
 

Merkezimizde eğitim-öğretim faaliyetlerine katılan öğrenci ve kursiyerlerden düzeylerine göre beklenen kazanımlar aşağıdaki tabloya göre belirlenmektedir. 

    A1 A2 B1 B2 C1 C2 

Anlama   

  

  

Dinleme 

Eğer karşımdaki 

kişiler yavaş yavaş 

ve anlaşılır 

biçimde 

konuşuyorsa, 

kendimle, ailemle, 

somut ve yakın 

çevrem 

konusundaki kolay 

sözcükleri ve çok 

bilinen deyişleri 

anlayabilirim. 

Beni yakından 

ilgilendiren 

konulara ilişkin 

(kendim, ailem, 

alışveriş, yakın 

çevre, iş) 

anlatımları ve 

sıklığı son derece 

yüksek bir söz 

dağarcığını 

anlayabilirim. 

Gazete ilanlarının, 

yalın ve basit 

iletilerin temel 

anlamını 

kavrayabilirim. 

Açık ve uygun bir dil 

kullanıldığında ve iş, 

okul, eğlence, vb. gibi 

bildik konular söz 

konusuysa, temel 

öğeleri anlayabilirim. 

Göreceli olarak yavaş 

ve tane tane 

konuşulması 

durumunda güncel 

olaylar ve kişisel veya 

mesleki olarak ilgimi 

çeken birçok radyo ve 

televizyon yayınının 

özünü anlayabilirim. 

Oldukça uzun 

konferans ve 

söylevleri 

anlayabilirim ve 

hatta konuyu 

göreceli olarak 

biliyorsam 

karmaşık bir görüşü 

izleyebilirim. 

Güncel olaylara 

ilişkin televizyon 

yayınlarının ve 

haberlerin 

birçoğunu 

anlayabilirim. 

Evrensel dillerdeki 

filmlerin birçoğunu 

anlayabilirim. 

Açık bir biçimde 

yapılandırılmamış ve 

geçiş yerleri örtük 

kalmış olsa bile uzun 

bir söylevi 

anlayabilirim. 

Televizyon yayınlarını 

ve filmleri fazladan bir 

çaba göstermeksizin 

anlayabilirim. 

İster yüz yüze isterse 

medyada ve hızlı 

konuşulduğunda, özel 

bir şiveyi tanıyacak 

zamanım olması 

koşuluyla, sözlü dili 

anlamada hiçbir 

güçlükle 

karşılaşmadan 

anlayabilirim. 

  

  

Okuma 

Bildik isimleri, 

sözcükleri ve çok 

basit, söz gelimi 

ilanlarda, afişlerde 

ya da kataloglarda 

yer alan cümleleri 

anlayabilirim. 

Kısa ve çok yalın 

metinleri 

okuyabilirim. 

Reklam, 

prospektüs, menü 

ve tarife gibi 

gündelik 

belgelerde 

öngörülen özel bir 

bilgiyi bulabilir 

kısa ve yalın kişisel 

mektupları 

Temelde gündelik ya 

da mesleğime ilişkin 

bir dilde kaleme 

alınmış metinleri 

anlayabilirim. Olaylara 

ilişkin betimlemeleri, 

duyguların betimini ve 

kişisel mektuplarda 

yer alan dilekleri 

anlayabilirim. 

Yazarlarının özel bir 

tutum ve belli bir 

bakış açısı 

benimsediği çağdaş 

sorunlar üzerine 

yazılmış makaleleri 

ve tutanakları 

okuyabilirim. 

Düzyazı biçiminde 

kaleme alınmış bir 

yazınsal metni 

anlayabilirim. 

Uzun, karmaşık, 

olgusal ve yazınsal 

metinleri anlayabilirim 

ve biçem farklılıklarını 

değerlendirebilirim. 

Uzmanlık alanlarında 

yazılmış ve alanımla 

ilgili olmasa bile uzun 

teknik yönergeleri 

anlayabilirim. 

Özde ve biçimde soyut 

hatta karmaşık olsa 

bile her türden metni, 

söz gelimi bir el 

kitabını, bir uzmanlık 

makalesini ya da 

yazınsal bir yapıtı 

güçlük çekmeksizin 

okuyabilirim. 



anlayabilirim. 

Konuşma   

  

  

  

Bir Konuşmaya 

Katılma 

Karşımdaki 

konuşmacının 

cümlelerini daha 

yavaşça 

yinelemeyi veya 

yeniden 

oluşturmayı ve 

söylemeye 

çalıştığım şeyi 

düzeltmeyi kabul 

etmesi koşuluyla 

basit bir iletişim 

kurabilirim. Basit 

sorular, bildik 

konular ya da 

dolaysız bir 

gereksinim 

duyduğum şeyler 

üzerine sorular 

sorabilir ve bu tür 

soruları 

yanıtlayabilirim. 

Bildik konu ve 

etkinliklerde yalın 

ve dolaysız bilgi 

alışverişinden 

başka bir şey 

gerektirmeyen 

basit ve 

alışılagelen, 

etkinlikler 

sırasında iletişim 

kurabilirim. Genel 

olarak bir 

konuşmayı 

yeterince 

anlamasam da çok 

kısa iletişim 

alışverişinde 

bulunabilirim. 

Konuştuğum yabancı 

dilin kullanıldığı 

bölgeye yaptığım bir 

yolculuk sırasında 

karşılaşılabilecek 

durumların birçoğuyla 

başa çıkabilirim. Bir 

hazırlık yapmaksızın, 

bildik ya da kişisel ilgi 

alanıma giren veya 

gündelik yaşama 

ilişkin (örneğin aile, 

boş zaman etkinlikleri, 

iş, seyahat ve güncel 

olaylar) bir 

konuşmaya 

katılabilirim. 

Bir anadil 

konuşmacısıyla 

sıradan bir 

etkileşimi olanaklı 

kılan doğallık ve 

rahatlık 

derecesinde 

konuşabilirim. 

Bildik durumlarda 

bir konuşmaya 

etkin bir biçimde 

katılabilir, 

görüşlerimi 

sunabilir ve 

savunabilirim. 

Sözcüklerimi uzun 

uzadıya aramak 

zorunda kalmaksızın 

doğallıkla ve akıcı bir 

biçimde kendimi ifade 

edebilirim. 

Toplumsal ya da 

mesleki ilişkiler için 

dili esnek ve etkin bir 

biçimde 

kullanabilirim. 

Düşüncelerimi ve 

görüşlerimi kesinlik 

içinde dile 

getirebilirim ve 

konuşmalara uygun 

durumlarda müdahale 

edebilirim. 

Her türlü konuşmaya 

ya da tartışmaya 

zorlanmadan 

katılabilirim ve 

konuştuğum dile özgü 

deyişler ve gündelik 

söylenişlerde de son 

derece rahatımdır. 

Kendimi akıcı bir 

biçimde dile 

getirebilirim ve ince 

anlam ayırtılarını 

kesinlik içinde dile 

getirebilirim. Güçlükle 

karşılaşmam 

durumunda bu 

sorunun 

anlaşılmaması için 

gerekli ustalıkla 

sözümün başına 

dönebilirim. 

  

  

  

Kesintisiz Konuşma 

Oturduğum yeri ve 

tanıdığım kişileri 

betimlemek için 

basit deyimler ve 

tümceler 

kullanabilirim 

Ailemi ve öteki 

kişileri, yaşam 

koşullarımı, 

eğitimimi ve 

güncel ya da yakın 

mesleki etkinliğimi 

yalın öğelerle 

betimlemek için 

Deneyimleri ve 

olayları, düşlerimi, 

beklentilerimi ya da 

amaçlarımı anlatmak 

üzere kendimi basitçe 

ifade edebilirim. 

Görüşlerime veya 

projelerime kısa 

İlgi alanlarıma 

ilişkin olarak geniş 

bir konu dizisi 

içinde anlatmak 

istediklerimi açık ve 

ayrıntılı bir biçimde 

dile getirebilirim. 

Güncel bir konu ile 

Karmaşık konuların 

açık ve ayrıntılı 

betimlemelerini, 

bunlara bağlı 

konularla 

bütünleştirerek, kimi 

noktaları geliştirerek 

ve söz aldığımda 

Bir betimlemeyi veya 

açık ve akıcı bir fikri 

bağlama uyarlanmış 

bir üslup içinde 

sunabilirim, mantıksal 

bir sunuş 

oluşturabilirim ve 

dinleyicime, önemli 



bir dizi cümleden 

ya da anlatımdan 

yararlanabilirim. 

gerekçeler ve 

açıklamalar 

getirebilirim. Bir 

öyküyü ya da bir 

kitabın veya bir filmin 

dolantısını 

anlatabilirim ve 

tepkilerimi dile 

getirebilirim. 

ilişkili olarak bir 

bakış açısı 

geliştirebilir ve 

farklı olasılıkların 

üstünlüklerine ve 

sakıncalarına ilişkin 

açıklama 

getirebilirim. 

bunları uygun bir 

biçimde 

tamamlayarak 

sunabilirim. 

noktaları 

belirlemesinde ve 

anımsamasında 

yardımcı olabilirim. 

Yazma   

  

  

  

  

Yazma 

Basit, kısa, örneğin 

bir tatil kartpostalı 

yazabilirim. Bir 

soruşturmaya 

ilişkin kişisel 

ayrıntıları 

verebilirim, söz 

gelimi adımı, 

ulusumu ve bir 

otel kayıt formuna 

adresimi 

yazabilirim. 

Basit ve kısa not 

ve mesajlar 

yazabilirim. Çok 

basit kişisel bir 

mektup, örneğin 

bir teşekkür 

mektubu 

yazabilirim. 

Bildik ya da beni 

kişisel olarak 

ilgilendiren konularda 

yalın ve tutarlı bir 

metin yazabilirim. 

Deneyimleri ve 

izlenimleri 

betimlemek için kişisel 

mektuplar yazabilirim. 

İlgi alanlarımla 

ilişkin olarak geniş 

bir konu dizisi 

içinde açık ve 

ayrıntılı metinler 

yazabilirim. Bir bilgi 

aktararak ya da 

belli bir görüşe 

ilişkin olarak bu 

görüş 

doğrultusunda ya 

da karşıt gerekçeler 

sergileyen bir 

deneme ya da 

tutanak yazabilirim. 

Olaylara ve 

deneyimlere ilişkin 

kişisel görüşlerimi 

vurgulayan 

mektuplar 

yazabilirim. 

Açık ve yapılandırılmış 

bir metin içinde 

düşüncelerimi dile 

getirebilirim ve bakış 

açımı geliştirebilirim. 

Bir mektupta, bir 

denemede ya da bir 

tutanakta önemli 

gördüğüm noktaları 

vurgulayarak karmaşık 

konuları kaleme 

alabilirim. Alıcıya 

uygun bir üslup 

benimseyebilirim. 

Açık, akıcı ve üslup 

bakımdan koşullara 

uyarlanmış bir metni 

kaleme alabilirim. 

Okurun önemli 

noktaları kavrayıp 

belleyebilmesine 

olanak tanıyacak açık 

bir kurgu içeren 

mektuplar, raporlar ya 

da karmaşık makaleler 

yazabilirim. Bir 

mesleki yapıtı veya 

yazınsal bir yapıtı yazılı 

olarak özetleyebilir ve 

eleştirebilirim. 

 Avrupa Ortak Başvuru Metni Dil Düzeyleri ve Yetkinlik Tanımlamaları, A. O. B. M (MEB, 2001) 


