
T.C. Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi

KOSTÜ TANDEM

‘‘THE PARTNERSHIP OF LANGUAGE LEARNING’’



What is TANDEM?

• Tandem language learning is a
method of language learning
based on mutual language
exchange between learners.

• Many language schools in the
world, as well as many
universities implement this
approach.

• Tandem dil öğrenimi, tandem
partnerleri arasında karşılıklı dil
alışverişine dayalı bir dil
öğrenme yöntemidir.

• Üniversitelerin yanı sıra,
dünyadaki birçok dil okulu bu
yaklaşımı benimsemekte ve
kullanmaktadır.

TANDEM nedir?



Types of Tandem Language Learning
1. In face-to-face Tandem two partners of different native languages 

agree to meet at regular intervals for language exchange.

2. In Online Tandem, learners agree to meet and talk through chats 
or Zoom meetings.

1. Yüz yüze TANDEM birlikteliğinde farklı dillerden iki öğrenen taraf 
düzenli aralıklarla dil kullanımını gerçekleştirmek için buluşur.

2. Online TANDEM birlikteliğinde de dil öğrenen taraflar sohbet 
yoluyla veya Zoom toplantılarında  dil kullanımını gerçekleştirmek 
için buluşur.

Tandem Dil Öğrenimi Türleri



Advantages of Tandem Language 
Learning Partnership:

• Learning from a speaker of the
target language.

• Learners decide on where and 
when to study (flexible learning)

• Learners choose the materials / 
topics they speak about.

• Opportunities to learn about 
different cultures.

• Life-long learning

• Free learning

• Hedef dili bilen bir kullanıcıdan dil öğrenme 
imkanı.

• Öğreniciler nerede ve ne zaman çalışacaklarına 
kendileri karar verir (esnek öğrenme modeli)

• Öğreniciler konuşacakları konuya kendileri 
karar verir.

• Farklı kültürleri tanıma ve öğrenme imkanı 
edinirler.

• Yaşam boyu öğrenme

• Ücretsiz öğrenme

Tandem Dil Öğrenme Ortaklığının 
Avantajları:



Who can join?

• English Preparatory Class and 
TÖMER (Turkish Language 
Learning  and Research Center) 
students can join.

Learners of Turkish and English

Kimler katılabilir?

• İngilizce Hazırlık Sınıfı ve TÖMER 
(Türkçe Öğretimi Uygulama ve 
Araştırma Merkezi) öğrencileri 
katılabilir.

İngilizce ve Türkçe öğrenenler



How to begin learning with TANDEM?
1. You will begin your meetings with the partners chosen for you in weekly 

meetings planned and performed by you.
2. At the end of each meeting you will prepare a report with your partner 

to summit to your coordinator.
a. You will give details of your meetings

in your reports each prepared weekly.

1. Konuşma toplantılarınıza sizin için belirlenen partner gruplarında sizin 
belirlediğiniz konular üzerine konuşmalar gerçekleştireceksiniz.

2. Her toplantının sonunda konuştuğunuz konu hakkında bir rapor hazırlayıp 
koordinatörünüze teslim edeceksiniz.
a. Her hafta belirlediğiniz konu hakkında hazırladığınız raporlarda bilgi 

vereceksiniz.

TANDEM ile öğrenmeye nasıl başlanır?



Geri Bildirim

Her 4 toplantıdan sonra 
danışmanınıza geri bildirim 

vereceksiniz.

Zoom üzerinden her hafta 
bir görüşme 

gerçekleştireceksiniz.

Çift/Grup Görüşmeleri Görüşme Formları

Görüşme formlarınızı her 
toplantıdan sonra bireysel 

olarak dolduracaksınız.

You will have weekly meetings 
on Zoom

You will fill up your meeting 
forms individually after every 

meeting.

You report back to your 
supervisor after every 4 

meeting.

Pair/Group Meetings Meeting Forms Feedback



Half of the meeting will be in English. Half of the meeting will be in Turkish.



Pay attention to the time 
for both languages.

Don’t forget to record
your meetings.

Her iki dil için de 
süreye dikkat edin.

You can correct your 
partner's mistakes in 
the language they 
want to learn.

Görüşmelerinizi 
kaydetmeyi 
unutmayın.

Partnerinizin öğrenmek 
istediği dildeki 

hatalarını 
düzeltebilirsiniz.

01 01

02 02

03 03



Meeting Forms

Görüşme Formları



SAMPLE MEETING FORM



Application

• To apply for KOSTÜ Tandem you need to fill in the registration 
form (you will be given the form at the end of this meeting) and 
submit it to your coordinators.

• KOSTÜ Tandem programına başvurmak için, kayıt formunu 
doldurabilirsiniz ve bölüm koordinatörünüze teslim edebilirsiniz.



You will learn together and learn from
one another.

Image by Paul Kruth, taken from https://www.uni-potsdam.de/en/zessko/independent-study/language-tandems/learning-in-tandem

Birlikte ve birbirinizden öğreneceksiniz.



KOSTÜ Tandem will offer you the opportunity 
of learning and practicing the foreign language 
you are studying with a competent speaker of 

that language.

KOSTÜ Tandem sizlere dil öğrenme ve bu dili o 
dile hakim bir kişiden öğrenme fırsatı sunar. 


