
AKIN DİL EĞİTİM MERKEZİ

Eğitim Kurumu
Senkron/
Asenkron 
Program

Fiyat/ 
Teklif 

Geçerlilik 
Süresi

YDS/
Genel 

İngilizce

Demo Adres 
Bilgisi 

Eğitim Kaynak, 
Materyal

Ücret/Taksitlendirme 
Durumu Cayma Hakkı

Eğitim Merkezi 
Online Birim 

İletişim Bilgisi 

1.Derece 
Yakınlarının 
Faydalanma 

Durumu

Diğer Hususlar

Hem senkron 
hem de 

asenkron 
eğitimlerimiz 

mevcuttur.

1 YIL
YDS/

YÖKDİL/
IELTS

www.yds.net

Eğitim kaynak/
materyalleri 
dönemsel 

olarak değişiklik 
gösterebilmektedir.                                                                                                                              

www.yds.net 
sayfamızdan veya 

03122364800’ ı 
arayarak detaylı 
bilgi alabilirsiniz.

ONLINE CANLI DERS:  Tüm 
Online canlı derslerimizde 
grup fiyatı üstünden kitap 

dahil veya kitap hariç grupların 
her ikisinde de % 20 indirim 

uygulanacaktır.  VİDEO 
DERSLER (SADECE MEGA 

PAKET İÇİN): Mega paket extra 
derslerimizde 400 saat video 

ders bulunmaktadır. Kitap 
dahil alındığında kurumunuz 
çalışanlarına kurumumuzca 

belirlenen kaynaklar 
gönderilecektir.  

6 ay boyunca videoları izleme 
süresi mevcuttur. Bu paket 
canlı yapılan online dersleri 
içermez. Sadece kayıt altına 

alınmış Ahmet Akın tarafından 
çekilmiş video dersleri içerir. 

Kitap içerikleri dönemsel 
bazda değişmektedir. Tüm 

detaylar www.yds.net 
adresinde mevcuttur.

Kitap dahil mega paket extra 
video dersler kurumunuza özel  

529 TL olacaktır.
Kitap hariç mega paket extra 
video dersler ise kurumunuza 

özel 329 TL olacaktır. 
Yukarıdaki fiyatlar sadece 

www.yds.net üstünden yapılan 
alımlar için geçerli olup, 

merkezde veya şubelerde 
geçerli olmayacaktır.                                      

Online canlı dersler veya video 
dersler için www.yds.net 

üstünden anlaşmalı bankalara 
otomatik taksitlendirme yapılır 
veya EFT-HAVALE yöntemi ile 

ödeme kabul edilir.
Tüm detaylar www.yds.net 

adresinde mevcuttur.

www.yds.net 
sayfamızdan 

veya 
03122364800' 

ı arayarak 
detaylı bilgi 
alabilirsiniz.

Tel: 0(312) 236 48 00
(Çağrı Merkezi)

 Faydalanabilir                                      
Personellerin; 

Tarım ve Orman 
Bakanlığı 
personeli 

olduğuna dair 
personel kimlik 
kartının ekran 
görüntüsünü,

 1. Derece 
akrabaların ise;  
kimlik beyanı 
ile bu durumu 

tarafımıza 
ibraz etmeleri 

gerekmektedir.

İndirimin 
tanımlanabilmesi için; 
-Personellerin; Tarım 
ve Orman Bakanlığı 

personeli olduğuna dair 
personel kimlik kartının 

ekran görüntüsünü,
1. Derece akrabaların 

ise;  kimlik beyanı ile bu 
durumu tarafımıza ibraz 
etmeleri gerekmektedir.     

*Canlı Dersleri Mobil 
Cihazlardan (Android 
için Google Storedan, 

Apple Cihazlar için 
Apple Store dan 

Ücretsiz indirip) takip 
edebilirsiniz.

*Yapılan canlı derslerin 
kayıtları tutulur ve bu 

kayıtları ihtiyacınız 
oldukça grup bitimine 
kadar yeniden yeniden 

izleyebilirsiniz.
*Öğrenci kayıt olduğu 
andan itibaren www.
yds.net adresinden 

kayıtlı video derslerimiz 
kurs sonuna kadar 

sınırsız açılmaktadır.

***Tüm detaylar
 www.yds.net adresinde 

mevcuttur.



ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Kurumu
Senkron/
Asenkron 
Program

Fiyat/ 
Teklif Geçerlilik 

Süresi

YDS/Genel 
İngilizce

Demo 
Adres 
Bilgisi 

Eğitim Kaynak, 
Materyal

Ücret/
Taksitlendirme 

Durumu
Cayma Hakkı

Eğitim Merkezi 
Online Birim 

İletişim Bilgisi 

1.Derece 
Yakınlarının 
Faydalanma 

Durumu

Diğer Hususlar

(Asenkron Program)  
http://esertifika.
anadolu.edu.tr 

Anadolu Üniversitesi 
e-Sertifika Programları 

eğitim ve öğretimin 
internet üzerinden, 

sınavların ise gözetim  
altında yapıldığı, üç 

ay süreli sertifika 
programlarıdır. 

Anadolu Üniversitesi 
e-Sertifika 

Programlarında yılda 
üç dönem, sürekli 
eğitim vermek ve 
güncel akademik 

içerik sunmak 
amaçlanmaktadır. 

İngilizce e-Sertifika 
Programları ile Tarım 

ve Orman Bakanlığı’na 
bağlı merkez ve taşra 
teşkilatlarında görev 

yapan personelin 
yaşam boyu öğrenme 

kapsamında dil 
seviyelerini artırmak, 
bilgi ve becerilerini 
geliştirmek, bilimsel 

ve teknolojik 
gelişmelere uyumlarını 

ve üst görevlere 
hazırlanmalarını 

sağlamak 
amaçlanmaktadır. Bu 

kapsamda;
• İngilizce-I Sertifika 
Programı A1 Düzeyi,
• İngilizce-II Sertifika 
Programı A2 Düzeyi,
• İngilizce-III Sertifika 
Programı B1 Düzeyi

programları 
sunulacaktır.

Fiyat geçerlilik 
süresi 1 (bir) yıldır.                                

Bireysel kayıt 
ücretinin dışında 

öğrenme 
malzemelerinin 

hazırlanması, 
sunulması, 

sınavın yapılması, 
sonuçlarının 
duyurulması, 

sertifika belgesinin 
basılarak adayların 

adreslerine 
postalanması 
aşamalarında 

ayrıca herhangi 
bir ücret talep 

edilmemektedir. 
Fiyat geçerlilik 

süresi 1 (bir) yıldır.                                
Bireysel kayıt 

ücretinin dışında 
öğrenme 

malzemelerinin 
hazırlanması, 

sunulması, 
sınavın yapılması, 

sonuçlarının 
duyurulması, 

sertifika belgesinin 
basılarak adayların 

adreslerine 
postalanması 
aşamalarında 

ayrıca herhangi 
bir ücret talep 

edilmemektedir.

(Genel 
İngilizce) 
İngilizce 
Sertifika 

Programları 
İngilizce-I (A1), 
İngilizce-II (A2) 

ve İngilizce-
III (B1) 

düzeylerinden 
oluşan üç ayrı 
programdır.

İngilizce-I, İngilizce-II 
ve İngilizce-III Sertifika 

Programlarında 
Cambridge Üniversitesi 

ve Anadolu 
Üniversitesi’nin 

işbirliği ile hazırlanan 
ve kendi kendine 

öğrenme modeli içeren 
Touchstone Self-Study 

Edition ders materyalleri 
kullanılacaktır. İngilizce 

Sertifika Programı 
A1 Düzeyi, A2 

Düzeyi ve B1 Düzeyi 
öğrenme materyalleri;                                                                 

• Touchstone Self-Study 
Edition Öğrenci Kitabı,

• DVD-ROM,
• DVD,

• Touchstone Self-Study 
Edition Öğrenci Rehberi,
• Çevrimiçi Materyalden 

oluşmaktadır.                  
Bunlara ek olarak, 

İngilizce-I ve İngilizce-II 
sertifika programlarında 

ekampus.anadolu.
edu.tr adresinden 

kullanıcı adı ve şifre ile 
erişilebilen ek öğrenme 
malzemelerine erişim 
imkânı sağlanacaktır. 

Kayıt işlemleri bireysel 
olarak Bahar, Yaz ve Güz 

olmak üzere yılda üç 
defa internet ortamında 

http://esertifika.
anadolu.edu.tr 

adresinden yapılacaktır. 
Kayıt bedeli her 

bir düzey Sertifika 
Programı için 500 TL’dir. 
Başarısız olan personel 
ilerleyen dönemlerde 
250 TL kayıt bedelini 

ödeyerek kayıt yenileme 
yapabilir. Ödeme 

işlemleri kredi kartı ile 
gerçekleştirilmektedir. 

Bankanın sunduğu 
taksitlendirme 

seçeneklerinden 
yararlanılabilir.

Başvuru yaptıktan 
sonra vazgeçen 

adayların kayıt iptali 
için kayıt dönemi 

içerisinde başvurmaları 
halinde başvuruları 
iptal edilerek ücret 

iadesi yapılmaktadır. 
Kayıt dönemi bittikten 

sonra herhangi bir 
nedenle ücret iadesi 

yapılmayacaktır.

Tel: +90 (222) 335 05 80 
/ 2767-2668

Doç.Dr. Serpil KOÇDAR      
Dekan Yardımcısı

Anadolu Üniversitesi 
Açıköğretim Fakültesi

Eskişehir

Kurum personelinin 
birinci derece 

yakınları da 
bireysel kayıt olarak 
İngilizce e-Sertifika 
Programlarımızdan

yararlanabilir.

Sınavlar 
Öncelikle katılımcıların İngilizce dil 
seviyelerinin belirlenmesi amacıyla 

çevrimiçi olarak (online) seviye 
tespit sınavı gerçekleştirilecektir. 

Gözetimsiz olarak yapılacak sınava 
kullanıcılar ekampus.anadolu.edu.tr 
üzerinden kullanıcı adı ve şifreleri ile 

erişebileceklerdir. Katılımcılar, sınavdan 
aldıkları puana göre kendilerine 

uygun düzeydeki sertifika programını 
seçerek kayıt yaptırabileceklerdir. 
Sertifika Programlarının sınavları 

Türkiye’de 81 ilde hafta sonu gözetimli 
olarak sınav merkezlerinde basılı 
olarak veya bilgisayar ortamında 
gerçekleştirilecektir. Öğrenciler 

kayıt başvurusu esnasında 
tercih etmiş oldukları ilde tek 

veya birkaç oturumda sertifika 
sınavlarına gireceklerdir. Sınavlar 
yılda 3 kez gerçekleştirilmektedir.                                                                                                                          

Başarı Ölçütleri ve Sertifika Belgesi                                                                                                                                          
Katılımcıların İngilizce Sertifika 

Programlarında başarılı olabilmeleri 
için sınavdan 100 tam puan 

üzerinden en az 70 puan alması 
gerekmektedir. Başarılı olan 

katılımcılar programa ait “Sertifika” 
almaya hak kazanacaklardır. Başarılı 

olamayan katılımcılar izleyen sertifika 
dönemlerinde kayıt yenileme yapabilir. 

Kayıt yenileme işlemi yapmak 
için herhangi bir süre sınırlaması 

yoktur, bireyler başarısız oldukları 
sertifika programına diledikleri 

sertifika döneminde kayıt yenileme 
işlemi yaparak devam edebilirler.                                                                                                                                     

Destek Hizmetleri                                                                                                                                       
          e-Sertifika Programlarına kayıt 

yaptıran katılımcılara telefon ve 
e-posta ile destek verilmektedir.                                                                                                                                   

e-Posta Hizmeti                                                                                                                                   
Katılımcılar e-Sertifika programları 

ile ilgili her konuda bilgi almak 
için esertifika@anadolu.edu.tr 

adresine e-posta gönderebilirler. 
Bu adrese gönderilen e-postalar 

en kısa sürede yanıtlanarak 
katılımcılar bilgilendirilmektedir.                                                                                                          

Telefon Hizmeti                                                                                                                                          
      0850 200 46 10-19 numaralı 

telefon kullanılarak, çağrı merkezimiz 
üzerinden 7 gün 24 saat süreyle  

e-Sertifika Programları ile ilgili her 
konuda destek alınabilir. 



ENGLISH CENTRAL EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ.

Eğitim Kurumu
Senkron/
Asenkron 
Program

Fiyat/ 
Teklif 

Geçerlilik 
Süresi

YDS/
Genel 

İngilizce

Demo Adres 
Bilgisi Eğitim Kaynak, Materyal

Ücret/
Taksitlendirme 

Durumu
Cayma Hakkı

Eğitim Merkezi 
Online Birim 

İletişim Bilgisi 

1.Derece 
Yakınlarının 
Faydalanma 

Durumu

Diğer Hususlar

Senkron ve 
Asenkron Birlikte

2019 Yılı 
Sonu

Genel 
İngilizce tr.englishcentral.com

12,000’den fazla video dersine 
ve 200’den fazla EnglishCentral 

Premium Kursuna erişimle 
birlikte İzle, Öğren, Konuş 
ve Quiz modlarının sınırsız 

asenkron kullanımı. “Premium” 
lisans kullanıcılarının sistemde 
topladıkları her 600 Puan için 
(yaklaşık 40 dakikalık bireysel 
çalışma) 25 dakikalık zaman 

dilimlerinde 1’e 1 özel öğretmen 
vasıtasıyla senkron verilecek 

online dersler. (bir ayda en fazla 
30 adet özel ders alınabilir)

Senelik 720 TL - 
Maximum, Card Finans, 

Paraf, World, Axess, 
Bonus Kredi Kartlarına 
vade farkı ödeyene ait 

olmak üzere 12’ye kadar 
taksitlendirme seçeneği

ilk 14 gün içinde 
koşulsuz iptal iade 

hakkı

Tel: 0 (312) 240 50 45 
(Çağrı Merkezi) Faydalanabilir https://tr.englishcentral.com/

cart?coupon=ANfBM9FzcBpI#plans



ENOCTA  (AVEZ ELEKTRONİK İLETİŞİM EĞİTİM DANIŞMANLIĞI TİC. A.Ş.)

Eğitim Kurumu Senkron/Asenkron 
Program

Fiyat/ 
Teklif Geçerlilik 

Süresi

YDS/
Genel 

İngilizce

Demo Adres 
Bilgisi 

Eğitim Kaynak, 
Materyal

Ücret/
Taksitlendirme 

Durumu
Cayma Hakkı

Eğitim Merkezi 
Online Birim 

İletişim Bilgisi 

1.Derece 
Yakınlarının 
Faydalanma 

Durumu

Diğer Hususlar

Catalyst Bronze Lisans 
(Yalnızca Asenkron): 

Bu lisans türünde; tüm 
üniteler, konu anlatımları 
ve alıştırmalar önceden 

hazırlanmıştır ve sistemde 
mevcuttur. Dilediğiniz 

gün ve saatte, dilediğiniz 
miktarda, bilgisayardan 

veya telefonunuza 
indirebileceğiniz mobil 

uygulamadan bu 
materyallere erişebilir ve 

sınırsız çalışabilirsiniz.

Catalyst Silver Lisans 
(Asenkron ve Senkron):
Bu lisans türünde ise; 
Bronze paketin tüm 

özelliklerine ek olarak, 
konuşma becerinizi 
daha da geliştirmek 

için dilediğiniz 
gün ve saatlerde 

canlı görüşmelere 
katılabilirsiniz. Bu 
canlı görüşmeler 

sınırsızdır ve dilediğiniz 
gün ve saatlerde 

rezervasyon yaparak 
gerçekleştirilebilir. 

Görüşmelere doğrudan 
ana dilini konuşan 

öğretim elemanları ve en 
çok 5 öğrenci katılır.

Ürünle ve başvuruyla 
ilgili detaylar için 

lütfen enocta.com/
tarimveorman adresini 

ziyaret ediniz.

Bakanlığınıza özel 
%49 İndirimle 

sunulan fiyatlar 
aşağıdaki gibidir:

Bronze Lisans:
 439 TL / Yıl

Silver Lisans:
 729 TL / Yıl

Bu fiyata tüm 
kurlar dahildir, 

başlangıç, orta ve 
ileri seviyelerin 

tamamına 
erişebilirsiniz. 

Demo 
uygulamadaki 

fiyatlar, yalnızca 
başlangıç kurları 

içindir. 

Bakanlığınıza 
özel fiyatlarla tüm 

kurlara erişmek için 
lütfen bu sayfadaki 

adımları takip 
ediniz:

enocta.com/
tarimveorman

Genel ve 
Sektöre 

Özel

İngilizce 
ve Birçok 

Başka 
Yabancı Dil

Telefonunuza 
Appstore veya Google 

Play’den
“”Rosetta Stone: 

Learn Languages”” 
uygulamasını 

indirebilir ve (size 
sunabileceği teklifleri 

reddederek) ilk 
üniteyi ücretsiz 

inceleyebilirsiniz. 

Lütfen Dikkat: Bu 
uygulama, size 

sunulan çözümün 
yalnızca ilk bölümüdür 

(yalnızca A1 ve A2 
kurlarını kapsar). 

Bakanlığınıza özel 
sunulan lisans ile 

çok daha fazlasına 
erişebilirsiniz, 

dolayısıyla size özel 
fiyat avantajından 
faydalanabilmek 

için lütfen uygulama 
üzerinden satın alma 

yapmayınız. Satın 
almak lütfen enocta.
com/tarimveorman 

adresini ziyaret ediniz.

Rosetta Stone, her bir 
yabancı dil için yüzlerce 

saatlik zengin görsel 
ve işitsel materyal 

içerir. Bununla beraber 
alıştırmalar, ses tanıma 

sistemiyle konuşma 
pratikleri, oyunlar ve 

(yalnızca Silver pakette) 
canlı görüşmeler sunar.

Mobil uygulamalar 
mevcuttur ve sisteme 

dilediğiniz bilgisayardan 
da erişilebilir.

Ürünle ve başvuruyla 
ilgili detaylar için lütfen 

enocta.com/tarimveorman 
adresini ziyaret ediniz.

Ürün tanıtım sayfasında 
özellikle ilk videoyu 

izleyerek tüm sorularınıza 
yanıt bulabilirsiniz.

Aynı sayfada Sıkça Sorulan 
Sorular ve yanıtlarını da 

bulabilirsiniz.

Ücretlendirme yıllıktır.
Bir yıl süreyle sistemden 

faydalanabilirsiniz. 

Ödeme için yalnızca 
havale ve EFT kabul 

edilmektedir. 

Kredi kartıya ödeme 
ve taksit seçeneğimiz  

bulunmamaktadır.

Satın almak için 
lütfen enocta.com/

tarimveorman adresini 
ziyaret ediniz.

30 gün içinde hiçbir 
mazeret bildirmeniz 

gerekmeksizin 
cayma hakkınız 

mevcuttur, ücretiniz 
eksiksiz olarak 

iade edilir. Bunun 
için temsilcimizle 

görüşmeniz yeterlidir.

Tel: 0 (530) 763 13 15
(Serdar GÜLEÇ)

Bakanlığınıza 
özel sunulan 

avantajlı 
fiyatlarla 

kendiniz dışında 
yakınlarınız 

için de lisans 
alabilirsiniz.

Rosetta Stone, dil 
eğitiminde 25 yıllık 

tecrübesi olan, milyonlarca 
kullanıcının faydalandığı 

çok yaygın bir sistemdir. Bu 
sistemde anadilinizi öğrenir 
gibi öğrenirsiniz. Görsel ve 
işitsel malzemelerle çeviri 

yapmadan öğretmeyi 
tercih eder ve böylelikle 

akılda kalıcılığı daha 
yüksektir. 

Ülkemizde Türk Silahlı 
Kuvvetleri, Merkez 

Bankası, Türkiye Petrolleri 
gibi önemli kamu 

kurumlarının binlerce 
personeli bu sistemden 

faydalanmaktadır.

Bu sistemle yalnızca 
İngilizce değil, birçok 

farklı dil öğrenebilirsiniz. 
24 farklı dil seçeneğiniz 

bulunmaktadır.



İNGİLİZ KÜLTÜR YABANCI DİL KURSU

Eğitim Kurumu Senkron/Asenkron 
Program

Fiyat/ 
Teklif Geçerlilik 

Süresi

YDS/
Genel 

İngilizce

Demo Adres 
Bilgisi 

Eğitim Kaynak, 
Materyal

Ücret/
Taksitlendirme 

Durumu
Cayma Hakkı

Eğitim Merkezi 
Online Birim 

İletişim Bilgisi 

1.Derece 
Yakınlarının 
Faydalanma 

Durumu

Diğer Hususlar

Asenkron 130 TL/1 YIL Genel 
İngilizce

online.ingilizkultur.
com deneme@gmail.
com  şifre:aca54321      

Kendin Öğren Kitabı + 
Exam Plus Uygulaması

130 TL Tek Çekim/Nakit 
Ödeme

Eğitim 
Başlangıcından    
1 Hafta İçinde

Tel: 0 (312) 425 21 21
(Damla AKBIYIK) Evet

Cayma Durumunda Kitap 
Ücreti (70 TL) Kesinti Olup 

Geri Kalan Ücret İade 
Edilecektir



MODADİL AKADEMİSİ

Eğitim Kurumu Senkron/Asenkron 
Program

Fiyat/ 
Teklif Geçerlilik 

Süresi

YDS/Genel 
İngilizce Demo Adres Bilgisi Eğitim Kaynak, 

Materyal

Ücret/
Taksitlendirme 

Durumu
Cayma Hakkı

Eğitim Merkezi 
Online Birim 

İletişim Bilgisi 

1.Derece 
Yakınlarının 
Faydalanma 

Durumu

Diğer Hususlar

7/24 İzleyebileceğiniz 
offline video dersler 

2019 yılı sonuna 
kadar

YDS - YÖKDİL - 
Genel İngilizce

https://www.
uzaktanyds.com/Ornek-

Ders-Videolari.aspx

passagework.com ve 
uzaktanyds.com.

Tam Sürüm Üyeliği- 
Yazılım Paketi Temel 

Seviyeden İleri Düzeye 
-  680 Okuma Parçası-
Detaylı Okuma Parçası 

Analizleri - Kalıcı 
Öğrenme Sağlayan 
Kelime Çalışmaları 

-Dinleme Çalışmaları 
-550 Saat Video Ders                                                                                                  

*Bu pakete kitaplar dahil 
değildir

1 Kur Ücreti                      
550 TL / 6  Taksit

Cayma Hakkı 
Mevcut Değildir.

Tel: 0 (312) 417 69 10                        
Tel: 0 (507) 338 00 28

(Gamze ARI )
Faydalanabilir https://uzaktanyds.com/tarim.aspx 

Yayınlar



YD YAZILIM EĞİTİM DANIŞMANLIK VE BİLGİ SİSTEMİLERİ

Eğitim Kurumu
Senkron/
Asenkron 
Program

Fiyat/ 
Teklif Geçerlilik 

Süresi

YDS/Genel 
İngilizce Demo Adres Bilgisi Eğitim Kaynak, 

Materyal

Ücret/
Taksitlendirme 

Durumu
Cayma Hakkı Eğitim Merkezi Online 

Birim İletişim Bilgisi 

1.Derece 
Yakınlarının 
Faydalanma 

Durumu

Diğer Hususlar

Senkron ve 
Asenkron 31 Mayıs 2019 Genel İngilize

https://student.eleutian.com  
Domain: Turkey Kullanıcı 

adı: enversalih  
Şifre: ydsoftware2018

Online Oxford 
University Press. 655 TL + KDV 

Satın alma öncesinde 
deneyim için demo 
hesabı sunulduğu 

için cayma hakkı yer 
almamaktadır. 

Tel: 0 (850) 303 20 73
(Çağrı Merkezi)

İlk kişi için %10, 
ikinci kişi için 
%20 indirim

Eğitim sonunda başarı 
kriterlerini yerine getiren 

katılımcılara TeachCast with 
Oxford onaylı tamamlama 

sertifikası online olarak 
iletilecek, isteyenlere fiziksel 

halleri kargolanacaktır. 


