
TMMoB MAKiırın ıvıü H ENDisı_ERi oDAsı
piyaRBAKıR şuBE

MMo-Fi nıvın i ıı pi ni ıu pRoToKoı_ü

MMO Diyarbakır Şube ile English Address arasıırda ürün veya hiznret alımında uygıılaııacak
indirim oranı o/o25 'dir. İııdiriındeıı yararlaııılırken: Üyeıniz ve öğreııci Üyeıniz ise oda kiınlik kaıtı ile. eş

ve çocukları ise şı-ıbemizce verilecek bir kiınlik kartıııııı gösterilınesiyle o|acaktır,

22.03.2022

MMo pİyaRBAKIR Ş{.JBE

NOT: Prtıtokol iki ntisha olup bir nüsha l\'lMO Diyarbakır Şube diğer ııiislıa ise ilgili firııada olaçaktır.
ProtokoI ueçerlilik süresi iınzalaııdığı tarihten itibaren 1 yıl geçerlidir.

TMMoB MAKiNA MÜHENDiSLt,,Ri ODASI. Anayasa'ı-ııı-ı lJ5. nıaddesinde taı,ııınlanaıı (ı6 ve 85 sayılı KfIl< ve 7]03 sai,ılı 1,asa ilc
değişik 6235 sayılı yasaya göre kı"ırulnruş kamu kurumıı niteliğinde bir meslek kuruluşııdur.
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ENGLİSH ADDRESS LANGUAGE COURS

ENGLısH ADDREss - FlRMA iıuoiniıvı pRororoı-ü

English Address Yabancı Dil Kursu Diyarbakır içerisinde 2 adet şubeye sahip olmanın yanı sıra, Mardin,

Batman ve Van'da şubesi bulanan kurumsal bir eğitim merkezidir. Bölgemizin en etkin dil

kurslarından biri olan English Address, Türkiye'nin markası olma yolunda ilerlemektedir. BaŞta

ingilizce olmak üzere pek çok dilde eğitim verebilme kabiliyetine sahip olmakla birlikte, YDS-YÖKDİL

yKsDiL_TlpDİı-roerı-ıeı_rS_pTE gibi ulusal ve uluslararası sınavları bünyesinde barındıran YÜZ YÜZE

VE oNLıNE sınav merkezidir. Ayrıca YuRTDışı eĞiriru DANışMAtlĞı ve YEMıNı-iÇrvini (BAŞTA

iııaiı.izcr VE ALMANcA oLMAK Üzene) hizmetivermekteyiz. Kurumumuz taraflndan baŞllca verilen

eğitim ve içerikleri kısaca aşağıdakitabloda gösterilmiştlr. MAKİNA MÜHENoisİ-İni i%25

iflıvıLER

s/N rĞiriıvıiıu ADı sünrsi KısAca içrniĞi KuRuM
rivar

HuzuRSEN
iıuoinirvıi

1 yKs_Diı 1vor1
10 AY

ffirımızın yanı sıra verilen

ek kaynaklarla 10 ay süren kapsamlı

bir eğitimdir. Eğitlm süresince

AKADEMir çrvini, rrı-iME, oKUMA
ve Diı giıcisi üzerine eğitim

verilmektedir. Ayrıca tüm TYT

dersleri (Matematik, Türkçe, Tarih,

Coğrafya ) ve rilmekted i r.

11.500

%25

8.500 TL

2

YDs/YÖroiı.
/rıPDiı- rrıvırı-
sEViYE

6AY Temel ve İleri düzey o|mak üzere

eğitim verilmektedir. Eğitim

süresince kullanı|acak kaynaklar ve

ek materyaller kursumuz tarafından

verilmektedir.

4.000TL

%25

3.000 TL
I

İ

3
YDs/YÖroiLIT.PDİL
iı-rni sEVlyE

3AY Temel ve İleri düzey olmak üzere

eğitim veriImektedir. Eğitim

süresince kullanılacak kaynaklar ve

ek materyaller kursumuz tarafından

verilmektedir. Ayrıca 3.000 TL

%25

2.250 TL

4 ıELTs/ToEFL/PTE

4AY 4 te,rel beceri (neading-Listening-

Writing-Speaking) üzerine eğitim

verilmektedir. Sınava birebir uyumlu

kita pla r ve de neme sınavla rı

verilmektedir. Ayrıca ana dlli İngilizce

olan hocalar tarafından

Speaking(Konuşma) dersleri

verilmektedir.

4.000 TL

%25
3000

5 TYT

10 AY 10 ay süresince öğrenciler üniversite

sınavının birinci aşaması olan TYT

sınavı na h azırla n ma ktad ı rlar.

5.000TL 4.000 TL

5 LGs

10 AY
_
ösylvl tarafından düzenlenen Liseler

Arası Geçiş Sınavında öğrencinin iyi

bir
liseye yerleşmesi hedeflenmektedir.

8000TL
%25

6.000 TL



7 GENEL lNGiı-izcr
3AY

Eğltimlerimiz top|am 6 seviye
üzerinden verilmekte olup, her
seviye 72 saat sürmektedir. 2.

Seviyeden (Elementary) itibaren ek

olarak anadili İngilizce olan hocalar
tarafından Speaking (Konuşma) dersi
ve rilme kted ir.Seviye le rim iz;

].. A-1 Beginner (Basic User)

2. A-2 Elementary (Basic User)

3. B-1 lntermediate (lndependent
User)
4, B-2 U pperlntermediate
(Independent User)
5. C-1 Advanced (Proficient User)

6. C-2 Proficiency (Proficient User)

2.000TL

%25

1.500 TL

Ia sURVıVAL
ENGLisH

2AY Hafta da2 gün, 4 saat toplam 32 saat eğitim

ve rilmekte. G ü n lü k ihtiyaçla rım ızı

giderecek düzeyde temel bir ingiIizceyi

hedefle r

2.000TL
%25
1.500 TL

9
BUsıNEss
ENGLısH

2AY Hafta da} gün , 4 saat toplam 32 saat eğitim

verilmekte. İş alanında temeI düzeyde

ihtiyaçları gidermek amaçlıdır

2.000TL
%25
1.500 TL

I

t

i10
i

KıDs

10 AY Haftada 3 gün 6 saat, 4 saat ders, 2 saat

cinema club). Yabancı hocalar eşliğinde

öğrencinin her düzeyde İngilizce öğrenmesi

hedeflen mekted ir.

4.000TL
%25
3.000 TL

LL
I

I

I
l
I

cıNEMA
cLUB

AYL|K Haftada bir gün 2 saat süresince yabancı

hocalar eşliğinde çocuk ve yetlşkin

gruplarda film izleme ve analiz yapma

etkin liği

AYLıK
200TL

%25
150 TL

L2 DlĞER Diı-ı-rn

3AY Almanca, Fransızca, İspanyolca, Rusça,

Arapça , Fdrsça vs. ait her seviye 72 saat

sürmektedir. Eğitim alanında uzman

hocalar/dili ana dili olarak kullanan hocalar

ta rafı nda n veril mekted i r.

4.000TL
%25
3.000 TL

13 çEVİRİ

Çeviri hizmeti kapsamında her dilde yeminli

tercümanlar ile hizmet sunulmaktadır.
Metinde yer alan karakter sayısına göre

ödeme yapılır. 1000 karakter 50 liradır. Tek

sayfalık tabloIar ].50 liradır.

1000
ka ra kte r

50 TL

iıııoınırvırrn: Enıazla2indirim geçerlidir. İndirimden faydalanan kampanyadan faydalanamaz,

_Öğrenci indirimi:%10_Kardeşindirimi:%1o _Eski öğrenci:%10 _Grup3kişi: %10

KAMPANYALAR _Genel ingilizce 1 kur: 2000 -2. kur:18oo (%10 indirim) -3. kur:1600 (% 20 indirim} *3 kur alan öğrenciye 4. kur ücretsiz,

iıııe iıizcE KooRDiıuarÖnÜ siııııvı özrnrı ASıAN

Aet nıt eLIe reVı'N
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