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“ Hayallerinizi Ertelemeyin ”



       Ardemso� Engl�sh Language Center , 28 TEMMUZ 2001 yılında Gaz�antep’te kurulmuştur. Ardemso� 

Engl�sh ,  Kuruluşundan bu yana pek çok eğ�t�m programlar’ı düzenleyerek 2001 ‘den ber� 

Gaz�antep’l�lere öncü olmuştur. Kuruluşunun temel�nde b�lg�sayar eğ�t�mler� olmanın yanı sıra d�l 

eğ�t�mler�n� de ekleyerek teknoloj�y� Avrupa’da da tak�p etmey� hedeflem�ş ve v�zyonunu buna göre ön 

planda tutmuştur. D�l eğ�t�mler�ne General Engl�sh ve Kıds Engl�sh olarak başlamıştır. Ardından sınav 

İng�l�zce programları �le YKS –D�l ve YDS – YÖKDİL �le akadem�k çalışmalarına devam etm�şt�r. 2006 

yılında SMMM Staj Başlatma ve Yeterl�l�k sınavı programlarıyla Gaz�antep’te Mal� Müşav�rler arasında 

c�dd� pre��je ulaşmıştır.  

HAKKIMIZDA

Öğrenc� memnun�yet�n� ön planda tutan b�lg� teknoloj�s�nde öncü ve verm�ş olduğu eğ�t�m 

programlarının kal�tes� �le tanınan alanında l�der kurumsal f�rma olarak h�zmet sunmaktır.

VİZYONUMUZ

Ardemso� D�l Eğ�t�m Merkez� , ‘’ Güneydoğu Anadolu Bölges� ‘’ de sanay� , t�caret  ve sosyal yapının 

gel�şeb�lmes� �ç�n gerekl� olan eğ�t�m açıklarını tesp�t ed�p bu konularla �lg�l� çalışmalar yapmak ve yen� 

kuşakların çalışmalarında teknoloj�y� kullanab�lmeler�n� tem�n etmekted�r.

MİSYONUMUZ

“ Gelecek Burada ”
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ARDEM
ENGLISH

ARDEM
JUNIOR

     Kusursuz B�r Aksan, Akıcı B�r Konuşma ve Benzers�z B�r Deney�m…

Genel İng�l�zce, tüm yönler� �le kavranması gereken b�r d�ld�r. Hem 

aksan olarak, hem cümle yapısı olarak hem tela�uz olarak… K�ş�sel 

gel�ş�m�n b�r ölçüsü olarak gö�er�len ve kend�n� gel�şt�rmek �le doğru 

orantılı olan İng�l�zce, kar�yer�n�zdek� ölçüyü de bel�rlemekted�r. İş 

başvurusunda, yüksek l�sans başvurusunda hatta �aj 

başvurusunda dah� pek çok kurum İng�l�zce b�lg�s� ve yeteneğ�n� şa� 

koşmaktadır.

     Hang� meslek grubunda olursanız olan, fakülten�n hang� 

bölümünden mezun olursanız olan mutlaka öğren�lmes� gereken b�r 

d�ld�r. Öğrenme aşamasında yapılacak en doğru ve en öneml� hamle 

�se doğru b�r d�l okulu �le çalışmaktır. Ardemso� D�l Eğ�t�m Merkez�nde 

''okuma, d�nleme yazma'' becer�ler�n�z� mükemmel sev�yeye 

get�r�rken en öneml� aşama olan ''konuşma'' aşamasını da kusursuz 

b�r şek�lde öğretmekted�r.

BUSINESS ENGLISH ned�r ve neden gerekl�d�r?

     İş İng�l�zces�, en yalın hal�yle, �ş hayatında kullanılan profesyonel 

İng�l�zce’d�r. Profesyonel b�r d�lde yazışma yapmak, rapor hazırlamak, 

müzakerelerde bulunmak, sunum yapmak, konferans ve toplantılara 

katılmak veya bunları yönetmek, resm� mektuplar ve d�lekçeler 

yazmak, uluslararası o�amlarda sosyalleşmek ve genel olarak 

yabancı müşter�ler�n�z veya �ş o�aklarınız �le telefonda, ema�l yoluyla 

veya yüz yüze doğru ve akıcı b�r �let�ş�m sağlamak �ç�n gerekl� olan 

İng�l�zce’d�r.

ARDEM JUNIOR  NEDİR ?

Çocuklara yönel�k d�l eğ�t�m� öğrenc�n�n �lerdek� eğ�t�m hayatını 

büyük ölçüde değ�şt�ren ve gel�şt�ren b�r şeyd�r. Hayatın her alanında 

başarının en temel bel�rley�c�ler�nden olan İng�l�zce konuşma ve 

yazma becer�s�, küçük yaşlardan �t�baren b�reye aşılanmalıdır. Bu 

alanda profesyonel de�ek son derece öneml�d�r.

Erken yaşta ed�n�len b�lg�ler hayat boyu s�z�nle kalan b�lg�lerd�r. 

Özell�kle yabancı b�r d�l öğrenmek �ç�n taze ve �şlenmem�ş bey�n her 

zaman avantajdır. Yabancı d�l eğ�t�m ve öğret�m�nde erken yaş son 

derece öneml�d�r. Öğren�len d�l�n akıcılığı, öğren�len d�l�n kal�tes�, 

öğren�len d�l�n kalıcılığı, öğren�len d�l�n hayat �le entegres�, öğren�len 

d�l�n zaman d�l� �le bağlantısı erken öğren�m açısından önem teşk�l 

etmekted�r.

 ARDEM JUNIOR (ÇOCUK) İNGİLİZCE EĞİTİMİ

Jun�or İng�l�zce eğ�t�m programlarının amacı, �lk ve o�aöğret�m 

düzey�nde eğ�t�m görmekte olan 7-15 yaş aralığındak� öğrenc�ler�n 

uluslararası �anda�ta yabancı d�l öğrenmeler�n� sağlamaktadır. Bu 

yaş grubuna yönel�k eğ�t�mlerde uzman Türk öğretmenler�n yanı sıra 

alanında uzman ana d�l� İng�l�zce olan eğ�tmenler ders vermekted�r. 

Dersler, çocuklarımızı İng�l�zce d�l�n� en ver�ml� şek�lde kullanmalarını 

sağlamak üzere, tam donanımlı ve modern sınıflarda ver�lmekted�r.

www.ardemso�.com.tr www.ardemso�.com.tr
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ARDEMSOFT ENGLISH öğrenc�ler�, 

YDS Publ�sh�ng tarafından özel olarak oluşturulan setlerle YKS DİL sınavına hazırlanırlar. Bu setler ; Toplamda 24.048 

özgün soru 400 adet yaprak te� , 8 adet aylık çalışma k�tapçığı, 48 adet deneme sınavı k�tapçığı, 12 adet fas�kül, 9 adet 

k�tap, 12 adet m�n� deneme sınavı k�tapçığından oluşmaktadır. 

Farklı yayınlarla 20.000 den soru çözmes� sağlanır. Bunun yanında öğrenc�ler�m�ze YKS –DİL sınavına yönel�k olarak farklı 

kaynaklarından sınav �ratej�ler� �le sorular ver�l�r . Ayrıca son yılların çıkmış YKS-DİL sınav soruları ve ayrıntılı çözümler� 

ver�l�r. Bunun yanında DİLKO yayıncılık tarafından hazırlanan deneme ve sk�lls te�ler� de ver�l�r. Dönem sonuna doğru 

sınava 20 gün kalasıya ser� denemeler başlamaktadır. Deneme Sınavları ders saatler�n dışında yapılır. Ve dahası Türk�ye 

genel� deneme sınavları �le öğrenc�ler�m�z gerçeğe  yakın b�r sınav sonucu �le karşılaşır.

Ardemso�’ta öğretmenler alanında deney�ml� olan d�nam�k öğretmenlerd�r. TYT dersler� de kurum �çer�s�nde 

ver�lmekted�r. Derslere devam ve deneme sınavlarına katılım noktasında sıkı tak�p yapılır. Bu konuda vel�lelere 

b�lg�lend�rme yapılır.

Yaz ve söme�r dönemler�nde kamp, etüt, deneme programlarıyla öğrenc�ler tat�ller�n� de sıkı b�r eğ�t�mle 

değerlend�rmekted�r.

www.ardemso�.com.tr www.ardemso�.com.tr
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IELTS (Internat�onal Engl�sh Language Te��ng Sy�em); İng�l�zcen�n b�r �let�ş�m 

d�l� olarak kullanıldığı yerlerde okumak veya çalışmak ��eyen k�ş�ler�n d�l 

yeterl�l�kler�n� ölçen uluslararası İng�l�zce d�l yeterl�l�k sınavıdır. 1989 yılında 

Cambr�dge Ün�vers�tes� tarafından uygulanmaya başlayan sınav günümüzde 

150’e yakın ülkede yapılmaktadır. Geçt�ğ�m�z yıl 3 m�lyondan fazla k�ş� IELTS 

sınavına katılmıştır. Günümüzde IELTS sınavı Cambr�dge Ün�vers�tes�, Br�t�sh 

Counc�l ve Avu�ralya o�aklığı altında düzenlenmekted�r.

NEDEN IELTS SINAVI?

Başta ana d�l� İng�l�zce olan ülkeler olmak üzere b�r çok ülkede eğ�t�m almak, �ş 

veya göçmenl�k başvurusunda bulunmak �ç�n IELTS sınavına �ht�yaç vardır. 

Ülkem�zde de b�r çok yüksek öğren�m kurumu veya kurumsal f�rmalar eğ�t�m 

veya �ş başvurularında IELTS sınav sonucu ��emekted�r.

TOEFL® SINAVI HAKKINDA

TOEFL �BT® sınavı, adayların okuma, d�nleme, konuşma ve yazma becer�ler�n� b�rl�kte kullanab�lme 

yeteneğ�n� ölçer. 160’dan fazla ülkede 11.500’den fazla kurum tarafından kabul ed�len TOEFL sınavı, 

dünyada en yaygın kabul ed�len akadem�k İng�l�zce d�l sınavıdır. Ve her yıl b�r m�lyondan fazla 

sınav adayı �le, İng�l�zce konuşulan akadem�k b�r o�amda başarılı olmak �ç�n gereken becer�lere 

sah�p olduklarını kanıtlamış m�lyonlarca öğrenc�ye er�ş�m�n�z� sağlar.

Sınav �çer�ğ�: Sınavda kullanılan d�l, İng�l�zce‘n�n akadem�k o�amda nasıl kullanıldığını en doğru 

şek�lde yansıtır ve sınav, entegre soru t�pler�yle %100 akadem�k �çer�ğe sah�pt�r.

Sınav formatı: TOEFL® sınavı 3 formatta uygulanır ve akadem�k İng�l�zce’dek� 4 becer�n�n heps�n� 

ölçer: Okuma, D�nleme, Konuşma, Yazma.

İnternet üzer�nden te� merkezler�nde uygulanan TOEFL �BT® sınavı

Evde kend� b�lg�sayarınız üzer�nden alab�leceğ�n�z TOEFL �BT® Home Ed�t�on

Kağıt üzer�nde yapılan ve 2 sınav oturumunda tamamlanan TOEFL �BT® Paper Ed�t�on

Sınav Güvenl�ğ�: ETS, te� güvenl�ğ� sorunlarıyla mücadelede uzun zamandır l�der konumdadır ve 

her yıl en son teknoloj�k olanaklara ayırdığı bütçe �le TOEFL® sınavı, d�ğer tüm İng�l�zce d�l yeterl�l�k 

sınavları arasında en ü� sev�yede güvenl�k sunar.
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YDS
YÖKDİL

LGS
YDS (Yabancı D�l B�lg�s� Sev�ye Tesp�t Sınavı) ve YÖKDİL (Yükseköğret�m 

Kurumları Yabancı D�l Sınavı) �lk bakışta b�rb�r�ne benzer sınavlar g�b� 

görünse de sınav �çer�ğ�, geçerl�l�k yerler�, vb. çeş�tl� konularda 

farklılıklar gö�ermekted�r. YDS, ÖSYM tarafından düzenlenen, soru 

yapısı olarak her alandan soru t�p�n� �ç�nde barındıran b�r sınavdır. YDS 

hakkında detaylı b�lg� �ç�n “YDS (Yabancı D�l Sınavı) Ned�r?” �çer�kl� 

yazımızı okuyab�l�rs�n�z.

YDS ve YÖKDİL arasında yabancı d�l alanı farklılığı da bulunmaktadır;

YDS, Almanca, Arapça, Bulgarca, Ç�nce, Dan�markaca (Dan�sh D�l�), 

Ermen�ce, Farsça, Fransızca, Gürcüce, Hollandaca (Dutch D�l�), İng�l�zce, 

İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Po�ek�zce, 

Rumence, Rusça, Sırpça, Ukraynaca (Ukra�nce) ve Yunanca d�ller�nde 

de yapılmaktadır. YÖKDİL �se Almanca, Arapça, Fransızca ve İng�l�zce 

d�ller�nde uygulanmaktadır.

Yukarıda yer alan b�lg�lere baktığımızda �k� sınav arasında bar�z b�r 

farklılık bulunmamaktadır. Bu yüzden, d�l puanı almak ��eyen k�ş�ler 

terc�hler�ne göre hang� sınava g�receğ�ne karar vermel�d�rler. Alan bazlı 

yabancı d�l sınavında daha başarılı olacağınız düşünen adayların 

YÖKDİL’e, genel yabancı d�l b�lg�s�n�n daha yeterl� olduğunu düşünen 

adayların da YDS’ye g�rmes� uygun olacaktır.

LGS HAZIRLIK

20 yılı aşkın dershanec�l�k b�r�k�m� �le Gaz�antep’te öğrenc�ler�ne 

eğ�t�m veren Ardemso� Engl�sh LGS hazırlıkta da tecrübeler�n� 

öğrenc�lere aktarmaya devam ed�yor. Ardemso� Engl�sh’te 6,7,8 sınıf 

öğrenc�ler�n�n eğ�t�m� LGS s��em�ne göre düzenlen�lm�şt�r.

ARDEMSOFT ENGLISH ‘te

Ha�a �ç� okul sonrası yapılacak olan dersler , etütler , soru çözümler� 

; ha�a sonu �se y�ne aynı şek�lde dersler ve soru çözümler�yle 

öğrenc�ler� yoğun sınav programı beklemekted�r.

Ha�a �ç� ve ha�a sonu soru çözümler� har�c�nde normal dersler�yle 

beraber öğrenc�ler�m�z ha�alık 16 saatl�k b�r eğ�t�m almış olurlar.  Bu 

programımızın har�c�nde ara tat�ller ve söme�r tat�l�n�n �lk 

ha�asında yoğun kış kampımızda öğrenc�ler�n �lk dönem 

öğrend�kler� konular üzer�nde yapılan tekrarlar �le pek�şt�rme 

sağlanmış olur.

İy� b�r l�sen�n planlı b�r çalışma �le LGS sınavından geçt�ğ�n�n farkında 

olan Ardemso� Engl�sh sınav süres�nce tüm b�r�k�m ve �mkanlarını 

öğrenc�ler�ne sunmuştur.

YÖKDİL (Yüksek Öğret�m Kurumları Yabancı D�l Sınavı) 

YÖKDİL Sınavı �se YÖK koord�nasyonunda Anadolu Ün�vers�tes� ve 

Ankara Ün�vers�tes� �şb�rl�ğ� �le düzenlenmekte olup sınav Fen B�l�mler�, 

Sağlık B�l�mler� ve Sosyal B�l�mler olmak üzere üç temel alana 

ayrılmaktadır. Adaylar uzmanlıklarına göre sınava b�r alandan g�r�ş 

yapab�lmekted�r. YÖKDİL hakkında detaylı b�lg� �ç�n “YÖKDİL (Yüksek 

Öğret�m Kurumları Yabancı D�l Sınavı) Ned�r?” �çer�kl� yazımızı 

okuyab�l�rs�n�z.

www.ardemso�.com.tr www.ardemso�.com.tr
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SMMM STAJ BAŞLATMA SINAVI NEDİR?

SMMM Staj Başlatma Sınavı Mal� Müşav�r olmak ��eyen her adayın g�rmes� gereken b�r sınavdır. SMMM Staj Başlatma Sınavı 

oldukça zor b�r sınav türüdür. Mal� Müşav�r olmak ��eyen adaylar bu sınava hazırlanarak ve sınavı kazanarak b�r başlangıç 

yaparlar. Staja G�r�ş Sınavı yılda 3 kere düzenlen�r. Staj Başlatma Sınavından en az 60 puan alarak bu zorlu yolda başlangıç 

yapmış olurlar. Ancak sadece bununla da b�tmemekted�r. Adı üzer�nde de anlaşılacağı g�b� Staja G�r�ş Sınavını kazandıktan sonra 

Mal� Müşav�r adayları 3 Yıllık zorlu b�r süreç beklemekted�r. Mal� Müşav�rl�k Staj Başlatma Sınavında 130 soru bulunmaktadır

www.ardemso�.com.tr www.ardemso�.com.tr

MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVINA NASIL HAZIRLANILIR?

SMMM Staj Başlatma Sınavı �ç�n başvurunuzu yaptınız ve evrakları verd�n�z. A�ık ger�ye tek kalan Staj Başlatma Sınavına 

hazırlanmak olacaktır. Öncel�kle bel��mek gerek�rse Staj Başlatma Sınavına hazırlanmak �ç�n b�r eğ�t�m kurumundan yardım 

olmanız çok yer�nde b�r hareket olacaktır. Tab� k� Staja G�r�ş Sınavını kend� �mkânları �le sadece k�taplardan faydalanarak 

kazananlar muhakkak vardır fakat daha fazla çalışmak gerekeb�l�r. Ayrıca genelde Staja G�r�ş Sınavına hazırlanan adayların 

b�rçoğu hal� hazırda b�r �şyer�nde çalışıyor olurlar. Zaman Kısıtlı olacağı �ç�n b�raz madd�yattan ödün vererek bazı eğ�t�m 

kurumlarından yardım almanız gerekeb�l�r.

SMMM STAJ BAŞLATMA SINAVI İPUÇLARI

Çıkmış Sorular

Staja G�r�ş Sınavı �ç�n ver�lecek �lk �puçlarından b�r tanes� kes�nl�kle çıkmış sınav sorularından faydalanmaktır. Çıkmış Sınav Soruları 

b�ze geçm�ştek� sorular hakkında b�lg� vereceğ�nden dolayı Staja G�r�ş Sınavına Hazırlanırken bu sınavları göz önünde 

bulundurarak çalışma s��em�n�z� oluşturab�l�rs�n�z.  Son 5 yılın veya Son 10 yılın çıkmış sorular k�tapları p�yasada çokça 

bulunmaktadır.

SÜREKLİ SORU ÇÖZMEK

Sürekl� soru çözersen�z a�ık b�r süre sonra b�r nev� Staja G�r�ş Sınavını kanatlarınızın altına almış olacaksınız. Bütün konulara da�r 

sorular çözerek yaptığınız hataların üzer�ne g�dersen�z boşlukları tamamlayarak b�lmed�ğ�n�z ve öğrenmen�z gereken konular 

üzer�nde yoğunlaşab�l�rs�n�z. SMMM Staj Başlatma Sınavının soru tarzları her dönem üç aşağı beş yukarı aynı oluyor. Bu soru 

tarzlarını öğren�r ne yönden sorular çıkacağını adınız g�b� b�l�rsen�z Staja G�r�ş Sınavını kazanmamak �ç�n �nanın başka sebeb�n�z 

kalmayacaktır.

SMMM STAJ BAŞLATMA SINAVINA KAÇ KEZ GİRİLEBİLİR?

SMMM Staj Sınavı �ç�n öyle herhang� b�r yaş, süre vs. olarak sınır konulmamıştır. Ancak dosya açtırıldığı zaman aynı dosya 

üzer�nden 10 sınava g�rme hakkı tanınmıştır. 10 tane sınava g�ren aday henüz Staja G�r�ş Sınavını kazanamamışsa tekrardan dosya 

açtırarak bazı mal�yetlere katlanması gerekmekted�r. Tab� k� bu süre za�ı �çer�s�nde aday her Mal� Müşav�rl�k Staj Başlatma 

Sınavına g�receğ�nde sınav ücretler�n� ödemekle yükümlü olacaktır.
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Günümüz dünyasında d�j�tal teknoloj� ve k�tle 

�let�ş�m alanında baş döndüren b�r hızla meydana 

gelen gel�şmeler �ş, eğ�t�m, kültür ve sanat 

alanlarında �nsanlar ve topluluklar arası etk�leş�m� 

kaçınılmaz b�r gereks�n�m hal�ne get�rm�ş 

bulunuyor.

 Ülkem�z�n genç nüfusu olan s�zler �ç�n, 

yükseköğren�m düzey�nde almış olduğunuz eğ�t�m� 

daha ü� basamaklara taşımak, �ş yaşamında 

arzuladığınız kar�yer hedefler�ne ulaşmak, 

ed�nd�ğ�n�z başarı ve kazancı uluslararası b�r 

düzeye taşımak en az b�r yabancı d�l� etk�n şek�lde 

kullanab�lme b�lg� ve becer�s�ne sah�p olmanızı 

zorunlu kılmaktadır.

“Yu�dışı Eğ�t�m Danışmanlığı” depa�manı olarak 

görev�m�z, yu�dışına eğ�t�m almak amacı �le 

g�tmey� planlayan öğrenc�ler�m�ze;

Eğ�t�m �çer�ğ�, ülke, kurum ve seyahat tar�h� g�b� 

konularda en doğru kararı vermeler�nde yardımcı 

olmak, seçenekler konusunda en doğru ve en 

güncel b�lg�ler� vermek

Yu�dışındak� “pa�ner okullarımız” la yapmış 

olduğumuzun anlaşmaların sağladığı özel �nd�r�m 

ve olanaklardan yararlanmalarını sağlamak,

Karar aşamasından �t�baren yaşanan süreçte 

başvuru, kayıt, v�ze, seyahat ve konaklama g�b� 

konularda danışmanlık yapmak, bu konularda 

anlaşmalı kurumlarımızdan en etk�n h�zmet� 

almalarını sağlamak

 

Yu�dışında çeş�tl� ülkelerde faal�yet gö�eren 

“pa�ner” okullarımız hakkında bu sayfadan b�lg� 

alab�l�r, tüm soru, görüş ve öner�ler�n�z� kurumumuz 

yönet�c�ler� ve/veya eğ�t�m danışmanlarımız �le 

paylaşab�l�rs�n�z.
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“Kal�te Pol�t�kamız”
     Ardem Tercüme ve Çev�r� H�zmetler�, çev�r� çalışmalarında sektörde uzmanlaşmış , Noter 

Yem�nl� deney�m sah�b� Tercüman ek�b� tarafından kal�te ve memnun�yet odaklı h�zmet 

vermekted�r. Çalışmalarında “G�zl�l�k”, “Güven�l�rl�k”, “Kal�te”, “Hız” ve “Kusursuz H�zmet” 

prens�pler�n� da�ma göz önünde bulunduran ek�b�m�z, özell�kle de “Vakt�nde Tesl�m” 

prens�b�nden asla tav�z vermemekte ve bu konuda bu güne kadar tüm müşter�ler�nden tam not 

almış bulunmaktadır. “Ardem Tercüme ve Çev�r� H�zmetler�” s�z değerl� müşter�ler�m�z�n çev�r� 

projeler�nde her türlü de�eğ� sağlamaya hazırdır.
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ÇEVİRİ YAPILAN
ALANLAR

ÇEVİRİ YAPILAN
DİLLER

ARDEM TERCÜME

Akadem�k Tercüme

Katalog Tercümes�

Noter Onaylı Tercüme

Resm� Evrak Tercümes�

Hukuk� Tercüme

Sözlü Tercüme

Tekn�k Tercüme

T�car� Tercüme

İng�l�zce Tercüme

Almanca Tercüme

Fransızca Tercüme

Rusça Tercüme

İtalyanca Tercüme

Arapça Tercüme

Ç�nçe Tercüme

Korece Tercüme

Flemenkçe Tercüme

İspanyolca Tercüme

Osmanlıca Tercüme



Hayallerinizi 
Ertelemeyin

“
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