoruz.

 þ Uluslararası bir topluluğuz 
Onbeşten fazla akreditasyon ve sertifikamız sayesinde 

önde gelen eğitim kurumlarından hizmetlerimizin 

kalitesini dünya çapında kanıtlayan onay damgalarına 

sahibiz. Okullarımız her yıl Avrupa, Bağımsız Devletler 

Topluluğu (BDT), Asya ve Pasifik, Amerika, Afrika ve 

Orta Doğu dahil olmak üzere dünyanın her yerinden 

6.000'den fazla öğrenciyi ağırlamakta ve farklı 

kültürleri bir araya getirerek farklı dünya görüşlerine 

sahip uluslararası bir topluluğun oluşmasına yardımcı 

olmaktadır. 

 þ Her adımda size yardımcı oluyoruz 
Özel müşteri hizmetlerimiz ve öğrenci destek 

ekiplerimiz, dil eğitimi konaklamanızdan en iyi şekilde 

yararlanmanızı sağlamak için her adımda size yardıma 

hazırdır. Kayıttan transferlere, konaklamadan en iyi 

yiyecekleri nereden alacağınıza dair tavsiyelere kadar, 

personelimizin ihtiyaçlarınıza karşı özenli ve yardımsever 

olacağına dair şüpheniz olmasın.

 þ Öğrencilerimizin başarısını destekliyoruz 
Dil okulundaki ilk gününüzde, varış öncesi çevrimiçi 

dil yerleştirme testimiz sayesinde seviyenize uygun 

sınıfınızda hemen dil kursunuza başlayacaksınız. Etkili 

öğretim yöntemlerimizin sonucunda dil okullarımız 

yaklaşık %97 başarı oranına sahiptir.

 þ Kaplan International Languages'ın Alpadia'sıyız!  
1996'dan beri dünyanın her yerinden öğrencilere dil 

eğitimi veren Alpadia Dil Okulları, mâkul dozda macera 

ve eğlence ile İsviçre kalitesinde, Fransızca ve Almanca 

dillerinde, yoğun pratikli dil eğitimi sunan lider bir 

şirkettir. Kaplan ile birlikte dil eğitiminde 100 yılı aşkın 

deneyime sahibiz!

 þ Her duruma hazırız ve öğrencilerimizin ihtiyaçlarına 
uyum sağlıyoruz 

Grup kurslarından özel derslere, sınav hazırlığından 

iş stajlarına, çevrimiçi mülakatlardan akademik yol 

hazırlığına kadar, öğrenim hedeflerinize göre uyarlanmış 

kapsamlı bir kurs çeşitliliği sunuyoruz. Kurslarımız, genel 

olarak yıl boyunca her Pazartesi, yeni başlayanlar içinse 

yalnızca belirli tarihlerle başlar.

 þ Mükemmel öğrenim ortamını sağlıyoruz 
Unutulmaz anılar, keşfedilecek yerler ve kaliteli bir 

öğrenim deneyimi sunan okullarımızda teşvik edici, 

dinamik ve ilham verici bir ortam yaratarak öğrencilerin 

keyifli bir dil kursu alırken bizimle kaldıkları süreyi en 

verimli şekilde geçirmelerine de olanak tanırız.

 þ Harika destinasyonlarda öğrenim imkânı sunuyoruz 
Fransızca ve Almanca dil kurslarımız için keşfedilecek ve 

gezilecek çok sayıda turistik yerin bulunduğu eğlenceli 

ve canlı yerler seçtik. Destinasyonlarımız öğrencilere 

çeşitlilik ve eğlence sunuyor!

 þ Size yoğun pratik deneyimi sunuyoruz 

Haftalık sosyal etkinlik programı, Akademik Pathway 

programı, Gönüllülük programı, Staj ve İş Deneyimi 

programlarımız ile ufkunuzu genişletiyor ve geleceğinize 

dair ilham veriyoruz.

ALMANYA

FRANSA

İSVİÇRE

Neden Alpadia'yı 
seçmelisiniz?

ALPADIA 
Freiburg

ALPADIA 
Berlin

ALPADIA 
Lyon

ALPADIA 
Montrö
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Kurs türleri

Haftalık Standart 20 derslerinden Premium 30 veya 

Combi 5/10 kurslarımız ile 30 sınıfa kadar değişen kurs 

seçenekleriyle öğrencilere seçim yapma imkânı sunuyoruz. 

İster grup derslerini ister özel ders, çevrimiçi dersler veya mini 

grup derslerini deneyimlemek isteyin Alpadia ihtiyaçlarınıza 

ve müsaitlik durumunuza göre uyarlanmış çok sayıda 

seçenek sunar. Standart dil kurslarından üniversite için yoğun 

hazırlığa, gönüllülük çalışmalarından iş stajlarına kadar dil 

gelişiminizde sizi destekleyecek, arzu ettiğiniz hedeflere 

ulaşmanıza yardımcı olacak deneyim ve uzmanlığa sahibiz.

Ömür boyu sizinle kalır

Yabancı dil öğrenmek, ömür boyu kullanılacak ödüllendirici 

bir araçtır. Başka bir dilde iletişim kurabilmek yeni 

profesyonel ve kişisel fırsatlar sunabilir, yabancı kültürlere 

ve yeni deneyimlere kapı açabilir, kariyer gelişimine ve 

geniş bir dünya görüşüne katkıda bulunabilir. Yabancı bir 

dilde akıcılık, size yalnızca kendinizi küresel bir vatandaş 

olarak gösterme şansı vermekle kalmayıp aynı zamanda 

sizi potansiyel bir çalışan havuzu içinde öne çıkarabilir. 

Rekabetçi bir dünyada başka bir dil bilmek, yalnızca bir dil 

konuşan bir adaya göre size kesin bir avantaj olarak geri 

dönecektir.

Yabancı dil eğitimine yaptığınız yatırımı geliştirmenize 

yardımcı olabilmeyi dört gözle bekliyoruz. Mesleki ve eğitim 

deneyimiyle birleştirilmiş dil kurslarımız ile Alpadia'nın dil 

becerilerinizi geliştirmede ve bunları günlük yaşamınızda 

uygulama konusunda değerli bir müttefikiniz olacağından 

emin olabilirsiniz.

Alpadia ile hızlı ilerleme gösterin. 
Okullarımız, tüm dil seviyelerine özel 
uyarlanmış, öğretmen ve öğrenciler arasında 
güçlü iletişimi destekleyecek şekilde 
tasarlanmış, iyi planlanmış motive edici dersler 
ile nitelikli öğretmenler tarafından verilen 
modern ve etkili bir öğretim yöntemi sunar.

ÖzelMini-grup
maks. 8 kişi

Grup
maks. 12-14 kişi

Yabancı dil eğitimi almak Etkili öğretim yöntemleri

En iyi sonuçları elde etmek için:

• Okula geldiğiniz ilk günden itibaren öğreniminize doğru 

seviyede başlayabilmeniz için bir varıştan önce çevrimiçi 

olarak bir dil yerleştirme sınavı yapılır.

• Etkili ve kaliteli öğretim yöntemleri sunuyoruz.

• Açık ve verimli bir öğretim planı sağlıyoruz.

• Açıkça belirlenmiş hedefler ve etkileşimli faaliyetlerin 

kullanımı ile iletişime öncelik veriyoruz.

• Sınıf mevcudu genelde 12-14 öğrenci veya mini gruplar 

için 8 öğrenci ile sınırlıdır. Böylece her öğrenci derslerde 

aktif rol alabilir.

• Dil öğretimine yaklaşımımız, bağlam dışında edinilen 

alıştırmalara ve otomatik reflekslere değil somut ve 

işlevsel dil kullanım hedeflerine dayanır.

• Teknik bilginizi geliştirmenize yardımcı oluyoruz ve sizi 

bunları pratik durumlarda kullanmaya teşvik ediyoruz.

• Onaylanmış FLE (Yabancı Dil Olarak Fransızca) ve DaF 

(Yabancı Dil Olarak Almanca) gibi çeşitli yöntemler 

kullanıyor, düzenli olarak haberlere ve çok kültürlü 

bir sınıfta kullanılabilecek diğer kaynaklara atıfta 

bulunuyoruz.

• Öğretmenler, dilde yoğun pratiği sürdürmek için 

öğrencileri öğrendikleri dili okul içinde ve dışında 

mümkün olduğunca fazla kullanmaya teşvik eder.

Nitelikli öğretmenler

Öğretmenler, niteliklerine ve aşağıdakilere göre seçilir:

• yabancı dil öğretme deneyimleri

• heyecan verici, etkileşimli dersler oluşturma hevesleri  

ve yetenekleri

• her bir öğrenciye gösterdikleri ilgi

• uzun süreli gelişimi garanti eden dinamik ve 

kişiselleştirilmiş öğretim stilleri

Kurs sertifikası ve resmi sınavlar

Alpadia'daki dil eğitiminizin sonunda ulaştığınız seviyeyi belirten bir kurs sertifikası alacaksınız. Ayrıca 

okullarımızda veya yakındaki resmi sınav merkezlerinde bulunan birçok Fransızca veya Almanca 

resmi sınavlarından birine girebilirsiniz.

Sınavlar açısından Alpadia etkileyici bir yelpaze sunuyor. Alpadia'da şu sınavlar veya sınav hazırlık 

kursları mevcuttur: DELF/DALF, TCF, telc Deutsch, Goethe Zertifikat, TestDaF. 

Fransız ve Alman resmi kurumları tarafından tanınan bu sertifikalar, akademik ve profesyonel 

dünyada önemli bir tanınırlığa sahiptir. Bu sınavlardan birini geçmek, geleceğiniz için büyük bir 

yatırımdır. Seviyeniz, hedefleriniz ve müsaitlik durumunuz ne olursa olsun, size en uygun sınavı 

bulabilirsiniz.
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Avrupa Standartlarında eğitim alın.
Kurs seçeneklerimiz ve seviye belirleme testimiz, 
yabancı dil öğretimi için Avrupa standart çerçevesini 
oluşturan Avrupa Ortak Dil Referans Çerçevesi'ne 
(CEFR) dayanmaktadır.

Aşağıdaki tablo CEFR seviyelerinin bir özetidir. Alpadia okullarında yapılan resmi Fransızca veya Almanca sınavlarına 

girmek için gerekli olan seviyenin yanı sıra kaldığınız süre boyunca elde edebileceğiniz dil seviyesini gösterir.

Alpadia'daki  
ilerleme süreciniz

CEFR Seviye Tablosu

CEFR*
seviyeniz

Açıklama
Fransızca 
sınav 
denkliği

Almanca sınav  
denkliği

Tamamlamak için 
gereken hafta 

sayısı**

Başlangıç 
seviyesinden buraya 

ulaşma süresi**

C2
USTA

Siyah Kuşak Usta seviyesi 
Bu seviyede:

• çeşitli konularda okuduğunuz veya 

duyduğunuz her şeyi anlayabilirsiniz;

• dilin inceliklerini anlayabilir ve karmaşık 

belgeleri kolayca yorumlayabilirsiniz;

• kendinizi çekinmeden doğru ve akıcı 

bir şekilde ifade edebilirsiniz;

• karmaşık konuları tartışabilirsiniz.   

 ¬ Dalf C2
 ¬ TCF 
 ¬ e-TEF 

 ¬ Goethe Zertifikat C2
 ¬ TELC Deutsch C2 14+

900+ SAAT

60+ HAFTA

C1
İLERİ

Özerk akademik dönüm noktası seviyesi 
Bu seviyede:

• sosyal ve mesleki yaşamla ilgili konulardaki 

karmaşık metinlerin ve sözlü çıktıların 

özelliklerini anlayabilirsiniz;

• bir dizi konuyu tartışırken kendinizi güvenle ve 

kesin olarak ifade edebilirsiniz.

 ¬ Dalf C1
 ¬ TCF
 ¬ e-TEF

 ¬ Goethe Zertifikat C1 
(ZMP) 

 ¬ TELC Deutsch C1 
Hochschule & 
TELC Deutsch C1 + Beruf

 ¬ TestDaF 4 & TestDaF 5
 ¬  Deutsche Sprachprüfung  

für den Hochschulzugang 
(DSH)

12
690 SAAT

46 HAFTA

B2
ORTA İLERİ 

İleri profesyonel dönüm noktası seviyesi
Bu seviyede:

• tanıdık, somut veya soyut konularla ilgili 

metinlerdeki veya sözlü çıktılardaki ayrıntılı 

bilgileri anlayabilirsiniz;

• ilgilendiğiniz konularda kendinizi  

açıkça ifade edebilirsiniz.

 ¬ Delf B2
 ¬ TCF
 ¬ e-TEF

 ¬ Goethe Zertifikat B2
 ¬ TELC Deutsch B2 
 ¬ TestDaF 3
 ¬ TELC Deutsch B2 + Beruf

10
510 SAAT

34 HAFTA

B1
ORTA 

İlk dönüm noktası seviyesi
Bu seviyede:

• tanıdık veya beklenen durumlarla ilgili 

metinlerdeki ve sözlü çıktılardaki önemli 

bilgileri anlayabilirsiniz;

• günlük yaşamla ilgili konularda kendinizi 

kolaylıkla ifade edebilirsiniz.

 ¬ Delf B1
 ¬ TCF
 ¬ e-TEF

 ¬ Zertifikat Deutsch (ZD)
 ¬ TELC Deutsch B1 + Beruf
 ¬ Goethe Zertifikat B1

8
360 SAAT

24 HAFTA

A2
İLERİ 

BAŞLANGIÇ

İleri temel seviye 
Bu seviyede:

• günlük hayatta basit konuşmalardaki  

pratik bilgileri anlayabilirsiniz;

• tanıdık ve beklenen durumlarda  

kendinizi anlaşılır şekilde ifade edebilirsiniz.

 ¬ Delf A2
 ¬ TCF
 ¬ e-TEF

 ¬ Start Deutsch 2
 ¬ TELC Deutsch A2 + Beruf 8

240 SAAT

16 HAFTA

A1
BAŞLANGIÇ 

Temel seviye
Bu seviyede:

• bildiğiniz veya tekrar edilen  

kısa ifadeleri anlayabilirsiniz; 

• temel ihtiyaçlarınızı ifade edebilirsiniz; 

• tekli kelimeleri veya ezberlenmiş ifadeleri 

tanıyıp tekrar edebilirsiniz.

 ¬ Delf A1
 ¬ TCF
 ¬ e-TEF

 ¬ Start Deutsch 1 8
100 SAAT

8 HAFTA

 *Yabancı dil öğretimi için Avrupa Ortak Referans Çerçevesi. Süre seviyeden seviyeye değişir. 
**Standart kursa göre yaklaşık süre. Her öğrencinin ulaştığı seviye, bireysel yeteneklerine, yatırımlarına ve çalışkanlığına bağlıdır.  

Daha derinlemesine bir ilerleme için Yoğun 25 veya Premium 30 kurslarını seçin.

Uzun yıllar süren araştırmalardan sonra, Avrupa Konseyi 

tarafından 2001 yılında resmi Avrupa Ortak Dil Referans 

Çerçevesi (CEFR) belgesi yayınlandı. Bu sınava girecek adayın 

çeşitli beceri gruplarındaki bilgilerine göre dil seviyesinin 

belirlenmesine yardımcı olur. 

Altı farklı dil seviyesi tanımlandıktan sonra dil öğrenme ve 

öğretme sektöründe referans olarak kullanılmıştır. Bir AB 

Konseyi Kararı, dil yeteneğini belirleme sistemlerini oluştururken 

bu Avrupa Konseyi seviye tablosunun kullanılmasını tavsiye etti. 

Günümüzde de oldukça önemli bir referans belgesidir.
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Hedefleriniz bizim ana önceliğimizdir. 
Özel dil ihtiyaçlarınıza en uygun olan seçeneği 
bulabilmeniz için çeşitli kurs türleri sunuyoruz. 
En iyi öğretim kalitesini garanti etmek için grup 
kurslarımız maksimum 12-14 katılımcı içerir.

PATHWAY PROGRAMLARI

İhtiyaçlarınıza 
uyarlanan kurslar

Program 
Aşağıdaki tablo pazartesiden cumaya kadar haftalık sabah ders programını göstermektedir. Ancak okulların kapasitesine, 
öğrencilerin uyruğuna ve dil seviyelerine bağlı olarak yıl içinde  öğleden sonraları farklı zamanlarda dersler düzenleyebiliriz.

STANDART 20 
Seviye Başlangıç'tan İleri'ye A1* > C1

Süre 1 ila 48 hafta

Dersler  Haftada 20 ders

Başlangıç Her Pazartesi, yıl boyu

Genel dilsel iletişim becerilerinizi geliştirirken bir yandan da boş vaktiniz 

kalmasını istiyorsanız Standart 20 kurslarımız mükemmel bir seçimdir. 

Dersler genellikle sabahları yapılır, böylece öğleden sonra boş zamanınızı en 

iyi şekilde değerlendirebilir ve okulun sunduğu etkinliklere katılabilirsiniz.

YOĞUN 25
Seviye  Başlangıç'tan İleri'ye A1* > C1 
Süre  1 ila 48 hafta 

Dersler    Haftada 25 ders – Standard 20 + 5 sözlü iletişim dersi

Başlangıç  Her Pazartesi, yıl boyu

Yoğun 25 kursu, sözlü iletişime ayrılmış haftada beş ek ders sayesinde 

dilin daha derinlemesine çalışılmasını sağlaması bakımından Standart 20 

kursundan farklıdır. Ayrıca rol oyunları ve simülasyon alıştırmaları yoluyla da 

iletişim becerilerinizi geliştirebileceksiniz.

PREMIUM 30
Seviye  Başlangıç'tan İleri'ye A1* > C1

Süre  1 ila 48 hafta

Dersler  Haftada 30 ders – Yoğun 25 

  + 5 mini gruplarla yazılı iletişim dersi

Başlangıç  Her Pazartesi, yıl boyu

Premium 30 kursu, hızlı ilerleme kaydetmek isteyen motivasyon sahibi 

öğrenciler için oldukça uygundur. Yoğun 25 kursuna eklenen altıncı bir 

günlük ders, maksimum 8 kişilik bir mini grup halinde yazma becerilerine 

odaklanmaktadır. Bu, sözlü ve yazılı iletişim becerilerinizi geliştirmek için 

hızlı ve etkili bir seçenektir.

ÖZEL VE ÇEVRİMİÇİ DERSLER
Seviye  Başlangıç'tan İleri'ye A1* > C2

Süre  Size özel

Dersler  Belirlenen hedeflere göre ders yoğunluğu belirlenir

Başlangıç  Yıl boyu** 

**Temmuz ve Ağustos ayları hariç

Özel öğretmeninizle özellikle geliştirmek istediğiniz beceriler üzerinde 

çalışacak ve kendi hızınızda ilerleyeceksiniz. Özel dersler kültür, işletme, 

finans ve sağlık gibi belirli konuları kapsayabilir ve sizi faaliyet alanınızda 

karşılaşabileceğiniz olası iletişim durumlarına hazırlayabilir. Bu dersler okulda 

düzenlenen kurslar ya da evden veya ofisten düzenlenen çevrimiçi dersler 

şeklinde olabilir.

COMBI 5 ve 10 kursları
Seviye Combi 5  Başlangıç'tan İleri'ye A1* > C1

 Combi 10 Başlangıç'tan İleri'ye A1* > C1

Süre  1 ila 48 hafta

Dersler  Haftalık 25 veya 30 ders – Standart 20 + 5 veya 10 özel ders

Başlangıç Her Pazartesi, yıl boyu

Bu kurs, bir dil hakkında daha derin bir bilgi edinmek için grup kursuna 

özel derslerle ek yapmak isteyen öğrenciler için tasarlanmıştır. Kişiye özel 

etkinlikler sayesinde bu kurslar öğrencileri çeşitli alanlarda gelecekte 

yaşanabilecek dil zorluklarına hazırlayacaktır.

SINAV HAZIRLIK 30
Seviye  Orta'dan İleri'ye B1 > C1,  
bkz. sayfa 20-21'deki “Sertifikalar”

Süre  4 hafta

Dersler  Haftalık 30 ders – Standart 20  

 + 8 kişilik mini gruplarla en fazla 10 sınav hazırlığı dersi

Başlangıç   Sınav tarihine göre

Yoğun bir şekilde sınava hazırlanmak isteyen öğrenciler için ideal olan bu 

program, Standart 20'ye ek olarak günlük 2 hazırlık dersi içerir. Etkili öğretimi 

garanti etmek için sınıf mevcudu 8 öğrenci ile sınırlıdır.

AKADEMİK PATHWAY
Üniversite Pathway

Seviye  Başlangıç'tan İleri'ye A1* > B2 C1

Süre  12 ila 46 hafta

Dersler Haftalık 20 veya 25 ders

Program   Üniversite 20: U20 / Üniversite 25: U25 

 A1* > C1 46 hafta A2 > C1 38 hafta  

 B1 > C1 30 hafta B2 > C1 22 hafta 

Başlangıç   Sınav tarihine göre

Tüm öğrenciler, gerekli süre boyunca Yoğun veya Standart kurslara katılır 

ve bunu dil sınavlarından önce dört haftalık bir Sınav Hazırlığı programı 

izler. Bu program, akademik çalışmalarını Almanya, Fransa veya İsviçre'de 

sürdürmek isteyen öğrenciler için idealdir. Daha fazla bilgi için ilgili Pathway 
broşürümüze bakın

Studienkolleg Hazırlığı 

Seviye Minimum B2

Süre 4 hafta

Dersler Haftalık 20 ders

Program Studienkolleg Giriş modülü 

Başlangıç 11 Nisan, 13 Haziran, 17 Ekim, 2022

Program Studienkolleg İlave (Takviye) modülü

Başlangıç 9 Mayıs, 11 Temmuz, 14 Kasım, 2022

Öğrencileri Studienkolleg giriş sınavına mümkün olan en iyi şekilde 

hazırlamak için Almanca matematik ve deneme testleri üzerine odaklanan iki 

modül şeklinde bir hazırlık kursu tasarladık.

KARİYER PATHWAY
Kariyer Pathway programımız dünyanın dört bir yanındaki çalışanlara 

Almanya'ya sorunsuz bir geçiş için deneyimli rehberlik sunmak üzere özel 

olarak tasarlanmıştır. Kariyer Yolu kursları hakkında daha fazla bilgi için ilgili 
Pathway broşürümüze bakın

DERSLER YOĞUN 25 STANDART 20 PREMIUM 30 SINAV HAZIRLIK 30 COMBI 5 COMBI 10

1 - 4 Genel dil becerileri Genel dil becerileri Genel dil becerileri Genel dil becerileri Genel dil becerileri Genel dil becerileri

5 Sözlü iletişim Sözlü iletişim
Mini gruplarla sınav 

hazırlığı
Özel kurs Özel kurs

6 Mini gruplarla yazılı 
iletişim

Mini gruplarla sınav 
hazırlığı

Özel kurs
1 ders = 45 dakika

* Yeni başlayanlar için özel başlangıç tarihleri > A1 
A1 seviyesindeki tamamen yeni başlayanlar için minimum süre 2 haftadır. Kurs 

başlangıç tarihleriyle ilgili özel bilgiler için lütfen merkez sayfalarımıza bakın.

https://www.alpadia.com/assets/data/pdf/tu/alpadia-Pathway_Programmes-2022_TU.pdf
https://www.alpadia.com/assets/data/pdf/tu/alpadia-Pathway_Programmes-2022_TU.pdf
https://www.alpadia.com/assets/data/pdf/tu/alpadia-Pathway_Programmes-2022_TU.pdf
https://www.alpadia.com/assets/data/pdf/tu/alpadia-Pathway_Programmes-2022_TU.pdf
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Dil kursunuzu daha ileriye taşıyın!
İş stajı, istihdam ve gönüllülük 
programlarımızla dil kurslarınızı bir 
üst seviyeye çıkarabilir ve profesyonel 
gelişiminizi gerçek anlamda 
genişletebilirsiniz.
Gerek turizm veya muhasebe gerek 
spor veya tasarımla ilgileniyor olun 
profesyonel ve kişisel gelişiminizi 
ilerletmek için size heyecan verici 
fırsatlar sunabilecek yerel işletmelerle 
bağlantılarımız var.

Okurken çalışmak

Dil öğrenimi ve gönüllülük 
Dayanışma ve topluluk hissinizi güçlendirin

Bu program, dil becerilerinizi uygularken ve geliştirirken değerli bir amaca hizmet etmenize de 

olanak tanır. Size ilham veren misyonu bulmanıza ve gönüllülük projesine katılmanıza yardımcı 

olacağız. Çeşitli seçeneklerimizle dil öğrenirken değerli bir deneyim de kazanabilir ve kar amacı 

gütmeyen bir kuruluşta geçici bir profesyonel aktivitede görev alabilirsiniz.

Gereksinimler: Min. B1 seviyesi – 18 yaş ve üzeri, AEA ve İsviçre vatandaşları, sakinleri veya tatilde çalışma 

vizesi sahipleri için. Gönüllülük projesine başlamak için min.  6 haftalık bir Standart 20 kursu alınmalıdır. 

Her Pazartesi başlar / Minimum 4 hafta önceden kayıt yapılmalıdır.

Dil öğrenimi ve iş deneyimi   
Mesleki gelişiminizi ve CV'nizi genişletin

İstihdamın ardından bir dil öğrenmek, dil becerilerinizi en üst düzeye çıkarmanın ve geliştirmenin 

önemli bir yoludur. Özgeçmişinizi yazmanıza, iş başvurusunda bulunmanıza ve iş görüşmenize 

hazırlanmanıza yardımcı olacağız. Yerel ortaklarımızdan oluşan iş ağımızla becerileriniz için doğru 

işverenleri bulmanıza yardımcı olacağız. Günlük ve profesyonel durumlarda öğrendiğiniz dilde 

iletişim kurmanız gereken bir şirkete entegre olarak dil seviyenizi önemli ölçüde geliştireceksiniz.

Gereksinimler: Minimum B2 seviyesi – 18 yaş ve üzeri, AEA ve İsviçre vatandaşları, sakinleri veya tatilde 

çalışma vizesi sahipleri için. İş yerleştirmesine başlamak için minimum 6 haftalık bir Standart 20 kursu 

alınmalıdır. Her Pazartesi başlar / Minimum 4 hafta önceden kayıt yapılmalıdır.

Dil öğrenimi ve staj 
Bilginizi genişletirken profesyonel bir iş ortamını deneyimleyin

Bu program, iş deneyimi kazanırken kursumuz sırasında edindiğiniz dil becerilerini pratiğe 

dökmenize ve kapsamlı bir şekilde uygulamanıza olanak tanır. Bu deneyim oldukça ödüllendirici 

olabilir zira dilde akıcılığı ilerletmenize ve dili güvenle kullanmanıza yardımcı olacaktır. Alpadia, 

CV'nizi oluşturmaktan mülakat sürecinize hazırlanmanıza kadar her adımda size yardımcı olur.

Gereksinimler: Min. B2 seviyesi – 18 yaş ve üzeri, AEA ve İsviçre vatandaşları, sakinleri veya tatilde çalışma 

vizesi sahipleri için. Staja başlamak için İsviçre ve Almanya'da minimum 6 haftalık, Fransa'da ise minimum 12 

haftalık Standart 20 kursu alınmalıdır. Her Pazartesi başlar / Minimum 4 hafta önceden kayıt yapılmalıdır.

Yoğun dil pratiği programı
Konaklamadan aktivitelere, gezilerden etkinliklere, 
öğrencilerimizin bizimle yoğun pratik deneyimlerinden en 
iyi şekilde yararlanmalarını sağlıyoruz.

• Yabancı dil ve kültüre gündelik olarak maruz kalmalarını 

sağlamak için öğrencilere aile yanında veya ortak bir 

öğrenci dairesinde konaklama imkânı sunuyoruz.

• Öğrenciler, öğrenilen dilin pratiğinin şiddetle teşvik 

edildiği ve yeni arkadaşlıkların kurulduğu çok çeşitli ders 

sonrası aktiviteler ve geziler arasından seçim yapabilirler.

• Mesleki istihdam, iş stajları, gönüllülük ve üniversiteye 

hazırlık gibi programlarla birleştirilmiş dil öğrenimi 

seçenekleriyle öğrencilerin mesleki veya akademik dil 

becerileri edinmelerine ve  bunları kapsamlı bir şekilde 

geliştirmelerine yardımcı olacak deneyimler sunuyoruz.

Atölyeler ve uzmanlık sınıfları
Bu sınıflarda dil öğrenmek, bir sınıfta derse katılmanın 
çok ötesine ulaşır ve aynı zamanda günlük senaryoları da 
kapsar.

Öğrencilerin yabancı dillere ve kültürlere uyum sağlamasına 

yardımcı olmak için öğrencilere aşağıdakileri nasıl yapacakları 

konusunda rehberlik etmek için haftada bir kez atölye 

çalışmaları ve uzmanlık sınıfları düzenliyoruz:

• bir banka hesabı açmak

• çeşitli sigorta poliçeleri oluşturmak

• etkili bir CV yazmak

• iş görüşmesine hazırlanmak

• vergi beyannamesi formu doldurmak

• sözlü sunum yapmak

• bir sınava hazırlanmak
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Berlin 

Almanca kursları + Almanya'da gönüllülük 

Alpadia Berlin iki kuruluşla ortaktır. Birincisi Almanya'nın 

en büyük sosyal yardım derneği olan "Caritas Germany", 

ikincisi ise ödüllü bir proje platformu olan ve topluluk 

entegrasyonunu, kültürlerarası diyaloğu ve Berlin'in çeşitli 

göçmen nüfusunda katılımı destekleyen bir ağ olan "Give 

Something Back to Berlin"dir.

Gönüllülük görevleri arasında sosyal aktiviteler, dil öğretimi, 

yemek pişirme, müzik okulu vb. bulunur.

www.caritas-germany.org     gsbtb.org

Freiburg 

Almanca kursları + Almanya'da gönüllülük

Alpadia Freiburg, merkezi Almanya'nın Freiburg kentinde 

bulunan ve Almanya'nın en büyük hayır kurumu olan "Caritas 

Germany" ile ortaklık içindedir.

Ülkedeki 500.000'den fazla gönüllü ile her yıl Almanya'da 

yaklaşık 12 milyon kişiye yardım ediyorlar!

Görevler arasında toplum hizmeti, yaşlılara yardım, eğitim ve 

entegrasyon, mülteci yardımı vb. bulunur.

www.caritas-germany.org

Deneyiminizi ve becerilerinizi paylaşmanın keyfini çıkarın!
Aktif vatandaşlığa inanıyoruz. Dünyayı herkes için daha iyi bir yer 
haline getirmek bize bağlı. Eğitim ve sorumluluk, katkı ve topluluk 
aracılığıyla kendi geleceğimize ve yeni neslin geleceğine ilham 
veriyoruz. Bu program Almanya, Fransa ve İsviçre'de mevcuttur.

Lyon 

Fransızca kursları + Fransa'da gönüllülük

Alpadia Lyon, öğrencilerine en iyi gönüllülük kurumlarını 

sunmak için “France Bénévolat” ile işbirliği yapmaktadır. 

“France Bénévolat” gönüllüleri karşılamaya ve onlara 

seçenekler açısından rehberlik etmeye adanmış ulusal bir 

ağdır. 2003 yılında kuruldu ve 2010 yılında resmi olarak Kamu 

Hizmeti statüsüne kavuştu. Adayların kar amacı gütmeyen 

kuruluşlarla bağlantı kurmalarına yardımcı oluyoruz, onların 

ilgi alanlarına, becerilerine ve istekli oldukları zamana göre 

uygun misyonlar bulmalarına yardımcı oluyoruz..

Gönüllülük görevleri arasında özel ders, sosyal hizmet, yemek 

hazırlama, idari destek vb. bulunur.

www.francebenevolat.org

Montrö 

Fransızca kursları + İsviçre'de gönüllülük

Alpadia Montrö, “Bénévolat Vaud” ile işbirliği yapmaktadır. 

Vaud Kantonu tarafından desteklenen "Bénévolat-Vaud"un 

misyonu, Vaud kantonundaki dernekleri, gönüllülüğü ve 

karşılıklı yardımlaşmayı geliştirmek ve desteklemektir. Kuruluş, 

zamanını bu misyona adamak isteyen kişiler ile faaliyetlerini 

geliştirmek için gönüllü arayan dernekler arasında bir bağlantı 

görevi görür.

Görevler arasında yaratıcı, kültürel ve boş zaman 

aktivitelerinde etkinlik lideri olmak, halkla ilişkiler ve medya 

alanlarında çalışmak, engellilere yardım etmek, yerel ve 

kamusal örgütler için fotoğrafçılık vb. yapmak bulunur.

www.benevolat-vaud.ch

Dil ve gönüllülük 
çalışmaları

Merkezlerimize göre gönüllülük programları
Aktif vatandaşlık, topluma fayda sağlamak için zamanımızı ve becerilerimizi bu yönde kullanmak ve dünyayı herkes için 

daha iyi bir yer haline getirmeye katkıda bulunmakla ilgilidir. Alpadia, ihtiyaçlarını karşılamak için hem gönüllüleri hem de 

kâr amacı gütmeyen dernekleri desteklemeye kendini adamış saygın kuruluşlarla ortaklık içindedir.

http://www.caritas-germany.org
http://gsbtb.org
http://www.caritas-germany.org
http://www.francebenevolat.org
http://www.benevolat-vaud.ch
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Aile  
Buluşması 

Mavi Kart/ 
Çalışma İzni 

6-8 hafta

Kariyer ve yer 
değiştirme koçluğu 
8-12 hafta

Önünüzdeki heyecan verici 
zorluklara hazır mısınız!
Profesyonel veya akademik 
hedefleriniz ne olursa olsun kapsamlı 
Pathway programlarımızla hedefinize 
ulaşmanıza yardımcı olabiliriz.
Daha fazla bilgi için ilgili Pathway 
programları broşürümüzü isteyin.

Pathway  
Programları 

Her adımda öğrencilere rehberlik ediyoruz

Öğrencilerin akademik yollarını başarıyla tamamlamalarına yardımcı 
olmak için dört adet isteğe bağlı paket öneriyoruz: 
 
1. Ücretsiz ön değerlendirme

Alpadia, öğrencilerin akademik geçiş programına uygun olup 

olmadıklarını tespit etmeleri için ücretsiz bir ön değerlendirme sağlar ve 

akabinde önerilen bir çalışma planı belirler.

2. Başvuru ve vize süreci rehberliği*

Alpadia, öğrencilere üniversite başvurularında Şartlı Kabul Mektubu 

(CLA) ve uluslararası öğrencilere uçtan uca vize yardım hizmetleri 

almalarında yardımcı olur. 

*Öğrenim Başvurusu Vizesi gereken öğrenciler için zorunludur

3. Üniversiteye yerleştirme

Rehberliğin son adımında Alpadia, öğrencilerin istediği üniversite 

programına kabul edilmenin karmaşık sürecinde öğrencilere rehberlik eder.

Paket fiyatları için lütfen bireysel okul sayfalarımızı kontrol edin.

Akademik Pathway Programı

Üniversiteye yerleşme   
6-8 hafta

Giriş sınavına hazırlıkD 
4 hafta

C1  
Sınavı  

Dil kursları   
12-46 hafta

Üniversiteye girişA  

Ağu/Eyl/Eki aylarında veya

Oca/Şub/Mar aylarında başlar.

Başvuru ve vize  süreci   
12-28 hafta

Ön değerlendirme 
1 hafta

Eğitiminizi ileriye taşıyın!

Alpadia, uluslararası öğrencilere çeşitli devlet üniversiteleri 

ve özel üniversitelere giden en uygun yolu sunar. Akademik 

Pathway programımız kişiselleştirilmiş bir yol haritasından 

başlayarak kabul alımı, vize yardımı, dil öğrenimi ve son olarak 

öğrencinin Avrupa'da istediği üniversite programına başarılı bir 

giriş ile sonlanacak yolun her adımında öğrencilere rehberlik 

etmek için özel olarak tasarlanmıştır.

Şunlardan yararlanacaksınız:

 � Tüm çalışma alanlarını kapsayan 20.000'den fazla Lisans 

ve Yüksek Lisans derecesi sunan 400'den fazla devlet 

üniversitesi ve özel üniversiteye erişim

 � Akademik C1 seviyesi elde etmek için özenle tasarlanmış 

yüksek kaliteli dil kursları

 � Kabul alımı, vize, dil öğrenimi ve üniversiteye yerleştirme 

süreci boyunca tam donanımlı rehberlik yardımı

A Çoğu üniversite Ağustos, Eylül veya Ekim'de başlar.  

Bazı dersler Ocak, Şubat veya Mart'ta başlayabilir. 
B CLA: Şartlı Kabul Mektubu 
C Eğer geçerli ise – öğrenim başvurusu vizesinin gerekip gerekmediğini kontrol edin

D İsteğe bağlı Studienkolleg Matematik hazırlık kursu – yalnızca Berlin'de. 
E Eğer geçerli ise – lütfen iş arayan vizesinin gerekip gerekmediğini kontrol edin
F İş arayan vizesi gereken katılımcılar için zorunludur.

Her adımda iş arayanlara rehberlik ediyoruz
Adayların kariyer yollarını başarıyla tamamlamalarına yardımcı olmak için beş 
adet isteğe bağlı paket öneriyoruz:  
 
1. Ücretsiz ön değerlendirme
Alpadia kariyer yolu programına uygunluğu belirlemek için ücretsiz bir 

değerlendirme sağlar ve kişiselleştirilmiş bir yol haritası belirler.

2. Tanıma ve vize süreciF

Alpadia çalışanlara iş başvurusunda, doğru tanıma sertifikasını ve gerekli vizeyi alma 

konusunda yardımcı olur.

Alpadia doğru tür vizeye başvuru yapmak ve gerekli belgeleri toplamak konusunda 

rehberlik eder.

3. Varış yardımı
Gerek havalimanı gerek konaklama ya da varış sonrası belgeler konusunda yardıma 

ihtiyacınız olsun biz hep yardıma hazırız.

4. Kariyer ve yer değiştirme koçluğu
Rehberliği başarıyla tamamlarken Alpadia, vasıflı işçilere ön değerlendirmeden 

hayallerindeki işe yerleşmeye kadar her adımda yol gösterir.

5. Aile buluşması
Eşiniz ve/veya çocuklarınız yerleştikten sonra size katılmayı planlıyor ise vize 

başvuru yardımından okul bulma ve okullara kayıt sürecine kadar ailenize her 

konuda yardımcı olacağız.

Kariyer Pathway Programı

Dil kursları   
1-46 hafta

Varış
yardımı  

Tanıma ve vize 
süreci 
12-28 hafta

Ön 
değerlendirme 
1 hafta

Almanya'da hayalinizdeki işi kapın!

Yaşlanan nüfusu ve uzmanlara duyduğu büyük 

ihtiyacın artması ile Almanya, dünya genelindeki 

çalışanlara Alman işgücü piyasasına erişim sağlayarak 

vasıflı işçi göçünü kolaylaştırıyor.

Kariyer Pathway programımız; uzmanlığımız, 

deneyimimiz ve kapsamlı ortak şirket ağımız sayesinde 

dünyanın her yanındaki çalışanlara Almanya'ya 

sorunsuz bir geçiş, iş arama ve yerleştirme stratejisi 

için kapsamlı rehberlik sunmak üzere özel olarak 

tasarlanmıştır. Dünya genelindeki çalışanlara vize alma, 

konaklama ayarlama, Almanca öğrenme ve gerekli 

evrakları tamamlama dahil olmak üzere kapsamlı bir 

rehberlik sunuyoruz. Deneyimli rehberlerimiz, başvuru 

sahiplerine iş arama süresince rehberlik eder ve 

istedikleri işi alana kadar onlara eşlik eder.

Pathway  
programları 

Almanya I Fransa I İsviçre 20
22

Öğrenciler için Studienkollegs, Lisans, Yüksek Lisans 
ve Doktora hazırlık programları ile yurt dışında 
çalışanlar iş hayatına giriş programları

www.alpadia.com

https://www.alpadia.com/assets/data/pdf/tu/alpadia-Pathway_Programmes-2022_TU.pdf
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Fransızca Bilgi Testi(TCF)

TCF, modern “hızlı ölçüm” sınavları dalgasının bir üyesidir. Basit, 

hızlı ve verimli bir değerlendirme yaparak Fransızca seviyenizi 

profesyonel olarak doğrulamanızı sağlar. TCF çoktan seçmeli 

bir testtir. DELF/DALF'den sonra Fransızca dil okullarında en 

çok girilen sınav TCF olmuştur.

Yabancı diller için CEFR tablosuna göre şimdiden yüksek bir 

tanınırlık elde etmiştir. Montrö ve Lyon'daki okullarımız resmi 

TCF sınav merkezleridir. Sınavlar her okulda yılda 7-8 kez 

yapılır.

www.france-education-international.fr

Avrupa Dil Sertifikaları(TELC)

TELC GmbH, Almanya'daki en büyük sürekli eğitim sağlayıcısı 

olan Alman Yetişkin Eğitim Derneği'nin bir şubesidir. 

TELC, Diller için Ortak Avrupa Referans Çerçevesi(CEFR) 

seviyelerine karşılık gelen ve dünya çapında başarı kanıtı 

olarak tanınan A1'den C2 seviyesine Almanca sınavları 

sunmaktadır. Akademik Pathway programına giren öğrenciler 

için Almanca TELC C1 Hochschule sınavı önerilir.

Berlin ve Freiburg'daki okullarımız, B1/B2/C1 seviyeleri için 

aylık olarak TELC sınavına hazırlık kursları sunmaktadır. Bu 

okullarımız ayrıca akredite edilmiş resmi sınav merkezleridir. 

İstek üzerine, sınav görevlilerimiz öğrencilere koçluk 

yapmak ve sonrasında sınavı gerçekleştirmek için sınav 

merkezlerimize gelirler. Sınav kaydınız ile biz ilgileneceğiz.

www.telc.net 

 

Yabancı dil olarak Almanca Testi(TestDaF)

TestDaF sınavı ve TELC, Almanya'daki Akademik Pathway 

programımıza girmek isteyen öğrenciler için önerilen 

sınavlardır. Dinlediğini anlama, okuduğunu anlama, yazma ve 

sözlü sınav bölümlerinden oluşan bu sınav, Berlin okulumuzda 

yılda beş kez yapılır.

Her katılımcı, kişiselleştirilmiş bir sertifika ve dört bölümün 

her biri için dil becerilerinizin daha ayrıntılı bir özetini 

sunmuş olan ayrı notlar alır. Sınav, Deutscher Akademische 

Austauschdienst (DAAD–Alman Üniversite ve Kolej 

Değişim Komisyonu) ve Hochschulrektorenkonferenz 

Sınav tarihleri hakkında bilgi için lütfen yıl boyunca dil 

merkezleri sayfalarımızın her birinde bulunan "Tarihler ve 

Ücretler" bölümüne bakın.

Özgeçmişinize uluslararası bir   ekleyin.
Alpadia'da dil becerilerinizi geliştirin ve resmi bir sertifika 
alarak eve dönün. Yıl boyunca çok sayıda gerçekleştirilen 
sınav oturumlarıyla çeşitli sınav seçenekleri ve sınav 
tarihleri sunuyoruz. Böylece size en uygun zamanda 
seçtiğiniz sınava girmek için size sunulan esnek seçim 
imkânının keyfini çıkarabileceksiniz.

Sertifikalar (HRK–Üniversite ve Kolej Rektörleri Konferansı) adına 

Hagen'deki FernUniversität ve Ruhr-Universität, Bochum'daki 

Dil Araştırmaları Semineri, Goethe Enstitüsü e.V. ve Münih 

ve Köln'deki Carl Duisberg Centres GmbH'den oluşan bir 

konsorsiyum tarafından geliştirilmiştir. 

www.testdaf.de

Alman dili ve kültürünün yurt dışında tanıtılması

Goethe-Institut, Alman federal hükümeti tarafından Alman 

dilini ve kültürünü yurt dışında tanıtmak için kuruldu. Goethe-

Institut sınavları, işverenler ve eğitim kurumları tarafından dil 

başarısı kanıtı olarak uluslararası düzeyde tanınmaktadır.

Goethe-Institut tarafından yapılan Almanca sınavları, 

A1'den C2'ye kadar Avrupa Ortak Dil Referans Çerçevesi'nin 

seviyelerine karşılık gelir. Bu sınavlar, Berlin Alpadia okulunun 

hemen yakınında bulunan bölgesel sınav merkezlerinde belirli 

tarihlerde yapılır.

Alpadia Berlin okulumuz yılda beş kez Goethe Zertifikat B2 / 

C1 seviyeleri için hazırlık kursları sunmaktadır.

www.goethe.de

Fransız Çalışmaları Diploması

DELF (A1'den B2'ye) ve DALF (C1 ve C2), Fransız Ulusal 

Eğitim Bakanlığı tarafından Yabancı Dil olarak Fransızca 

becerilerini belgelemek için verilen resmi diplomalardır. 

CEFR'nin altı seviyesine karşılık gelen altı bağımsız 

diplomadan oluşurlar.

Bu nedenle öğrenciler istedikleri sınav seviyesine doğrudan 

kayıt olma olanağına sahiptirler. Her seviyede dört beceri 

değerlendirilir: yazma, konuşma, okuma ve dinleme. Gençler 

için tasarlanmış bir versiyonu da mevcuttur.

150'den fazla ülkede resmi olarak tanınan DELF/DALF 

diplomaları, akademik ve profesyonel alanlarda yoğun talep 

görmektedir. Bu sınavlar Montrö'de yılda beş kez ve Lyon'da 

yılda sekiz kez belirli tarihlerde Alpadia okullarının hemen 

yakınında bulunan bölgesel sınav merkezlerinde yapılır.

“Kurs” sayfasında belirtildiği gibi Alpadia, B1 / B2 / C1 seviyeleri 

için DELF/DALF hazırlık kursları sunmaktadır.

www.delfdalf.ch

www.france-education-international.fr

https://www.france-education-international.fr/
http://www.telc.net
http://www.testdaf.de
http://www.testdaf.de
http://www.goethe.de 
https://www.delfdalf.ch/
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Konaklamak için doğru yeri seçin.
Bir dil eğitimine gittiğiniz yerin başarısı için 
konaklama imkânları çok önemlidir. Bu nedenle 
kurs merkezlerimizde öğrencilere sunduğumuz 
konaklama seçenekleri yelpazesini seçerken 
oldukça titiz davrandık. İster ev sahibi veya kendi 
yemeklerinizi hazırlayabileceğiniz bir aile yanında 
gündelik dil pratiği ile, ister bir öğrenci dairesinde 
çok kültürlü bir ortam ile, ister bir stüdyoda 
veya bir otelde bağımsız olarak dil öğrenim 
deneyimini yaşamak isteyin ihtiyaçlarınıza uygun 
konaklamayı kesinlikle bulacaksınız.

Kaliteli 
konaklama

Aile yanı  16 yaş ve üzerine  
Montrö / Lyon / Berlin / Freiburg
Ev sahibi bir aile yanında yaşarken konaklamanız başka bir 

boyut kazanacaktır. Dil öğrenmek, akşam yemekleri veya 

geziler sırasında doğallaşır. Ev sahibi bir ailenin yanında 

kalmak, yerel kültür hakkında bilgi edinmenin, ev sahiplerinizle 

günlük yaşamı deneyimlemenin ve günlük ifadelerle 

konuşma dilini öğrenmenin harika bir yoludur. Ev sahibi 

ailelerimizle mükemmel ilişkilerimiz var ve hepsi de kalite ve 

beklentilerimizi karşılıyor.

Öğrenci apartmanı  18 yaş ve üzerine   
Montrö / Lyon / Berlin / Freiburg
Öğrenci daireleri şehir merkezinde, okullarımıza ve çeşitli 

alışveriş bölgelerine, kafelere, restoranlara yakın bir 

konumdadır ve toplu taşımayla kolayca ulaşılabilir. Bu 

konaklama seçeneği, diğer öğrencilerle iletişim kurarken bir 

yandan bağımsızlığın keyfini çıkarmak isteyen öğrenciler için 

çok uygundur. Daireler konforlu çift veya tek kişilik yatak 

odaları sunmaktadır. Ortak tesisler arasında televizyon, tam 

donanımlı mutfak, çamaşır makinesi ve kablosuz internet 

erişimi bulunmaktadır.

Mutfak kullanımlı aile yanı  18 yaş ve üzerine 

Berlin
Bu çok popüler konaklama seçeneği öğrenciye bağımsızlık 

sunarak kendi yemeğini kendi pişirebileceği bir imkân 

yaratırken bu özerkliğin yanında Alman bir aile ile birlikte 

gündelik vakit geçirmesine olanak tanır. Konforlu tek kişilik 

yatak odasında kalacak, banyoyu ve diğer ortak alanları 

evdekilerle paylaşacak ve yemeklerinizi hazırlamak için 

mutfağa erişiminiz olacak. Ayrıca Berlin'de paranızın karşılığını 

fazlasıyla veren çok çeşitli uluslararası restoranlardan da 

yararlanabilirsiniz.

Öğrenci yurdu  18 yaş ve üzerine (Montrö'de 16 yaş ve üzerine) 

Montrö /  Lyon / Berlin / Freiburg
Özenle seçilmiş öğrenci yurtlarımız, şehir merkezinde okullara 

30 dakika mesafede ideal bir konuma sahiptir ve toplu taşıma 

ile kolayca ulaşılabilir. Freiburg'daki yatak odalarında oda içi 

banyo ve çalışma alanı vardır. Her katta ortak kullanım, tam 

donanımlı mutfak bulunmaktadır. Berlin'deki öğrenci yurdu, 

mini mutfak ve oda içi banyo bulunan tam donanımlı tek 

kişilik odalara sahiptir. Lyon'daki tek kişilik stüdyolar küçük bir 

mutfak ve banyo ile donatılmıştır. Montrö'deki her stüdyoda 

salon alanı, çift kişilik yatak ve tam donanımlı açık bir mutfak 

bulunmaktadır. Her yurtta, öğrencilerimize çamaşır yıkama 

tesisleri, çalışma alanı ve ücretsiz WiFi sağlıyoruz.

Stüdyo  18 yaş ve üzerine 

Montrö 
Merkezi konumdaki stüdyomuzda tam donanımlı mutfak, 

banyo, televizyon ve internet bağlantısı bulunmaktadır. 

Bağımsızlık, huzur ve daha yüksek düzeyde mahremiyet ve 

konfor arayan çiftler veya öğrenciler için ideal bir konaklama 

seçeneği sunar.

Otel ve oda kahvaltı pansiyon  18 yaş ve üzerine 

Montrö / Lyon / Berlin / Freiburg 
En basitinden en lüksüne kadar farklı oteller arasından sizin 

için seçim yaptık. Bu tesisler şehir merkezinde ve çevresinde 

yer almaktadır. Bu seçenekle ilgileniyorsanız daha fazla bilgi 

için lütfen bizimle iletişime geçin.

Konaklamayı kendiniz ayarlayın  16 yaş ve üzerine 

Montrö /  Lyon / Berlin / Freiburg
Konaklamayı kendiniz ayarlamak isterseniz de diğer 

öğrenciler gibi derslere ve tüm etkinliklere katılabilirsiniz.



Heyecan verici etkinlik ve aktivitelerimizle şehri keşfedin, yeni arkadaşlar edinin 
ve dili eğlenceli bir şekilde öğrenin.

Tüm okullarımız, film gecelerinden yerel restoranlarda akşam yemeklerine, ulusal 
simgelere turlardan günübirlik gezilere kadar yapılacaklarla dolu bir program sunar. İster 
bir spor hayranı, ister bir sanat aşığı, bir gurme veya bir maceraperest olun sosyal aktivite 
programımız Alpadia'da geçirdiğiniz zamanı unutulmaz kılacak. Birçok aktivite ücretsizdir 
fakat bazılarının ulaşım gibi ek maliyetleri olabilir.

Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi

Montrö Okulda film 

gecesi

Boş gün Kızakla kayma Okulda fondü 

partisi

Boş gün Les Paccots'ta 

yürüyüş

Lyon Croix Rousse ve 

Traboules Turu

Boş gün Lumière 

Enstitüsü

Lazer oyunu Boş gün Akrobranş

Freiburg Şehir gezisi Duvar tırmanışı Bisiklet Turu Boş gün Boş gün Münstertal 

gezisi

Berlin Okulda film 

gecesi

Karaoke Buz Pateni Boş gün Boş gün Teufelsberg 

gezisi

*  Bu örnek bir programdır, kesinleşmiş aktivite ve gezi sayısı bir konumdan diğerine ve hava durumu veya diğer öngörülemeyen olaylara göre 

değişebilir.

Sosyal aktivite programı

Freiburg'u seçtim çünkü küçük ama güzel bir şehirde yaşamak istiyordum. Üstelik Freiburg, Almanya'da yemyeşil bir 

şehir! Okulu çok seviyorum bu yüzden bu, buraya ikinci gelişim.

Artık onlar benim Alman ailem gibi oldular! Bana Alman kültürünü gösterdiler, ben de onlara Kore kültürünü 

gösterdim. Aramızda çok fazla kültürel alışveriş oldu. Bazen onlar için Kore yemeği bile pişiriyorum.

Aktivitelerden çok memnunum - her geziye katılıyorum ve her hafta sırada hangi etkinliğin olduğunu görmek için 

sabırsızlanıyorum.

Etkinlikler oldukça çeşitli ve diğer sınıflardan öğrencileri tanımak için mükemmel bir fırsat. Aktivite personeli bize 

Almanya hakkında pek çok şey anlatıyor, yani her daim yeni şeyler öğreniyorum!

Soomin Park, Güney Kore 

KARAOKE

ŞARAP TADIM

ÖRNEK AKŞAM AKTİVİTELERİ

LAZER OYUNU

AKROBRANŞ

BİSİKLET KREP PARTİSİ

ÖRNEK PAKET AKTİVİTELERİ

ÖRNEK HAFTALIK PROGRAM*

Yoğun dil pratiği deneyimi

Yoğun 25 kursu Aile yanı konaklama Alpadia aktiviteleri

YOĞUN PRATİK DENEYİMİ İÇİN ÖNERDİĞİMİZ PAKETİMİZ

Genel dil becerilerine dayalı bir 

temel ile sözlü iletişime verilen 

ekstra önem, dilin inceliklerini 

kavramanıza yardımcı olur.

Aile yanında konaklamak, kendinize 

güveninizi artırırken motive edici bir 

öğrenme ortamını teşvik ederek dil 

becerilerinizi geliştirmenize imkân 

sağlar.

Önerilen etkinliklere katılarak yeni 

arkadaşlıkların tadını çıkarabilir 

ve iletişim becerilerinize daha çok 

güven duymaya başlayabilirsiniz.

Bir de öğrencilerimizden dinleyin!

MÜZELER

DUVAR TIRMANIŞI KARA ORMAN YÜRÜYÜŞÜ

2524

Dili hem sınıf içinde hem de dışında molalar ve etkinlikler sırasında uygulamak, 
dilde yoğun pratik deneyimini ileriye taşır.

Öğrencilerin kültürlerarası iletişimlerini güçlendirirken öğrenmeye devam etme ve bilgi 
değiş tokuş etmelerine olanak sağlar.
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Montrö, Fransızca dil kursunuz için 
muhteşem bir ortam sunar. Alplerin eteğinde, 
Cenevre Gölü kıyısında yer alan İsviçre 
Rivierası'nın incisi olan bu şehirde iklim az çok 
Akdeniz iklimine benzer.

Palmiyelerle çevrili rıhtımlardan gölün 
yoğun maviliğine, yakındaki dağların yüksek 
zirvelerinden ve muhteşem manzaralı 
köylerden UNESCO Dünya Mirası listesindeki 
Lavaux'da bulunan üzüm bağlarına kadar 
buradaki her şey şehrin dengeli güzelliğine 
katkıda bulunuyor. 

 
 

30.000 nüfuslu bu göl kenarı kasabasının 
uluslararası bir üne sahip olması tesadüf 
değil. Dinamik bir kasaba olan Montrö, 
kültürel, sanatsal ve spor başta olmak üzere 
her açıdan müthiş imkânlar sunuyor. Her 
yıl dünyanın çeşitli yerlerinden turistler ve 
ziyaretçiler bu güzel bölgeye hayat veren 
renkli etkinliklere katılmak için akın ediyor. 
Temmuz ayında Montrö, ünlü Montrö Caz 
Festivali'nin ritmine göre sallanır ve dans 
eder, kışın ise İsviçre'nin en büyük Noel 
pazarı kasabaya büyülü bir atmosfer verir. 
Burada her mevsimin olağanüstü olduğunu 
göreceksiniz.

 İSVİÇRE

Montrö 
İsviçre Rivierası'nın incisi

Önemli Bilgiler ve Veriler

Katılımcı bölgeleri

%97
oranında sınav başarısı

30
farklı milliyet

*Bağımsız Devletler Topluluğu

Batı Avrupa 92%

Orta Doğu ve Afrika 1%

Amerika 3%

Asya ve Pasifik 2%

BDT* 1%

Doğu Avrupa 1%



İsviçre Rivierası ve Montrö, dil kurslarınıza ek olarak zevk alacağınız birçok 

çeşitli aktivite imkânı sunar. İlkbahardan sonbahara kadar Montrö'deki 

Fransızca kursunuz sırasında sayısız dağ ve su sporlarına katılabilirsiniz. 

Tırmanış, yamaç paraşütü, yelken, su kayağı, ayakta kürek veya dağ bisikleti 

gibi etkinliklerle Riviera gerçek bir spor cennetidir.

Ünlü ortaçağ şatosu Château de Chillon'u ziyaret edin, Cenevre Gölü'nü yüz 

yıllık buharlı bir teknede gezin ya da sadece palmiye ağaçları ve egzotik 

çiçekler arasında bir göl kenarı gezintisine çıkın. Mart ve Eylül ayları arasında 

gerçekleşen Cully Jazz, Montreux Jazz ve Paléo of Nyon gibi önemli 

etkinlikler ile bölgedeki müzik festivali coşkusu doruğa ulaşır.

Kışın, Montrö'den sadece 30 dakika uzaklıkta dünyanın en büyük kayak 

merkezlerinden birini bulabilirsiniz. “Les Portes du Soleil”, buz pateni 

pistlerinden kızak pistlerine ve kar ayakkabısıyla yürüyüşe kadar her 

etkinliğe sahiptir. Kış aylarının tadını çıkarmak için buradan daha iyi bir yer 

olamaz. Montrö, Aralık ayında dört hafta boyunca İsviçre'nin en büyük ve 

en ünlü Noel pazarına da ev sahipliği yapıyor. Ne zaman gelirseniz gelin 

Montrö'de yapacak bir şeyler bulursunuz.

CENEVRE GÖLÜ

Harita verisi © 2014 Google

100 m

➤
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Montrö 

İsviçre Rivierası'nın incisi

Montrö'deki okulumuz Cenevre Gölü'nün kenarındaki ana cadde 

üzerindedir. Bu güzel yer ayrıca egzotik bitkilerle çevrilidir ve böylece 

Montrö, İsviçre'nin Fransızca konuşulan bölgeleri arasında en çok 

ziyaret edilenlerden biri haline getirmiştir. Yürüyerek sadece beş 

dakika uzaklıktaki toplu taşıma istasyonlarından otobüs veya trenle 

konaklama yerinizden okula kolayca ulaşabilirsiniz.

Kurs merkezinde konforlu ve aydınlık sınıflar, kafeterya, tam donanımlı 

mutfak ve arkadaşlarınızla dinlenebileceğiniz teraslar bulunur. Alpadia 

Montrö'de öğrencilere özenle ilgimizi gösterir, varış ve konaklama 

boyunca herhangi bir sorunda yanlarında oluruz.

Derslerinizin ardından diğer öğrencilerle birlikte doğrudan Cenevre 

Gölü kıyısındaki açık alanlara gidebilir veya yakındaki mağazaları 

ziyaret edebilirsiniz.

Okul

Minimum yaş  16

Öğrenci/sınıf mevcudu 8-12

Kuruluş yılı 2003

Adres

Grand-Rue 42, 1820 Montreux, Switzerland

Kurslar

Grup dersleri/Özel ders

Sınav hazırlık DELF/DALF

Akademik Pathway programı

İş deneyimi programı

Staj ve Gönüllülük programı

TCF Sınav Merkezi

Konaklama

Aile yanı  16 yaş ve üzeri

Öğrenci apartmanı  18 yaş ve üzeri

Stüdyo  18 yaş ve üzeri

Otel  18 yaş ve üzeri

Öğrenci yurdu  16 yaş ve üzeri

Transfer tek yön fiyatı (CHF/İsviçre Frangı)

Cenevre Havalimanı GVA (60 dk.)  190

Zürih Havalimanı ZRH (150 dk.)  650

Cenevre Tren istasyonu  190

Zürih Tren istasyonu  650

Önemli bilgiler

Akreditasyonlar ve sertifikalar

Montrö'de yapılacaklar

Bize buradan da ulaşabilirsiniz!

  fal.cn/alpadiamontreux

  @alpadialanguageschools

  @alpadia_language_schools

CHF/İsviçre Frangı üzerinden ücretler

Başlangıç tarihleri
Temel'den İleri seviyeye, A1 > C1: Kurslar her Pazartesi başlar

Başlangıç seviyesi için başlangıç tarihi, minimum 2 haftalık rezervasyon: 
17.01 / 21.02 / 28.03 / 25.04 / 23.05 / 20.06 / 18.07/ 22.08 / 26.09 / 24.10 / 21.11 / 12.12.2022

Resmi tatiller, ders telafisi yoktur (okul kapalı): 

20.12 - 31.12.2021 / 15.04.2022 / 18.04 / 26.05 / 06.06 / 01.08 / 19.09 / 26.12 - 06.01.2023

Grup kursları (Fransızca dersleri)

Haftalık ders 
sayısı – ders

STANDART 
20 ders

YOĞUN
25 ders

PREMIUM
30 ders

COMBI 5
20+5 ders

COMBI 10
20+10 ders 

1 hafta 320 405 555 945 1.320

2-3 hafta 305 390 540 805 1.305

4-7 hafta 290 375 525 790 1.290

8-11 hafta 270 355 505 770 1.270

12 hafta* 3.000 4.020 5.820 9.000 15.000

13-23 hafta 250 335 485 750 1.250

24 hafta* 5.760 7.800 11.400 17.760 29.760

25-35 hafta 240 325 475 740 1.240

36 hafta* 8.280 11.340 16.740 26.280 44.280

37+ hafta 230 315 465 730 1'230

*Toplam fiyat / Yoğun sezon ek ücreti tümünde geçerlidir

Özel kurslar ve çevrimiçi dersler   Ders ücretleri                   1 ders = 45 dakika

1-4 ders 150   5-9 ders 125  10+ ders 110

Sınavlara hazırlık kursları: DELF B1 & B2, DALF C1  
Alpadia Montrö'de düzenlenir 

Haftalık ders sayısı / ders 30 ders ÖNEMLİ BİLGİ

4 hafta 1.980 ¡ Sınav tarihinden 4 hafta önce yapılabilir

¡ Sınav ücreti dahil değildir.

Sınav – DELF/DALF 
Bölgesel sınav merkezinde düzenlenir. Son başvuru tarihi:  www.delfdalf.ch
Seviyeler, ücretler ve tarihler: www.alpadia.com 

Sınav – TCF  
Alpadia Montrö okulumuzda düzenlenir. Son başvuru tarihi: en az 1 ay önce
Seviyeler, ücretler ve tarihler:: www.alpadia.com 

Akademik Pathway programı 
Gereksinimler:  Giriş seviyesi, kaydolduğunuzda yapılan çevrimiçi Alpadia testi ile belirlenir.

Paketler:  1. Ön değerlendirme süreci   Ücretsiz 
 2. Başvuru süreci*   750 
 3. Üniversiteye yerleşme   450

Dil seviyesi Süre U20 U25

A1 Başlangıç 46 hafta 10.660 14.230

A2  Temel 38 hafta 8.820 11.710

B1  Orta 30 hafta 7.240 9.450

B2  Orta üstü 22 hafta 5.320 6.850

C1  İleri 12 hafta 3.000 3.680

*Uzun süreli vize veya öğrenci vizesine ihtiyaç duyan öğrenciler için zorunludur.

Fransızca dil öğrenimi + iş deneyimi/staj 
Gereksinimler:  B2 seviyesi / 18 yaş üzeri / Minimum Süre: 2 ay

Ücret: Kurs (üstteki tabloya göre) + 550 CHF yerleştirme ücreti

Fransızca dil öğrenimi + gönüllülük 

Gereksinimler:  B1 seviyesi / 18 yaş üzeri / Süre: 1 hafta ila 6 ay

Ücret: Kurs (üstteki tabloya göre) + 100 CHF yerleştirme ücreti 

Konaklama   Haftalık ücret                               Pazar’dan Cumartesi’ye

Aile yanı Öğrenci apartmanı Öğrenci yurdu Stüdyo

Süre
OK 
Tek 

YP 
Tek 

OK 
Çift

YP 
Çift

yemeksiz  
Tek 

yemeksiz  
Çift

yemeksiz  
Tek 

yemeksiz  
Çift1)

yemeksiz  
Tek 

yemeksiz  
Çift1)

1 hafta 280 350 240 320 315 240 460 365 400 230

2-3 hafta 270 330 230 300 295 230 420 335 400 230

4-7 hafta 260 320 220 290 285 220 390 310 400 230

8+ hafta 240 300 200 270 275 200 390 310 400 230

Varışta ve/veya ayrılışta haftalık konaklama ücretinin %25'i oranında ekstra bir gece rezervasyonu mevcuttur. Yoğun 

sezon ek ücreti, ekstra gece için geçerli değildir.
1) kişi başı ücret / yalnızca bu seçeneği birlikte rezerve eden 2 katılımcı için geçerlidir 

Ek bilgiler

Fiyata dahil olanlar: Öğrenim ücreti, öğrenim materyali, çevrimiçi değerlendirme testi, Alpadia 

sertifikası, aktivite programı, öğrenci kartı, konaklama yerleşimi ve vergiler.

Yoğun sezon ek ücreti: Kurs ücretlerinde haftalık 35 CHF ve konaklama ücretlerinde haftalık 

40 CHF ek ücret ödenir. 2022'de 19 Haziran Pazar ile 20 Ağustos Cumartesi arasındaki konaklamalar 

için.
Pathway programına başvuranlar kurs ve konaklama ücretlerinde yoğun sezon ek ücretinden muaftır.

Ek Ücretler: Başvuru ücreti: CHF 110, Kurye ücreti: CHF 100, Haftalık kaza/sağlık sigortası ücreti: 

CHF 12-18 (90 günden uzun süreli konaklamalarda daha fazla bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin.)

https://www.alpadia.com/en/switzerland/montreux-school
https://www.facebook.com/alpadialanguageschools/
https://www.instagram.com/alpadia_language_schools/?hl=en
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Lyon; kültürü, üniversitesi, sanatı, tarihi, 
yaratıcılığı, gastronomisi ve çağdaş dansı ile 
sınırları zorlayan kozmopolit bir şehirdir.

Lyon, Fransız hızlı treni TGV ile Paris, Marsilya 
ve Cenevre'den sadece iki saat uzaklıktadır. 
Şehir ayrıca Lyon'u Batı Avrupa'yı keşfetmek 
için mükemmel bir nokta yapan uluslararası 
bir havaalanına sahiptir. 100.000 kişilik öğrenci 
nüfusu, harika bir kültürü ve "Bouchons"dan 
(geleneksel Lyon restoranları) Paul Bocuse'ün 
prestijli mekanlarına kadar etkileyici bir 
restoran yelpazesi ile sizi etkilemeye yetecek 
her şeye sahip bir şehirdir. 

Şehir geceleri parıl parıl parlıyor. Lyon'daki 
akşamlarınız bu nedenle unutulmaz olacak.

Bellecour'dan Terreaux'ya, St-Jean'den St-
Paul'e, Parc de la Tête d'Or'dan Pentes de la 
Croix Rousse'a, bankaları ve küçük köyleri 
andıran pastel renkli eski semtleri sizi alışveriş 
yapmaya, huzurlu bir atmosferde yürüyüş 
yapmaya ve bölgeyi keşfetmeye davet eder.

Gümüş ve altın işlemeli ipekleriyle ünlü 
UNESCO listesindeki bu şehri keşfedin, 
güzelliğin tadını çıkarın ve kendinizi o enerjinin 
ve eşsiz yaşam tarzının içinde kaybedin. 
Lyon'da Fransızca kursu almak beş duyunun 
hepsine hitap eder.

 FRANSA

Lyon 
Işıklar şehri

Önemli Bilgiler ve Veriler

Katılımcı bölgeleri

%95
oranında sınav başarısı

*Bağımsız Devletler Topluluğu

Batı Avrupa 77%

Orta Doğu ve Afrika 1%

Amerika 17%

Asya ve Pasifik 2%

BDT* 1%

Doğu Avrupa 2%

30
farklı milliyet



Lyon, Fransızca kursunuz sırasında eğlenmeniz için de inanılmaz 

seçenekler sunar. Mağazalar, sinemalar, sergiler, konserler, spor merkezleri, 

barlar, restoranlar ve diskolar... Arkadaşlarla dışarı çıkmak, gezintiye çıkmak 

veya parti yapmak için pek çok fırsatınız olacak!

İki bin yıllık tarihe sahip bir şehir olan Lyon, meraklı tarihçiler için yeterli 

miktarda tarih barındırırken Fransa'nın gastronomi başkenti olarak da 

bilinir ve bouchon'larıyla ünlü bu şehirde yemek tutkunları seçim yapmakta 

zorlanabilir. Biraz temiz hava almak için şehir merkezindeki Parc de la 

Tête d'Or'da vakit geçirmek gibisi yoktur. Şehir dışında, taşralar ve Rhône 

kırsalında yürüyüş veya bisiklet turu yapabilir, en iyi yıllanmış Beaujolais'leri 

tatmak için muhteşem bir şarap tadımı gezisine katılabilirsiniz.

Yıl boyunca yerli halk ve turistler, ünlü Işık Festivali, Nuits Sonores veya 

Nuits de Fourvière müzik festivalleri, dans ve çağdaş sanat festivalleri, caz 

barları, sokak gösterileri ve teknelerdeki diskolar dahil olmak üzere pek 

çok kültürel ve sanatsal etkinliğin tadını çıkarırlar. Bu da size yetmezse her 

zaman Cenevre, Paris veya Fransız Rivierası'na kolayca seyahat edebilir ve 

buradaki harika gezilerin de tadını çıkarabilirsiniz!

200 m

➤
N

Harita verisi © 2014 Google

€/Euro üzerinden ücretler

Akreditasyonlar ve sertifikalar Bize buradan da ulaşabilirsiniz!

  fal.cn/alpadialyon

  @alpadialanguageschools

  @alpadia_language_schools

Başlangıç tarihleri
Temel'den İleri seviyeye, A1 > C1: Kurslar her Pazartesi başlar

Başlangıç seviyesi için başlangıç tarihi, minimum 2 haftalık rezervasyon: 
03.01 / 07.02 / 14.03 / 11.04 / 09.05 / 07.06 / 04.07 / 01.08 / 05.09 / 10.10 / 07.11 / 05.12.2022

Resmi tatiller, ders telafisi yoktur (okul kapalı): 

20.12.2021 - 31.12.2021 / 18.04.2022 / 26.05 / 06.06 / 14.07 / 15.08 / 01.11 / 11.11 / 26.12.2022 - 06.01.2023

Grup kursları (Fransızca dersleri)

Haftalık ders 
sayısı – ders

STANDART 
20 ders

YOĞUN
25 ders

PREMIUM
30 ders

COMBI 5
20+5 ders

COMBI 10
20+10 ders 

1 hafta 225 280 340 630 1.015

2-3 hafta 225 280 340 620 1.015

4-7 hafta 215 270 330 610 1.005

8-11 hafta 195 250 310 590 985

12 hafta* 2.220 2.880 3.600 6.960 11.700

13-23 hafta 185 240 300 580 975

24 hafta* 4.320 5.640 7.080 13.800 23.280

25-35 hafta 180 235 295 575 970

36 hafta* 6.300 8.280 10.440 20.520 34.740

37+ hafta 175 230 290 570 965

*Toplam fiyat / Yoğun sezon ek ücreti tümünde geçerlidir

Özel kurslar ve çevrimiçi dersler   Ders ücretleri              1 ders = 45 dakika

1-4 ders  85  5-9 ders  81  10+ ders  79

 

Sınavlara hazırlık kursları: DELF B1 & B2, DALF C1  
Alpadia Lyon'da düzenlenir

Haftalık ders sayısı / ders 30 ders ÖNEMLİ BİLGİ

4 hafta 1.490 ¡ Sınav tarihinden 4 hafta önce yapılabilir.
¡ Sınav kayıt ücreti dahildir.
¡ Sınav ücreti dahil değildir.

Sınav – DELF/DALF 
Bölgesel sınav merkezinde düzenlenir. Son başvuru tarihi:  www.ilcf.net
Seviyeler, ücretler ve tarihler:  www.alpadia.com  

Sınav – TCF  
Alpadia Lyon okulumuzda düzenlenir. Son başvuru tarihi: min. 1 ay önceden
Seviyeler, ücretler ve tarihler:  www.alpadia.com 

Akademik Pathway programı 
Gereksinimler:  Giriş seviyesi, kaydolduğunuzda yapılan çevrimiçi Alpadia testi ile belirlenir.

Paketler:  1. Ön değerlendirme süreci   Ücretsiz 
 2. Başvuru süreci*   750 

 3. Üniversiteye yerleşme   450

Dil seviyesi Süre U20 U25

A1 Başlangıç 46 hafta 8.350 10.660

A2  Temel 38 hafta 6.950 8.820

B1  Orta 30 hafta 5.680 7.110

B2  Orta üstü 22 hafta 4.330 5.320

C1  İleri 12 hafta 2.480 2.920

*VLS-TS Öğrenci vizesi gereken öğrenciler için zorunludur 

Fransızca dil öğrenimi + iş deneyimi/staj 
Gereksinimler:  B2 seviyesi/ 8 yaş üzeri / Maksimum süre: 2 ay  

Ücret: Kurs (üstteki tabloya göre) + 550 € yerleştirme ücreti

Fransızca dil öğrenimi + gönüllülük 

Gereksinimler:  B1 seviyesi / 18 yaş üzeri / Süre: 1 hafta ila 6 ay

Ücret: Kurs (üstteki tabloya göre) + 75 € yerleştirme ücreti

Konaklama   Haftalık ücret                                              Pazar’dan Cumartesi’ye 

Aile yanı
1) Öğrenci 

apartmanı
Öğrenci 
yurdu

2) Yurt-otel** 2) Yurt-otel***

Süre
OK 
Tek 

YP 
Tek 

OK 
Çift

YP 
Çift

yemeksiz  
Tek 

yemeksiz 
Çift

yemeksiz  
Tek 

yemeksiz  
Tek 

yemeksiz 
Tek 

1 hafta 210 260 180 225 300 220 250 350 590

2-3 hafta 200 250 170 215 280 200 200 350 590

4-7 hafta 190 240 160 205 270 190 190 350 590

8+ hafta 180 230 150 195 260 180 180 350 590

Varışta ve/veya ayrılışta haftalık konaklama ücretinin %25'i oranında ekstra bir gece rezervasyonu mevcuttur. 

1) Haftalık ekstra 20 € karşılığında özel lavabolu ve duşlu oda rezervasyon imkânı

2) Doğrudan Yurt-otele ödenecek yerel turizm vergisi dahil değildir.

Ek bilgiler
Fiyata dahil olanlar: Öğrenim ücreti, öğrenim materyali, çevrimiçi değerlendirme testi, Alpadia 

sertifikası, aktivite programı, öğrenci kartı, konaklama yerleşimi ve vergiler.

Yoğun sezon ek ücreti: Kurs ücretlerinde haftalık 30 € ek ücret ödenir.

2022'de 19 Haziran Pazar ile 20 Ağustos Cumartesi arasındaki konaklamalar için

Pathway programı başvuru sahipleri, kurs ücretlerinde yoğun sezon ek ücretinden muaftır.

Ek Ücretler: Başvuru ücreti: € 75, Kurye ücreti: € 80, Haftalık kaza/sağlık sigortası ücreti: € 12-18, 

Erken/geç varışlar için anahtar teslim ücreti: € 25.
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Lyon 

Işıklar şehri

Okulumuz, Lyon'un merkezinde şehrin kültürel ve dinamik yaşamının 

kalbinde yer almaktadır. Güzel bir 19. yüzyıl binası ile okulumuz, 

Presqu'île yarımadası üzerinde yer almakta olup Rhône'a bakmaktadır 

ve Saône'den kısa bir yürüyüş mesafesindedir. Okulun yüksek tavanlı, 

geniş ve aydınlık sınıfları vardır.

Lyon'daki en büyük meydandan bir taş atımı uzaklıkta, dersten sonra 

öğrencilerinin buluştuğu çok sayıda kafe ve restoranlarda Lyon'un 

dinamik atmosferini içinize çekebilirsiniz.

Okulumuz Lyon'daki en iyi alışveriş bölgelerine yürüme mesafesindedir 

ve aynı şekilde okula beş dakikadan mesafede bir metro istasyonu ve 

bir otobüs durağı bulunmaktadır.

Okul

Minimum yaş  16

Öğrenci/sınıf mevcudu 8-12

Kuruluş yılı 2006

Adres

Quai Jules Courmont 6, 69002 Lyon, France

Kurslar

Grup dersleri/Özel ders

Sınav hazırlık DELF/DALF

Akademik Pathway programı

İş deneyimi programı

Staj programı

Gönüllülük programı

Konaklama

Aile yanı  16 yaş ve üzeri

Öğrenci apartmanı  18 yaş ve üzeri

Öğrenci yurdu  18 yaş ve üzeri

Yurt-otel**/*** / otel  18 yaş ve üzeri

Transfer  tek yön fiyatı (€/Euro)

Lyon Saint-Exupéry Havalimanı (30 dk.)  115

Lyon Tren istasyonu (15 dk.)  50

Önemli bilgiler

Lyon'da yapılacaklar

ALPADIA 
Lyon

http://fal.cn/alpadialyon
https://www.facebook.com/alpadialanguageschools/
https://www.instagram.com/alpadia_language_schools/?hl=en
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 ALMANYA

Berlin 
Yenilikçi bir başkent

Berlin'de Almanca öğrenin ve eşsiz bir 
ruha sahip bu başkenti keşfedin. Cüretkar 
mimarinin, modern kültürel etkinliklerin ve 
muhteşem partilerin sizi beklediği bir yer! 
Berlin, sayısız parkları, ormanları, gölleri, 
yenilikçi cam panelli gökdelenleri ve şehrin 
yaklaşık üçte birini oluşturan geniş yeşil 
alanlara sahip tarihi binaları hem gezmek 
hem de biraz temiz havanın tadını çıkarmak 
için birçok mükemmel yere sahip.

Berlin'in gerçek zenginliği kültürel 
çeşitliliğinde yatmaktadır. Doğu ve batının 
çarklarının bir zamanlar birlikte kıvılcım 
çıkardığı bu yer artık birleşik bir makine 
gibi aksamadan çalışıyor, ancak bu 
kıvılcımların yarattığı yaratıcılık alevleri ise 
her zamankinden daha parlak. 
 

Rakipsiz kültürel canlılığı ile Almanya'nın 
başkenti Berlin, Avrupa'nın en popüler şehri 
haline geldi. 165'ten fazla müzeye, 300 
sanat galerisine ve 150 tiyatroya ev sahipliği 
yapan bu şehir, yaratıcılıkla dolup taşan 
ve çeşitli trendlere ev sahipliği yapan bir 
sanatsal aktivite hazinesidir. Şehir merkezi 
Berlin'i 28 yıl boyunca ikiye bölen duvarın 
kalıntıları, yarı saydam kubbeli Reichstag, 
Brandenburg Kapısı ve Checkpoint 
Charlie gibi ünlü tarihi yerler ile doludur. 
Alışverişten hoşlanıyorsanız Ku'damm veya 
Friedrichstrasse'deki sayısız mağazayı gezin. 
Daha da önemlisi şehir, Avrupa'nın en uygun 
fiyatlı şehirlerinden biri!

Önemli Bilgiler ve Veriler

Katılımcı bölgeleri

* Bağımsız Devletler Topluluğu

Batı Avrupa 55%

Orta Doğu ve Afrika 21%

Amerika 4%

Asya ve Pasifik 10%

BDT* 2%

Doğu Avrupa 3%

70'den
fazla farklı milliyet

%95
oranında sınav başarısı



Alpadia Berlin'deki Almanca kursunuz sırasında tarihle dolu bu canlı 

başkentin koşuşturmacasından uzakta kendinizi akışa bırakın. Mükemmel 

bir kozmopolit şehir olan Berlin'in çeşitliliği, cüretkârlığı ve abartısı sizi 

büyüleyecek.

Okul her hafta öğrencilerine bu çok yönlü şehri keşfetmeleri için müze 

ziyaretleri, sergiler, rehberli şehir turları, Biergarten akşamları, Kreuzberg'de 

açık hava sineması veya Schöneberg restoranlarında Stammtisch gibi çok 

çeşitli etkinlikler ve geziler sunmaktadır. Sporseverler, Wannsee'ye yapılan 

bisiklet gezilerine katılabilecek ve Berlin'in “kırsal” tarafını keşfedebilecekler. 

Haftanın sonu Dresden, Zwinger veya Potsdam'a yapılacak gezilerin tadını 

çıkarabileceksiniz.

Kaldığınız süre boyunca, dilde ilerlerken başkenti de keşfedebilirsiniz. 

Tarih meraklıları şehrin sayısız müzesini ziyaret etmekten keyif alırken, 

mimari hayranları modern binalar ve tarihi anıtların izlerken büyülenecek. 

Sanatseverlere gelince ise onlar, bu kültürel şehirde seçimler arasında 

boğuşacaklar. Berlin'in türlü parkları ve yeşil alanlarında huzurun ve sessizliğin 

tadını çıkarabileceksiniz. Dinlenmek veya spor yapmak için ideal olan bu 

alanlar şehre olağanüstü bir yaşam kalitesi vermektedir.

Ayrıca meraklıları için Berlin'de gece hayatı Avrupa'da bir referans noktasıdır. 

Türleri karıştıran bu şehir barlar, restoranlar ve gece kulüpleriyle doludur.

500 m
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Map data © 2014 Google

Akreditasyonlar ve sertifikalar Bize buradan da ulaşabilirsiniz!

  fal.cn/alpadiaberlin

  @alpadialanguageschools

  @alpadia_language_schools

€/Euro üzerinden ücretler

3636

Berlin 

Yenilikçi bir başkent

Başkentin başlıca turistik mekanlarına bir taş atımı mesafedeki 

Schöneberg semtinde bulunan dil okulumuz, öğrencilere şehrin en 

güzel bölgelerinden birinde Almanca kursu almanın eşsiz bir fırsatını 

sunuyor.

Toplu taşıma ile kolayca ulaşılabilen bu merkezi bölgenin hareketli 

sokaklarında birçok kafe, bar ve restoran bulunmakta. Metro 

istasyonundan veya otobüs durağından kurs merkezimizin ferah ve 

davetkâr binasına yalnızca iki dakikada ulaşabileceksiniz.

Yüksek kalitedeki öğrenim olanaklarıyla donatılmış geniş ve aydınlık 

sınıflarının yanı sıra okulda bir konferans salonu, bir internet kafe 

ve öğrencilerin teneffüslerde buluşabilecekleri ve atıştırmalık satın 

alabilecekleri geniş bir salon bulunmaktadır.

Okul

Minimum yaş  16

Öğrenci/sınıf mevcudu 8-14

Kuruluş yılı 1986

Adres

Hauptstraße 23/24, 10827 Berlin, Germany

Kurslar

Grup dersleri/Özel ders

Sınav hazırlık Goethe-Zertifikat

 TELC Deutsch / TestDaF

Akademik ve Kariyer Pathway programları

İş deneyimi programı

Staj programı

Gönüllülük programı

Konaklama

Aile yanı   16 yaş ve üzeri

Öğrenci apartmanı  18 yaş ve üzeri

Mutfak kullanımlı aile yanı  18 yaş ve üzeri

Yurt ve otel 18 yaş ve üzeri

Transfer tek yön fiyatı (€/Euro)

Berlin Brandenburg BER (30 dk.)   95

Berlin Tren istasyonu (30 dk.)   80

Önemli bilgiler

Berlin'de yapılacaklar

ALPADIA 
Berlin

B2 Garantisi 
Yalnızca Alpadia Berlin'de olmak üzere sizin için tanımlanan kişisel 

öğrenme planına kesin uyarsanız B2 seviyesine ulaşacağınızı garanti 

ediyoruz. Kararlaştırdığınız kurs süresinden sonra B2 seviyenizi elde 

edemediyseniz 4 haftaya kadar ücretsiz grup dersi veriyoruz. Daha 

fazla bilgi için bizimle iletişime geçin.

Başlangıç tarihleri
Temel'den İleri seviyeye, A1 > C1: Kurslar her Pazartesi başlar 

Başlangıç seviyesi için başlangıç tarihi, minimum 2 haftalık rezervasyon: 
03.01 / 31.01 / 28.02 / 28.03 / 02.05 / 30.05 / 27.06 / 11.07 / 01.08 / 29.08 / 26.09 / 24.10 / 21.11.2022

Resmi tatiller, ders telafisi yoktur (okul kapalı): 

20.12 - 31.12.2021 / 08.03.2022 / 15.04 / 18.04 / 26.05 / 06.06 / 03.10 / 26.12 - 06.01.2023

Grup kursları (Almanca dersleri)

Haftalık ders 
sayısı – ders

STANDART 
20 ders

YOĞUN
25 ders

PREMIUM
30 ders

COMBI 5
20+5 ders

COMBI 10
20+10 ders 

1 hafta 170 215 285 445 720

2-3 hafta 165 210 270 440 715

4-7 hafta 160 190 260 435 710

8-11 hafta 155 185 250 430 705

12 hafta* 1.680 2.100 2.880 4.980 8.280

13-23 hafta 140 175 240 415 690

24 hafta* 3.000 3.960 5.520 9.600 16.200

25-35 hafta 125 165 230 400 675

36 hafta* 4.140 5.760 8.100 14.040 23.940

37+ hafta 115 160 225 390 665

*Toplam fiyat / Yoğun sezon ek ücreti tümünde geçerlidir

Özel kurslar ve çevrimiçi dersler   Ders ücretleri               1 ders = 45 dakika 

1-4 ders 55  5-9 ders 55  10+ ders 55

Sınavlara hazırlık kursları: GOETHE B2 & C1 & TELC B1, B2 & C1, TestDaF   
Alpadia Berlin'de düzenlenir 

Haftalık ders sayısı / ders 30 ders ÖNEMLİ BİLGİ

4 hafta 1.160 ¡ Sınav tarihinden 4-5 hafta önce yapılabilir..

¡ Sınav ücreti dahil değildir.

 
Sınav – GOETHE ZERTIFIKAT  Bölgesel sınav merkezinde düzenlenir
Seviyeler, ücretler ve tarihler:  www.alpadia.com 

Sınav – TELC Deutsch & TestDaF Alpadia Berlin'de düzenlenir                     
Seviyeler, ücretler ve tarihler:  www.alpadia.com

Akademik Pathway programı 
Seviye:  Giriş seviyesi, kaydolduğunuzda yapılan çevrimiçi Alpadia testi ile belirlenir. 

Paketler:  1. Ön değerlendirme süreci   Ücretsiz 
 2. Başvuru süreci*   750 
 3. Üniversiteye yerleşme   450  

Dil seviyesi Süre U20 U25

A1 Başlangıç 46 hafta 5.830 7.720

A2  Temel 38 hafta 5.250 6.610

B1  Orta 30 hafta 4.250 5.290

B2  Orta üstü 22 hafta 3.520 4.150

C1  İleri 12 hafta 2.240 2.480

Studienkolleg hazırlık kursu Başlangıç tarihleri

Giriş modülü 4 hafta 890 11.04./13.06./17.10.2022

Takviye modülü 4 hafta 890 09.05./11.07./14.11.2022

*Çalışma Başvurusu Vizesi gereken öğrenciler için zorunludur

Almanca dil öğrenimi + iş deneyimi/staj 
Gereksinimler:  B2 seviyesi / 18 yaş üzeri / Maksimum süre: 3 ay

Ücret: Kurs (üstteki tabloya göre) + 550 € yerleştirme ücreti

Almanca dil öğrenimi + gönüllülük 

Gereksinimler:  B1 seviyesi / 18 yaş üzeri / Süre: 1 hafta ila 6 ay

Ücret: Kurs (üstteki tabloya göre) + 75 € yerleştirme ücreti

Konaklama   Haftalık ücret  Pazar’dan Cumartesi’ye

Aile yanı Öğrenci apartmanı
Öğrenci 
yurdu

Mutfak kullanımlı aile 
yanı

Süre
OK 
Tek 

YP 
Tek 

OK 
Çift*

YP 
Çift*

yemeksiz 
Tek 

yemeksiz 
Çift*

yemeksiz 
Tek 

yemeksiz 
Tek 

yemeksiz 
Çift*

1 hafta 250 300 200 260 370 290 370 200 155

2-3 hafta 210 265 170 225 295 255 295 180 150

4-7 hafta 195 250 165 210 285 245 275 170 145

8+ hafta 185 240 160 200 275 225 250 160 140

Varışta ve/veya ayrılışta haftalık konaklama ücretinin %25'i oranında ekstra bir gece rezervasyonu mevcuttur. 

Yoğun sezon ek ücreti, ekstra gece için geçerli değildir.

*kişi başı ücret / yalnızca bu seçeneği birlikte rezerve eden 2 katılımcı için geçerlidir 

Ek bilgiler

Fiyata dahil olanlar: Öğrenim ücreti, öğrenim materyali, çevrimiçi değerlendirme testi, Alpadia 

sertifikası, aktivite programı, öğrenci kartı, konaklama yerleşimi ve vergiler.

Yoğun sezon ek ücreti:  Kurs ve konaklama ücretlerinde haftalık 30 € ek ücret ödenir.  

2022'de 19 Haziran Pazar ile 20 Ağustos Cumartesi arasındaki konaklamalar için.
Pathway programına başvuranlar kurs ve konaklama ücretlerinde yoğun sezon ek ücretinden muaftır.

Ek Ücretler: Başvuru ücreti: € 75, Kurye ücreti: € 80, Haftalık kaza/sağlık sigortası ücreti: € 12-18, 

Hızlı Şartlı Kabul Mektubu (3 hafta): € 220, Belgelerin noter tasdiki: € 30 her kopya için, Aile yanı 

adres kaydı: € 55, Erken/geç varışlar için anahtar teslim ücreti: € 25.

https://fal.cn/alpadiaberlin
https://www.facebook.com/alpadialanguageschools/
https://www.instagram.com/alpadia_language_schools/?hl=en
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 ALMANYA

Freiburg 
Kara Orman'ın merkezi

Almanya'nın İsviçre ve Fransa ile komşu 
olduğu Baden-Württemberg eyaletinde 
bulunan Freiburg, güney cazibesine sahip 
çok kültürlü bir şehirdir. Şehir merkezinin 
manzaralı sokaklarında dolaşmak için 
yürümeyi ve bisiklete binmeyi tercih eden 
sakinler, sürdürülebilir kalkınmaya da uzun 
süredir devam eden bir katkıya sahiptir. 
Modern ve cüretkâr bu şehir yenilikçi 
fikirleri destekliyor ve canlı bir bölgenin 
ekonomik kalbi konumunda olması da açık 
fikirliliği pekiştiriyor.

Kara Orman'ın başkenti olarak anılan 
kasaba, Baden şarap yolu boyunca 
muhteşem dağlık manzaralara ve yemyeşil 

kırsal alanlara sahiptir. Bu olağanüstü 
doğaya ve çevreye olan bağlılık nedeniyle 
Freiburg, Avrupa'nın en yeşil şehirlerinden 
biri olmuştur ve güneş enerjisi ile 
sürdürülebilir mimaride de bir öncü haline 
gelmiştir.

Freiburg'da Almanca öğrenin ve 
Almanya'nın en cana yakın şehri olarak 
kabul edilen bu üniversite kasabasının 
sizi canlandırmasına izin verin. Tarihi şehir 
merkezinin trafiğe kapalı sokaklarında 
dolaşın, yerel bir kafenin terasında lezzetli 
bir "Kaffee & Kuchen" ile kendinizi şımartın 
ve kültürel etkinliklerden oluşan girdaba 
kapılın!

Önemli Bilgiler ve Veriler

Katılımcı bölgeleri

*Bağımsız Devletler Topluluğu

Batı Avrupa 74%

Orta Doğu ve Afrika 6%

Amerika 10%

Asya ve Pasifik 4%

BDT* 3%

Doğu Avrupa 3%

40'dan
fazla farklı milliyet

%96
oranında sınav başarısı



Almanya'da alacağınız dil eğitiminiz sırasında genç ve dinamik 

üniversite şehri Freiburg'u keşfetmek için pek çok fırsatınız olacaktır. 

Davetkâr kafeleri, restoranları; renkli ve hareketli pazar yerleriyle bu 

tarihi merkezin cazibesini keşfedin. Yıl boyunca pek çok etkinliğe ve 

festivale ev sahipliği yapan küçük meydanları bir o kadar güzeldir. 

Freiburg'un rahat atmosferi, sizi şehrin kalbinde huzurlu bir gezintiye 

çıkmaya ve şehrin neşeli sakinleriyle tanışmaya davet ediyor.

Okulumuz, size şehri bisikletle keşfetme, diğer uluslararası 

öğrencilerle birlikte film izleme ve Stammtisch'e katılma şansı sunan; 

öğretmen ve öğrencileri eğlenceli ve samimi akşamlar ve Almanca 

dilini pratik edecek sohbetler için bir araya getiren haftalık etkinlik 

programları düzenlemektedir. Programda yer alan gezilere katılın 

ve komşu ülkeler olan İsviçre ve Fransa'daki Zürih veya Strasbourg 

şehirlerini ziyaret edin.

Freiburg hafta sonu daha da hareketleniyor. Çok sayıda üniversite 

öğrencisi, şehirdeki barlara ve parklara akın ederek tam bir parti 

ortamı yaratır. Bu eğlenceli atmosferde ve muhteşem çevrede 

Freiburg'daki konaklamanız süresince eğlencenin tadına varacaksınız!

100 m

➤
N
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Önemli bilgiler

Freiburg

Kara Orman'ın merkezi

1972 yılında kurulan Freiburg'daki dil okulumuz, şehir merkezinde 

bulunan zarif bir neoklasik binada kurulmuştur. Burada, hızlı bir 

şekilde Almanca öğrenmeye elverişli, teşvik edici, çok kültürlü bir 

ortam bulacaksınız.

Kurs merkezinde konforlu sınıflar, kafeterya, geniş bir teras ve 

harika bir bahçe bulunmaktadır.

Almanca derslerinizden sonra şehri keşfetmek isteyeceksiniz. 

Okulumuz şehir üniversitesine, tarihi şehir merkezindeki sayısız 

mağazaya ve müthiş bir Gotik katedrale oldukça yakındır.

Okul

Minimum yaş  16

Öğrenci/sınıf mevcudu 8-14

Kuruluş yılı 1972

Adres

Werthmannstrasse 18, 79098 Freiburg,  

Germany

Kurslar

Grup dersleri/Özel ders

Sınav hazırlık TELC Deutsch 

Akademik ve Kariyer Pathway programları

İş deneyimi programı

Staj programı

Gönüllülük programı

Konaklama

Aile yanı  16 yaş ve üzeri

Öğrenci yurdu  18 yaş ve üzeri

Öğrenci apartmanı  18 yaş ve üzeri

Otel  18 yaş ve üzeri

Transfer tek yön fiyatı (€/Euro)

EuroAirport Basel EAP/BSL (55 dk.)  85

Zurich Havalimanı ZRH (2 saat)    140

Frankfurt Havalimanı FRA (2 saat)    175

Freiburg Tren istasyonu     30

Freiburg'da yapılacaklar

ALPADIA 
Freiburg

Akreditasyonlar ve sertifikalar Bize buradan da ulaşabilirsiniz!

  fal.cn/alpadiafreiburg

  @alpadialanguageschools

  @alpadia_language_schools

€/Euro üzerinden ücretler

Başlangıç tarihleri
Temel'den İleri seviyeye, A1 > C1: Kurslar her Pazartesi başlar 

Başlangıç seviyesi için başlangıç tarihi, minimum 2 haftalık rezervasyon: 
10.01 / 14.02 / 14.03 / 19.04 / 16.05 / 13.06 / 18.07 / 15.08 / 12.09 / 10.10 / 07.11 / 05.12.2022

Resmi tatiller, ders telafisi yoktur (okul kapalı): 

20.12- 31.12.2021 / 06.01.2022 / 15.04 / 18.04 / 26.05 / 06.06 / 16.06 / 03.10 / 01.11 / 26.12 - 06.01.2023

Grup kursları (Almanca dersleri)

Haftalık ders 
sayısı – ders

STANDART 
20 ders

YOĞUN
25 ders

PREMIUM
30 ders

COMBI 5
20+5 ders

COMBI 10
20+10 ders 

1 hafta 170 215 285 445 720

2-3 hafta 165 210 270 440 715

4-7 hafta 160 190 260 435 710

8-11 hafta 155 185 250 430 705

12 hafta* 1.680 2.100 2.880 4.980 8.280

13-23 hafta 140 175 240 415 690

24 hafta* 3.000 3.960 5.520 9.600 16.200

25-35 hafta 125 165 230 400 675

36 hafta* 4.140 5.760 8.100 14.040 23.940

37+ hafta 115 160 225 390 665

*Toplam fiyat / Yoğun sezon ek ücreti tümünde geçerlidir

Özel kurslar ve çevrimiçi dersler   Ders ücretleri         1 ders = 45 dakika
1-4 ders 55  5-9 ders 55  10+ ders 55

Sınavlara hazırlık kursları: TELC B1, B2 & C1 
Alpadia Freiburg'da düzenlenir.

Haftalık ders sayısı / ders 30 ders ÖNEMLİ BİLGİ

4 hafta 1.160 ¡ Sınav tarihinden 4 hafta önce yapılabilir

¡ Sınav ücreti dahil değildir.

Sınav – TELC Deutsch Alpadia Freiburg'da düzenlenir.  
Seviyeler, ücretler ve tarihler:  www.alpadia.com

Akademik Pathway programı 
Seviye:  Giriş seviyesi, kaydolduğunuzda yapılan çevrimiçi Alpadia testi ile belirlenir.

Paketler:  1. Ön değerlendirme süreci   Ücretsiz 
 2. Başvuru süreci*   750 
 3. Üniversiteye yerleşme   450

Dil seviyesi Süre U20 U25

A1 Başlangıç 46 hafta 5.830 7.720

A2  Temel 38 hafta 5.250 6.610

B1  Orta 30 hafta 4.250 5.290

B2  Orta üstü 22 hafta 3.520 4.150

C1  İleri 12 hafta 2.240 2.480

*Çalışma Başvurusu Vizesi gereken öğrenciler için zorunludur

Almanca dil öğrenimi + iş deneyimi/staj 
Gereksinimler:  B2 seviyesi/ 18 yaş üzeri / Maksimum süre: 3 ay

Ücret: Kurs (üstteki tabloya göre) + 550 € yerleştirme ücreti

Almanca dil öğrenimi + gönüllülük 

Gereksinimler:  B1 seviyesi / 18 yaş üzeri / Süre: 1 hafta ila 6 ay

Ücret: Kurs (üstteki tabloya göre) + 75 € yerleştirme ücreti

 

Konaklama   Haftalık ücret   Pazar’dan Cumartesi’ye

Aile yanı Öğrenci apartmanı Öğrenci yurdu

Süre
OK 
Tek 

YP 
Tek 

OK 
Çift

YP 
Çift

yemeksiz  
Tek 

yemeksiz  
Çift

yemeksiz  
Tek 

1 hafta 255 305 205 265 370 290 370

2-3 hafta 215 270 175 230 295 255 295

4-7 hafta 200 255 170 225 275 245 275

8+ hafta 190 245 165 215 250 225 250

Varışta ve/veya ayrılışta haftalık konaklama ücretinin %25'i oranında ekstra bir gece rezervasyonu mevcuttur. Yoğun 

sezon ek ücreti, ekstra gece için geçerli değildir.

Ek bilgiler

Fiyata dahil olanlar: Öğrenim ücreti, öğrenim materyali, çevrimiçi değerlendirme testi, Alpadia 

sertifikası, aktivite programı, öğrenci kartı, konaklama yerleşimi ve vergiler.

Yoğun sezon ek ücreti: Kurs ve konaklama ücretlerinde haftalık 30 € ek ücret ödenir.  

2022'de 19 Haziran Pazar ile 20 Ağustos Cumartesi arasındaki konaklamalar için
Pathway programına başvuranlar kurs ve konaklama ücretlerinde yoğun sezon ek ücretinden muaftır.

Ek Ücretler: Başvuru ücreti: € 75, Kurye ücreti: € 80, Haftalık kaza/sağlık sigortası ücreti: € 12-18, 

Belgelerin noter tasdiki: € 30 her kopya için, Aile yanı adres kaydı:: € 55, Erken/geç varışlar için 

anahtar teslim ücreti: € 25.

http://fal.cn/alpadiafreiburg
https://www.facebook.com/alpadialanguageschools/
https://www.instagram.com/alpadia_language_schools/?hl=en
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Genel Bilgiler

Hizmetlerimiz için sağladığımız fiyatların doğruluğu için her türlü çabayı göstersek de fiyatlar önceden haber verilmeksizin 

değiştirilebilir.

Transferlerimiz 45 dakikadan fazla bekleme süresi olmayan paylaşımlı transferlerdir.

2 veya 3 kişilik fiyat sadece birlikte ve aynı adresten rezervasyon yapan öğrenciler için geçerlidir.

CHF=İSVİÇRE FRANGI / €=EURO 

YETİŞKİN 
OKULU

TEK YÖN KİŞİ BAŞI FİYAT 1 KİŞİ 2 KİŞİ 3 KİŞİ

MONTRÖ
  Cenevre GVA /   Cenevre Tren istasyonu* 190 CHF 120 CHF 80 CHF

  Zürih ZRH /   Zürih Tren istasyonu* 650 CHF 450 CHF 320 CHF

LYON
  Lyon - LYS 115 € 84 € 72 €

  Lyon Tren istasyonu* 50 € 25 € 17 €

BERLİN
  Berlin Brandenburg BER 95 € 65 € 55 €

  Berlin Tren istasyonu* 80 € 50 € 45 €

FREIBURG

   EuroAirport Bâle/Mulhouse EAP/BSL/MUL 95 € 85 € 80 €

  Zürich ZRH 170 € 165 € 160 €

  Frankfurt FRA 225 € 220 € 215 €

  Freiburg Tren istasyonu* 30 € 15 € 10 €

* 3 veya daha fazla öğrenci için lütfen bagaj miktarını bize bildirin.

Konaklama Temizlik Ücreti ve Depozito Ödemeleri
TEMİZLİK ÜCRETİ Rezervasyon sırasında kişi başı olarak ücretlendirilir ve faturalandırılır. Temizlik ücretinin iadesi yoktur.

DEPOZİTO ÜCRETİ 
Aile yanı: ALPADIA, aile yanında konaklama için bir depozito ücreti talep etmez ancak bazen bazı aileler bunu doğrudan öğrenciden isteyebilir.

Apartman / Öğrenci yurdu / Stüdyo: Depozitonun, okula varılan 1. gün nakit olarak kişi başı ücretten ödenmesi gerekmektedir. Depozito ödemesi, 

öğrencinin ayrılmasından sonraki 21 iş günü içinde (herhangi bir hasara neden olmadığı sürece) tamamen iade edilir. (Banka havalesi ile iade edilebilir.)

ANAHTAR TESLİM ÜCRETİ Check-in Pazar günleri 10.00-18.00 saatleri arasında yapılmaktadır. Bu zaman diliminin dışındaki varışlar, erken/geç varış 

ücretine tabidir.

YETİŞKİN 
OKULU

KONAKLAMA SEÇENEKLERİ MİNİMUM YAŞ
TEMİZLİK 

ÜCRETİ
DEPOZİTO 

ÜCRETİ
ANAHTAR TESLİM 

ÜCRETİ

MONTRÖ

Aile yanı 16 yaş üzeri 0 CHF 50 CHF -

Les Alpes ve Riviera    

Studio du Lac Öğrenci Apartmanları
18 yaş üzeri 50 CHF 200 CHF -

Aigle Öğrenci Yurdu 16 yaş üzeri 50 CHF 200 CHF -

LYON

Aile yanı 16 yaş üzeri 0 € 50 € -

** Saxe Gambetta & St. Nicolas Yurt-otel 

*** Odalys Yurt-otel
18 yaş üzeri 0 € 150 € -

Tempo & Villeurbanne Öğrenci Apartmanı 18 yaş üzeri 40 € 150 € -

La Guillotiere Öğrenci Yurdu 18 yaş üzeri 70 € 450 € 25 €

Tempo Öğrenci Yurdu 18 yaş üzeri 70 € 450 € -

BERLIN

Aile yanı 16 yaş üzeri 0 € 50 € -

Student Apartment Akazienstrasse &  

Student Residence David Friedlander Haus
18 yaş üzeri 40 € 150 € 25 €

WG Mutfak kullanımlı aile yanı apartman 18 yaş üzeri 0 € 50 € -

FREIBURG

Aile yanı 16 yaş üzeri 0 € 50 € -

Erwinstrasse, Kronenstrasse & Laimacker 

Öğrenci Apartmanları
18 yaş üzeri 40 € 150 € -

Franz Rosenzweig Haus Öğrenci Yurdu 18 yaş üzeri 40 € 150 € € 25

Toplu Transferler
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1. Kayıt ve Onay

Alpadia S.A. (“Alpadia”) tarafından posta, e-posta veya telefon 
yoluyla alınan tüm rezervasyonlar ve çevrimiçi kayıtlar geçerli 
sayılacaktır. Katılımcı, başvuru formunu imzalayıp geri göndererek 
Alpadia ile bağlayıcı bir sözleşme imzalamayı kabul eder. 
Rezervasyon onayı (eğer rezerve edilen kurs mevcutsa) geçerli 
bir rezervasyonun alınmasını takip eden en fazla 5 iş günü içinde 
yapılacaktır. Bu rezervasyon onayı verildikten sonra, katılımcı ile 
Alpadia arasında, geçerli tüm göçmenlik gerekliliklerini karşılaması 
koşuluyla, bu hüküm ve koşullara dayalı yasal olarak bağlayıcı 
bir sözleşme oluşturulacaktır. Kayıtlı kişinin yetişkin olması 
durumunda, bu kişi Alpadia'nın sözleşmeli ortağı olacaktır. Kayıtlı 
kişinin yetişkin olmadığı durumlarda, ebeveyni/vasisi Alpadia'nın 
sözleşme ortağı olacaktır. Bu durumda ebeveyn/vasi sözleşmeyi 
imzalamalı ve doğru adres ve iletişim bilgilerini vermelidir. Bir 
dil kursuna sözleşmeli olarak kayıtlı olan kişi, aşağıda belirtilen 
şekilde “katılımcı” olacaktır. Sözleşmeyi imzalayan kişi (katılımcının 
kendisi veya kişinin reşit olmadığı durumlarda velisi/vasisi) aşağıda 
belirtildiği şekilde “sözleşme ortağı” olarak tanımlanacaktır.

2. Kayıt sırasında verilen bilgiler

Sözleşme ortağı, bir dil kursuna kayıt sırasında verilen bilgilerin 
doğru ve doğru olduğunu açıkça beyan eder. Herhangi bir yanlış 
bilgi veya eksiklik, kurstan derhal atılmaya neden olabilir (örneğin, 
“başlangıç" düzeyindeki bir kursa "yeni başlayanlar kursunun 
başlama tarihi dışında bir tarihte bir kursa başlayabilmek için 
dil becerilerini olduğundan fazla gösterirse”). Bu durumda kurs 
ücretinin tamamı veya bir kısmı iade edilmez. Kayıt sırasında, 
katılımcıların rezervasyonlarını onayladıktan sonra çevrimiçi 
olarak zorunlu bir dil sınavına girmeleri gerekmektedir. Alpadia, 
katılımcının zorunlu dil sınavına girmemesi durumunda 
rezervasyonu reddetme hakkını saklı tutar. Alpadia, katılımcının 
çevrimiçi yerleştirme sınavına girmemesi durumunda, bir 
katılımcının uygun yetenek düzeyinde bir sınıfa yerleştirileceğini 
garanti edemez

3. Başvuru ücretleri

Alpadia, her rezervasyon için şu başvuru ücretlerini tahsil 
edecektir: 110 CHF (İsviçre'deki rezervasyonlar için) veya 75€ 
(Fransa ve Almanya'daki rezervasyonlar için). Bu ücret iade 
edilmez. Geç kayıt durumunda (ilgili dil kursunun başlama 
tarihinden iki hafta veya daha kısa bir süre önce), katılımcılardan 
rezervasyonlarının hızlı işlenmesi için 40 CHF (İsviçre'deki 
rezervasyonlar için) veya 35 € (Fransa ve Almanya'daki 
rezervasyonlar için) değerinde ek ücret alınacaktır.

4. Kurs değişiklikleri

Katılımcı tarafından talep edilen herhangi bir değişiklik, aşağıda 
belirtilen ilgili bildirim süresince talep edilmelidir:
Kurs başlamadan önce yapılacak değişiklikler için minimum 
bildirim (ücret alınmaz)

Fransa ve Almanya 4 hafta önce bildirilmeli

İsviçre 4 hafta önce bildirilmeli

Kurs başlangıcından sonraki değişiklik (okul yeri, kurs tarihleri, 
konaklama veya kurs türü değişikliği) ücretleri için:

Bölge Ücret

Fransa ve Almanya 70 �

İsviçre 80 CHF

Alpadia herhangi bir değişiklik talebini yerine getirmekle yükümlü 
değildir. Kurs başlangıç tarihinden önce ücretlerin daha düşük 
olduğu bir yere geçilirse (veya kurs değiştirilirse) ücretlerdeki fark 
iade edilir. Kurs başlangıç tarihinden sonra değişiklik meydana 
gelirse, aradaki fark iade edilmez. Daha pahalı bir yer veya kursa 
geçiş yapılırsa, ücretlerdeki fark tahsil edilecektir. Tüm değişiklikler 
Alpadia'nın takdirine bağlıdır ve Müşteri Hizmetleri ekibinin onayını 
gerektirir. Kurs sürelerini uzatmaları durumunda katılımcılardan 
değişiklik ücreti alınmayacaktır, ancak geç kalan aile yanında 
konaklama uzatmaları yeniden yerleştirme ücreti gerektirebilir.

5. Ödeme koşulları

Ücretler, katılımcı/sözleşme ortağı tarafından rezervasyon onaylar 
onaylamaz aşağıdaki şekilde ödenecektir:

• İsviçre'deki rezervasyonlar için 110 CHF veya Fransa ve 
Almanya'daki rezervasyonlar için 75 € Başvuru Ücreti (dil 
kursunun maliyetine ek olarak) ve;

• iptal sigortası ve/veya sağlık sigortası priminin (bu poliçelerin 
katılımcı tarafından yaptırılması durumunda) ödenmesi

Kurs, konaklama ve ek faaliyetler için toplam ücretlerin bakiyesi, dil 
kursunun başlama tarihinden en az dört hafta önce ödenmelidir. 
Kayıt onayının ardından Alpadia tarafından sağlanan hesap 
bilgilerine ilgili tutar ulaşmadıkça, ne kurs ne de konaklama 
ödenmiş sayılacaktır 

Dil kursunun başlama tarihinden itibaren 2 hafta içinde yapılan 
bir rezervasyon durumunda, sözleşme ortağı kayıt sırasında tam 
tutarın ödenmesi gerektiğini kabul eder. 

Ücret ödemeleri, kredi kartıyla (yalnızca Visa ve MasterCard) 
SaferPay veya banka havalesi yoluyla çevrimiçi olarak yapılabilir. 
Nasıl ödeme yapılacağına dair detaylar rezervasyon sırasında 
verilecektir.

6. Ödeme periyodu

Alpadia tarafından onayda belirtilen ödeme sürelerine uyulmaması 
durumunda sözleşme ortağı sorumlu tutulacaktır. Bu gibi 
durumlarda Alpadia, katılımcının kursa girişini reddetme hakkını 
saklı tutar. Sözleşme ortağının sözleşme ortağına iletilen ödeme 
sürelerine uymamasından kaynaklanan hiçbir talep Alpadia 
tarafından kabul edilmeyecektir.

7. Ödeme belgesi

Katılımcılardan, dil kursunun başlangıcında veya öncesinde 
kurs ve konaklama için tam ücretin ödendiğine dair belgeli 
kanıt sunmaları istenebilir. Bunu yapmamak, hem kursa hem de 
konaklamaya girişin reddedileceği anlamına gelebilir. Geç kayıt 
durumunda, Alpadia varış öncesi belgeleri göndermeden önce 
kanıt isteyecektir.

8. İptal – standart politika

Aşağıdaki 9. maddedeki özel hükümler tarafından 
değiştirilmedikçe bu Standart İptal Politikası uygulanacaktır.

İptal Bildirimi Ücretler ve Geri Ödemeler

Rezervasyon
onay formunda
belirtilen varış
tarihinden 14
gün veya daha
önce sağlanan
yazılı iptal
bildirimi

Dil Okulları için:
Şunlar size iade edilecek:
Aşağıda belirtilen tutarlar düşüldükten sonraki 
öğrenim ve konaklama ücretinin %100'ü:
(a) Başvuru Ücreti (İsviçre'deki rezervasyonlar 
için 110 CHF veya Fransa ve Almanya'daki
rezervasyonlar için 75 �)
(b) İade edilmeyen herhangi Sigorta Ücreti
(c) İdare Ücreti (150 CHF veya 100 �)
(d) Kurye Ücreti (110 CHF veya 80 �)
(e) Banka Masrafları (50 CHF veya 40 �)
(f) Transfer Ücretleri

Üniversite Pathway Programları (UPP) için:
Şunlar size iade edilecek:
Aşağıda belirtilen tutarlar düşüldükten sonraki 
öğrenim ve konaklama ücretinin %100'ü:
(a) Başvuru Ücreti ( 750 CHF/�) 
(b) Üniversite Yerleştirme Ücreti (450 CHF/�) 
(c) İade edilmeyen herhangi Sigorta Ücreti
(d) İdare Ücreti (150 CHF veya 100 �)
(e) Kurye Ücreti (110 CHF veya 80 �)
(f) Banka Masrafları (50 CHF veya 40 �)
(g) Transfer Ücretleri

Rezervasyon
onay formunda
belirtilen varış
tarihinden
14 günden
daha kısa bir
süre önce
sağlanan yazılı
iptal bildirimi
(gelmeme
durumu dahil)

Dil Okulları için:
Şunlar size iade edilecek:
Aşağıda belirtilen tutarlar düşüldükten sonraki 
öğrenim ve konaklama ücreti:
(a) Öğrenim ücreti kesintisi (İsviçre'deki 
rezervasyonlar için 175 CHF veya Fransa ve 
Almanya'daki rezervasyonlar için 150 �)
(b) 1 haftalık konaklama ücreti
(c) Başvuru Ücreti (İsviçre'deki rezervasyonlar 
için 110 CHF veya Fransa ve Almanya'daki
rezervasyonlar için 75 �)
(d) İade edilmeyen herhangi Sigorta Ücreti
(e) İdare Ücreti (150 CHF veya 100 �)
(f) Kurye Ücreti (110 CHF veya 80 �)
(g) Banka Masrafları (50 CHF veya 40 �)
(h) Transfer Ücretleri

Üniversite Pathway Programları (UPP) için:
Şunlar size iade edilecek:
Aşağıda belirtilen tutarlar düşüldükten sonraki 
öğrenim ve konaklama ücretinin %100'ü:
(a) Başvuru Ücreti (750 CHF/�) 
(b) Üniversite Yerleştirme Ücreti (450 CHF/�) 
(c) İade edilmeyen herhangi Sigorta Ücreti
(d) İdare Ücreti (150 CHF veya 100 �)
(e) Kurye Ücreti (110 CHF veya 80 �)
(f) Banka Masrafları (50 CHF veya 40 �)
(g) Transfer Ücretleri

Vize reddinin 
yazılı olarak 
bildirilmesi ve 
destekleyici 
belgelerin 
alınması 
üzerine

Dil Okulları için:
Bir katılımcının vizesinin reddedilmesi ve İsviçre/ 
Almanya/Fransız Büyükelçiliği (geçerli olan için) 
tarafından düzenlenen red belgesinin orijinalinin 
bir kopyasının verilmesi durumunda, Alpadia, 
aşağıda belirtilenler hariç, ödenen tutarın 
tamamını geri ödemeyi taahhüt eder:
(a)  İdare Ücreti (İsviçre'deki rezervasyonlar 
için 150 CHF veya Fransa ve Almanya'daki 
rezervasyonlar için 100 �)
(b) Banka Masrafları (İsviçre'deki rezervasyonlar 
için 50 CHF veya Fransa ve Almanya'daki 
rezervasyonlar için 40 �)
(c) Kurye Ücreti (İsviçre'deki rezervasyonlar 
için 110 CHF veya Fransa ve Almanya'daki 
rezervasyonlar için 80 �)

Üniversite Pathway Programları (UPP) için:
Bir katılımcının vizesinin reddedilmesi ve İsviçre/ 
Almanya/Fransız Büyükelçiliği (geçerli olan için) 
tarafından düzenlenen red belgesinin orijinalinin 
bir kopyasının verilmesi durumunda, Alpadia, 
aşağıda belirtilenler hariç, ödenen tutarın 
tamamını geri ödemeyi taahhüt eder:
(a) Başvuru Ücreti (750 CHF/�) 
(b) Tanıma ve vize süreci (1290 �)

Sözleşme ortağı tarafından iptal durumunda ödenecek tutarlar, 
iptal faturasının alınmasından itibaren en geç 10 gün içinde 
ödenmelidir

Tüm geri ödemeler, asıl ödemeyi yapanın banka hesabına veya 
kredi kartına ödenmelidir ve başka bir kişiye ödenemez.

9. İptal - Mesafeli Satış Düzenlemeleri

‘Mesafeli Sözleşme', Tüketici Sözleşmeleri (Bilgi, İptal ve Ek 

Ücretler) 2013 Yönetmeliğinde (zaman zaman değiştirildiği 
şekliyle) tanımlandığı şekilde bir mesafeli sözleşme veya bina dışı 
sözleşme anlamına gelir. 

Bir Mesafeli Sözleşme olması durumunda, AB vatandaşı olan 
katılımcılar, katılımcı/sözleşme ortağı, Alpadia tarafından 
rezervasyon onayının verildiği günden başlayan on dört (14) 
takvim günü içinde iptal bildiriminde bulunursa bu Hüküm ve 
Koşulların 1. paragrafı uyarınca oluşturulan yasal olarak bağlayıcı 
sözleşmeyi iptal etme hakkına sahip olacaktır

• Bir katılımcı, bu on dört (14) günlük süre içinde iptal hakkını 
kullanırsa, katılımcı tarafından halihazırda ödenmiş olan 
tüm tutarlar, Alpadia tarafından halihazırda gerçekleştirilen 
hizmetler için alınan ücretler düşüldükten sonra tam olarak 
iade edilecektir.

• Katılımcı, on dört (14) günlük süre içinde Alpadia ile çalışmaya 
başlamışsa, üstlenilen çalışma süresi için Alpadia tarafından 
hesaplanan makul bir ücreti ödemelidir.

• AB mesafeli sözleşme şartları kapsamında iptal hakkını 
kullanmak için, katılımcının bu sözleşmeyi iptal etme kararını 
Alpadia'ya e-posta ile bildirmesi gerekir: 
bookings@alpadia.com. 

10. İptal sigortası

Alpadia, sözleşme ortaklarının bir iptal sigortası poliçesi 
yaptırmalarını önerir. Katılımcının, iptal sigortası yaptırıp kursunu 
iptal etmesi durumunda, sigortacısını bilgilendirmekle yükümlüdür. 
Bir iptal sigortası poliçesi hiçbir koşulda Alpadia'yı bir kursun geri 
ödenmemesinden sorumlu kılmaz. Alpadia, belirli kurslar için iptal 
sigortası sunar, ayrıntılar istek üzerine sağlanır.

11. Sonlandırma

‘Sonlandırma', ilk kurs başladıktan sonra, kursun veya rezerve 
edilen kursların tamamını veya bir kısmını durdurmak, bırakmak 
veya uzatmalar da dahil olmak üzere haftalık derslerde azalma 
anlamına gelir. 

Tamamlanan hafta sayısı belirlenirken, öğrencinin planlanan hafta 
içinde en az bir gün hazır bulunması koşuluyla, kısmi bir hafta tam 
bir hafta olarak sayılacaktır. Kullanılmış haftalarda indirimli öğrenim 
ve konaklama paketleri, herhangi bir geri ödeme hesaplandığında 
tam broşür haftalık fiyatı üzerinden ücretlendirilecektir. 

Herhangi bir durumda, ek hizmet ücretleri (ör. havaalanı 
transferleri, kurye ücretleri, başvuru ücretleri, sağlık sigortası, 
program ek ücreti vb.) iade edilmez ve Müşteri Hizmetleri ekibine 
yazılı fesih bildirimi yapılmalıdır. Programını sonlandıran öğrenciler 
Alpadia sertifikası almaya hak kazanamayabilir ve Alpadia 
konaklama yerlerinde kalmalarına izin verilmeyecektir.

Öğrenim ücreti 
Ayrılmak isteyen öğrencilerin 4 hafta önceden Öğrenci Destek 
Yöneticisine yazılı bildirimde bulunmaları gerekmektedir. Öğrenim 
ücreti iadesi yapılmayacaktır. Öğrenim ücretleri diğer öğrencilere 
devredilemez.

Konaklama
Öğrencilerin konaklama sözleşmelerini feshetmeleri için en 
az 4 hafta önceden Öğrenci Destek Servisi'ne yazılı bildirimde 
bulunmaları gerekmektedir. Öğrenci, bazı pansiyonların ve 
dairelerin daha önceden bildirim gerektirdiğini ve daha yüksek 
bir iptal ücreti talep edebileceğini kabul eder (böyle bir durumda 
öğrenciye bilgi verilecektir). 

Kullanılmayan konaklama ücreti, geçerli 4 haftalık ihbar süresi ve 
geçerli değişiklik ücreti düşülerek iade edilecektir. Geri ödemeler, 
uzatma süreleri de dahil olmak üzere rezerve edilen toplam 
konaklama haftalarına göre hesaplanacaktır. İndirimli konaklama 
paketlerinin kullanıldığı haftalar, herhangi bir geri ödeme 
hesaplandığında broşürde belirtilmiş tam haftalık fiyat üzerinden 
ücretlendirilecektir. 

Bazı konaklama seçeneklerinde, minimum ihbar süresi de dahil 
olmak üzere, rezervasyon iptali ile ilgili ek hüküm ve koşullar 
olabilir; bunlar herhangi bir geri ödeme hesaplamasına dahil 
edilecektir. 

Tüm geri ödemeler, asıl ödemeyi yapanın banka hesabına veya 
kredi kartına ödenmelidir ve başka bir kişiye ödenemez.

12. Pasaportlar ve vizeler

Katılımcı, güvenlik düzenlemelerine, vize alım düzenlemelerine 
ve İsviçre/Almanya/Fransa'ya (hangisinde geçerli ise) girmek 
ve orada kalmak için gerekli sağlık düzenlemelerine uymaktan 
sorumlu olacaktır. Alpadia, bir katılımcıya verilen İsviçre/
Almanya/Fransa'ya girme veya burada kalma reddinden hiçbir 
koşulda sorumlu tutulamaz. Güvenlik, sağlık ve vize alma ile 
ilgili düzenlemelere ilişkin bilgiler, katılımcının kendi ülkesindeki 
İsviçre/Almanya/Fransa Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan 
alınabilir. Bir katılımcının kendi hatası veya davranışı nedeniyle 
İsviçre/Almanya/Fransa'ya girmesine veya burada kalmasına 
izin verilmemesi durumunda, tamamen veya kısmen bir geri 
ödeme yapılmayacaktır. Alpadia, dil kursunun tüm masraflarını 
katılımcıdan/sözleşme ortağından aldıktan sonra vize başvurusuna 
yardımcı olması için katılımcıya bir davet mektubu sağlayacaktır.

13. Kaza ve sağlık sigortası 

Her katılımcı, kalış süresi boyunca kalmayı planladığı ülke için 
geçerli olan kaza ve sağlık sigortası yaptırmaktan tek başına 
sorumlu olacaktır. Bu sigorta, bir katılımcının Alpadia'daki 
eğitimi sırasında zorunludur ve Alpadia veya diğer sigorta 
sağlayıcıları aracılığıyla satın alınabilir. Herhangi bir katılımcının 

Hüküm ve koşullar İSVİÇRE, FRANSA VE ALMANYA

kayıt sırasında böyle bir teminatı olmaması durumunda, talep 
edilmesi halinde Alpadia'dan bu riskleri kapsayan uygun bir 
sigorta poliçesi satın alınabilir.

14. Katılımcılardan kaynaklanan hasarlar ve hukuki 
sorumluluk

Alpadia'ya gelmeden önce, her katılımcı, kaldıkları süre boyunca 
neden olabilecekleri herhangi bir kayıp/hasarı karşılamak için 
bir sigorta poliçesi yaptırmalıdır. Her halükarda ve bir katılımcı 
bu sigortayı yaptırmayı uygun görmese bile, katılımcı ve/veya 
sözleşme ortağı Alpadia'nın, ticari ortaklarının ve bu tür kayıplar, 
masraflar veya iddialar Alpadia'nın herhangi bir eylemi veya 
ihmalinden kaynaklanmadıkça, katılımcının davranışlarından 
kaynaklanan diğer üçüncü şahısların uğradığı veya uğradığı 
zararlardan, masraflardan ve taleplerden sorumlu olacaktır.

15. Katılımcıların yükümlülükleri

Katılımcıların kursa katılmaları ve zamanında gelmeleri 
gerekmektedir. Katılımcılar yetenek seviyelerine uygun bir kurs 
seçmekten sorumludurlar. Kursa katılmama veya düzensiz katılım 
veya bireysel bir katılımcının davranışından kaynaklanan derslerde 
herhangi bir aksama, Alpadia'ya katılımcıyı ihraç etme hakkı 
verecektir. Aynı yaptırım, Alpadia tarafından sunulan konaklama 
yerindeki uygunsuz davranışlar için de geçerli olabilir. Alpadia, 
kaçırılan kursun veya konaklamanın herhangi bir kısmı için veya 
bir katılımcının ihraç edilmesinden kaynaklanan herhangi bir ek 
seyahat masrafını iade etmeyecek veya tazminat ödemeyecektir.

16. Konaklama: Varışlar ve ayrılışlar 

Tüm konaklamalar, aksi belirtilmedikçe, kurs başlangıç tarihinden 
önceki Pazar gününden kurs bitiş tarihinden sonraki Cumartesi 
sabahına kadar rezerve edilir. Kısmi bir hafta, 1 haftalık konaklama 
olarak sayılabilir. Konaklama sağlayıcısı ile özel düzenlemeler 
yapılmadığı veya rezervasyon onayınızda alternatif bir giriş/çıkış 
saati belirtilmediği sürece, seçtiğiniz konaklama biriminin giriş ve 
çıkış saatleri bilgi formunda yer alır. 22:30 – 06:00 saatleri arasında 
gelen öğrencilerden konaklama yerine geç/erken varış nedeniyle 
ilk gecelerinde bir otelde alternatif konaklama rezervasyonu 
yapmaları veya fazladan bir gecelik konaklama ücreti ödemeleri 
istenebilir. Varışta (Cumartesi varışları için) ve/veya ayrılışta (Pazar 
ayrılışları için) fazladan bir gece rezervasyonu yapmak isteyen 
öğrenciler, bunu seçtikleri konaklama için haftalık konaklama 
ücretinin %25'i oranında yapabilirler

17. Derslerin süresi

Aksi belirtilmedikçe tüm dil dersleri 45 dakikadır. Kurslar 
pazartesiden cumaya kadar sürer ve dersler sabah veya öğleden 
sonra planlanır. Alpadia belirli bir zaman çizelgesini garanti 
edemez.

18. İkame politikası

Online seviye tespit sınavına girdikten sonra, bir katılımcının, 
rezervasyonu yapılan kursa uygun olmayan bir seviyede olduğu 
tespit edilirse okul, katılımcıyı daha az dersi ve farklı müfredatı 
olan ve farklı bir sınıfa sahip olabilecek uygun bir seviye sınıfına 
yerleştirme hakkını saklı tutar. Sunulan herhangi bir kursu takip 
etme becerisine sahip olmayan katılımcıların Alpadia ile olan 
eğitimlerini sonlandırmaları gerekebilir. Yetersiz talep nedeniyle 
kursları kısa sürede iptal etme hakkımız da saklıdır

19. Kurs değişiklikleri

Alpadia, konaklama seçeneklerini, kurs tarihlerini, kurs müfredatını, 
eğitmenleri, yerleri ve kursları dilediği zaman kendi takdirine 
bağlı olarak değiştirme hakkına sahiptir. Ancak, ilk kursun 
başlamasından önce kursun yeniden planlanması ve yeni tarihin 
katılımcı için kabul edilemez olması durumunda, tüm ücretler iade 
edilecektir.

20. Ücretler

Alpadia, vergi artışları, hükümet eylemleri veya Alpadia'nın makul 
kontrolü dışındaki herhangi bir olay, durum veya işin faaliyetlerini 
etkileyebilecek koşullar nedeniyle fiyatları değiştirebilir. Fiyatlar 
2022 yılında başlayan kurslar için geçerlidir.

21. Öğrenim materyalleri

Tüm öğrenim materyalleri, kurs süresince katılımcılara 
sunulacaktır ve eğitim ücretine dahildir.

22. Geç kalışlar

Ders akışını rahatsız etmemek için 15 dakikadan fazla geç 
kalan katılımcının derse girmeden önce molayı beklemesi 
gerekmektedir.

23. Kaçırılan yemekler ve dersler

Resmi tatiller, sınavlar, geziler, stajlar (varsa), ilk gün oryantasyonu 
veya normal programın dışında kalan diğer yükümlülükler 
nedeniyle kaçırılan yemekler veya dersler için geri ödeme veya 
ikame yapılmayacaktır.

24.Eksik katılım

Dil kursunu oluşturan derslerin tamamına katılmayan hiçbir 
katılımcı, kaçırdığı dersler için herhangi bir geri ödeme alma 
hakkına sahip olmayacaktır. Katılımcılar, derslerin en az %80'ine 
katılmadıkları takdirde kursu tamamlama sertifikalarını almaya hak 
kazanamayacaklardır.

25. Şikâyetler

İhtiyacınız olan hizmet düzeyini aldığınızdan emin olmak için 
çok çalışıyoruz. Ancak, aldığınız hizmet seviyesinden tamamen 
memnun olmadığınız zamanlar olabilir. Alpadia'daki tüm 

personel, herhangi bir endişeniz varsa konuşmanız için hazırdır 
ve sorularınızı 24 saat içinde yanıtlayacağımıza söz veriyoruz. 
Verdiğimiz hizmetten memnun değilseniz soruna çözüm aramak 
için lütfen aşağıda listelenen adımları izleyin.

Birinci Adım
Öğretim hakkındaki şikayetler: Sınıfınız veya öğreniminiz 
hakkında endişeleriniz varsa lütfen önce öğretmeninizle konuşun. 
Öğretmeninizle konuştuktan sonra hâlâ mutsuzsanız lütfen 
Program Direktörü ile konuşun. 
Konaklama hakkındaki şikayetler: Sağladığımız konaklama 
hizmetiyle ilgili endişeleriniz varsa lütfen Öğrenci Destek Müdürü 
ile görüşün. 
İdare hakkındaki şikayetler: Kursunuzun uygulanma şeklinden 
memnun değilseniz (örn. ödemeler, tarihler) o zaman lütfen 
Müşteri Hizmetleri Müdürü ile konuşun. 

İkinci Adım
Bu personeller tarafından verilen yanıttan memnun değilseniz, 
lütfen endişelerinizi Merkez Müdürüne iletin. 

Son Adım
Yanıtlarımızdan hâlâ memnun değilseniz, şikayetinizi okulu 
akredite eden profesyonel kuruluşa iletmek isteyebilirsiniz. İletişim 
bilgileri aşağıdadır:

Emsal
29/30 Fitzroy Square,
London, W1T 6LQ,
United Kingdom 

26. Fiyatları, tarihleri veya hizmetleri etkileyen değişiklikler

Katılımcı kayıt onayını alana kadar Alpadia internet, broşür veya 
diğer iletişim araçlarında yayınlanan dil kurslarının tarihlerini 
ve fiyatlarını dilediği zaman değiştirebilir. Alpadia ve katılımcı 
arasında kayıt onaylandıktan sonra, Alpadia, değişikliklerin küçük, 
kaçınılmaz olması ve katılımcıya sağlanacak öğretim hizmetlerini 
hiçbir şekilde olumsuz etkilememesi koşuluyla hizmet programını 
değiştirebilir. Alpadia tarafından sağlanan “ana” hizmetlerin 
büyük değişikliklerden etkilenmesi durumunda, Alpadia bunu 
sağlayabilecek durumdaysa katılımcılar aynı değerde farklı bir 
kursa katılmak için geri çekilebilir veya başvuruda bulunabilirler. 
Alpadia, katılımcıları herhangi bir değişiklik hakkında derhal 
bilgilendirmeli ve katılımcılar, bu maddede belirtilen haklarını 
kullanma niyetlerini bu tür bir bildirimi aldıktan sonra mümkün 
olan en kısa sürede Alpadia'ya bildirmelidir.

27. Minimum katılımcı sayısı

Bir dil kursu için gereken minimum katılımcı sayısına (bir grup 
kursu için 6 kişi) ulaşılamaması durumunda Alpadia, kursun 
başlama tarihinden en az bir hafta önce katılımcıyı ve sözleşme 
ortağını bilgilendirecektir. Alpadia alternatif bir kurs sağlayamazsa, 
Alpadia katılımcı/sözleşme ortağı tarafından bugüne kadar 
ödenen tüm ücretleri geri ödemeyi taahhüt edecektir. Alpadia 
hiçbir koşulda herhangi bir rahatsızlık veya zaman kaybı için 
tazminat ödemeyecektir. Kurslardan hiçbirinin katılımcının yetenek 
düzeyine uygun olmaması durumunda, Alpadia grup kursunu özel 
dersle değiştirme ve ders sayısını buna göre değiştirme hakkını 
saklı tutar. Özel ders saatlerinin sayısı, katılımcının ödediği miktara 
ve katılımcı sayısına bağlı olacaktır.

28. Aktiviteler

Alpadia ve organizasyonunun kontrolü dışındaki hava koşullarına 
veya diğer koşullara bağlı olarak, Alpadia her okulda mevcut olan 
bir veya daha fazla programlı etkinliği iptal etme hakkını saklı tutar. 
Bu durumda Alpadia, iptal edilen faaliyetleri uygun bir alternatif 
faaliyetle değiştirmeyi taahhüt eder.

29. Resmi tatiller

Sözleşme ortağı, okulların genellikle bulunan bölgenin resmi 
tatillerinde kapalı olduğunu kabul eder ve bunun Alpadia'ya 
kaçırılan dersler için veya başka bir şekilde tazminat talebinde 
bulunulmasına yol açmayacağını kabul eder.

30. Mücbir sebep:

Alpadia, bu hüküm ve koşulları ihlal etmeyecek veya bu tür bir 
gecikme veya başarısızlığın makul kontrolü dışındaki olaylar, 
koşullar veya nedenlerden kaynaklanması durumunda, bu 
sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinin herhangi birini yerine 
getirmede gecikme veya yerine getirmeme konusunda yükümlü 
olmayacaktır. Bu sebepler yangın; doğal afet; hükümet eylemleri; 
tedarikçilerin veya taşeronların başarısızlığı; iş anlaşmazlıkları veya 
sivil huzursuzluk; her türlü suç, terör veya terör tehdidi; pandemiler 
ve diğer halk sağlığı acil durumları; herhangi bir üçüncü şahıs 
tarafından herhangi bir ihmalkar veya kasıtlı eylem veya eylemde 
bulunmama; veya Alpadia'nın doğrudan kontrolü dışındaki 
herhangi bir nedeni (her biri “Mücbir Sebep”) içerir ve bunlarla 
sınırlı değildir.

Bir Mücbir Sebep olayı sonucunda Alpadia tarafından herhangi bir 
kursun iptal edilmesi durumunda:

• Alpadia, hizmetlerin kısmen sağlandığı durumlarda ödenen 
ücretlerin orantılı bir miktarını alıkoyma hakkına sahiptir. 
Alıkonulan herhangi bir ücret, sağlanan hizmetlerle orantılı 
olacaktır;

• Alpadia, mağdur olduğu geri alınamayan ücretleri, örneğin 
iptal ücretleri veya benzeri herhangi bir geri ödeme tutarından 
düşme hakkına sahip olacaktır;

• Alpadia, iptal edilen kursa çevrimiçi ve sanal alternatifler 

dahil olmak üzere bir yedek kurs sağlama hakkına sahip 
olacaktır; ve

• Konaklama, transfer veya sigorta dahil ancak bunlarla sınırlı 
olmamak üzere, katılımcı adına Alpadia tarafından satın 
alınan herhangi bir üçüncü taraf hizmeti, ilgili sağlayıcının 
şartlarına tabi olmaya devam edecek ve Alpadia, bu tür 
üçüncü taraf hizmetlerinden veya herhangi bir eylem veya bu 
tür üçüncü şahısların ihmalinden sorumlu olmayacaktır.

31. Yükümlülük

Yasaların izin verdiği ölçüde, Alpadia'nın, grup şirketlerinin, 
müdürlerinin, memurlarının, çalışanlarının, iştiraklerinin, 
acentelerinin ve ortaklarının ihmal, sözleşme ihlali veya başka bir 
şekilde doğan kayıplara ilişkin sorumluluğu her koşulda Alpadia'ya 
belirli bir dil kursu için ödenen tutarın tamamı ile sınırlandırılacaktır. 
Bu tür şirketler ve kişiler hiçbir koşulda dolaylı veya sonuç olarak 
ortaya çıkan kayıp veya zararlardan sorumlu olmayacaktır. 
Alpadia hiçbir koşulda hastalık, kaza veya Alpadia tarafından 
atanan herhangi bir temsilci tarafından sağlanan yetersiz 
hizmetten kaynaklanan rahatsızlıktan kaynaklanan herhangi bir 
kayıptan sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Alpadia'nın ağır ihmalinden 
kaynaklanmadıkça, herhangi bir değerli eşya, kişisel eşya, para 
veya diğer mülklerin kaybından Alpadia sorumlu olmayacaktır.

32. Emniyet ve güvenlik

Alpadia, katılımcıların esenliğini, güvenliğini ve sağlığını sağlamak 
için gereken tüm makul önlemleri almaya yetkilidir. Alpadia 
ayrıca gerekli olması halinde bir katılımcıya uygun tıbbi bakımı 
sağlamak için gerekli tüm önlemleri alma hakkına sahiptir. Bu tür 
tıbbi müdahalelerden kaynaklanan tüm masraflar, katılımcı veya 
reşit değillerse ebeveynleri/ vasileri tarafından karşılanacaktır. 
Reşit olmayanlar için katılımcının ebeveyni veya vasisi tarafından 
imzalanmış yazılı bir izin/yetkilendirme gerekecektir.

33. Kişisel verilerin korunması

Gizliliğiniz bizim için önemlidir. Kişisel verilerinizi nasıl işlediğimiz 
hakkında sizi bilgilendiren gizlilik politikamızı okumanız önemlidir. 
Buna aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz: 
https://www.alpadia.com/en/privacy.htm. 

34. Promosyon malzemesi

Katılımcı (veya ebeveynleri/vasisi), katılımcının fotoğraflarının, 
videolarının, sanat eserlerinin veya diğer eserlerinin yanı sıra 
kayıtlı veya yazılı referanslarının ve katılımcının başarılarına ilişkin 
ayrıntıların dünya çapında Alpadia SA'nın basılı ve çevrimiçi 
pazarlama materyalleri ve herhangi bir sosyal medya ağı dahil 
olmak üzere promosyon amaçlı olarak başka bir onay veya bildirim 
olmaksızın Alpadia SA veya üçüncü bir tarafça kullanılabileceğini 
kabul eder. Katılımcılar, Alpadia S.A. ile dil kursları sırasında 
fotoğraflanabilir ve/veya filme alınabilir ve bu materyalin Alpadia 
S.A.'nın dünya çapında hem basılı hem de çevrimiçi tanıtım 
amacıyla kullanılmasını kabul ederler. Katılımcı veya ebeveyni 
veya vasisi, Alpadia S.A.'ya, katılımcının resimlerini, videolarını 
ve referanslarını yalnızca yukarıda belirtilen tanıtım amaçlarıyla 
uluslararası sınırların ötesine depolaması veya aktarması için izin 
vermeyi kabul eder. Bu hüküm ve koşullar, yalnızca katılımcı veya 
ebeveyni veya vasisi, kayıttan sonra herhangi bir zamanda yazılı 
olarak onayını özellikle geri çekerse geçerli olmayacaktır.

35. Geçerli yasa ve yargı yetkisi

Alpadia ile katılımcı ve/veya sözleşme ortağı arasındaki sözleşme 
ilişkisine münhasıran İsviçre hukuku uygulanacaktır. Yargı yetkisi, 
İsviçre'nin Montrö mahkemelerine ait olacaktır.

36. Genel

Kaplan şirketler grubunun bir üyesi olarak Alpadia, yaptırım 
uygulanan taraflar ve ülkelerle iş yapma konusunda çeşitli yargı 
mercilerinin koyduğu yasalara tabidir. Amerika Birleşik Devletleri, 
Birleşik Krallık, İsviçre ve Avrupa Birliği tarafından dayatılanlar 
da dahil olmak üzere geçerli yaptırım kısıtlamalarına tam olarak 
uymak politikamızdır. Yaptırım uygulanan bir ülkeyle bağlantısı 
olan kişilerle işlem yapmamız yasaklanmasa da, işlemin hiçbir 
bölümünün, fon ve bu fonu sağlayan kişilerin kaynağının 
doğrulanması da dahil olmak üzere bir dizi öngörülen uyumluluk 
kontrolü kapsamında herhangi bir para veya hizmetin işlem 
görmesinden önce ABD yaptırım yasalarını ihlal etmeyeceğinden 
emin olmamız gerekir.

Hüküm ve koşullar İSVİÇRE, FRANSA VE ALMANYA

mailto:bookings%40alpadia.com.%20%20?subject=
https://www.alpadia.com/en/privacy.htm


Nasıl kayıt olunurNasıl kayıt olunur
1  Rezervasyon yapmak istediğiniz dil programının tarihlerini 

seçin

7 Online yerleştirme testi

Çevrimiçi yerleştirme testinin varıştan 4 hafta önce yapılması gerekmektedir. Erişim bağlantısı, rezervasyon onay 

e-postanızda size gönderilmiş olacak.

2 Sigorta

Hüküm ve koşullarımızın “sigorta” maddelerini dikkatlice okuduğunuzdan emin olun. Alpadia'ya kaydınız sırasında 

bir iptal sigortası yaptırabilirsiniz. Bizimle dil eğitim programına kayıt yaptıran öğrencilerimizin İsviçre, Fransa, 

Almanya ve/veya İngiltere'de geçerli olan sağlık ve kaza sigortalarına sahip olmaları gerekmektedir.

4 Rezervasyon

Eğitim danışmanınız öncelikle seçtiğiniz tarihlerin konaklamanız için uygun olduğundan emin olacak ve herhangi 

bir değişiklik olması durumunda sizinle iletişime geçecektir. Sonrasında 48 saat içinde rezervasyonunuzu 

onaylayacağız. Rezervasyonunuzun onayıyla birlikte bir hoş geldin mektubu ve dil gezisi, seçilen program, varış ve 

ayrılış ile ilgili gereksinimler ve ulaşım yönteminin ayrıntılarını içeren bir fatura göndereceğiz.

5 Ödeme

Rezervasyon onayından sonra 5 gün içinde başvuru ücreti + yaptırılan sigorta(lar) tutarında bir ödeme yapılması 

gerekir. Kalan ödeme, vize başvurusu yapmanız gerekmiyorsa kamp başlangıç tarihinizden 4 hafta önce 

ödenecektir. Diğer durumda, konsolosluktaki vize randevunuzdan önce kalan ödemeyi yapmanız gerekmektedir.

8 Varış öncesi bilgiler

 Programın başlamasından en az 2 hafta önce ekibimiz size kurs, konaklama ve varışınızla ilgili her şey hakkında 

kesin ve gerekli tüm bilgileri gönderecektir.

6 Vize başvurusu (gerekir ise)

Vize başvurusunda bulunmak için Alpadia'dan resmi bir davet mektubuna ihtiyacınız varsa ödemenizi aldıktan sonra 

ülkenizdeki İsviçre, Fransız, Alman veya İngiliz büyükelçiliğine göndermek üzere bu mektubu hazırlayacağız. Lütfen 

böyle bir mektuba ihtiyacınız olup olmadığını bildirin.

3 Kayıt

Başvuru formunun ilgili tüm bölümlerini doldurun ve bunu bookings@alpadia.com adresine veya 

eğitim danışmanınıza gönderin.

Yerel acenteniz aracılığıyla rezervasyon

Okulumuz size bir acente tarafından tavsiye edilmişse lütfen kayıt formunuzu diğer tüm formaliteleri sizin için halledecek olan yerel acenteye 

teslim ediniz. Acente, kaydınızı bize iletecek ve sonrasında oluşabilecek tüm sorularınızı yanıtlayacaktır.

9 Alpadia'ya hoş geldiniz!

Alpadia'daki yolculuğunuz burada başlıyor!

4746

Pernille, Danimarka  

Ammy, Peru  

Lorenzo, Brezilya  

Soukaina, Fransa  

Yuki, Japonya  

Alpadia tarafından sunulan öğretim hızlıca utangaçlığımı 

yenmemi ve dil engelini yıkmamı sağladı. Böylece Montrö'deki 

dil öğrenme deneyimimden tam verimli olarak yararlanabildim.

Linda, Rusya Iryna, Ukrayna  

Mario Andres, Meksika  

Ana-Paula, Ekvador  

LIN, Tayvan  

Guilia, İspanya  

Carlos, Kolombiya 

Lyon'da Fransız bir ailenin 

yanında konakladım. Dünyanın 

farklı ülkelerinden üç öğrenci 

daha vardı. Hep birlikte yemek 

yerken sofrada vakit geçirmek 

oldukça eğlenceliydi.

Doğan, Türkiye  ★

Tobias, Almanya  

Berlin harika bir şehir! Leziz yemekler var.  Dil okulu çok iyi organize 

edilmiş ve dersler Almanca öğrenmeniz için motivasyon veriyor, 

dersler çok net bir şekilde işleniyor. Alpadia dil okulu kesinlikle harika!

Giordano, İtalya  

Alpadia Freiburg'da harika bir 

atmosfer var. Konaklama yerleri 

sakin ve şehir merkezine yakın bir 

bölgede yer alıyor. Dil kursunu çok 

sevdim. Üç ayın ardından artık daha 

uzun kalmak istediğimi rahatlıkla 

söyleyebilirim.

İsmet, İsviçre 

Görsel telifleri: Tony Kunz, Andreas Riedel, Wayne Matthews-Stroud, Eric Marin, Maude Rion, Alpadia ekibi. 
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ALPADIA 
Montrö

ALPADIA 
Freiburg

ALPADIA 
Lyon

Merkezi İsviçre'nin Montrö şehrinde bulunan lider bir dil eğitim 
kurumuyuz 

Kaplan International Languages'ın Alpadia Dil Okulları, 16 yaş ve üstü 

öğrenciler için İsviçre, Almanya ve Fransa'da yıl boyunca Fransızca ve 

Almanca kursları ile İsviçre, Almanya, Fransa ve İngiltere'de çocuklar ve 

gençler için İngilizce, Fransızca ve Almanca dil kampları sunar. İlk olarak 

1996 yılında kurulan ve şimdi her zamankinden de büyük olan misyonumuz, 

yoğun pratik yoluyla dil gelişimini teşvik etmek ve öğrencilerimizin ufuklarını 

genişleterek geleceklerine ilham vermektir.
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