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Türk-Amerikan Derneği (TAD), 1951 yılında Türkiye ve A.B.D arasında ikili anlaşma neticesinde kurulmuş köklü ve prestijli bir sivil toplum örgütüdür. Kurucu üyeleri arasında
zamanın Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleri, milletvekili Cemal Köprülü ve Prof. Halide Edip
Adıvar, İstanbul Üniversitesi Rektörü Ömer Saraç, A.B.D. Ankara Büyükelçisi George
Wadsworth, Robert Koleji Müdürü Floyd Black gibi isimler bulunmaktadır.
Türk-Amerikan Derneği, kuruluşundan bu yana, pek çoğu gelişim yıllarında kursa kaydolan ve şimdi ülkemizin devlet, iş ve kültür alanlarında birer lider haline gelen on binlerce Türk vatandaşı için yüksek kaliteli İngilizce dil eğitimi ve kültür programları sunmuş, kaliteli İngilizce eğitim programları sunan diğer kurumlara da destek vermiştir.

Kaliteli İngilizce dil eğitimini tercih eden yüz binlerce
kişinin yolu TAD Yabancı Dil Kurslarından geçmiştir.
Türk-Amerikan Derneği isminin dil eğitimi konusunda temsil ettiği güven, istikrar ve
değişmeyen kalite anlayışı, kurslarımıza bireysel olarak katılan veya çalıştığı kurum
tarafından gönderilen öğrencilerimizin, bu kurumun bir parçası olarak ayrıcalıklı hissetmelerini sağlamaktadır.
Profesyonel iş hayatında İngilizcenin daha da önem kazandığı bugünler de geçmiş
deneyimlerinin farkı ile İngilizce dil eğitimindeki tecrübesini gelecek nesillere aktarmaya devam etmektedir. Bu nedenle, çalışanlarına İngilizce dil eğitimi aldırmak
isteyen devlet kurumları ve özel kuruluşların tercih ettiği bir kuruluş olmaktadır.
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TADKurumsal
1951 yılından günümüze gelen deneyim ve bilgi birikimimizi profesyonel kurum ve
kuruluşlarla paylaşma isteğimiz neticesinde geliştirdiğimiz TAD Kurumsal Danışmanlık
hizmetimiz ile personelinizin yabancı dil ihtiyaçlarını belirleme, yabancı dil sorunlarını
çözme ve yeni personel alımında dil yeterliliklerini ölçme konusunda kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarına cevap veriyoruz.
TAD Kurumsal Danışmanlık hizmetlerimiz çerçevesinde geliştirdiğimiz TADPro Profesyonel İngilizce eğitim programlarımızı, sizin, firmanızın ve sektörünüzün ihtiyaçları, İngilizce seviyeniz, pozisyonunuz ve boş vakitlerinize göre düzenliyoruz. Ayrıca, tüm
TAD Pro müşterilerimiz, TAD Assistance uygulamamız ile İngilizce konusunda sürekli
danışmanlığımıza bir telefon mesafesindedir.

TAD - Bir Kültür ve Sanat Merkezi
Derneğimizin çatısı altında gerçekleştirmekte olduğumuz kültürel faaliyetler, kursiyerlerimizin eğitimleri dışında kalan zamanlarını da en iyi şekilde değerlendirmelerine
yardımcı olmaktadır. Kursiyerlerimiz çeşitli konularda düzenlenmekte olan konferans,
panel, sergi, konser ve tiyatro etkinliklerine katılabilmektedir.
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		 TADKurumsal
		 TAD Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri personelinizin yabancı dil ihtiyaçlarını belirleme, yabancı dil sorunlarını çözme ve yeni personel alımında dil yeterliliklerini
ölçme konusunda yanınızda!
Firma ve Kurumlara Yönelik Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri

		 Personel Yabancı Dil İhtiyaç Analizi:
		 Personelinizin yabancı dil eğitimi almasını istiyorsunuz ama kimin neye ihtiyacı olduğunu bilmiyorsanız TAD Kurumsal İhtiyaç Analizleri tam size göre. Günümüz iş
dünyasında yabancı dil bilmek sadece o dilde günlük konuşmalar yapabilme
anlamına gelmemektedir. Sektörel ve mesleki terminolojinin yanı sıra yabancı
dilin kullanılmasını gerektiren iş ortamlarında doğru ve etkili konuşma, resmi ve
sosyal konuşma, toplantı yönetimi ve toplantılarda fikirlerin ifade edilmesi ile yabancı dilde sunum yapmak ve dinlemek de son derece önemlidir. Farklı eğitim
geçmişleri ve yabancı dil kullanım fırsatlarına sahip olan bireylerin yabancı dil
anlamında ihtiyaçları da farklılık göstermektedir.
		 TAD danışmanlarının kurumunuz yetkilileri ve personeli ile yapacağı ve 360 derece analizler ile kurumunuzun, personelinizin ve sektörünüzün yabancı dil ihtiyaçları belirlenerek, ihtiyaçlara cevap verecek eğitim önerileri sunulmaktadır.

Yeni Personel İngilizce Yeterlilik Ölçümü:
		 İş alanınızda sektörel ve mesleki yeterliliğin yanı sıra yabancı dil konuşma yeterliliğide son derece önemli diyorsanız, yeni personel adaylarınızın yabancı dil konuşma yeterliliğini ölçmeyi profesyonellere bırakabilirsiniz. Personelinizden beklediğiniz dil seviyelerinin belirlenmesini takiben, iş başvurusunda bulunan adaylarınız için TAD bünyesinde uygulanan ve uluslararası geçerliliğe sahip ITEP sınavını
verebilir ve ilgili sertifika ile raporlamayı Türk Amerikan Derneği olarak tarafınıza
sunabilmekteyiz. ITEP sınavını kullanan kurumlar arasında FNSS, Roketsan, BOTAŞ
ve Asaş Ambalaj gibi firmalar bulunmaktadır.
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		 Personel İngilizce Seviye Tespit Sınavı:
		 Mevcut personelinizin yabancı dilde konuşma, dinleme, okuma ve yazma konularında yeterliliklerini öğrenmek istiyorsanız ya da personelinizin terfilerinde yabancı dil önemli bir kriter ise, Türk Amerikan Derneği Kurumsal Seviye Tespit Sınavları tam size göre. Yabancı bir dilde gerekli 4 becerinin yanı sıra gramer ve kelime
bilgisinin de ölçüldüğü sınavlarımız Avrupa Konseyi Ortak Dil Kriterleri (CEFR) doğrultusunda geliştirilmiştir. Sınav sonuçları uzman akademisyenlerimizce değerlendirilmekte ve kurumların dikkatine raporlanmaktadır.
		 Ayrıca, yapılan seviye tespitlerin uluslararası geçerli bir sertifikayla belgelenmesinin talep edilmesi durumunda muhtelif kurumlarda uyguladığımız ITEP sınavı ile
personelinizin yeterliliğini belgelendirebiliriz.

Firma ve Kurumlara Yönelik Kurumsal Dil Eğitim Programları
Mini Grup İngilizce Eğitimi: Kurumunuz bünyesinde özel ders
tadında yabancı dil eğitimi almak istiyorsunuz ama standart eğitimleri almak istemiyorsanız, Türk-Amerikan Derneği
yanınızdadır. Sizlerden gelen kapalı grup talepleri doğrultusunda, sizin ihtiyaçlarınıza yönelik geliştirilmiş size özel kurumsal
yabancı dil eğitim programlarımızdan küçük gruplar halinde
faydalanabilirsiniz.
Bire bir Özel İngilizce Eğitimi: Yabancı dilinizi geliştirmek istemenize rağmen yoğun iş trafiğiniz standart gruplarda eğitim
almanıza olanak sağlamıyorsa, size özel, sizin ihtiyaçlarınıza
göre tasarlanacak bire bir dil eğitim programlarımızdan faydalanabilirsiniz. TAD birebir eğitim programlarının takvimi esnek olup size uyan gün, saat ve sürelerde düzenlenebilmektedir.
İş İngilizcesi: Türk-Amerikan Derneği bünyesinde gerçekleştirilen Standart İş İngilizcesi programlarımızın yanı sıra belirli
sektörlere yönelik geliştirilmiş, o sektörlerin ihtiyaçlarını esas
alan, simülasyonlarla gerçek hayat koşullarının uygulandığı
Sektörel İş İngilizcesi programları da sunmaktayız.
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Türk Amerikan Derneği
Sektörel İş İngilizcesi bünyesinde
sunulan İngilizce eğitim
programlarından bazıları:

Diplomasi
İngilizcesi

Bankacılık ve
Finans
İngilizcesi

İnşaat
İngilizcesi

Turizm Otelcilik
İngilizcesi

Petrol Endüstrisi
İngilizcesi

Bilgi Teknolojileri
İngilizcesi

Tıp
İngilizcesi

Sınav Hazırlık
İngilizcesi

Sosyal
İngilizce

Bunların yanı sıra, sektörel ihtiyaçlar doğrultusunda size özel
yabancı dil eğitim programları TAD Akademik Koordinatörlük ofisi ve ilgili akademisyenlerce geliştirilebilmektedir.
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TADPro
Yönetici ve profesyonellere yönelik Ingilizce Eğitim programları

Sektörünüzde, ofisinizde kısacası
işinizde İngilizce önemli mi?

Sizin ihtiyaçlarınız doğrultusunda geliştirilmiş size
özel İngilizce Eğitim Programları için
bizimle irtibata geçebilirsiniz.
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Profesyonel İngilizce eğitim programlarımızı, sizin, firmanızın ve sektörünüzün ihtiyaçları,
İngilizce seviyeniz, pozisyonunuz ve boş vakitlerinize göre düzenliyoruz. Ayrıca, tüm
TAD Pro müşterilerimiz, TAD Assistance uygulamamız ile İngilizce konusunda sürekli
danışmanlığımıza bir telefon mesafesindedir.

TADPro temel eğitim modüllerimiz:
Güçlü Sunum Teknikleri:
Günümüz iş dünyasında başarı, güçlü ve ikna edici sunumlar yapabilmek anlamına
gelmektedir. Uygulamalı eğitim programlarımızda dinleyicilerinizin ihtiyaçları doğrultusunda sunumlarınızı geliştirmeyi öğrenebilirsiniz. Yapısal anlamda, konuşmanızı
azami etkiyi yaratacak şekilde nasıl organize edeceğinizi, ne kadar madde ekleyeceğiniz ve mesajınızı aktaracak görselleri nasıl düzenleyip geliştireceğinizi inceliyoruz.
Bunların yanı sıra, seyircilerinize sinyaller göndermenin önemini ve sunum öncesi heyecanın önemi ile bundan nasıl olumlu anlamda faydalanabileceğimizi
kapsıyoruz.
Kursiyerler sunum pratiği yapıp sunumlarının azami etkiyi gösterebilmesi için kendi gelişimlerini videoda izleyecek ve İngilizcelerinin yanı sıra vücut dilleri ve görsel
dillerinin en iyi seviyeye gelmesini sağlayacaklar.
Bu eğitimlerde neler öğrenilir:
•		 Mesajın izleyicileri yönlendirilmesi: doğrudan ve dolaylı aktarım
•		 Görsellerin kullanılarak izleyicilerle etkili iletişim kurulması
•		 Mesajın pekiştirilebilmesi için Soru – Cevap bölümünün yönetilmesi
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TADPro
Etkili İş Yazışmaları:
Günümüz dijital dünyasında ticaret çevrimiçi yapılmaktadır. Kursiyerler önemli
e-postaları okurken veya yazarken tercüme ederek inanılmaz vakit kaybetmekte ve hatta bunun altından kalkamayacakları için bazı e-postaları görmezden
gelmektedir.
TAD Pro eğitim programı ile İngilizce iş yazışmalarınızı kolaylaştırıp hızlandırabilirsiniz.
Bu bölümde e-posta, bildiri ve toplantı notları için İngilizce iş yazışmaları ve teknik
yazışmaların temellerini ele alıyoruz.
•		
		
•		
•		
•		
•		
•		
		

Eylem fiilleri kullanma: İngilizce fiillerle yürütülen bir dildir ve en önemli e-postalarınız
hareket gerektirmektedir
Kendiniz için değil okuyucunuz için yazma: okuyucunuzun ne bilmesi gerekiyor?
E-postanızın ilk satırında okuyucunuzun dikkatini çekme
Doğru tarzı belirleme: resmi veya günlük dil kalıpları
Yazınızı netleştirebilmek için imla kurallarını öğrenme
Kısalığı hedefleme: içerisinde çok fazla kelime olan uzun cümleleri kısa ve öz
başlıklarla değiştirme

İngilizcede ortalama bir cümle 20 kelimeden
oluşmaktadır; daha kısa yazın ki daha fazla
okunsun.
TÜRK-AMERİKAN DERNEĞİ
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Pazarlık ve Müzakere
İster yeni bir iş için maaş görüşmesi yapıyor olun isterseniz ticari bir birleşmeyi
sonuçlandırıyor olun, her iş sektöründe pazarlık ve müzakere vardır. Bu bölümde
uluslararası müzakere şekilleri, ilişki kurmanın önemi, pazarlık şekilleri ve sonuç beklentileri kapsanmaktadır. Her şeyden önemlisi, bu bölümde başarılı sonuçlar elde etmek
için neler söylemeniz gerektiğini ve bunu nasıl ifade etmeniz gerektiğini öğreneceksiniz.
Bu bölümde, başarıyı sabote edebilecek 5 önemli müzakere ve pazarlık hatasından
bahsedip bunları etkili iletişim araçlarıyla nasıl değiştirebileceğimizi ele alıyoruz.
•		
•		
•		
•		
•		
•		

Beklenti, stratejileri ve hedeflerinizi planlama
Karşı tarafın bakış açısını analiz etme
Ortak paydalar bulup geliştirme
Bir B planı geliştirme: seçenekler
Ne söyleyip ne zaman sessiz kalınması gerektiğinin öğrenilmesi
Simülasyonlar ile İngilizce pazarlık ve müzakere yapmanın öğrenilmesi
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Kültürel İletişim
Müzakere, pazarlık, tartışma veya yemek yerken kültürel analiz yapmak çok önemlidir. Kültür hâkimiyeti iş ilişkilerinde son derece önemlidir. Konuşma dilinde kültürel
farkındalığın yanı sıra yazışmada da kültürel tonun önemi çok büyüktür. Bir Amerikalı için açık ve kabul edilebilir bir unsur bir Brezilyalı için aynı etkiyi yaratmayıp aksi
sonuçlar doğurabilir.
•		 Ticari sosyalleşme: küçük konuşmalar
•		 Tuzaklar: aynı kelime farklı anlamlar
•		 Mizahtan faydalanma – dikkatli bir şekilde
•		 Kültürel farkındalık: ipucu ve tabular
•		 İletişim: doğrudan ve dolaylı

TAD Assistance
		

TADPro veya TADKurumsal hizmetlerinden faydalanan tüm kurumlarımız,
Türk-Amerikan Derneğinin sunduğu TAD

Assistance programından da ihtiyaç

duyduklarında faydalanabilirler. Yabancı dille ilgili her hangi bir konuda danışmanlık veya yardım almak istediğinizde, tek yapmanız gereken

TAD Assis-

tance bünyesinde size verilen numaraları aramak ve TAD Assistance yetkilileriyle görüşmektir.
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Neden TAD?
•		 1951’den beri edinilen rakipsiz bir deneyim ve bilgi birikimi
•		 Kurumsallık ve Profesyonellik
•		 Güven ve Kalite
•		 Memnuniyet merkezli yaklaşım
•		 Uzman eğitmenler
•		 Yabancı eğitmen desteği
•		 Hedefe yönelik, güncel materyaller
•		 Sizin sektör ve ihtiyaçlarınıza yönelik geliştirilmiş eğitim programları
•		 İş dünyasını yansıtan gerçekçi simülasyonlar
•		 TAD Assistance ile sürekli ücretsiz dil danışmanlığı
•		 Ölçme-Değerlendirme ve sertifikasyon olanakları
•		 Referans
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Nesilden Nesile
Since 1951
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