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KURS KAYITLARI 

Kurs Sekreterliği:
Tel: 0212 245 59 10

E-mail: corsi.iicistanbul@esteri.it

Pazartesi - Perşembe
10:00 - 20:00

Cuma, Cumartesi ve Pazar
10.00 - 18.00

İtalyan Kültür Merkezi/Istituto Italiano di Cultura

İtalyan Kültür Merkezi

Meşrutiyet Cad. No.75 
34430 Tepebaşı Istanbul
www.iicistanbul.esteri.it

Pazartesi - Perşembe: 09.00 - 17.00
Cuma 09.00 - 15.00

İtalyan Kültür Merkezi İtalya Dışişleri ve Uluslarası 
İşbirliği  Bakanlığı’na bağlı bir kurumdur. Görevleri 
arasında İtalyan dili ve kültürünü tanıtmak amacıyla 
İtalyanca dil ve kültür kurslarını düzenlemek 
gelmektedir. Ayrıca konusu İtalyan  kültürü, sanatı 
ve bilimi olan, arkeolojiden restorasyona ve görsel 
sanatlara, mimarinden tasarıma ve fotoğrafçılığa, 
sinema ve tiyatrodan müziğe, dil ve edebiyattan 
yayımcılığa, sosyolojiden tarihe, bilimden felsefeye son 
derece geniş bir yelpazede etkinlikler düzenlemektedir. 

Etkinliklerden haberdar olmak için web sitemizden 
HABER GRUBUNA KAYDOLUN! 

www.iicistanbul.esteri.it 

KüTüPHANE

İtalyan Kültür Merkezi Kütüphanesi yaklaşık 12.000’e 
kitaba sahip olup, İtalyan edebiyatı, dilbilim, tiyatro, 
tarih, politika, ekonomi, sanat ve sanat tarihi, mimarlık, 
arkeoloji, vs. gibi konularda eserlere sahiptir. 

Kütüphanenin açık olduğu günler ve saatler:

Salı ve Perşembe: 13.25 - 17.00

Çarşamba: 10.00 - 13.00

ÇEvİRİ KATKILARI vE ÖDüLLER

Dış İlişkileri Bakanlığı, İtalyan basım ve yayınlarını 
geniş kitlelere aktarmak için ödül ve katkılarda 
bulunmaktadır: Bu sebeple, kitlesel televizyon 
yayınlarına yönelik kısa ve uzun metrajlı eserlerin 
dublaj ve alt yazıları ile italyanca bilim ve sanat 
eserlerinin tercümelerini yapmak isteyen ilgilelere 
ödüller ve katkılar sunmaktadır.
Ödül ve katkılar için başvurular her sene 31 mart 
tarihine kadar İtalyan Kültür Merkezlerine ya da 
merkezlerin bulunmadığı yerlerde Diplomatik 
temsilciliklere sunulmalıdır.

MERKEzİMİzİN BURSLARI

İtalyan Kültür Merkezi, nisan - haziran kurs döneminin 
sonunda yapılan sınavlarda başarılı olan öğrencilerine 
İtalya’daki kurslara ücretsiz ya da indirimli kayıt olanağı 
veren burslar dağıtmaktadır.

İtalyan Kültür Merkezinin bursları Vehbi Koç Vakfı Tofaş 
Fiat fonu katkılarıyla verilmektedir.
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NEDEN İTALYANCA ?

İtalyanca bir kültür dilidir. Bu dili bilmek Avrupa 
tarihi için önem taşıyan edebi mirasa, değerli 
bilimsel ve beşeri kaynaklara İtalyanca teatrel, 
müzikal, opera, TV ve sinematografik üretimlere 
ulaşmanın kapılarını açar.

İtalyanca bir eğitim dilidir. Her sene çok 
sayıda öğrenci okullarımıza, üniversitelerimize, 
akademilerimize, kütüphanelerimize devam 
etmeye karar verirler

İtalyanca bir iş dilidir. Menejerler, iş adamları, 
teknisyenler, çalışanlar, işçiler, İtalyan zanaatkar, 
endüstri dünyasıyla ilişkiye geçerler ve ülkemize 
gelirler.

İtalyanca konuşarak ülkemizi ve konuksever 
halkımızı ziyaret etmek, sanat şehirleri ve doğa 
harikaları arasında gezinmek otantik bir zevke 
dönüşür.

KAYIT ŞARTLARI 

Kayıtlar İtalyan Kültür Merkesi Kurs Sekreterliğinde
her kurs döneminden 15 gün önce başlamaktadır. 

Kayıt ücreti sadece kredi kartı ve bankamatik ile 
tahsil edilir, nakit kabul edilmemektedir. 

İtalyan Kültür Merkezi kursa yeterli sayıda öğrenci 
olmadığı taktirde kayıt ücretlerini iade ederek 
kursu kapatma hakkına sahiptir. 

Kurs ücretinin iadesi başka hiç bir sebeple 
mümkün değildir. Kayıt bir başka döneme 
aktarılamaz. 

Kitap ücreti kurs ücretine dahil değildir.

Her bir kursun ücreti 580.00*TL., 

*12 Haziran 2018 tarihine kadar geçerlidir.

8 Ocak - 25 Mart 2018

2 Nisan - 12 Haziran 2018 

Pazartesi ve Çarşamba veya 
Salı ve Perşembe 

11.00-13.00 / 14.00-16.00 / 17.00-19.00 / 19.30-21.30 
Cumartesi veya Pazar

10.00-14.00 / 15.00-19.00

5 Şubat - 25 Mart 2018

25 Nisan - 10 Haziran 2018 

Pazartesi ve Çarşamba 
11.00-14.00 / 14.30-17.30 / 18.30-21.30 

Cumartesi ve Pazar
15.00-18.00

ARA DÖNEMLER
SADECE A.1.1 SEvİYESİ

Öğrenci günlük hayatta basit 
bir şekilde ihtiyaçlarını ifade 
etmeye yetecek temel bilgileri 
edinir.

BAŞLANGIÇ         
A1.1 ve A1.2         

SEvİYELER

Konuşma ve yazma konusunda 
kapasitelerini geliştirir ve  
başlangıç düzeyindeki genel 
metinleri okuyabilir.

BAŞLANGIÇ   
A2.1 ve  A2.2

Öğrenci kendini daha iyi bir 
düzeyde ifade etmeyi ve genel 
konularda bilgi verme düzeyine 
erişir.

ORTA DüzEY      
B1.1 ve  B1.2

Konular üzerinde detaylı bilgi 
vermeyi sözlü ve yazılı olarak 
akıcı bir şekilde ifade etmeyi 
öğrenir.

ORTA DüzEY      
B2.1 ve  B2.2

Konuşma ve yazı dilinde 
akıcılığı daha da gelişir.

İLERİ DüzEY       
C1 ve C2

Konuşma becerisini geliştirir ve 
İtalyan kültürü hakkında 
bilgilendirir. (Sadece ileri
düzeyler için)       

KONUŞMA   
Cv1 ve Cv2

SINAv vE SERTİFİKALAR

Her dönemin sonunda, bir üst seviyeye geçmek için 
bir sınav yapılacaktır.

İtalyan Kültür Merkezi, Perugia Üniversitesi (CELI) 
İtalyan Dili Yeterlilik Sertifikasının İstanbul’daki  
resmi sınav merkezidir. Sınavlar yılda iki kez 
Haziran ve Kasım aylarında düzenlenir. 
Sınav ücreti 50 Euro’dur.

KURS TATİL GüNLERİ 

29 Ocak-4 Şubat (Sömestr)                             
23 Nisan
1 Mayıs  

13-17 Haziran  
20 Ağustos-2 Eylül  

29 Ekim     


