
 

WWhhaatt  ddooeess  tthhiiss  lleeaafflleett  tteellll  yyoouu??  
  

11..  WWhhoo  iiss  tthhiiss  lleeaafflleett  ffoorr??  

22..  WWhhiicchh  mmeetthhooddss  aanndd  tteecchhnniiqquueess  wweerree  uusseedd??  

33..  CCaann  II  uussee  yyoouurr  ssiittee  eevveenn  iiff  II  aamm  nnoott  aa  nnaattiivvee  

EEnngglliisshh  ssppeeaakkeerr??  

44..  HHooww  mmuucchh  ccoosstt  yyoouurr  ssiittee  mmeemmbbeerrsshhiipp??  

55..  DDoo  II  nneeeedd  aannyy  bbooookkss  oorr  ccdd''ss??  

66..  HHooww  lloonngg  ddooeess  eeaacchh  ccoouurrssee  ttaakkee??  

77..  WWhhoo  aarree  tthhee  tteeaacchheerrss??  

88..  AAnnyy  qquueessttiioonnss??  

  

11..  WWhhoo  iiss  tthhiiss  lleeaafflleett  ffoorr??  

TThhiiss  lleeaafflleett  ggiivveess  ssoommee  iinnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  ttoo  lleeaarrnn  TTuurrkkiisshh  llaanngguuaaggee..  

IItt  iiss  ffoorr  aannyyoonnee  wwhhoo  ddooeess  nnoott  ssppeeaakk  TTuurrkkiisshh  wweellll  eennoouugghh  ((yyeett))..  IItt  ccoouulldd  bbee  

yyoouu,,  aa  ffrriieenndd,,  nneeiigghhbboorr,,  ssoommeeoonnee  iinn  yyoouurr  ffaammiillyy  oorr  aa  ccoolllleeaagguuee  wwhhoo  hhaass  

ddiiffffiiccuullttyy  ssppeeaakkiinngg  aanndd  uunnddeerrssttaannddiinngg  TTuurrkkiisshh..  DDoo  yyoouu  kknnooww  ssoommeeoonnee  tthhiiss  

aapppplliieess  ttoo??  TTeellll  hhiimm  aabboouutt  tthhiiss  lleeaafflleett..  

  

22..  WWhhiicchh  mmeetthhooddss  aanndd  tteecchhnniiqquueess  wweerree  uusseedd??  

YYoouu  ccaann  lleeaarrnn  TTuurrkkiisshh  bbyy  ffoolllloowwiinngg  oouurr  ccoouurrsseess  aatt  oouurr  wweebbssiittee  ddeeppeennddss  oonn  

yyoouurr  lleevveell  ooff  ddiiffffiiccuullttyy..  WWee  aarree  uussiinngg  oouurr  oowwnn  mmeetthhoodd  ""TTüürrkkççee  DDeerrsslleerrii""  

((TTuurrkkiisshh  LLeessssoonnss))  

  

OOuurr  mmeetthhoodd  iiss  bbaasseedd  oonn  tthhrreeee  lleevveellss..  EEaacchh  lleevveell  hhaass  ttwwoo  rreessoouurrcceess::  

  

aa))  CCoouurrsseebbooookk  aanndd  DDVVDD  

  CCoouurrssee  bbooookk::  TThhiiss  iiss  aa  ""TTuurrkkiisshh  LLeessssoonn  BBooookk""..  TThhee  ttooppiiccss  iinn  tthhiiss  wweerree  

iinnssppiirreedd  bbyy  ddaaiillyy  lliiffee..  TThheerree  aarree  ddiiaalloogguueess  aanndd  tteexxttss  aabboouutt  eevveerryy  

ssuubbjjeecctt..  AAllll  tthheessee  tteexxttss  wweerree  oorrggaanniizzeedd  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthheeiirr  ddiiffffiiccuullttyy  

lleevveellss..  AAllssoo,,  tthheerree  aarree  ggrraammmmaattiiccaall  eexxppllaannaattiioonnss  ooff  eeaacchh  tteexxtt..  

  DDVVDD::  TThhee  ffiillmmss  ooff  tthhee  tteexxttss  aanndd  tthhee  ddiiaalloogguueess  tthhaatt  ttaakkee  ppllaaccee  iinn  tthhee  

ssuubbjjeeccttss  ooff  tthhee  ccoouurrsseebbooookk..  

  

bb))  IInntteerrnneett  ((wwwwww..ttuurrkkcceeddeerrsslleerrii..nneett))  

  EExxeerrcciisseess::  TThhee  eexxeerrcciisseess  ooff  tthhee  ttooppiiccss  iinn  tthhee  tteexxttbbooookk  aarree  oonn  oouurr  

wweebbssiittee..  TTrraaiinneeeess  ccaann  wwaattcchh  lleessssoonnss  ffrroomm  DDVVDD  aanndd  ffoollllooww  tthhee  

tteexxttbbooookk  aatt  hhoommee  aanndd  ddoo  eexxeerrcciisseess  oonnlliinnee..  

  FFoorruumm::  EEaacchh  ttrraaiinneeee  ccaann  ccoonnttaacctt  wwiitthh  ootthheerr  ttrraaiinneeeess  ffrroomm  ddiiffffeerreenntt  

lleevveellss  aanndd  nnaattiivvee  TTuurrkkiisshh  tteeaacchheerrss..  



 

  CChhaatt::  AA  zzoonnee  tthhaatt  pprroovviiddeess  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  pprraaccttiiccee  bbyy  ttaallkkiinngg  wwiitthh  

tteeaacchheerrss  aanndd  ootthheerr  ttrraaiinneeeess..  

  

TTrraaiinneeeess  wwiillll  ggeett  aa  lleevveell  cceerrttiiffiiccaattee  ffoorr  tthhee  lleevveell  tthhaatt  tthheeyy  ppaasssseedd..  

  

33..  CCaann  II  uussee  yyoouurr  ssiittee  eevveenn  iiff  II  aamm  nnoott  aa  nnaattiivvee  EEnngglliisshh  ssppeeaakkeerr??  

YYeess,,  yyoouu  ccaann  cceerrttaaiinnllyy  uussee  oouurr  ssiittee..  OOuurr  ssiittee  iiss  ddeessiiggnneedd  iinn  mmuullttii  llaanngguuaaggeess..  

WWee  hhaavvee  mmaannyy  llaanngguuaaggee  ssuuppppoorrttss  oonn  oouurr  wweebbssiittee..  

  

44..  HHooww  mmuucchh  ccoosstt  yyoouurr  ssiittee  mmeemmbbeerrsshhiipp??  

IItt''ss  ffrreeee..  RReeggiisstteerriinngg  iiss  ssiimmppllee  aanndd  rreeqquuiirreess  nnootthhiinngg  ttoo  ccoonnttiinnuuee  wwiitthh  yyoouurr  

mmeemmbbeerrsshhiipp..  YYoouurr  mmeemmbbeerrsshhiipp  ggiivveess  yyoouu  mmoorree  aacccceessss  ttoo  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  

kknnoowwlleeddggee  rreessoouurrcceess  ooff  oouurr  ssiittee..  TThhee  rreeggiissttrraattiioonn  ffoorr  aa  ccoouurrssee  iiss  nnoott  

rreeqquuiirreedd..  

  

55..  DDoo  II  nneeeedd  aannyy  bbooookkss  oorr  ccdd''ss??  

IIff  yyoouu  rreeqquueesstt  aa  ccuurrssee,,  yyeess..  WWhhaatt  yyoouu  nneeeedd,,  wwee''llll  sseenndd  yyoouu  aafftteerr  ppaayymmeenntt  ooff  

aa  ccuurrsseess  mmeemmbbeerrsshhiipp  oonn  oouurr  ssiittee..  WWee  pprroovviiddee  aallll  tthhee  ttoooollss  aanndd  iinnffoorrmmaattiioonn  

tthhaatt  yyoouu  nneeeedd  ttoo  lleeaarrnn  TTuurrkkiisshh..  

  

66..  HHooww  lloonngg  ddooeess  eeaacchh  ccoouurrssee  ttaakkee??  

TThhee  oonnee  ccoouurrssee  iiss  ffoorr  oonnee  yyeeaarr..  DDuurriinngg  tthheessee  1122  mmoonntthhss,,  yyoouu  ccaann  ssttuuddyy  

wwhheenneevveerr  yyoouu  wwaanntt--2244//77..  

  

77..  WWhhoo  aarree  tthhee  tteeaacchheerrss??  

TThhee  ccrreeaattoorr  ooff  tthhee  ccoonntteenntt  ooff  tthheessee  ccoouurrsseess  TTuurrggaayy  UUssaannmmaazz,,  wwhhoo  hhaass  bbeeeenn  

tteeaacchhiinngg  TTuurrkkiisshh  ssiinnccee  11997799  oonn  sscchhoooollss..  AAllssoo  ootthheerr  tteeaacchheerrss  aarree  pprrooffeessssiioonnaall  

iinn  TTuurrkkiisshh  llaanngguuaaggee..  MMoosstt  ooff  tthheemm  aarree  lliivviinngg  ssttiillll  iinn  TTuurrkkeeyy..  

  

88..  AAnnyy  qquueessttiioonnss??  

OOuurr  ssiittee  pprreesseennttss  aann  iinntteeggrraatteedd  mmeetthhoodd  ttoo  ggiivvee  aann  oonnlliinnee  ccoouurrssee  oonn  iinntteerrnneett..  

WWee  wwiillll  bbee  hhaappppyy  ttoo  tteellll  yyoouu  mmoorree  aabboouutt  lleeaarrnniinngg  tthhee  TTuurrkkiisshh  llaanngguuaaggee..    

PPlleeaassee  ccoonnttaacctt  wwiitthh  uuss  vviiaa  oouurr  wweebbssiittee  wwwwww..ttuurrkkcceeddeerrsslleerrii..nneett 
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