


Anlama Anlatma

D İ L

Dinleme Okuma Konuşma Yazma 



 Türkiye’de örgün eğitimde Türkçe 

öğretimi

 İki dillilere Türkçe öğretimi

 Türk soylulara Türkçe öğretimi

 Yabancılara Türkçe öğretimi



A

 A1: Giriş ya da Keşif Düzeyi

 A2: Ara Düzey ya da Temel Gereksinim Düzeyi

B

 B1: Eşik Düzey

 B2: İleri Düzey 

C

 C1: Özerk Düzey

 C2: Ustalık



A1 

Kendimle, ailemle ve yakın çevremle ilgili bilinen

sözcükleri ve çok temel kalıpları, yavaş ve net

konuşulduğunda anlayabilirim.

A2

Beni doğrudan ilgilendiren konularla ilişkili kalıpları ve

çok sık kullanılan sözcükleri anlayabilirim. (örneğin; en

temel kişisel ve ailevi bilgiler, alışveriş, yerel çevre,

meslek) Kısa, net, basit ileti ve duyurulardaki temel

düşünceyi kavrayabilirim.



B1

İş, okul, tatil vb. ortamlarda sürekli karşılaşılan bildik konulardaki

net, standart konuşmanın ana hatlarını anlayabilirim. Güncel
olaylar ya da kişisel ilgi alanıma giren konularla ilgili radyo ve

televizyon programlarının çoğunun ana hatlarını yavaş ve net

okunduğunda anlayabilirim.

B2

Güncel bir konu olması şartıyla uzun konuşmaları ve sunumları

anlayabilirim ve karmaşık cümlelerle yapılan tartışmaları takip

edebilirim. Televizyon haberlerini ve güncel olaylara ilişkin

programların çoğunu anlayabilirim. Standart dilin konuşulduğu

filmlerin çoğunu anlayabilirim



C1

Açıkça yapılandırılmamış ve ilişkiler açıkça

belirtilmemiş sadece ima edilmiş olsa bile uzun

konuşmaları anlayabilirim. Televizyon programlarını ve

filmleri çok fazla çaba sarf etmeden anlayabilirim.

C2

İster canlı ister yayın ortamında olsun, konuşma

türünü anlamakta zorluk çekmem. Normal anadili

konuşma hızında ise aksana alışmam için biraz

zamana ihtiyaç olabilir.



A1 
 Duyuru, afiş veya katalog gibi yazılı metinlerdeki

bildik adları, sözcükleri ve çok basit cümleleri

anlayabilirim.

A2

 Çok kısa ve basit metinleri okuyabilirim. İlanlar,

kullanım kılavuzları, mönüler ve zaman çizelgeleri

gibi basit günlük metinlerdeki genel bilgileri

kavrayabilir ve kısa kişisel mektupları anlayabilirim.



B1
 Meslekle ilgili ya da günlük dilde kullanılan

sözcükleri içeren metinleri anlayabilirim. Kişisel

mektuplardaki olay, duygu ve dilekleri

anlayabilirim.

B2

 Yazarların belirli tutum ya da görüşü

benimsemedikleri, güncel sorunlarla ilgili makaleleri

ve raporları okuyabilirim. Çağdaş edebi metinleri

anlayabilirim.



C1

Üslup farklılıklarını da ayırt ederek uzun ve karmaşık,

somut ya da edebi metinleri okuyabilirim. İlgi alanımla

alakalı olmasalar bile herhangi bir uzmanlık alanındaki

makale ve uzun teknik bilgileri anlayabilirim.

C2

Kullanma kılavuzları, uzmanlık alanına yönelik

makaleler ve yazınsal yapıtlar gibi soyut, yapısal ve

dilbilgisel açıdan karmaşık metinler de dahil olmak

üzere yazılı dilin hemen hemen tüm metin türlerini

kolaylıkla okuyabilirim.



A1

Karşımdaki kişinin söylediklerini daha yavaş bir konuşma hızında

yinelemesi ve söylemek istediklerimi oluşturmada bana yardımcı
olması şartıyla, basit yoldan iletişim kurabilirim. O anki gereksinim

ya da çok bildik konulara ilişkin alanlarda basit sorular sorabilir ve

cevap verebilirim.

A2

Bildik konular ve faaliyetler hakkında basit ve doğrudan bilgi

alışverişini gerektiren basit ve alışılmış islerde iletişim kurabilirim.

Genellikle konuşmayı sürdürebilecek kadar anlamasam da kısa

sohbetlere katılabilirim.



B1

Dilin konuşulduğu ülkede seyahat ederken ortaya çıkabilecek

birçok durumla başa çıkabilirim. Kişisel bilgi sahibi olduğum, ilgi
alanıma giren ya da günlük yaşamla ilgili (örneğin; aile, hobi, iş,

yolculuk ve güncel olaylar) konularda hazırlık yapmadan

konuşmalara katılabilirim.

B2

Anadilini konuşan kişilerle anlaşmayı mümkün kılacak ölçüde bir

akıcılık ve doğallıkla iletişim kurabilirim. Bildik konulardaki

tartışmalarda, kendi görüşlerimi açıklayıp destekleyerek aktif bir

rol alabilirim.



C1

Çok fazla sözcük aramaksızın, kendimi açık, akıcı ve doğal

biçimde ifade edebilirim. Toplumsal ve mesleki amaçlar için
esnek ve etkili bir dil kullanabilirim. Düşünce ve fikirlerimi kesin ve

kendimden emin bir ifadeyle dile getirebilir ve karsımdakilerin

konuşmalarıyla ilişkilendirebilirim.

C2

Hiç zorlanmadan her türlü konuşma ya da tartışmaya

katılabilirim, deyimler ve konuşma diline ait ifadeleri anlayabilirim.

Kendimi akıcı bir şekilde ifade edebilir ve anlamdaki ince

ayrıntıları tam olarak iletebilirim. Bir sorunla karşılaşırsam, geriye

dönüp, karşımdaki insanların fark etmelerine fırsat vermeyecek

bir ustalıkla ifadelerimi yeniden yapılandırabilirim.



A1

 Kısa ve basit cümlelerle kartpostal yazabilirim. Tatil

kartpostalıyla selam göndermek gibi kişisel bilgi

içeren formlar doldurabilirim. Örneğin; otel kayıt

formuna isim, uyruk ve adres yazmak gibi.

A2

 Kısa, basit notlar ve iletiler yazabilirim. Teşekkür

mektubu gibi çok kısa kişisel mektuplar yazabilirim.



B1

Bildik ya da ilgi alanıma giren konularla bağlantılı, basit bir

metin yazabilirim. Deneyim ve izlenimlerimi betimleyen kişisel
mektuplar yazabilirim.

B2

İlgi alanıma giren çok çeşitli konularda anlaşılır, ayrıntılı metinler

yazabilirim. Belirli bir bakış açısına destek vererek ya da karşı

çıkarak bilgi aktaran ve nedenleri açıklayan bir kompozisyon ya

da rapor yazabilirim. Olayların ve deneyimlerin benim için

taşıdıkları önemi ön plana çıkaran mektuplar yazabilirim.



C1

Görüşlerimi uzun uzadıya, açık ve iyi yapılandırılmış metinlerle

ifade edebilirim. Bir mektup, kompozisyon ya da raporda, önemli
olduğunu düşündüğüm konuların altını çizerek karmaşık konular

hakkında yazabilirim. Okuyucu kitlesine uygun bir üslup

seçebilirim.

C2

Uygun bir üslupla, açık, akıcı metinler yazabilirim. Okuyucunun

önemli noktaları fark etmesine yardımcı olacak etkili, mantıksal

bir yapılandırmayla bir durum ortaya koyan karmaşık mektuplar,

raporlar ya da makaleler yazabilirim. Mesleki ya da edebi yapıt

özetleri ve eleştirileri yazabilirim.









Ders kitaplarına ek olarak;

 Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler 

Çerçevesi ile

 Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu 

Öğrenme Genel Müdürlüğü 

tarafından hazırlanan Kurs 

Programlarının içeriğinden 

yararlanılmalıdır. 



 Burada, dil öğretiminde uzun süre

etkinliğini koruyan ve üzerinde

birçok çalışma yapılan yaklaşım ve

yöntemleri kısaca ele alacağız.

Ardından materyal tasarımıyla ilgili

örnekleri paylaşacağız.



1. Dil Bilgisi-Çeviri Yöntemi

2. Dolaysız Yöntem

3. Sözel Yaklaşım (Durumsal Dil 

Öğretimi)

4. İşitsel-Dilsel Yöntem

5. İletişimsel Yaklaşım

* Seçmeci Yöntem (Her yöntemin 

amaca uygun olan yönlerini kullanmak)



 Dil bilgisi-çeviri yönteminin öğretim

yaklaşımı; “bir şeyin kendisini

bilmektense o şey ile ilgili her şeyi

bilmek” prensibiyle açıklanır.



 Amaç, dilin dil bilgisi yapı sistemini

kavratmaktır.

 İki dil arasında yapılan çeviri

çalışmalarıyla doğru okuma ve yazma

becerileri geliştirilmeye çalışılır. Böylelikle

o dildeki edebî ürünlerin okunması ve

anlaşılması sağlanır.



 Dili kullanmaktan ziyade doğru çeviriler

yapmanın amaçlandığı bu yöntemde

öğretim dili öğrencilerin ana dilidir.

 Öğretim süresince hedef dilde

konuşulmaz. Hedef dildeki iletişim

becerisi öğretimi pek durulmaz.

Konuşma ve dinlediğini anlama

becerilerine yok denecek kadar az

ölçüde yer vermektedir .



 Dil bilgisi-çeviri yöntemin ardından dil

öğretim alanında etkin olan dolaysız

yöntem geliştirilmiştir. Yöntemin çıkış

noktası doğallıktır, gerçek yaşamda

kullanılan dildir. Dil bilgisi kurallarının

analizi yerine dilin dolaysız olarak doğal

bir biçimde kullanılması görüşü

savunulmuştur.



 Derslerde günlük konuşma diline ağırlık 

verilmiştir. 

 Öğretim, hedef dilde 

gerçekleştirilmektedir.

 Konular basitten karmaşığa doğru 

aşamalı olarak ele alınmaktadır.



 Öğrenilmesi hedeflenen kavram ve

yapılar somut nesnelerle ve görsel

ögelerle desteklenmektedir.

 Soyut sözcüklerin öğretimi ise

düşüncelerin ilişkilendirilmesi yoluyla

yapılmaktadır.



 Öğrencilerin sözel dil becerilerinin 

gelişimi desteklenmektedir.

 Sözel becerilerin geliştirilmesi 

amacıyla yapılan etkinlikler 

öğretmen-öğrenci ve öğrenci-

öğrenci etkileşimi ile sağlanmaktadır.



Dört temel dil becerisinden

dinleme ve konuşma
becerilerinin kazandırılması

öncelenmekte yazma ve

okuma becerileri ise ikinci
planda kalmaktadır.



 Okuma becerisinin gelişimi için zorunlu

görüldüğünden okuma becerisini,

öğrenciye kazandırılması zorunlu temel

beceriler arasına almışlardır.

 Yabancı dil öğreniminde amaç, dilin günlük

etkinliklerde kullanımıdır.



 Bu yöntemde, günlük veya özel alan dili

öğretim birimlerinin neler olacağı, hangi

şartlarda öğretileceği ve uygulamaların

hangi bağlamda yapılacağıyla ilgili

“durumsal yaklaşım sistemi” geliştirilmiştir.



 Öğretim hedef dilde

gerçekleştirilmektedir.

 Ders öğretimi hedef dilin doğrudan

konuşulmasıyla başlar.

 Hedef dilin kullanımı, günlük hayatta

kullanılan iletişim uygulamaları ve

duruma uygunluk göz önüne

alınarak gerçekleştirilir.



 Kelime öğretimi cümleler içinde ve

cümleler de anlamlı bağlamlarda

uygulamalı olarak öğretilir.

 Dil bilgisi öğretiminde basit kalıplardan

yola çıkılır ve aşamalı bir öğretim esas

alınır.



 Öğrenciye önce konuşma becerisi

kazandırılır. Kelime ve dil bilgisi temeli

oluşunca okuma ve yazma becerileri

kazandırılmaya başlanır.

 Öğrenci her zaman aktiftir. Duyarak ve

uygulayarak öğrenmeyi bir arada

gerçekleştirmeye çalışır.



 Amerikan ordu yöntemi olarak da bilinen

işitsel-dilsel yöntem, ABD’nin II. Dünya

Savaşı’na girmesi, Amerikan askerlerinin

dil ihtiyaçlarına hızlı cevap vermek ve

İngilizce dışındaki dilleri çabuk

öğrenmelerini sağlamak amacıyla

geliştirilmiştir.



 Bu program ile öğrenciler günde 10 saat

ve haftada 6 gün eğitime alındı. İki yıl

süren bu eğitim programı başarıyla

sonuçlanmış ve ABD’de dil öğretimi

alanındaki çalışmalara kaynaklık etmiştir.

(Bir dil öğretmek, uzun soluklu bir iştir.)



 Bu yönteme göre dilin doğal olarak

öğrenilmesi önce dinleme ile başlar,

ardından sırasıyla konuşma, okuma ve

yazma etkinlikleri gelir.



 1970’li yıllarda Fransa’da işitsel-sözel ve görsel-
işitsel yöntemlere karşı olarak geliştirilmiştir. O
yıllarda Avrupa yoğun göç alıyor ve göçmen
yetişkinlerin dil sorunları sürekli tartışılıyordu.
Böyle bir süreçte iletişimsel yaklaşım gündeme
gelmiştir.



 Bu yaklaşımda dilin kuralları değil dilin kullanımı
esas kabul edilmiştir.

 Dil öğrenmek davranış değiştirmek yerine daha
çok zihinsel işlemleri ve yaratıcılığı gerektirir. Bu
işlemler bireyi sürekli etkileyerek öğrenilen çeşitli
bilgileri zihninde işlemeye yönlendirir.

 Ö̈ğretmen bir rehberdir. Ö̈ğretim sürecinde çeşitli
materyaller kullanılır.



Bu yaklaşıma göre dil bir iletişim aracıdır. Bu
yüzden amaç,

1. İletişim becerilerini geliştirmektir.

2. Dil ve iletişimi birbirine bağlayan ve dilin dört
alanı olan dinleme, konuşma, okuma ve yazma
becerilerini öğretme yöntemlerini geliştirme
amacını taşıyan bir yaklaşımdır. Bunların hepsi
öğrenenin dil ihtiyaçlarına göre belirlenir. Ö̈ğretim
sürecinde gerçek iletişim alıştırmalarına ağırlık
verilir.



 Bu yaklaşıma göre hazırlanan kitapların konu
başlıkları “Evde”, “Dairede”, “Ailede”, “Pencerede”,
“Asansörde”, “Sokakta”, “Postanede”, “Kahvede”,
“Otelde”, “Lokantada” gibi seçilmektedir.



 Bu yerlerde gerekli olan kelimeler ile iletişim
biçimleri verilmekte, zaman üzerinde durulmakta,
kişi, konu ve zaman içerikli karşılıklı konuşmalar
sunulmaktadır. Ö̈rneğin postanede pul satın alma,
mektup veya paket gönderme, kahvede çay, şeker,
su isteme, lokantada yemek seçimi yapma, hesap
ödeme, sokakta trafik kurallarından bahsetme gibi.
Bunlar genellikle basit cümleler olmakta ve çeşitli
iletişim türlerini içermektedir.





 Eğitim sürecinin tamamında materyalin

önemi yadsınamaz bir gerçektir. Ancak

dil öğretiminde bu husus çok daha

önemlidir.

Bardak var, bardak var…



 Materyaller, öğretim ortamına getirilmesi 
mümkün olmayan pek çok şeyi öğretim 
ortamına getirir.

 Materyaller sayesinde duyu organlarının 
çoğuna hitap edildiği için, öğrencilerin 
dikkati daha çok çekilmiş olur. 

 Öğrenciler açısından bilgi, konu 
somutlaştırılmış olur. 

 Zamanın iyi ve etkili kullanılmasını sağlar. 









A1 : Kendimle, ailemle ve yakın çevremle ilgili 

bilinen sözcükleri ve çok temel kalıpları, yavaş 

ve net konuşulduğunda anlayabilirim.

A1 : Duyuru, afiş veya katalog gibi yazılı 

metinlerdeki bildik adları, sözcükleri ve çok basit 

cümleleri anlayabilirim.



A1 : Karşımdaki kişinin söylediklerini daha yavaş bir 

konuşma hızında yinelemesi ve söylemek istediklerimi 

oluşturmada bana yardımcı olması şartıyla, basit yoldan 

iletişim kurabilirim. O anki gereksinim ya da çok bildik 

konulara ilişkin alanlarda basit sorular sorabilir ve cevap 

verebilirim.

A1 : Kısa ve basit cümlelerle kartpostal yazabilirim. Tatil 

kartpostalıyla selam göndermek gibi kişisel bilgi içeren 

formlar doldurabilirim. Örneğin; otel kayıt formuna isim, 

uyruk ve adres yazmak gibi.





Konu anlatırken görsel 

kullanma konusunda 

temel yaklaşım şu 

olmalıdır: Kitaptaki 

görsellerden bazıları 

değiştirilebilir. Özellikle 

öğrencilerin günlük 

hayatta karşılaştıkları 

görsellerin kullanımına 

özen gösterilmelidir. Bu 

kapsamda öğrencilerin 

dünyasında olmayan, 

daha önce görmedikleri 

görseller konu anlatımı 

sırasında mümkün 

olduğunca 

kullanılmamalıdır. 



















ekmek

çay

sucuk

beyaz peynir

yeşil zeytin

domates
salatalık



tulumba

baklava

yaş pasta

şekerpare

kuru pasta

kazandibi









Bulunduğunuz Yer.

(Okulun bulunduğu yerin krokisi üzerinden yol tarifi çalışmaları yapılabilir.)



(Özellikle renklerin, sebzelerin, meyvelerin, alışverişle ilgili konuların 

öğretiminde yararlanılabilir.)

















A2 : Beni doğrudan ilgilendiren konularla ilişkili kalıpları 

ve çok sık kullanılan sözcükleri anlayabilirim. (örneğin; 

en temel kişisel ve ailevi bilgiler, alışveriş, yerel çevre, 

meslek) Kısa, net, basit ileti ve duyurulardaki temel 

düşünceyi kavrayabilirim.

A2 : Çok kısa ve basit metinleri okuyabilirim. İlanlar, 

kullanım kılavuzları, mönüler ve zaman çizelgeleri gibi 

basit günlük metinlerdeki genel bilgileri kavrayabilir ve kısa 

kişisel mektupları anlayabilirim.



A2 : Bildik konular ve faaliyetler hakkında basit ve 

doğrudan bilgi alışverişini gerektiren basit ve alışılmış 

islerde iletişim kurabilirim. Genellikle konuşmayı 

sürdürebilecek kadar anlamasam da kısa sohbetlere 

katılabilirim.

A2 : Kısa, basit notlar ve iletiler yazabilirim. 

Teşekkür mektubu gibi çok kısa kişisel mektuplar 

yazabilirim.



 Öğrencilerin kelime bilgisini artırmak için 

çeşitli uygulamalar 

(Ör: açık) (Kelimenin çeşitli anlamları)

 Öğrencilerin cümle kurma becerilerini 

geliştirmek için basit cümle örnekleri

(Öğrendiği kelimeleri kullanarak…)



 Nesnelerin gerçek hâllerini göstermek 

(Şener Şen-Ustura) 

 Çizim yapmak (at-sıra)

 Canlandırmak (jest ve mimik kullanmak)



 Günlük hayatta sıklıkla kullanılan nesnelerin 

görselleriyle adlarının yer aldığı panolar 

hazırlamak

 Çeşitli mağaza broşürlerini öğrenci sayısınca 

temin etmek, bu materyallerden belirlenen 

unsurlar üzerinde çalışmalar yapmak

 Günlük hayatta kullanılan form (öz geçmiş, 

para gönderme vb.) örnekleri üzerinden 

çalışmalar yapmak

 Ses ve görüntü dosyaları üzerinde anlama 

ve anlatma çalışmaları yürütmek



* Keklik, S. (2009). On Bir Yaşına Kadar Çocukta Dil Edinimi. Yayımlanmamış 

Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.



1. Aile ve akraba: 13 
2. Bitkiler: 41 

2.a. Ağaçlar: 2 
2.b. Çiçekler: 2 
2.c. Genel Bitkiler: 4 
2.d. Kuruyemiş: 5 
2.e. Meyveler: 11 
2.f. Sebzeler: 17 

3.Coğrafya: 28 
3.a. Dünya ve çevremiz: 20 
3.b. Hava durumu: 8 

4. Ev ve bahçe araç gereçleri: 90 
5. Ev ve bina ile ilgili k.: 19 
6. Fiiller: 366 
7. Genel kelimeler: 344 

7.a. Genel isimler: 200 
7.b. Konuşmayı kolaylaştıran 

kelimeler: 139 
7.c. İlişki sözleri: 5 

8. Giysiler: 14 

9. Hayvanlar: 46 
9.a. Havada uçan hayvanlar: 7 
9.b. Karada yaşayan hayvanlar: 36 
9.c. Suda yüzen hayvanlar: 3 

10. İnsanı niteleyen kelimeler.: 5 
11. Meslekler: 22 
12. Müzik aletleri: 4 
13. Okuma ve yazmayla ilgili k.: 9 
14. Oyun, oyuncak, spor ve eğlence: 26 
15. Renkler: 9 
16. Sayılar: 25 
17. Şekiller: 7 
18. Taşıtlar: 12 
19. Vücudumuz: 30 
20. Yapılar: 11 
21. Yiyecek ve içecekler: 26 

21.a. Yiyecekler: 21 
21.b. İçecekler: 5 

22. Zaman dilimleri: 7 
23. Karşıt anlamlı k.: 80 
Toplam :1.234





(Fiillerin sonunda yazılı 

olan sayı, o fiillerin sıklık 

değerini göstermektedir. 

Sonundaki sayı büyük 

olan fiiller öncelikli, küçük 

olanlar ise daha sonra ele 

alınmalıdır.)











 Sessiz filmler (Özellikle fiillerin öğretiminde)

 Şarkı sözleri

 Filmlerden kesitler (Deyim, atasözü, kalıp 

sözlerin öğretiminde)



 Gösterme unsuru öne çıkan fiillerde fiili, 

resim-fotoğraf vb. görsellerle anlatma 

çalışmaları…



 Fiilleri canlandırma

 Neler yaptığını anlatma

 Başka bir kişiye söylenen hareketleri 

yaptırma

Örnek Fiiller: 
tek ayak üstünde dur-, ellerini havaya kaldır-, sırayı it-, 

sırayı çek-, parmak kaldır-, kalemi yere düşür-, kalemi 

yerden al-, yerdeki şişenin üstünden atla-, başını sıraya 

koy-, el çırp-, duvara vur-, kapıyı aç-, perdeyi çek-, 
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