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Değerli Üyelerimiz ve Stajyerlerimiz,
İşletme Ağırlıklı İngilizce Dil kursularımız, konularında 

uzman
ve tecrübeli Türk ve yabancı eğitmenler tarafından 

verilmekte ve kurslarımızda öğrenci odaklı eğitim modeli 
uygulanmaktadır.

Kursiyerlere mesleki çalışmalarında ihtiyaç duydukları 
İngilizce'yi edindirmeyi amaçlamaktadır.

Program boyunca dilbilgisi ve kelime bilgisi çalışmaları-
na paralel olarak işe alım görüşmeleri, tanıtım, satış, müşteri 
ilişkileri, iş yemekleri, iş seyahatleri, telefon görüşmeleri 
gibi ortamlarda kullanılan İngilizce'nin teorik ve uygulamalı 
çalışması yapılmakta CV yazımı, iş görüşmeleri ve sunum 
teknikleri konusunda çeşitli çalışmalar yapılmaktadır.

Kursumuza katılmak isteyen meslek mensuplarımız ve 
stajyerlerimizin ihtiyaç duyacakları bilgiler aşağıdadır.

Bilgilerinizi rica eder başarılar dilerim.
Saygı ve sevgilerimle...



My opinious about “English Courses” at 
Akademi İSMMMO is below.

Akademi İSMMMO has been offering 
English Courses to the members and intern 
members for a long time.

My name is Vartevar Cavak, l’m an 
accountant since 1976 and l’ve my own accoun-
ting office since 1986. My English was very 
poor so l started the course two years ago. Now 
l can read and write in intermediadte level.

General English is taught in the first 
three levels, the 4th level is Profesional English 
and the last level is spoken English. We study 
for 10 hours at the weekends.

The classrooms are cosy and big enough 
for 15 students.

Teachers are very qualified, they work at 
different private universities, they are experien-
ced, patient and serious as well as friendly. Also 
they are open to communication, forexample a 
student can easily contact by e-mail, phone or 
sms, they always reply as fast as possible.

There are many out comes of the course 
for me, first of all my self confidence in English 
is increasing also my reading skills improved. 
Furthermore if a foreign company consults 
me, l can help and solve their problems. That 
means l can develop relationships with foreign 
companies.

And finally there is a main advantage of 
learning English at Akademi İSMMMO, although 
the course takes all my private time at the wee-
kends, it is still so good to meet new colleagues 
and friends.

Vartevar Cavak

2012-2015 yılları arasında İSM-
MMO’dan aldığım işletme ağırlıklı ingilizce 
kursu benim için çok verimli geçti. Kursa ilk 
başladığım zamanlar ingilizcem açıkcası iyi 
bir düzeyde değildi. Fakat öğrenmeye ve 
kendimi bu konuda geliştirmeyi çok istiyor-
dum. Hocalarımız da bizimle çok ilgiliydi ve 
çok güzel bir arkadaş ortamımız vardı.

İşletme ağırlıklı ingilizce kursunun 
bütün kurlarını tamamlamış bulunmak-
tayım. İlk başladığım zamanla şu anki 
zamana baktığımda bana nasıl bir katkı 
sağladığını ve işhayatıma yansımasını 
görmekteyim.

İngilizce artık hayatımızın vazge-
çilmez faktörlerinden biri oldu. Gerek iş 
hayatında gerekse sosyal hayatta çok 
önemli bir yeri olduğu çok açıktır. İSMMMO 
bu konuda hem stajyerlere hem de meslek 
mensuplarına gerekli desteği sağlamak-
tadır.

İngilizcemizi geliştirmemize imkan 
sağlayan İSMMMO’na,bizden desteklerini 
esirgemeyen değerli hocalarımıza ve sınıf 
arkadaşlarıma çok teşekkür ederim.

Hasan ERDOĞAN
SMMM

İSMMMO çatısı altında Mesleki İngilizce’ye 
başlamadan önce başlangıç seviyesinde bir 
İngilizce’ye sahiptim.

Pre-Intermediate kurundan Upper Inter-
mediate kuruna kadar devam etmem sonucunda 
mesleki terimler, mailler ve makaleleri zorlanma-
dan okuyup, anlayabiliyorum ve yazabiliyorum. 
Kurs ortamında hocalarımızın anlayışı, ilgisi ve 
disiplinli bir çalışma ortamı sayesinde normal 
bir İngilizce kursundan alabileceğimin dışında, 
mesleğime de katkı sağlayabilecek birçok 
şeyi kendime kattım. Hocalarımızın hepsine 
teşekkürler.

İlknur DORUK
SMMM Stajyeri

2016 yılı Ekim-Ocak döneminde Inter-
mediate ve 2017 yılı Şubat-Mayıs dönemlerinde 
Upper-Intermediate seviye İşletme Ağırlıklı 
İngilizce kursuna katıldım. Kurs genel anlamda 
bana çok şey kattı. Öğrendiklerimi iş hayatımda 
pekiştirerek yabancı dili çok daha verimli kul-
lanmaya başladım. Artık günlük yazışmalarımı 
çok daha rahat yapabiliyorum. Gerek hocaların 
özverisinden gerekse kullanmış olduğumuz 
kaynaklardan çok memnun kaldım. Sınıfların 
kalabalık olmaması nedeniyle hocalarımız ile bi-
rebir çalışma fırsatı buldum. Kurs ücreti ders saati 
düşünüldüğünde piyasadaki diğer kurslara göre 
oldukça ekonomik. Emekleri için Ebru, Elanur, 
Özay ve Ayşe Hocama çok teşekkür ederim..

Mehtap KIZILTAŞ
SMMM Stajyeri
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KURSUN STAJ SÜRESİNDEN SAYILMASI
TESMER’in 06.03.2013/442 nolu
Genelgesine istinaden İşletme Ağırlıklı 
İngilizce Dil kurslarımız staj süresinden 
sayılabilmektedir.
İşletme Ağırlıklı İngilizce Dil kursu, kur 

süreleri ve saatleri aşağıdaki gibidir. Bir 
kurun tamamına kayıt yaptırmak sureti ile, 
kursa devam süresi en az %75 orandan (113 
saatten) az olmamak koşuluyla 2 ay staj 
süresinden sayılacak, 135 saat ve üzerinde 

devam etmeniz halinde (135 saat) 3 ay staj 
süresinden sayılacaktır. Ancak kursa devam
oranınızın %75 ve (113 saat) ten az olması 
halinde staj süresinden sayılmayacak ve 
sertifika düzenlenmeyecektir.

İlk üç kurda gramer ve iş İngilizcesi
ağırlıklı olan kursumuzda, dördüncü
kurda İngilizce muhasebe eğitimi,
İngilizce örnek olay, tartışma
yöntemleri kullanılarak, lisansüstü
seviyedeki bir İngilizce muhasebe
dersine benzer içerikte eğitim
sürdürülmektedir.

KURS İÇERİĞİ D E R S  İ Ç E R İ K L E R İ N D E N

B A Z I  K O N U L A R
• Temel muhasebe terimleri,
• Finansal Tablolar (Gelir Tablosu,Bilanço, Nakit Akış Tablosu)
• Muhasebe bilgi sistemi, muhasebe kayıt tekniği, muhasebe 
defterleri
• Hizmet ve ticaret işletmelerinde dönem içi işlemlerin
muhasebeleştirilmesi
• Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar,
• Operasyonel varlık ve borçların değerlemesi,
• Finansal tabloların analizi, oranlar ve nakit akış tablosu
yardımı ile analiz,
• Maliyet muhasebesi terimleri, maliyet muhasebesi
problemleri,
• Yönetim muhasebesi terimleri, karar problemleri,
içermektedir.

Programda kursiyerlerimize, dinlediğini anlama (Listening
Comprehension), konuşma (Speaking), metin okuma, 
inceleme (Reading Comprehension), yazma (Writing) becerileri 
kazandırılmaktadır.
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KURS TARİHLERİ

Ön kayıt başvuruları; web 
sayfamız üzerinden alınacaktır.

• Seviye Tespit Sınavları ve 
Kesin kayıtlar;  kesin kayıtlar, 
seviye tespit sınavı ve sözlü müla-
katlardan sonra alınacak olup, ön 
kayıt başvurusunda bulunan üye ve 
stajyerlerimize seviye tespit sınavı 
için bilgilendirme yapılacaktır.

• Kursa başlangıç seviyesinde 
katılacaklara seviye tespit sınavı 
gerekmemektedir.

Program  Günler  Saatler  Haftalık  Ön Kayıt  Kurs  Eğitim
    Ders Başlangıç Başlangıç Birimleri
    Saati Tarihi Tarihi

Hafta İçi
Akşam

Hafta Sonu

Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe

Cumartesi
Pazar

18.40- 21.30

13:00-18.00
09.30-15.30

11

11

08/02/2019-
24/02/2019

11/03/2019-
25/06/2019

09/03/2019-
23/06/2019

l Şişli TESMER 
(Gayrettepe Dedeman)   
l Kadıköy TESMER

KUR  SÜRE TUTAR
Başlangıç (Elementary)  154 Saat 2.300-TL
Orta Öncesi (Pre-Intermediate) 154 Saat 2.300-TL
Orta (Intermediate)  154 Saat 2.300-TL
İleri (Upper Intermediate)  154 Saat 2.300-TL

EĞİTİM PROGRAMI

TOPLAM 616 SAAT
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Kayıt için 1 resim, kimlik fotokopisi, İngilizce Dil Kursu kayıt başvuru formu
(Bu belge İSMMMO’da kayıt sırasında doldurulacaktır.)

• Kurs ücreti ödemesi kesin kayıt sırasında yapılacaktır.
• Kurs ücretini kredi kartı ya da banka havalesi ile ödeyebilirsiniz.
• Kredi kartı ile yapılan ödemelerde 5 taksit yapılmaktadır,
• Taksitli Ödeme Yapabileceğiniz Kredi Kartları;
 İş Bankası Maximum Card, Yapı Kredi World Card,  
 Akbank Axess Card, Garanti Bankası Bonus Card
• Nakit Ödeme Yapabileceğiniz Banka: İş Bankası Kurtuluş Şubesi –
Hesap Adı: TESMER İstanbul Şubesi
IBAN: TR93 0006 4000 0011 0320 4507 36

İNGİLİZCE KURSLARIMIZA DEVAM EDEN VE KUR ATLAYAN 
KURSİYERLERİMİZE %15 İNDİRİM UYGULANACAKTIR.


