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KONUŞARAK YABANCI DİL 

ÖĞREN 

 Genel İngilizce, Almanca, Arapça, Rusça  

 İş İngilizcesi, Almancası, Arapçası, Rusçası 

 Seyahat İngilizcesi, Almancası, Arapçası, Rusçası 

 Turizm için Yabancı Dil 

 Akademik Yabancı Dil 
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HAKKIMIZDA 

 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Dil Uygulamaları Araştırma Merkezi, Osmaniye ili 

ve çevre illerde faaliyet gösteren şirketler, devlet daireleri ile halka hizmet vermek amacıyla 

kurulmuştur. Türkiye’nin neresinde olursanız olun, etik ilkeler çerçevesinde ve güvene dayalı 

olarak telefonla pratik geliştirme ve edindirme hizmetinden yararlanabilirsiniz. 

Her biri alanında uzman personelimiz, sizi istediğiniz saatlerde arayarak seçeceğiniz 10, 

20 ya da 30 dakikalık konuşma programları ile 30 günde yabancı dil konuşma pratiğinizi 

geliştirdiğinizi kendiniz göreceksiniz. 

 Yabancı dil öğrenmek günümüzde herkesin arzuladığı ancak ne yazık ki, çok az kişinin 

başarabildiği bir beceridir. Dil yetisi yeme, içme, nefes alma ya da hareket etme gibi doğuştan 

gelen bir özellik değil sonradan edinilen bir beceridir. Bu da isteyen herkesin bu beceriyi 

edinebileceğini göstermektedir. 

 Yıllarca yabancı dil kurslarına giderek bir adım ileriye gidemeyen kişilerin tek başarısı 

hedef dilin gramerini öğrenmek olmuştur. Gramer dilin matematiği olup kullanım becerisi ile 

ilgisi yoktur. Merkezimiz sizlere öğrenmek istediğiniz dilin kurallarını değil bizzat kendisini 

kullanma şansı tanımaktadır. 
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VİZYONUMUZ 

 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Araştırma Merkezi olarak yurt içinde ve uluslararası 

platformda tanınan, inovatif kimliği ile benzer birimlere öncülük eden ve örnek alınan bir 

Araştırma Merkezi olmak. Merkezimizden hizmet alan kişilerin beklentilerini, zamanlarını ve 

ödemelerinin karşılığını en iyi şekilde vermek. 

 

MİSYONUMUZ 

 Toplumun her kesiminden insana yüksek kalitede hizmet sunmak, dil becerilerini 

artırarak insanların yeni istihdam imkânlarına ulaşmasını sağlamak. 

 

KALİTE HEDEFLERİMİZ 

1. Öncelikle üniversitemizin bulunduğu il olmak üzere dünya standartlarında istekli olan 

herkese yabancı dil öğretmek. 

2. Merkezimizin hizmet verdiği kişilerin özellikle turizm sektöründe ve mümkünse diğer 

çalışma alanlarında istihdam edilmesinde aracı olmak. 

3. Uluslararası standartlarda dil eğitimi vermek. 

4. Gerek bölgesel gerekse yurt genelinde tanınır olmak. 

5. Hizmet verilen tüm insanlara bir yabancı dil öğretmek. 

6. Hizmet alan kişilerle sevgi ve saygı bağlamında bir iletişim ortamı sağlamak. 

 

DEĞERLERİMİZ 

1. Yeniliklere açıklık. 

2. Etik kurallara bağlılık. 

3. Hizmet alan kişilerin haklarına saygılı. 

4. Güvenilir bir iletişim ortamı. 

5. Takım ruhuna sahip bir çalışma ortamı. 

6. Verimli, etkili, etkin ve sonuca odaklı bir dil eğitimi. 
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KİŞİYE ÖZEL PROGRAM 

OKÜ Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi, kendi üniversitemiz bünyesinde görevli 

öğretim elemanları ile Türkiye’nin farklı üniversitelerinde görev yapan ana dili İngilizce, 

Almanca ve Arapça olan ya da yurt dışında doğmuş ve yurt dışında eğitim görmüş alanında 

akademik kariyer sahibi akademisyenlerden oluşan bir ekiptir. Ders içerikleri seviyeniz, 

mesleğiniz ve yabancı dili ne amaçla öğrendiğinize bağlı olarak hazırlanmaktadır. 

Sizler için hazırlamış olduğumuz formu doldurarak belirtilen e-mail adreslerinden birine 

göndermeniz ya da telefonla ulaşmanız yeterli olacaktır. Bu durumda sizlerle derhal iletişime 

geçilerek hem konuşma sürelerinin tespiti noktasında hem de seviye belirleme noktasında 

destek olunacaktır. 

 Konuşma seansları kaç dakika olursa olsun düşük seviyeler için öncelikle iletişim dili 

verilmekte ve ardından daha önce size bildirilmiş olan konu içeriklerine yönelik pratikler 

yapılmaktadır. 

Dil, iki şekilde sahip olunabilecek bir beceridir. Bunlardan birincisi dil edinimidir ki bunun için 

dilin ana dil olarak konuşulduğu toplumda doğup eğitim almış olmak gerekir. Bu durumda kişi 

o dilde sevinir, üzülür ve düşünür. İkincisi ise dil öğrenimidir ve bu da kişinin çocukluk ya da 

yetişkinlik dönemlerinde yapay bir ortamda herhangi bir yabancı dili öğrenme gayretidir.   

Yabancı dil öğreniminde en büyük sıkıntı gramere yönelerek diğer dil becerilerinin sürekli 

olarak göz ardı edilmesidir. Gramer öğrenimi ya da öğretimi elbette gereklidir ancak dili 

pratikte kullanmaya yönelik olmayıp sadece o dilin matematiksel yapısıyla ilgili bilgi sahibi 

olmaktır. 

Konuşma becerisi ise doğal dil edinim sürecinde anlama becerisinden sonra gelen ikinci beceri 

olmasına rağmen dil öğreniminde en son edinilen beceri durumundadır. Bunun en önemli 

nedeni ise dilin doğal öğrenme ortamında öğrenilmemesi ve konuşma girişimlerinin hep 

başarısızlıkla sonuçlanmasıdır. Bu nedenle telefon bağlantısı ile yabancı dil temelli yetişen 

eğitmenlerimiz, sizlerin dil seviyelerini belirleyerek seviyenize uygun bir modülle konuşma 

derslerine başlayacak ve sonraki zamanlarda belirli konular çerçevesinde konuşmalar devam 

edecektir. 
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Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi Almanca, İngilizce ve Arapça dillerinde sizlerin konuşma 

becerisi edinmenizi ve var olan konuşma becerinizi geliştirmeyi hedeflemektedir. 

Eğitmenlerimiz hem eğlenceli hem de öğretici yönleri ile sizlerin kısa-orta ve uzun vadelerde 

arzuladığınız konuşma seviyelerine ulaşmanızı sağlayacaktır. 

Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi, yabancı dil öğrenmeye yeni başlayan çocuk ve 

yetişkinlerden ileri düzeyde yabancı dil bilgisi olup da konuşma becerisi olmayan kişilere kadar 

geniş bir yelpazeye hitap etmektedir. İsteğiniz durumunda size yönlendirilen eğitmenin 

değiştirilmesi mümkün olup tercih ettiğiniz günlük konuşma sürelerinin dışında da yabancı dille 

ilgili cevaplanmasını istediğiniz soruları hem mesaj yoluyla hem de arayarak sorma imkânınız 

olacaktır. 

Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi öğrencilerden akademisyenlere, ev hanımlarından iş 

insanlarına kadar her kesime hitap etmektedir. Eğitmenlerimiz sizlerin de isteklerini göz önünde 

bulundurarak hazırlayacakları programa, çalıştığınız işle ilgili konuları da dâhil edecekler ve 

bu doğrultuda kendi işinizle ilgili konuşabilme yetisine sahip olabileceksiniz. 

 

     OKÜ Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin programları aşağıdaki gibidir: 

     1o dakikalık program haftada 50 dakika, ayda 200 dakika, 

     20 dakikalık program haftada 100 dakika, ayda 400 dakika, 

     30 dakikalık program haftada 150 dakika, ayda 600 dakika pratik yapma imkânınız olacaktır. 

 

Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi konuşma seansları, sizlerin isteği ve uygun olduğunuz 

saatlere göre düzenlenir ve programla ya da saatlerle ilgili değişiklik yapmak istemeniz halinde 

imkanlar doğrultusunda değişim yapılır. Ayrıca eğitmeninizi önceden bilgilendirerek 

katılamayacağınız dersleri sonraki günlerde istediğiniz bir zamanda telafi etmeniz mümkün 

olacaktır. 
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Neden OKÜ Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi?  

 

Deneyim : OKÜ Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi, konusunda deneyimli bir kadroya 

sahiptir ve sürekli gelişmeyi kendine ilke edinmiştir. Öğretim elemanlarımız yüksek lisans ve 

doktora çalışmalarını dil öğretimi üzerine yapmaktadır. 

 

Uygun Fiyat : OKÜ Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi, büyüme stratejisi olarak uzun 

dönemli rekabet avantajı ile sürdürülebilir büyüme modelini benimsemiştir. Bu nedenler her 

zaman için müşterileri ile uzun dönemli ve kazan/kazan prensibine dayalı bir ilişkiyi tercih eder. 

Kaliteye ek olarak, uygun fiyat bu modelin vazgeçilmez bir parçası olarak ele alınmaktadır. 

 

Entegrasyon : OKÜ Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi, entegre iş modeli esasına göre 

çalışır. Sağladığı hizmetin tamamlayıcı unsurlarını da temin eder. Bu durumda kişi hedef dili, 

günlük konuşma dilinden başlayarak mesleki dile ya da turizm diline kadar geniş bir yelpazeye 

yayabilir. 

 

Ücretlendirme 

Tercüme fiyatları dil çiftine ve tercüme alanına göre değişmektedir. En uygun tercüme 

hizmetlerinden faydalanmak için bizimle temasa geçiniz. 

 

EVİNİZDE – İŞ YERİNİZDE 

OKÜ Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin kurulma amacı, dil öğrenmek isteyen insanlara 

konfordan taviz vermeden, zamanlarını ve paralarını boş yere harcamadan verimli ve beceri 

temelli bir dil öğrenimi imkanı sunmaktır. Akşam evde koltuğunuzda otururken sizinle bağlantı 

kuracak arkadaşlarımız size, şu ana kadar dil öğrenimi için harcadığınız zaman ve paranın 

karşılığını alamadığınızı kanıtlayacak. Size verilen direktiflere uymanız halinde istediğiniz 

yabancı dili konuşmamanız için hiçbir neden yok. 

 

 



 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ DİL UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 

             OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ DİL UYGULAMA VE  ARAŞTIRMA MERKEZİ  

 

 

HİZMETLERİMİZ 

 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi özellikle 

İngilizce, Almanca, Arapça ve Rusça dillerine odaklanmış olup, talep gelmesi halinde diğer dil 

seçeneklerini de değerlendirebilecek imkânlara sahiptir.  

 

BECERİ TEMELLİ ÖĞRENME 

OKÜ Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi, size telefonla konuşma pratiğinizi geliştirme imkânı 

sunarken, okuma ve yazma becerilerinizi geliştirebilmeniz için de gerekli doküman desteği 

sağlar. Böylece okuma ve yazma becerilerinizi geliştirir ve aynı zamanda oldukça güç olan 

anlama ve konuşma yetilerinizi de telefonla konuşarak elde edersiniz. 

 

DİL BİR İLETİŞİM ARACIDIR 

Öğrenmek istediğimizi dil aynı ana dilimiz gibi bir iletişim dilidir. Dil sadece kuralları olan 

matematiksel bir sistem değil konuşma, anlama, yazma ve okuma becerileri gerektiren bir 

beceriler bütünüdür. Bu nedenle merkezimiz sizi tüm dil becerilerinizi geliştirmeniz için 

yönlendirecek ve destek olacaktır. 

Günlük iletişim dili ile başlayacak olan dersler sonraki saatlerde örneğin bir alışveriş 

merkezinde olabilecek diyaloglara dayalı olacak, okulda, postanede, bir semt pazarında vb. 

örneklerle hem kelime hazineniz gelişecek ancak en önemlisi de yabancı dilde konuşma 

beceriniz gelişecektir. 

 

SINAV ODAKLI PROGRAM 

Derslerimiz genel yabancı dil konuşma becerilerinin yanında isteğe göre sınav odaklı da 

olabilmektedir. TOEFL, IELTS, Goethe-Zertifikat, TELC, ÖSD, TestDaF gibi sınavlar da 

öğrencilerin en çok konuşma bölümlerinde problem yaşamaktadır. Konuşma sıkıntısı yaşayan 

kişiler aynı zamanda anlama becerisini ölçen sınavlarda da zorlanmaktadır. Bu gibi sıkıntıları 

aşarak sınavların üstesinden gelebilmenin en iyi yolu zamanı iyi değerlendirerek yabancı dil 

becerilerini geliştirmekten geçmektedir. 
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İLETİŞİM 

 

ADRES : Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 

       Fen-Edebiyat Fakültesi Zemin Kat 

 

Email  : bulentkirmizi@osmaniye.edu.tr 

Telefon : 0 541 965 76 96 

 

 

 

 

 

  


