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GENÇ YAŞTA ALMANCA 
ÖĞRENMEK FARK YARATIR!

GENÇLERE YÖNELİK  
SERTİFİKA SINAVLARI

UYGULANAN SINAVLAR, 
TARİHLERİ VE ÜCRETLERİ

GOETHE-INSTITUT ANKARAGoethe-Institut, Almanya Federal Cumhuriyeti’nin dünya 
çapında faaliyet gösteren kültür enstitüsüdür. Yurt dışında 
Alman dilinin öğrenilmesini teşvik eder ve uluslararası kültürel 
iş birliğini destekler. Türkiye’de 60 yılı aşkın bir süredir faaliyet 
gösteren üç enstitü vardır. Bunlar Goethe-Institut Ankara, 
İstanbul ve İzmir’dir.
 
ALMANCA ÖĞRENMEK İÇİN BAZI NEDENLER

 • İş hayatında: Almanca konuşan iş ortaklarınızla Almanca 
iletişim kurmanız, iş ilişkilerinin daha iyi olmasını sağlar. 
Bunun sayesinde de etkili bir iletişimin yolunu açıp 
başarıya götürür.

 • Küresel bir kariyer:  Almanca bilmeniz, ülkenizde ve 
diğer ülkelerdeki Alman şirketlerinde çalışma şansınızı 
artırır. Almancayı iyi derecede bilmeniz, küresel iş 
ilişkilerine sahip bir işveren için tercih sebebi olmanızı 
sağlar.

 • Bilim ve araştırma: Almanca dünyanın en önemli ikinci 
bilim dilidir. Almanya, araştırma ve geliştirme alanında 
dünyada üçüncü sırada yer alır ve yabancı bilim 
insanlarına araştırma bursları verir.

 • İletişim:  Medya, iletişim ve bilişim alanındaki gelişmeler 
çok dilli bir iletişimi zorunlu kılar. Bir dizi önemli internet 
sitesi Almancadır. Almanya, kitap basımında 87 ülke 
arasında, Hindistan, İngiltere, ABD, Çin ve Rusya’dan 
sonra, 6. sırada yer alır.  Bu nedenle, Almanca bilmeniz 
daha fazla bilgiye ulaşmanızı sağlar.  [Wikipedia, 2014]

 • Almanya’da yükseköğretim ve iş imkanları:  Almanya 
çok sayıda yüksek öğrenim bursu sağlar. Yabancı gençler 
için özel bir çalışma vizesi, belirli mesleklerde çalışma 
izni için de özel uygulamalar vardır.

Dil öğreniminde elde edilen başarıları belgelemek için en 
güvenilir yöntem sertifika sınavlarına katılmaktır. Goethe-Institut 
Association of Language Testers in Europe (ALTE–www.alte.org)– 
Avrupa Dil Sınavları Birliğí nin kurucu üyesidir. Sınavları ALTE´nin 
standartlarına uygundur. Goethe-Sertifikat’ları süresiz ve 
uluslararası geçerliliğe sahiptir.

Sınavların Ankara dışında bulunan okulunuzda uygulanmasını 
istemeniz halinde minimum 20 katılımcı şartı bulunmaktadır. 

Bilgi için fit-ankara@goethe.de adresine müracaat ediniz.

 • Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1  sınavı 10 yaşından 
itibaren önerilir. Bu   sınav,   Dillere İlişkin Avrupa Ortak 
Referans Çerçevesi’nın (GER) birinci basamağı olan A1 
düzeyinde Almanca bilgisi gerektirir. A1 düzeyini tamamlamak 
için (önceden sahip olunan bilgilere ve öğrenme koşullarına 
bağlı olarak) 45 dakikalık 80 ila 200 ders biriminin 
tamamlanması gerekir. Bu düzeydeki bir kimse, bilinen günlük 

ifadeleri ve oldukça basit cümleleri anlayabilir 
ve kullanabilir. Kendini başkalarına tanıtabilir ve 
başka kişilere onlar hakkında sorular yöneltebilir 
ve bu tür sorulara cevap verebilir.

 
 • Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch  sınavı 12 yaşından 

itibaren önerilir. Bu   sınav,  Dillere İlişkin Avrupa Ortak 
Referans Çerçevesi’nın (GER) ikinci basamağı olan A2 
düzeyinde Almanca bilgisi gerektirir. A2 düzeyini tamamlamak 
için (önceden sahip olunan bilgilere ve öğrenme koşullarına 
bağlı olarak) 45 dakikalık 200 ila 300 ders biriminin 
tamamlanması gerekir. Bu düzeydeki bir kimse, doğrudan 
kendisi için önem arz eden alanlarla ilişkili cümleleri ve sıkça 
kullanılan ifadeleri anlayabilir. Basit ve rutin durumlarda, 

tanışık olduğu konular hakkında iletişim kurabilir. 
Nereden geldiğini, eğitim durumunu, kendi 
çevresini ve doğrudan ihtiyaçlarla bağlantılı olan 
nesneleri, basit araçlar yardımıyla tarif edebilir.

 • Goethe-Zertifikat B1 für Jugendliche sınavı 12 yaşından 
itibaren önerilir. Bu   sınav,   Dillere İlişkin Avrupa Ortak 
Referans Çerçevesi’nın (GER) üçüncü basamağı olan B1 
düzeyinde Almanca bilgisi gerektirir. B1 düzeyini tamamlamak 
için (önceden sahip olunan bilgilere ve öğrenme koşullarına 
bağlı olarak) 45 dakikalık 350 ila 600 ders biriminin 
tamamlanması gerekir. Bu düzeydeki bir kimse, konuşmalarda 
açık bir standart dil kullanıldığında ve iş, okul, boş zaman 
etkinlikleri vb. söz konusu olduğunda, konuşmanın önemli 
noktalarını anlayabilir Almanca‘nın konuşulduğu bölgelerde 

yaptığı seyahatlerde karşılaştığı çoğu durumun 
üstesinden gelebilir. Tanışık olduğu konularda ve 
ilgi duyduğu alanlarda kendisini kolayca ve bir 
bütünlük içinde ifade edebilir.

SINAV TARİH ÜCRET

Goethe-Zertifikat A1:  
Fit in Deutsch 1 03.05.2023 

06.05.2023 
27.05.2023 
31.05.2023 
10.06.2023

700 TL

Goethe-Zertifikat A2: 
Fit in Deutsch

800 TL

Goethe-Zertifikat B1  
für Jugendliche

07.06.2023

1.200 TL
1 Modül   700 TL
2 Modül   800 TL 
3 Modül 1.000 TL


