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Arapça dil eğitimleri denince akla ilk gelen kurum olan Akdemistanbul; okullar, 
kurslar, özel şirketler, dernek ve vakıfların kendi bünyelerinde gerçekleştirmek iste-
dikleri Arapça eğitimlerine çözüm ortağı olabilmek amacıyla, kurumların kendi seç-
tiği zaman ve mekânda özel olarak oluşturulan sınıflarda kurumsal eğitim imkânı 
sunmaktadır. 

Akdemistanbul’un kurum içindeki eğitim kalitesini kurum dışındaki yerlere de taşı-
yabilmek amacıyla 2012 yılında başlatılan kurumsal dil eğitim paketleri, günden güne 
büyüyerek bünyesine yeni kurumlar katmaktadır.

“Aracı Dilsiz Eğitim” metoduyla, pratik ve bol etkinliğe yer verilerek uygulanan eği-
timlerimizde ilk dersten itibaren sadece hedef dil olan Arapça kullanılmaktadır. Bu 
eğitimlerimiz esnasında akademik koordinatörlerimiz tarafından sınıflarımız düzenli 
olarak ziyaret edilip gözlemlenerek notlar tutulmakta ve böylece hocalarımız ve sı-
nıflarımızdan, eğitim merkezimize düzenli bilgi akışı sağlanmaktadır. Öğrenci, öğret-
men, veli ve kurum yöneticileri ile gerek idari gerekse akademik olarak ilişkilerini 
yöneten Akdemistanbul, kurumsal eğitimlerde %100 kurum memnuniyetini hedef-
lemektedir.
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Eğitim İlkelerimiz ve Dil Öğretim Yöntemlerimiz

Bilindiği üzere yabancı dil öğretimi ülkemizde yıl-
lardır aşılamayan bir sorun olarak varlığını sürdür-
mektedir. Öğrencilerimiz örgün eğitimde yabancı dil 
üzerine uzun soluklu eğitim görmelerine rağmen, 
karşılaştıkları yabancılar ile ne yazık ki iletişim 
kurmakta ciddi zorluklar çekmektedir. Bu sorunun 
temelinde yanlış eğitim ve bilginin aktarım metot-
larındaki hatalar yatmaktadır. Dil eğitiminde doğ-
ru metotlar uygulandığında dil öğrenim sorunu da 
ortadan kalkmış olacaktır. Ana dilini öğrenmiş her 
birey bunun en güzel kanıtıdır. Bir dili anlayan, konu-
şabilen her sağlıklı bireyin, ikinci bir dili de öğrene-
bilmesinin önünde hiçbir engel yoktur. 

Akdemistanbul olarak dil eğitiminde yaşanan so-
runlar ve çözümleri üzerine edindiğimiz tecrübeler 
sonucunda, bu alanda doğru yöntemlerle binlerce 
kişiye ikinci bir dili konuşabilme becerisini kazan-
dırmış bulunuyoruz. On yılı aşkın bir süredir sür-
dürmekte olduğumuz Arapça dil eğitimlerimiz, dün-
yanın önde gelen dil eğitim kurumlarınca da kabul 
görmüş olan hedef dilde “Aracı Dilsiz Eğitim” me-
toduyla sürdürülmektedir. Bu metotla ilk dersten 
itibaren derslerde sadece Arapça kullanılmaktadır. 
Yine bu metotla bir çocuğun ana dili öğrenim adım-
ları takip edilmekte, “Ana dili gibi…” sloganımıza 
uygun bir yöntemle eğitimler verilmektedir. 

Aracı

Dilsiz

Eğitim
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Verilen eğitimlerde, öğrencilere yoğun 
bir bilgi bombardımanından çok, onları 
dil bilgisi kurallarına boğmadan ve “Az 
Bilgi, Çok Tekrar” ilkesiyle konuşma be-
cerisi kazandırma hedeflenmektedir. Öğ-
renci, sınıfta aldığı bilgiyi sınıf ortamında 
defalarca kullanıp tekrar ettikten sonra 
özümseyerek, bu öğrendiklerini kullana-
bilme becerisine kavuşmaktadır. 

Dilin dört temel becerisi olan okuma, 
yazma, dinleme ve konuşma becerileri-
ni eş zamanlı olarak vermeye çalıştığımız 
eğitimlerimizde uygulamış olduğumuz 
ortak yazılı ve sözlü sınavlar, bol quizler 
ve dönem sonu etkinlikleri eğitimlerimizi 
zengin kılan temel unsurlardandır. Eğitimi 
sınıf ortamının dışına da taşımak adına 
mutlaka sınıf dışı etkinliklerin de yer ve-
rildiği derslerimizde, yaş gruplarına göre 
özellikle müzik ve drama ile dil öğretimi 
kullandığımız en temel yöntemlerimiz-
dendir. Eğitimlerimizde bol oyun ve dil et-
kinliği ile öğrenciye Arapçayı “sevdirerek 
öğretme” yöntemi benimsenmiş, öğren-
cilerin “özgüven” geliştirerek dili “çekin-
meden kullanmaları” hedeflenmiştir.

KURUMSAL DİL EĞİTİMLERİ



Kurumsal Eğitimlerde Çalışma Sistemimiz

İmam Hatip Ortaokulları ile Çalışma Sistemimiz

Kurumsal eğitimlerde eğitimin akademik olarak 
planlanması, ders materyallerinin belirlenmesi 
ve öğretmen seçimini sağlayan Akdemistanbul, 
ders saati ve mekânı konusunda olabildiğince es-
nek bir yapıya sahiptir. Eğitim talep eden kuru-
mun imkân ve talepleri doğrultusunda en uygun 
eğitim materyali seçimi, eğitmen seçimi ve ders 
saati planlaması yapılmaktadır. 

İmam Hatip Ortaokullarında, öğrencilerin hafta içi dersle-
rinde veya hafta sonu kurs programlarında ders verilmek 
üzere 3 yıllık uzun soluklu bir program uygulanmaktadır. 
Eğitim ve öğretim dönemlerinde verilen eğitime ek olarak 
yaz dönemlerinde, yoğunlaştırılmış bir eğitim verilmekte-
dir. Üç yılın sonunda öğrencilerin asgari 1000 saatlik bir 
eğitimle B2 düzeyinde ve günlük ihtiyaçlarını rahatlıkla kar-
şılayabilecekleri bir seviyeye ulaşmaları hedeflenmektedir. 

5. sınıftan itibaren başlayan takviye eğitim programları, 6 
ve 7. sınıfta da devam etmekte, 8. sınıf ise koruma yılı adı 
altında sadece haftada 2 saatlik pratik uygulamayla icra 
edilmektedir. 5. sınıfta okul döneminde genel olarak hafta-
da 9 saat şeklinde uygulanan eğitimler, bazı eğitim kurum-
larının talebi üzerine hafta sonları 5-6 saatlik uygulamalar 
şeklinde de yapılabilmektedir. 
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İmam Hatip Liseleri ile Çalışma Sistemimiz

İmam Hatip Liselerinde, öğrencilerin hafta içi derslerinde veya hafta sonu kurs programla-
rında ders verilmek üzere 2 yıllık bir program uygulanmaktadır. Eğitim ve öğretim dönem-
lerinde verilen eğitime ek olarak yaz dönemlerinde de yoğunlaştırılmış bir eğitim verilmek-
tedir. İki yılın sonunda öğrencilerin asgari 800 saatlik bir eğitimle B2 düzeyinde ve günlük 
ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabilecekleri bir seviyeye ulaşmaları hedeflenmektedir.

9. sınıftan itibaren başlayan takviye eğitim programları, 10. sınıfta da devam etmekte, 11. 
sınıfta ise projenin durumuna göre “Yabancı Dil Ağırlıklı Sınıf” seçen gruplar için ek paket 
oluşturulmaktadır. 9. sınıfta okul döneminde genel olarak haftada 10 saat şeklinde uygu-
lanan eğitimler, bazı eğitim kurumlarının talebi üzerine hafta sonları 6 saatlik uygulamalar 
şeklinde de yapılabilmektedir. “Hazırlıksız Hazırlık” adı altında sunulan takviye eğitimleri-
miz ile öğrenciler bir yıllık hazırlık sınıflarında alınan eğitimleri, iki yılda yoğunlaştırılmış 
bir şekilde almakta, böylelikle zamandan tasarruf etmektedir. 

Gerek İmam Hatip Ortaokulları, gerekse İmam Hatip Liselerinde kendi eğitmen kadrosu ile 
yoğunlaştırılmış dil eğitimi uygulayan kurumlarda, öğretmen seçimine destek, materyal 
temini, saha denetimi, ortak sınav uygulaması, öğretmen hizmet içi eğitim programları, 
model Arapça Dil Eğitim kütüphanelerinin kurulumu ve zenginleştirilmesi ve sene sonu 
etkinliklerine takviyeler şeklinde kurum olarak danışmanlık hizmeti sunulmaktadır. 

KURUMSAL DİL EĞİTİMLERİ



Kur’ân Kursları ile Çalışma Sistemimiz

Dernek, Vakıf ve Özel Şirketlerle Çalışma Sistemimiz

Kur’ân kurslarında verilen Kur’ân eğitimi 
veya klasik usûl Arapça eğitiminin yanında 
öğrencilerinin Arapça konuşma becerilerini 
de geliştirmek isteyen eğitim kurumlarına 
“Pratik Arapça” eğitim desteği verilmektedir. 
Klasiğin yanında modern Arapça eğitimini 
de uygulamak isteyen Kur’ân kursların-
da haftada asgari 6 saatlik eğitim paketleri 
uygulanmaktadır. Dönem dönem yoğun-
laştırmış dil paketi eğitimleri de uygulanan 
Kur’ân kurslarında kısa zamanda önemli 
mesafeler kat edilebilmektedir. 

Sivil Toplum Kuruluşları veya özel şirketlerden tara-
fımıza ulaşan Arapça eğitim taleplerini karşılamak 
amacıyla kurumların kendi bünyelerinde açılacak 
olan sınıflarda Arapça eğitim imkanı sunmaktayız. 
Kurum bünyesinde sınıf ortamına uygun bir mekâ-
nın tahsisi durumunda öğretmen, müfredat ve ya-
yın desteği sağlayan kurumumuz, asgari 70 saatlik 
paketlerde eğitimler sunmaktadır. Saha denetim-
leri ile ilgili birimlere raporlar sunan kurumumuz, 
eğitimlerin bağımsız denetimle sınav takibini esas 
almaktadır.  
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◊ Öğretmen temini

◊ Arapça programının akademik planlaması 

◊ Dönemde iki defa saha denetimlerinin yapılması 

◊ Öğrencilere Arapça Dil Öğretimi Motivasyon seminerleri verilmesi

◊ 1. Dönem sonunda yazılı, 2. Dönem sonunda yazılı ve sözlü sınav uygulaması 

◊ Dil karnesi takdimi

◊ Veli toplantılarında proje sunumları ve proje gidişatlarının aktarımı 

◊ Yabancı dil yayın desteği, model Arapça dil kütüphanelerinin inşası 

◊ Öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim programlarının sunumu ve düzenli zümre toplantıları

◊ Talep edilmesi durumunda ek saha ziyaretleri 

◊ Öğretmen memnuniyet anketlerinin uygulanması ve saha memnuniyet analizleri

Özel Öğretim Kurumları ile Çalışma Sistemimiz

HİZMETLERİMİZ

Kendi öğretim kadrosu ile Arapça eğitimleri veren özel öğretim ku-
rumlarına başta yayın desteği sağlayan kurumumuz, kurum bünyesin-
de model Arapça dil kütüphanelerinin kurulması, sınıf ziyaretleri ile 
eğitim mekanlarının denetimi, öğrencilere Arapça dil öğretimi moti-
vasyon seminerleri, ortak yazılı sınav uygulaması ve sene sonu dil ak-
tiviteleri akademik içeriğine destek sağlamaktadır.

KURUMSAL DİL EĞİTİMLERİ
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 [ Kartal Çaka Bey İmam Hatip Ortaokulu

 [ Maltepe Osmangazi İmam Hatip Ortaokulu

 [ Pendik Şehit Adil Büyükcengiz Anadolu İmam Hatip Lisesi ve İmam Hatip Ortaokulu

 [ Sancaktepe Abdurrahman Gazi İmam Hatip Ortaokulu

 [ Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve İmam Hatip Ortaokulu

 [ Ataşehir Kız İmam Hatip Ortaokulu

 [ Üsküdar Şehit Ayşe Aykaç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve İmam Hatip Ortaokulu

 [ Eyüp Asım’ın Nesli İmam Hatip Ortaokulu

 [ Fatih İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi

 [ Zeytinburnu İstanbul Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI



+90 544 354 74 09

akdem.store


