
2011 yılından itibaren yabancılara Türkçe eğitim hizmeti vermekte ve alanında sürekli artan bir 
başarı grafiği çizmektedir. Faaliyete geçtiği günden bu yana dünyanın birçok ülkesinden çeşitli profillere 
sahip öğrencilere ev sahipliği yapan Aydın TÖMER “Avrupa Dil Kriterleri” ne uygun olarak Türkçeyi ve 

Türk kültürünü en iyi yöntemle öğretmeyi hedeflemektedir. Üniversite bünyesinde Türkçe eğitimi 
veriliyor olması, isteyen öğrencilerin dil öğrenimlerini tamamladıktan sonra Türkçe bir bölümde 

lisans, yüksek lisans ya da doktora derecelerinde akademik öğrenimlerine devam 
etmelerine olanak sağlamaktadır.

AYDIN TÖMER

Aydın TÖMER, asıl meslekleri öğretmenlik olan ve 
alanlarında lisanüstü derecelere sahip güçlü eğitim kadro-

suyla ve öğretimde kaliteye verdiği önemle sektörde kısa sürede üst 
sıralara yerleşmeyi başarmıştır. Eğitimde kaliteden ödün vermeyerek gerek kurumsal gerekse 

bireysel dil öğrenme ihtiyaçlarına; son teknolojiyle desteklenen sınıf ortamlarında, tecrübeli 
eğitmenlerin eşliğinde yeni öğretim yöntem ve teknikleri (aktarma, rol yapma ve yaratıcı 

drama, grup tartışmaları, sunum, proje tabanlı öğretim) 
kullanılarak karşılık verilmektedir.

ÖĞRETiM KALİTESİ

Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayan Türkiye, yıllardır önemli bir stratejik noktaya 
sahip olmakla birlikte son yıllarda göstermiş olduğu ekonomik yükselişi itibarıyla 

dünyada önemli bir konuma gelerek yabancılar için ideal bir ülke haline gelmiştir. 
Kaliteli üniversiteleri, iş imkanlarının fazlalığı ve doğal güzellikleri nedeniyle 

birçok yabancı yaşamak için Türkiye’yi seçmeye başlamıştır. Türkçe, 
Türkiye’nin ve Kıbrıs’ın resmi dili olmakla birlikte dünyada yaklaşık 

220 milyon kişi tarafından konuşulmaktadır. Günümüzde 
Türkçe bilmek ise bireylere önemli bir 

avantaj sağlamaktadır.

TÜRKİYE’NİN VE TÜRKÇE ÖĞRENMENİN ÖNEMİ

Dünyanın yaşanabilir en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul; tarihi yapıları, kültürel 
dokusu ve sanat merkezleriyle gelen misafirleri büyülemektedir. Sıcakkanlı, yardımsever 

ve misafirperver insanlarıyla bilinen bu şehirde dil öğrenme deneyimi yaşayan 
öğrenciler şehrin en ünlü mekânlarını tanıma avantajlarından da yararlanmaktadırlar. 

Dileyen öğrenciler şehrin hemen her bölgesinde usta hocalar tarafından 
verilen el sanat kurslarına katılarak kendilerine yeni sanatsal 

hobiler edinebilirler.

İSTANBUL’DA TÜRKÇE ÖĞRENMEK

Aydın TÖMER’de öğrenim gören her öğrenci tecrübeli 
öğretmenlerinin dersi aktif rol yeteneğiyle vermesi 

sonucu sıkılmadan yabancı bir dil öğrenebilmektedir. 
Ders haricinde düzenli periyotlarla İstanbul’u ve Türk 
kültürünü öğretmeyi hedefleyen çeşitli aktiviteler 
düzenlenerek öğrencilerin sosyalleşmesi 

sağlanmaktadır. Böylece yabancı bir ülkede 
yaşamanın unutulmaz tecrübesi

 renklendirilmektedir.

Aydın TÖMER, öğrencilerine kampüs hayatı yaşama imkanı verirken aynı 
zamanda üniversitede öğrenim gören öğrenciler gibi sosyal imkanlardan 

yararlanma şansını da sağlar. 40’tan fazla öğrenci kulübü, spor sahaları ve 
salonları, zengin kütüphanesi ilgilerini yöneltecek öğrencileri beklemektedir.

KAMPÜS OLANAKLARI

HEM ÖĞREN! HEM EĞLEN!

*Her kur toplam 150 saat olarak belirlenmiştir. Öğrencilerden %80 devam şartı beklenmektedir.

A1: Bu seviyede öğrenim gören her öğrenci Türkçenin temel gramer yapısını öğrenerek kısa ve basit 
cümlelerle günlük ihtiyaçlarını Türkçe olarak anlatma yetisine sahip olur.

A2: Temel seviyede basit cümle kurmayı öğrenen öğrenciler bu seviyede öğrendikleri yeni 
kelimelerle kolaylıkla yerel halkla dolaysız anlatım şeklini kullanarak iletişimlerini 

gerçekleştirirler.

DİL SEVİYELERİ
Avrupa Dil Kriterlerine uygun olarak öğretilen Türkçe eğitim programında altı seviye bulunmaktadır:

B1: Orta seviye olarak kabul edilen bu 
seviyenin sonunda öğrenciler, Türkçe’nin gramer 

yapısının önemli bir kısmını öğrenerek zengin kelime 
dağarcıklarıyla karmaşık yapıda cümleler kurabilir, 

anlayabilir ve okuyabilirler. B1 seviyesi aynı zamanda, 
Türkiye’deki üniversitelerde Türkçe bir bölümde okumak 
isteyen öğrencilerde dil şartı olarak aranan minimum dil 
seviyesi olarak kabul edilir. 

B2: Öğrenciler bu seviyede, geniş ve kapsamlı 
konulara ait görüşlerini ayrıntılı ve açık bir 

şekilde ifade edebilirler.

C1: İleri düzey olan bu seviyeyi tamamlayan öğrenciler, dildeki 
problemlerinin hemen hepsini gidermiş ve ayrıntı gerektiren konularda akıcı bir 

şekilde konuşmayı öğrenmiş olurlar.

C2: Programın son seviyesinde öğrenciler dile ait tüm gramere hakim olup, edebi 
metinleri okuyup anlama ve yazma yetisine sahip olurlar. Bu seviye sonunda 

öğrenciler yerel halkla ilteşimlerini mükemmel bir şekilde 
gerçekleştirirler.
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Adnan Kahveci Bulvarı No: 78

Bahçelievler / İstanbul

Zeytinlik Mah. Halkçı Sok. No: 17

Bakırköy / İstanbul

Barbaros Bulvarı No: 15

Beşiktaş / İstanbul

Miskiamber Sokak No: 14

Kadıköy / İstanbul

BAHÇELİEVLER
YERLEŞKESİ

BAKIRKÖY 
SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ

BEŞİKTAŞ 
SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ

KADIKÖY 
SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ

KURSLARIMIZ

3 15 10150

3 15 10150

3 15 10150

3 15 10150

3 15 10150

A1

A2

B1

B2

C1

C2 3 15 10150

TEMEL

ORTA

İLERİ

SEVİYE KUR GÜN SAYISI HAFTALIK DERS SAATİ TOPLAM SÜRE HAFTA SAYISI

STANDART

Standart Programlarımızda Her Kur 300 USD

Yoğun Programlarımızda Her Kur 300 USD

5 25 6150

5 25 6150

5 25 6150

5 25 6150

5 25 6150

A1

A2

B1

B2

C1

C2 5 25 6150

TEMEL

ORTA

İLERİ

SEVİYE KUR GÜN SAYISI HAFTALIK DERS SAATİ TOPLAM SÜRE HAFTA SAYISI

YOĞUN

Hafta İçi Akşam Programlarımızda Her Kur 400 USD

3 12 15150

3 12 15150

3 12 15150

3 12 15150

3 12 15150

A1

A2

B1

B2

C1

C2 3 12 15150

TEMEL

ORTA

İLERİ

SEVİYE KUR GÜN SAYISI HAFTALIK DERS SAATİ TOPLAM SÜRE HAFTA SAYISI

HAFTA İÇİ AKŞAM

Aydın Tömer'den mezun olan öğrencilere 
üniversitemizin bütün programlarında

Üniversitemize kayıtlı olan
öğrencilere Aydın Tömer'de 

%55 burs imkanı! %50 indirim imkanı!

Türkçeyi yaşayarak öğren!

Kerim / Yemen

Yabancıların, farklı gelenek ve görenekleri olan bir ülkede kendini ifade edebilmesi, 
karşısındaki insanı anlayabilmesi çok büyük önem arz etmektedir ve bu dili 

konuşmanın yanı sıra kurallı bir şekilde öğrenmeyi sağlayan Türkçe eğitimi veren 
kurumlar, bu işe büyük bir kapı açmaktadır. Aydın TÖMER ayrıcalığı ise biz 

öğrencilerine bir kampüs or tamı sağlaması ve eğitim kadrosuyla bize öğrenim ver-
mesidir. Bunun İstanbul Aydın Üniversitesi'ne geri dönüşümü ise Ulu Önder Atatürk’ün 

arzuladığı gibi ilim ve bilimde öncülük eden nesillerin etiketi olmaktır.

Khishigjargal / Moğolistan
İstanbul Aydın Üniversitesine gelmeden önce okulumu merak ediyordum. Okul başladıktan 
sonra okulumu sevmeye başladım. Herkes bize çok iyi davranıyor. Okul kampüsü büyük 

ve çok güzel. Arkadaşlarım da burada olmaktan çok mut lu. 

Başka bir ülkede dil öğrenmek çok ilginç. Hem Türkçeyi hem de Türk kültürünü 
öğreniyorum. Öğretmenimiz her öğrenci ile tek tek ilgileniyor. Bize çok yardımcı oluyor. Ben 

yur t dışında eğitim almak isteyen herkes için İstanbul Aydın Üniversitesini 
kesinlikle öneririm.


