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YABANCI DİL EĞİTİM TAAHHÜTNAMESİ

Amerikan Kültür Derneği Dil Okulları Alanya Temsilciliği olarak, ALTSO (Alanya Ticaret ve 
Sanayi Odası) üyelerine uygulanacak indirim ile ilgili kurum tarafından verilen taahhütler 
aşağıdadır. 

ALTSO üyesi Kurum ve Kuruluşlara ve ALTSO personelinin birinci derece akrabalarına
(üyeliklerini veya akrabalıklarını kanıtlamaları durumunda) Okulumuzdaki Yabancı Dil 
programlarımızda %20 indirim yapılacaktır. Bunun yanında;

A. Eğitimlerini ister okulumuzda, isterlerse kendi kurumları içinde alma imkânı

B. Dersler tamamlandığında tüm dünyada geçerli olan Avrupa Dil Pasaportu kriterlerine uygun 
Amerikan Kültür Derneği Dil Okulları Yabancı Dil Kursu Katılım Sertifikası alma imkânı,

C. Yabancı Dil Programları (İngilizce, Almanca, Rusça) başlamadan önce kursiyerlere ücretsiz 
Seviye Tespit Sınavı uygulanması ve Avrupa Dil Pasaportu kriterlerine göre toplam 6 seviyede 
(Starter-A1-A2-B1-B2-C1) eğitim alma imkânı (Öğrenciler Seviye Tespit Sınavı sonuçlarına 
göre gruplara ayrılır.)

Ç. Okulumuzda yapılacak olan grup derslerinde starter seviyesi 64 ders saati olup talep 
edilen haftalık ders saati sayısına göre ortalama 8 haftalık sürelerde tamamlanmaktadır.

D. Okulumuzda yapılacak olan grup derslerinde A1-A2-B1-B2-C1 seviyeleri 80 ders saati 
olup talep edilen haftalık ders saati sayısına göre ortalama 9-10 haftalık sürelerde 
tamamlanmaktadır.

E. Okulumuzda yapılacak grup derslerinde uygulanan birden çok seviye alma indirimi ALTSO 
personeline özel artı alınan her bir seviye için %5 olarak belirlenmiştir.

F. ALTSO üyesi Kurum ve Kuruluşlara ve ALTSO personelinin birinci derece akrabaları dilerlerse 
eğitimleri 6-9 aylık periyotlar halinde planlayabilirler. 3 seviye eğitim programına kayıt yaptıran 
ALTSO üyesi Kurum ve Kuruluşlara ve ALTSO personelinin birinci derece akrabaları, ALTSO’ya 
Özel %20 indirime ek olarak  %5+5(10) 3 seviye kayıt avantajından yararlanabilir.

G. Ayrıca 3 seviye eğitime kayıtlı ALTSO üyesi Kurum ve Kuruluşlara ve ALTSO personelinin
birinci derece akrabaları, %80 indirimle İkinci Yabancı Dil (Almanca, Rusça) eğitimi alabilirler.

Ğ. ALTSO üyesi Kurum ve Kuruluşlara ve ALTSO personelinin birinci derece akrabaları 
eğitimlerini diledikleri, zaman dondurarak 1(bir) yıl içinde tekrar kaldıkları yerden devam etme 
hakkına sahiptir.

H. ALTSO üyesi Kurum ve Kuruluşlara ve ALTSO personelinin birinci derece akrabaları ilk 16 
derste sebep belirtmeksizin 16 ders ücreti ödeyerek programlarını iptal etme hakkı,
                
I. ALTSO üyesi Kurum ve Kuruluşlara ve ALTSO personelinin birinci derece akrabalarına özel, 
okulumuzda alınacak derslerde sabah-öğlen-akşam programları açılabile imkânı,
                 
Yukarıda belirtilen taahhütnameyi ALTSO (Alanya Ticaret ve Sanayi Odası) Personeli, üyesi 
olan kuruluşlar ve ALTSO personeli 1.derece yakınlarına uygulayacağımızı beyan ve taahhüt 
ederiz.

Amerikan Kültür Derneği Dil Okulları
Alanya Temsilciliği


