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Öz
Bu çalışma, yabancı dil öğretiminde, öğretim materyallerinde yer verilen konuşma
etkinliklerini konu edinmektedir. Dil öğretiminde okuma, dinleme, konuşma ve
yazma becerileri eşit derecede önem arz etmekle birlikte en çok zorlanılan beceri
olarak konuşma becerisi dikkat çekmektedir. Özellikle hedef dilin konuşulduğu bölge
farklı olan yerlerde bulunan dil öğretim merkezlerinde kursiyerler dili sadece sınıfta
kullanabilme fırsatı bulmaktadır. Bu da kursiyerlerin öğrendiklerini içselleştirmede
zorlanmalarına

neden

olmaktadır.

Öğrenicilerin

hedef

dili

sınıf

dışında

kullanamadığı durumlarda, nitelikli konuşma etkinlikleri içeren öğretim materyalleri
dil öğretim merkezleri için özel bir öneme sahiptir. Bu çalışmada, Türkçe ile birlikte,
dünyada yabancı dil olarak öğrenici sayısı yüksek olan dillerden İngilizce ve
Almanca öğretim materyalleri de çalışmanın kapsamına alınmıştır. Çalışmada,
Türkçe, İngilizce ve Almancanın yabancı dil olarak öğretimi için hazırlanan Yedi İklim
Türkçe, New Headway ve Menschen isimli ders kitaplarının orta düzeydeki (B1)
konuşma etkinlikleri incelenmiş; kitapların konuşma becerisini hangi yollarla
geliştirmeye çalıştığı, ders kitaplarının Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi
kazanımlarına ne ölçüde uyduğu ve kitaplarda hangi kazanımlara ne derecede yer
verildiği

incelenmiş

ve

bunlara

ilişkin

değerlendirmelerde

bulunulmuştur.

Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılmıştır.
Kitaplardaki konuşma etkinlikleri Forster’in (1995) geliştirdiği aşamalar dikkate
alınarak

incelenmiş,

elde

edilen

verilerin

analizinde

içerik

çözümlemesi

kullanılmıştır.

Anahtar sözcükler: yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, yabancı dil öğretimi,
konuşma becerisi, ders kitabı, Yedi İklim Türkçe, New Headway, Menschen.
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Abstract
This study focuses on speaking activities in teaching materials in foreign language
teaching. While reading, listening, speaking and writing skills are equally important
in language teaching, speaking is regarded as the most challenging one. Especially
in the language teaching centers located in regions where the target language is not
spoken, classrooms are the only places for learners to practice the language. This
makes it difficult for learners to internalize what they have learned. In cases where
the learners cannot practice the target language outside the classroom, teaching
materials, which include qualified speaking activities, are of particular importance
for the language teaching centers. For the purpose of the study, in addition to
Turkish, materials for teaching English and German, which are among the most
learned foreign languages in the world, were also included. In this study, speaking
activities for intermediate (B1) students in the student’s books of Yedi İklim Türkçe,
New Headway and Menschen were examined. The techniques and methods used
in improving speaking skills, the extent to which these student’s books conform to
the acquisitions of the Common European Framework of Reference for Languages
(CEFR) and the extent to which the acquisitions are included in the books are
examined and evaluated. The study applies document analysis as a qualitative
research method. Speaking activities in the textbooks were examined in accordance
with the stages developed by Forster (1995) and content analysis was used in the
analysis of the data obtained.

Keywords: Teaching Turkish as a foreign language, teaching foreign languages,
speaking skills, textbook, Yedi İklim Türkçe, New Headway, Menschen.

iii

Teşekkür
Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi; bugün İngilizce, Almanca, Fransızca gibi
dillerin öğretimi alanına göre yeni bir alandır. Türkiye’nin bölgesinde göstermiş
olduğu büyüme ve gelişme Türkçenin öğretimine etki etmiş, dünya genelinde
Türkçeye olan talep artmıştır. Bu ihtiyaca cevap verebilmek için yurt dışında Yunus
Emre Enstitüsü ve Maarif Vakfına ait dil öğretim merkezleri, yurt içinde ise
üniversitelerin Türkçe öğretim merkezleri Türk dili ve kültürünü tanıtan faaliyetler
yürütmekte, Türkçe öğretim süreçleri için ders araç-gereçleri geliştirmektedir.
Geliştirilen ders kitapları ve materyalleri Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi alanı
için bir zenginlik olmakla birlikte gerçekleştirilen çalışmalarda belli bir düzen ve
standardın olması çok önemlidir.
Dünya üzerinde konuşucusu fazla olan İngilizce ve Almancanın yabancı dil
olarak öğretimi amacıyla hazırlanan ders kitapları, Türkçenin yabancı dil olarak
öğretimi kitaplarının durumunu tespit etme açısından önemli kaynaklardır. Bu
nedenle çalışmada Türkçe, İngilizce ve Almancanın yabancı dil olarak öğretimi için
hazırlanan orta düzeydeki B1 ders kitaplarının konuşma etkinlikleri incelenmiş ve
değerlendirmelerde

bulunulmuştur.

Çalışmanın

bu yönüyle

bundan

sonra

gerçekleştirilecek olan çalışmalara ışık tutması ve yol göstermesi ümit edilmektedir.
Bu çalışmayı tamamlama sürecimde yol gösteren, cesaretlendiren,
desteklerini esirgemeyen, alan tecrübesini ve akademik zenginliğini paylaşmaktan
çekinmeyen danışman hocam Doç. Dr. Mahir KALFA’ya; araştırma sürecine destek
olan, bilgi ve belge paylaşımını esirgemeyen Yunus Emre Enstitüsü çalışanlarına
ve Hacettepe Üniversitesi Türkçe Eğitimi bölümünün değerli hocalarına; değerli
arkadaşlarım ve alan uzmanları Beyza KOÇ, Melda İrem MANTI, Serdar
YÖRÜSÜN, Kürşat ARAMAK, Yusuf Hamza İLERİ ve Önder ÇANGAL’a; çalışmamı
tamamlayabilmem için gerekli motivasyonu sağlayan canım kızım Aylin ile canım
oğlum Kağan’a; sabrı ve desteği için hayat arkadaşım Enisa KRUPALIJA
HATTATİOĞLU’na teşekkürlerimi sunuyor; çalışmamı merhum dostum Alper
DOĞAN’a ithaf ediyorum.
Ahmet HATTATİOĞLU
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Bölüm 1
Giriş
Konuşma, duygu ve düşünceleri, herhangi bir dili kullanarak ses ve beden
kanalıyla karşımızdakine aktarma işidir. Gelişen teknolojiyle birlikte insanlar yeni
iletişim araçları icat etmiş; mektupların yerini önce kısa mesajlar, sonra internet
tabanlı anlık mesajlaşma uygulamaları ve son olarak görüntülü konuşma sistemleri
almıştır. Teknolojinin gelişmesiyle artan çok dillilik ihtiyacına, geliştirilen teknolojik
uygulamalar öğrenilen dillerde konuşabilme ihtiyacını eklemiştir.
Bugün insanlar yükseköğretim görme, iş bulma, ticarete atılma, farklı
ülkelerdeki akrabalarıyla iletişim kurma gibi farklı nedenlerden dolayı dil öğrenmek
istemektedir (Çalışkan ve Çangal, 2013; Jilta, 2016). Gereksinimler özelde
farklılaşmakla birlikte hepsinin temelinde yatan ihtiyaç iletişim kurabilme ihtiyacıdır.
İletişim kurabilmek için günlük hayatta dinleme becerisiyle birlikte en çok kullanılan
iki beceriden biri olan konuşma becerisi, yabancı dil öğretiminde de önemli bir yere
sahiptir. Kişinin bir dile ne kadar hâkim olduğu o dili ne ölçüde kullanabildiği ile
ölçülür. Bu anlamda bireyde öncelikle üretici beceriler olarak da adlandırılan
konuşma ve yazma becerisinin ne ölçüde olduğuna bakılmalıdır. Yeni bir dil öğrenen
insanlar genellikle okuduğunu ve dinlediğini anlamada daha başarılı olurken yazma
ve konuşmada zorlanmaktadır. Özellikle bol bol hedef dilde pratik yapılarak
geliştirilebilecek olan konuşma becerisinin öğretim süreçlerinde etkinliklerle
desteklenmesi gerekmektedir.
Yabancı dil öğretimi üzerine hazırlanan modern dil öğretim setlerinde dil
becerilerine eşit seviyede yer verilmesine, dil bilgisi yapılarının ise becerilerle eş
zamanlı olarak öğrencilere sunulmasına dikkat edilmektedir. Bunun temelinde ise
materyal,

araç-gereç,

ölçme-değerlendirme

ve

dil

öğretim

süreçlerinin

standartlaştırılması amacıyla hazırlanan Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi
yatmaktadır. Çerçeve Metin, seviyelere ve becerilere göre hazırlanan amaç ve
kazanımlarla alan uzmanlarına ve materyal geliştiricilere yol göstermek için
hazırlanmıştır.
Günümüzde farklı dillerin öğretimi üzerine çeşitli ders araç-gereçleri öğretim
süreçlerinde kullanılmaktadır. Fakat bu ders materyallerinin, Avrupa Konseyi üyesi
ülkeler özelinde, standart hâle getirilmesi amacıyla hazırlanan Çerçeve Metin
1

ölçünlerine ne derece uygun olduğu üzerine çalışmalar yapılması ve bu çalışmalar
sonucunda

ortaya

çıkacak

sonuçlarla

ders

materyallerinin

güncellenmesi

gerekmektedir.
Bu çalışmada; Türkçe, İngilizce ve Almancanın yabancı dil olarak
öğretiminde

kullanılmak

üzere

hazırlanan

ders

kitaplarındaki

konuşma

etkinliklerinde hangi yeterlik ve kazanımlara, nasıl bir dağılımla, ne kadar yer
verildiği incelenmiş, sonuçlar karşılaştırılarak değerlendirmelerde bulunulmuştur.
Problem Durumu
Gelişen teknoloji ile birlikte dünya gittikçe küçülmekte ve fiziksel sınırlar
ortadan kalkmaktadır. İnternet ve sosyal medya araçları sayesinde insanlar
oturdukları yerden farklı milletlerden insanlara ulaşma ve farklı ülkeleri tanıma
imkânı bulmaktadır. Etkileşim kurma imkânlarının bu denli genişlediği günümüzde
birden fazla dil bilmek ve yeni dilleri öğrenmek, önemli bir ihtiyaç olarak kendisini
hissettirmektedir. Bireylerde ortaya çıkan dil öğrenme ihtiyacına en iyi şekilde cevap
vermek isteyen ülkeler, kendi dillerini başkalarına öğretebilmek için yeni yollar, araçgereçler ve materyaller geliştirmekte, dil öğretimi çalışmalarına ciddi miktarlarda
bütçe ayırmaktadır.
Bugün

İngilizce,

Almanca,

Fransızca

gibi

diller,

dünyanın

çeşitli

coğrafyalarında konuşulmakta ve öğretimi farklı coğrafyalarda farklı kurumlar
aracılığıyla devam etmektedir. Öyle ki İngiltere, Amerika, Almanya ve Fransa gibi
ülkeler bir iş kolu hâline gelen dil öğretiminden her yıl önemli miktarlarda gelir elde
etmektedir. Türkçe de Türkiye’nin bölgesinde göstermiş olduğu büyüme ve
gelişmeyle doğru orantılı olarak son yıllarda talep edilen bir dil olmuştur. Türk
dizilerinin de etkisiyle dünyanın farklı coğrafyalarından insanlar Türkiye’yi tanımak,
Türkçe öğrenmek ve Türkiye’de yükseköğretim görmek istemektedir.
Dil öğrenme ihtiyacına cevap vermek üzere kurulan dil öğretim merkezleri
dünyanın farklı yerlerinde insanlara hizmet verirken öğretim süreçlerini dil öğretim
programları üzerine inşa etmekte, öğretimin merkezine ise ders kitaplarını
koymaktadır. Dil öğretimi için hazırlanan ders kitapları “metin, alıştırma, dil bilgisi,
sözcük gibi öğretme ve öğrenme için gerekli malzemeleri iki kapak arasında
bulunduran, öğretim yöntemi kesin çizgilerle belirlenmiş basılı yayınlardır.” (Neuner,
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2007, s. 399) ve bu kitaplar dil becerileri ile dil bilgisi yapılarının öğretiminde
öğreticiye yardımcı olacak önemli araçlar olarak dikkat çekmektedir.
Yabancı bir dili bilme ve kullanma kişinin dil becerilerine ne derece hâkim
olduğu ile yakından ilişkilidir. “Dil öğrenmede ve öğretiminde kazanılması ya da
edinilmesi gereken dört temel beceri dinleme, okuma, yazma ve konuşmadır. Bu
becerilerden günlük yaşam içinde en çok kullanılan, hatta kullanılmak zorunda
olunan beceri konuşma becerisidir.” (Ertürk ve Üstündağ, 2007, s. 29).
Hedef dili kendi ülkesinde veya farklı bir ülkede öğrenenler, öğrendikleri dili
yalnızca sınıf ortamında kullanmakta, ders bittikten sonra hedef dilde pratik yapma
imkânı bulamamaktadır. Hedef dili, o dilin ana dili olarak kullanıldığı ülkede
öğrenenler ise gerek sınıf içinde gerekse sınıf dışında öğrendikleri dille iletişim
kurmak zorunda kalmaktadır. Öğrenme ortamlarındaki bu ve benzeri farklılıklar
öğrencilerin konuşma becerisinin geliştirilmesine olumsuz etki edebilmektedir. Bu
olumsuz etkinin ortadan kaldırılması ve öğrenciye konuşma becerisinin etkili bir
biçimde kazandırılması için öğrencilere uygun öğrenme ortamları hazırlanmalı ve
öğretim dilin iletişim boyutu üzerine inşa edilmelidir (Bright ve McGregor, 1983;
Çolak, 2018; Demirel, 1999; Ertürk, 2006).
Dünya üzerinde pek çok dilin öğretimi gerçekleştirilmektedir. Avrupa
Komisyonu Modern Diller Bölümü, 1995 yılında Strasburg’daki toplantıda Diller İçin
Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi’ni tanıtmış ve o metin daha sonra 39 farklı dile
çevrilmiştir (MEB, 2009; Trim vd., 2001). Çerçeve Metin, Avrupa Konseyi üye
ülkeleri arasında birlik sağlamak, kültürel anlamda ülkeler arasında ortaklıklar
kurmak ve dil öğretim süreçlerini standartlaştırmak gibi amaçlarla hazırlanmıştır.
Yabancılara Türkçe öğretiminde önemli bir beceri olan konuşma becerisine
ders kitaplarında nasıl yer verildiği, hangi yöntemlerin kullanıldığı, Çerçeve Metin
amaç ve kazanımlarına ne ölçüde dikkat edildiği sorularına cevap alınması, dil
öğretim programlarının standartlaştırılması ve farklı dillerin öğretimi üzerine
hazırlanan setlerin benzer şekillerde hazırlanması hususunda önem arz etmektedir.
Araştırmanın Amacı ve Önemi
Öğretimin temelinde yer alan ders kitapları, dil öğretim süreçlerinde önemli
bir yer tutmaktadır. Özellikle Avrupa Konseyi üyesi ülkeler arasında dil öğretimi
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uygulamalarında standartlaşmayı sağlamak için çıkarılan Çerçeve Metin, Türkiye’de
de 2001 yılında kabul edilmiş, Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi ile ilgilenen
kurum ve kuruluşlar, ders araç ve gereçlerini Çerçeve Metin doğrultusunda yeniden
gözden geçirmiştir.
Bugün çeşitli dillerin yabancı dil olarak öğretimi süreçleri incelendiğinde
öğrenicilerin en çok zorlandıkları becerilerden birinin konuşma becerisi olduğu
görülmektedir. Bunda konuşmanın yazma ile birlikte üretici bir beceri olması, ayrıca
yazmanın aksine konuşmada kişiye genellikle önceden hazırlık imkânı verilmemesi
gibi nedenlerin etkin olduğu düşünülmektedir.
Dil öğrenenlerin özellikle konuşma becerisini geliştirmek için hedef dilde
pratik yapması çok önemlidir. Fakat hedef dilin konuşulduğu ülkenin dışında
yaşayanlar, çoğunlukla sınıf dışında pratik yapma imkânı bulamamaktadır. Bu
durumda eksikliğin giderilmesi için ders kitabı ve öğreticinin nitelikleri ön plana
çıkmaktadır. Kitaplardaki konuşma etkinliklerinin öğrenciyi düşünmeye sevk eden,
ilgi çekici etkinlikler olmasının yanı sıra Çerçeve Metin yeterliklerine ve
kazanımlarına uygun şekilde hazırlanmış olması gerekmektedir.
Bu çalışma, Türkçe, İngilizce ve Almancanın yabancı dil olarak öğretimi için
hazırlanmış orta seviye (B1) ders kitaplarının konuşma etkinlikleri bakımından
karşılaştırmalı olarak ve birlikte incelendiği ilk yüksek lisans tezi olması sebebiyle
önem arz etmektedir. Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi için yazılan kitapların, farklı
dilleri öğretmek için hazırlanmış muadilleri karşısındaki durumlarını görmek sonraki
kitapların yazımında veya mevcut kitapların güncellenmesi sırasında durumdan
tespitle doğru hareket imkânı sağlayacaktır.
Ders kitapları oluşturulurken Çerçeve Metin temel alınarak ilgili seviyede
gerekli görülen yeterlik ve kazanımları öğrencilerin edinmesi amaçlanmaktadır. Bu
çalışma, yeterlik ve kazanımların yabancı dil öğretim kitaplarında ne oranda ve nasıl
bir dağılımla yer aldığını karşılaştırmalı biçimde inceleyerek Türkçe öğretilirken bu
yeterlik ve kazanımlara ders kitapları aracılığıyla ne düzeyde ulaşılabildiğine ve bu
düzeyin İngilizce ve Almanca öğreten kitaplarla kıyaslandığındaki durumuna ışık
tutmayı amaçlamaktadır.
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Araştırma Problemi
Tezin araştırma sorusu şu şekildedir:
Yabancı dil olarak Türkçe, İngilizce ve Almanca öğretmek üzere hazırlanan
orta seviye (B1) ders kitaplarındaki konuşma etkinlikleri, Çerçeve Metin’deki B1
seviyesi konuşma yeterliklerine ve buna bağlı kazanımlara ulaşmada nasıl bir
dağılımla ne derece katkı sağlamaktadır?
Alt problemler: Araştırmada temel problem cümlesinden hareketle cevap
aranacak alt problemler şu şekildedir:
1. Yedi İklim Türkçe (B1) ders kitabındaki konuşma etkinlikleri Çerçeve
Metin’deki

hangi

konuşma

yeterlik

ve

kazanımları

üzerinde

yoğunlaşmaktadır?
2. Yedi İklim Türkçe (B1) ders kitabı, Almanya ve İngiltere’deki muadilleri
ile karşılaştırıldığında yeterlik ve kazanımlara katkı sunduğu etkinlik
sayısı bakımından ne durumdadır?
3. Çalışmaya konu kitaplardaki konuşma becerisi etkinlikleri, sözlü
anlatım

ve

karşılıklı

konuşma

bağlamında

sınıflandırılarak

incelendiğinde etkinliklerin gönderimde bulundukları toplam yeterlik ve
kazanım sayı ve dağılımları nasıldır?
Sayıltılar
1. Seçilen öğretim setlerinin Türkçe, İngilizce ve Almancanın yabancı dil
olarak öğretimi alanlarını yeterli düzeyde yansıtacağı varsayılmıştır.
2. Çalışmada kullanılan yeterlik ve kazanımlar, Çerçeve Metin iletisini
karşılamaktadır.
3. Araştırmacı ve araştırmada görüş bildiren alan uzmanları konuya
hâkimdir.
Sınırlılıklar
Araştırma;
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1. Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan Yedi İklim Türkçe
Öğretim seti, İngilizcenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan
New Headway dil öğretim seti ve Almancanın yabancı dil olarak
öğretiminde kullanılan Menschen ders kitapları ile sınırlıdır.

2. Adı geçen öğretim setlerinin orta seviye (B1) kitapları ve konuşma
etkinlikleri ile sınırlıdır.
3. Avrupa Konseyinin dil eşiği (threshold) olarak nitelendirdiği B1
seviyesi ile sınırlı tutulmuştur.
4. Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi’nin iletisini sağladığı
düşünülen konuşma yeterlikleri ve kazanımları ile sınırlandırılmıştır.
Tanımlar
Ders Kitabı: Ders kitabı, çeşitli disiplinlerle ilgili bilgileri öğretmek amacıyla,
kolaydan zora ilkesine dikkat edilerek sistemli bir şekilde hazırlanan ve programlı
metinlerden oluşan kitaptır (Demirel, 2010, s. 34). Ders kitapları, öğretim
süreçlerinde, özellikle planlı eğitim uygulamalarında, öğrencilerin neler öğreneceğini
ve öğretmenlerin neler öğreteceğini etkileyen kaynaklardır (Küçükahmet, 2011, s.
18).
Beceri: “Öğrencinin kendi kültürünün yanı sıra öğrendiği yabancı dilin
kültürünü algılama, anlama çabası, öğrencinin olası konuşma durumlarında belirli
yapılara hâkim olabilmesi ve duruma uygun tepki vermesi. Yabancı dil öğretim
yöntemlerinden iletişimsel yaklaşımda hedeflenen ve bir dili bildirişim ihtiyacını
karşılamaya yönelik bir ortamda ve uygun biçimde kullanarak karşılıklı anlaşmayı
sağlayan yetidir” (Genç, 2000, s. 101).
Konuşma Becerisi: Temel dil becerileri arasında üretici olarak yer alan,
aktarım / üretimin sözle gerçekleştirildiği beceri.
Yabancı Dil: “Ana dilin dışında olan dillerden biri, ana dilin dışında öğrenilen
uzmanlık dili” (Türk Dil Kurumu, 2009)
Etkinlik: Öğrencilerin dil ve zihinsel becerilerini geliştirmek amacıyla
yürütülen çeşitli çalışmalar (Güneş, 2012)
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Bölüm 2
Araştırmanın Kuramsal Temeli ve İlgili Araştırmalar
Dil
“Dil, toplumların medeniyetler kurmasında, tarihini ve kültürünü ebediyete
kadar muhafaza etmesinde etkili olan en temel vasıtadır. İnsanlar hayatın her
döneminde dil ile konuşur, yazar, okur ve onunla düşünürler. Bu sebeple dil
anlaşıldığında ve doğru olarak kullanıldığında insanlara yeni ufuklar açıp
bilinmeyeni bildirme, saklı olanı buldurma özelliğine sahiptir” (Akbaş, 2018, s. 6).
Canlılar birbirleriyle iletişim kurabilmek için çeşitli yolları kullanmaktadır.
İnsanlar duygu ve düşüncelerini dil aracılığı ile konuşarak ifade etmektedir. Barın ve
Demir’e göre (2006, s. 2) “İnsan dili, diğer canlılarınkinden farklı ve gelişmiş bir
sistemdir. İnsan dili, duygu ve düşüncelerin özelliklerine göre biçimlenip tümüyle bir
gramer kalıbına dökülmüş, değişen koşullara göre gelişmesini sürdüren karmaşık
bir sistemdir.”
Türkçe sözlüğe göre dil, “İnsanların düşündüklerini ve duyduklarını bildirmek
için kelimelerle veya işaretlerle yaptıkları anlaşma, lisan, zeban.” (Türk Dil Kurumu,
2009, s. 526) demektir. Dillerin temelinde sesler bulunmaktadır. Ergin’e (2004, s.
29) göre “Ses, parçalanamayan en küçük gramer birliğidir.” Sesler bir araya gelerek
sözcükleri, sözcükler bir araya gelerek tümceleri oluşturmaktadır. İnsanlar duygu ve
düşüncelerini kurdukları cümleler aracılığı ile başkalarına aktarmaktadır. Sesler tek
başına çoğu zaman bir şey ifade etmemektedir. Demir ve Yılmaz (2012, s. 15) insan
dilinin sistemli bir yapı olduğunu, bu sistemin seslerden, seslerin belirli bir düzen
içerisinde bir araya gelmesiyle oluşan morfemlerden, kelimelerden ve kelimelerin
belirli kurallar içerisinde bir araya gelmesiyle oluşan cümlelerden meydana geldiğini
vurgulamaktadır.
Dil, insanlık tarihi boyunca iletişimin temel unsuru olarak kullanmıştır. Yazının
bulunmadığı zamanlarda konuşma aracılığıyla aktarılan duygu ve düşünceler,
yazının icadı ile yeni bir boyut kazanmış; sırasıyla tablet, papirüs, kâğıt vb.
materyaller kullanılarak yazılanlar sonraki nesillere aktarılmıştır. Dillerin kaynağına
ilişkin çeşitli araştırmalar zaman içerisinde yürütülmüş olmakla birlikte “1866’da
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kurulan Paris Dilbilim Kurumu, yönetmeliğinin başında, dilin kökeni üstüne hiçbir
bildiri kabul etmeyeceğini” (Vendryes, 2001, s. 14) belirtmiştir.
Dil, nesiller arasında bir köprü vazifesi görürken toplumların kültürel
unsurlarından da etkilenerek şekillenmiş ve kültürel unsurları sonraki nesillere
aktarmada bir araç olarak kullanılmıştır. Timurtaş (1980, s. 13), dil uzun bir zaman
içerisinde, çeşitli tarih, coğrafya ve kültür şartları altında meydana gelmiş; içtimai
yönü ağır basan canlı bir varlıktır diyerek dil ve kültür arasındaki ilişkiye işaret
etmektedir.
Odacı (2009), dilin özelliklerini şu şekilde sıralamaktadır:


İnsanı

diğer

canlılardan

ayıran

dil,

insanlar

arasında

anlaşmayı

sağlamaktadır.


Her şeyden önce insana özgü dil; canlı, sosyal ve kültürel bir varlıktır.



Dillerin başlangıcı söze dayalıdır ancak dil yazılı belgelerle takip edilir.



Dillerde ilk kelimelerin ortaya çıkışı sebepsizdir.



Edebiyat ürünlerinin hepsi söze dayalı dilin ürünüdür.



Dilin kendi kural ve kuramları vardır.
Diller canlı varlıklardır. Tarihî süreç içerisinde doğarlar, gelişirler ve

bünyelerinden yeni diller üreterek çoğalırlar. Konuşanı kalmayan diller tarihi süreç
içerisinde yok olup giderler. Ergin’e (2004, s. 3) göre “Dil, insanlar arasında
anlaşmayı sağlayan tabiî bir vasıta, kendisine mahsus kanunları olan ve ancak bu
kanunlar çerçevesinde gelişen canlı bir varlık, temeli bilinmeyen zamanlarda atılmış
bir gizli antlaşmalar sistemi, seslerden örülmüş içtimaî bir müessesedir.” Saussare
(1998, s. 45) ise “Dil, kavramları belirten bir göstergeler dizgesidir.” demektedir.
Aksan (2003, s. 11) dil için “Dil, akla binbir soru getiren, insanın binbir sorunu
kurcalamasına yol açan, sırlarla dolu bir varlıktır.” tanımını yapmaktadır.
Yabancı Dil Öğretimi
Dilbilimciler dilin çeşitli varyasyonlarını tanımlamışlardır. Bunların arasında
ana dili, ikinci dil, yabancı dil vb. kavramlar yer alır. Yabancı dil, kelime anlamı olarak
“bir kimseye göre ana dilinin haricindeki bütün diller” şeklinde açıklansa da
dilbilimdeki tanımı farklı ve daha ayrıntılıdır. Bu tanıma göre yabancı dil, sözlük
anlamında

belirtilen

kıstasa

uymakla

beraber

ikinci

dil

vb.

kavramlarla
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karıştırılmaması için bazı ek özellikler taşımaktadır. Yabancı dil, ana dili ve ikinci
dilin aksine bireyin erken dönemden itibaren maruz kalarak değil, özellikle kendi
seçimiyle sonradan öğrenerek edindiği dildir. Bunda temel motivasyon, öğrenenin
uzmanlık alanı olması veya günlük yaşamında fonksiyonel olmasıyla ilintili olabilir.
Dillerin doğrudan doğruya toplumların birincil özelliği olmasından kaynaklı
olarak yabancı dil öğretiminin tarihini farklı iki toplumun hatta bu toplumlardan iki
bireyin ilk kez bir araya gelerek etkileşime geçmeleriyle başlayan sürece götürmek
olasıdır.
Nitekim konuyu Türkçe özelinde tartışmak gerekirse, Türkçenin yabancılara
öğretimini amaçlayan eserlerin -Divânu Lügâti’t- Türk-, bu dilin ilk yazılı
kaynaklarının -Orhun Yazıtları- ortaya konduğu dönemden yalnızca birkaç asır
sonra yazıldığı görülür. Bu da sadece Türkçe için bile yabancı dil öğretimi alanının
hangi köklere dayandığını kanıtlar. Ayrıca diğer bütün birden fazla dilli sözlük
çalışmalarının tarihçesi de bu bilgiyi sunacaktır.
Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi (CEFR)
1949 yılında kıta genelinde kültürel, hukuki, eğitsel ve daha birçok alanda üye
ülkelerle ortak bir zemin oluşturmak, farkındalık yaratmak ve çeşitli alanlarda
meydana gelebilecek sorunları çözmek amacıyla kurulan Avrupa Konseyi, çok
kültürlü bir Avrupa anlayışıyla hareket etmektedir. Avrupa Konseyi bu kapsamda
üye ülkelerin dilsel mirasına da sahip çıkmasını amaçlamaktadır. Bu bağlamda
Avrupa Konseyi Eğitim Komitesi bünyesinde oluşturulan Modern Diller Bölümü,
Avrupa'da ortak bir yabancı dil öğretim programı ve yabancı dil öğretiminde ortak bir
standart, ortak ölçütler ve değerlendirme sistemi amaçlayan [Avrupa Dilleri Öğretimi
Ortak Çerçeve] Metni’ni oluşturmuştur (Mirici, 2018).
Avrupa’da dil alanında bir standartlar dizgesi oluşturmak isteyen Avrupa
Konseyi’nin bunu yaparken temel motivasyonu kuşkusuz ‘farklılıkta birlik’
mottosundan hareketle dil ve kültür çeşitliliğini sağlamaktır. Bu alandaki önemli
çalışma materyallerinden birisi de Avrupa’nın dil politikasının ortak bir çerçeveye
oturtulmasını amaçlayan Çerçeve Metin’dir (Deniz ve Uysal, 2010, s. 242). 1990’lı
yılların ortalarında John Trim, Brian North, Daniel Coste ve Joseph Sheils tarafından
geliştirilmeye başlanan (CEFR 2002, s. 10) Çerçeve Metin, Avrupa standardında dil
müfredatının ortak bir temele oturtulmasını, hazırlanacak programlara rehberlik
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edilmesini, testlerin ve sınavların ortak bir anlayışa sahip olmasını hedeflemektedir
Deniz ve Uysal, 2010, s. 242).
Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi belirlediği düzeyleri A1’den C2’ye
kadar adlandırmıştır. Buna göre A1 ve A2 temel düzey, B1 ve B2 bağımsız düzey,
C1 ve C2 ise yetkin düzeydir.
Tablo 1
Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi Ortak Başvuru Düzeyleri
A

B

C

(Temel Dil Kullanımı)

(Bağımsız Dil Kullanımı)

(Yetkin Dil Kullanımı)
C1

A1

A2

B1

B2

Dili Tanıma
Düzeyi
(Breakthrough)

Ara Düzey

Eşik Düzey

İleri Düzey

(Waystage)

(Threshold)

(Vantage)

Özerk
Kullanıcı
(Effective
Operational
Proficiency)

C2
Yetkin
Kullanıcı
(Mastery)

Her bir düzey için dil kullanım seviyesine göre kriterler belirlenmiştir.
Belirlenen kriterlerle ortak bir dil öğretimi anlayışı ortaya koymak amaçlanmış, adı
geçen herhangi bir düzeyde yabancı dil bilmenin bütün dünyada aynı veya benzer
kriterleri tamamlamış olma anlamına gelmesi sağlanmıştır
[Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak] Çerçeve Metni, öğretmenlere ve kurs
yöneticilerine bir yol gösterici niteliğindedir. Dolayısıyla tek başına müstakil bir
program özelliği taşımamaktadır (Deniz ve Uysal, 2010, s. 243). Çerçeve Metni,
kısaca öğretici açısından da tıpkı öğrenici için olduğu gibi yaygın bir standardı teklif
etmektedir.
B1 düzeyi konuşma becerisi yeterlik ve kazanımları. Çerçeve Metin’de
konuşma becerisi, sözlü anlatım ve karşılıklı konuşma olarak ikiye ayrılmaktadır.
Çerçeve Metin’deki B1 seviyesi sözlü anlatım ve karşılıklı konuşma yeterlikleri ve
EK-A’da yer alan form ile uzman görüşüne sunularak güvenirliği sağlanmış bağlı
kazanımlar şu şekildedir:
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Tablo 2
B1 Seviyesi Sözlü Anlatım Yeterlik ve Kazanımları

B1. SÖZLÜ ANLATIM-YETERLİKLER

ALAN-

Kazanımlar

NO
SA.B1.01

Kendisi, çevresi ve ailesi hakkında
ayrıntılı bilgi verir.

B1.SAY1.

SA.B1.02

Öyküleyici anlatımlar yapar.

Kendisi ve çevresi hakkında konuşabilir.

SA.B1.03

Hobileri hakkında konuşur.

SA.B1.04

B1.SAY2.
Güncel hayatla ilgili olaylar, kişiler, deneyimler,
hayaller hakkında konuşabilir.

B1.SAY3.
Bilgilendirici konuşmalar yapabilir.

Konuşma kurallarına uygun sözlü anlatım
yapabilir.

hayallerini,

planlarını

anlatır.

SA.B1.05

Hazırlıksız konuşmalar yapar.

SA.B1.06

Güncel olaylar hakkında konuşur.

SA.B1.07

SA.B1.08

Başından

geçen

olayları,

deneyimlerini anlatır.
Bir öykü, film ya da kitabın konusu
hakkında konuşur.

SA.B1.09

Bir kişi hakkında konuşur.

SA.B1.10

Bir yer/mekân hakkında konuşur.

SA.B1.11

Duyuru yapar.

SA.B1.12
SA.B1.13

B1.SAY4.

Gelecek

SA.B1.14

Kendi ilgi ve uzmanlık alanlarına
yönelik sunum yapar.
Bir metni sözlü olarak özetler.
Konuşmalarında

beden

dilini

kullanır.

SA.B1.15

Vurgu ve tonlamalara dikkat eder.

SA.B1.16

Sözcükleri doğru telaffuz eder.
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Tablo 3
B1 Seviyesi Karşılıklı Konuşma Yeterlik ve Kazanımları
B1. KARŞILIKLI KONUŞMAYETERLİKLER

KK.B1.01.

katılabilir,

sürdürebilir, sonlandırabilir.

KK.B1.06.

KK.B1.09.
KK.B1.10.
KK.B1.11.

hayattaki

gidermek

için

hizmetle

ilgili

ihtiyaçlarını
işlemler
olarak

ve

getirir.
Karşısındakinin sözünü tekrarlar.
Film, kitap, müzik vb. konularda sohbet
eder.
Bir tartışmada düşüncelerini dile getirir.
Tekrarı

istendiğinde

söylediklerini

ayrıntılandırarak açıklar.
Anladığını göstermek için söylenenlerin bir
kısmını tekrar ederek konuşmaya katılır.
Bir görüşe katılıp katılmadığını ifade eder.
Resmi konuşma dili ile günlük konuşma
dilini ayırt eder.

KK.B1.13

Yol, adres tarifi yapabilir.

KK.B1.14

Soru sorar, sorulara cevap verir.

KK.B1.15.

Sözlü şikâyette bulunur.

KK.B1.17

B1.KKY3.

Kişisel bakış açısını ve görüşünü dile

Bir konuda bilgi, açıklama ister.

KK.B1.16

KK.B1.18

Telefonla

alınan

hizmetlere

yönelik

konuşmalar yapar.
Duygularını karşısındakilerle paylaşır.
Kendisine yansıtılan duygulara uygun
karşılıklar verir.

Karşılıklı konuşmada duygularını

KK.B1.19

Bir görüşe katılıp katılmadığını belirtir.

ifade edebilir.

KK.B1.20

Kutlama, tebrik konuşmaları yapar.

KK.B1.21

bir

konuşmayı başlatır.

KK.B1.12

bilgi

alışverişinde bulunabilir.

ilişkin

Davranışlarının sebeplerini açıklar.

KK.B1.08.

Günlük

konulara

KK.B1.03

KK.B1.07.

B1.KKY2.

kişisel

Bir konuşmaya uygun biçimde katılır.

KK.B1.05.

sohbete

Bir

Bilinen

KK.B1.02.

KK.B1.04
B1.KKY1.

Kazanımlar

ALAN-NO

Üzüntü

verici

durumlara

yönelik

konuşmalar yapar.

Çerçeve Metin kazanım tabloları incelendiğinde sözlü anlatım için 4 yeterlik
ve 16 kazanım; karşılıklı konuşma için ise 3 yeterlik ve 21 kazanım tanımlandığı
görülmektedir.
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Sözlü üretim. Sözlü üretim (sözel anlatım), dil kullanıcısının bir ya da birden
fazla dinleyici tarafından algılanan sözlü metin üretmesi etkinlikleridir.
Çerçeve Metin (Avrupa Konseyi, 2009b, s. 60)'de sözlü üretim konuşma
etkinliklerine örnekler aşağıdaki şekilde sıralanmıştır:
 Kamu duyuruları (bildiri, yönerge, vb).
 Bir topluluk önünde konuşma (kamuya açık konuşmalar, üniversite dersler,
vaaz, eğlence, gösteriler, spor, satış sunumları vb.).
Bu etkinliklere ilişkin bazı örnekler şöyledir:
 Yazılı bir metni okuma
 Not, bir yazılı metin ya da görsel desteklerden (çizelge, resim, grafik vb.)
yararlanarak konuşma
 Önceden çalışılmış bir rolü oynama
 Anında hazırlıksız konuşma
 Şarkı söyleme
Belirtilen sözlü üretim etkinlikleri için tanımlayıcı ölçekler aşağıdaki şekilde
belirtilmiştir:
 Genel sözlü üretim
 Bağlantılı tekil konuşma: Deneyimleri anlatma
 Bağlantılı tekil konuşma: Gerekçelendirme (bir tartışmada olduğu gibi)
 Kamu Duyurusu
 Bir topluluk önünde konuşma
Yukarıdaki sözlü anlatım alt küme tanımlatıcılardan da anlaşıldığı üzere bu
konuşma etkinliğinde dil kullanıcısı/öğrenen sözlü bir metni üretmekte, bu metin
uzakta da olabilen bir veya birden fazla dinleyici tarafından alınmakta ve genelde
yanıt vermeleri beklenmemektedir (Sağlık, 2018, s. 18).
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Sözlü etkileşim.
Etkileşimsel konuşma etkinliğinde dil kullanıcısı/öğrenen ile karşı taraf yüz
yüze bir diyalogda bulunurlar ve karşılıklı konuşma etkinliği her iki tarafın dönüşümlü
ifadelerinden oluşur.
Çerçeve Metin (Avrupa Konseyi, 2009b, s. 76)

etkileşimsel etkinlik

örneklerini şu şekilde belirtilmektedir:
 İşlemler: hizmet odaklı konuşmalar
 Günlük sohbet
 Resmi olmayan konuşma
 Resmi konuşma
 Pazarlık yapma
 Tartışma
 Söyleşi
 Duruşma
 Birlikte planlama
 Amaç odaklı uygulanabilir işbirliği:
Bu konuşma için tanımlayıcı ölçekler aşağıdaki şekilde belirtilmiştir:
 Genel sözlü etkileşim
 Ana dilini konuşanları anlama
 Sohbet
 Resmi olmayan konuşma
 Resmi konuşma ve toplantılar
 Amaç odaklı işbirliği
 Mal ve hizmet alımındaki işlemler
 Bilgi alışverişi
 Söyleşi
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Bireyin -çift yönlü olarak- zihnindeki iletiyi karşısındakine aktarma ve aynı
zamanda dışardan gelen mesajı algılama becerilerini içeren sözlü etkileşim, hem
üretimi hem de algılamayı içermesiyle konuşma etkinliğinin karşılıklı yapılması
anlamına gelir.
Konuşma Becerisi
Konuşmanın, insanı diğer canlı türlerinden ayıran en önemli özellik olduğu
düşünülmektedir. “Konuşma yeteneği, dolayısıyla dil, insanı insan yapan niteliklerin
başında gelir” (Aksan, 2003, s. 11). Konuşmanın oluşması için gerekli organlar
aracılığı ile insanlar sesler çıkarmakta, çıkan bu sesler anlamlı sözcük ve ifadelere
dönüşmekte ve konuşma olarak ifade edilen eylem ortaya çıkmaktadır.
“Konuşma zihnin söz kalıbına döktüğü ve şekillendirdiği düşüncelerin,
duyguların seslendirilmesidir. Başka bir ifadeyle konuşma sözlerin sesler yardımıyla
ifade edilişidir” (Temizyürek, Erdem ve Temizkan 2007, s. 247). Bu tanımın yer
aldığı eserden iki yıl sonra Temizkan (2009, s. 91) konuşmayı “duygu, düşünce,
tasarı ve isteklerin sözle bildirilmesi” şeklinde tanımlamıştır.
Zihin ve kas gücünün koordinasyonuna dikkat çektiği tanımında Calp (2007,
s. 181) konuşmayı “Konuşma, zihin ve kas gücünün devreye girdiği psikomotor bir
yetenek; insanlar arasında anlaşmayı sağlayan en etkin bir araçtır.” biçiminde ifade
etmektedir.
Konuşma üretilmesi aşamasında zihinde tasarlanırken bireysel bir etkinlik
iken aktarımın gerçekleştiği andan itibaren toplumsal nitelik taşıyan bir beceridir.
“Konuşmayı, duygu, düşünce ve tasarıların sözle anlatılması olarak tanımlıyoruz.
Düşüncelerin zihinde tasarlanıp dışarıya aktarılması yönüyle konuşma bireysel bir
etkinliktir. Söylenenlerin karşıdaki bireylere yöneltilmesiyle de toplumsal bir nitelik
taşır” (Özbay, 2010, s. 178).
Türkçenin yabancı dil olarak öğretildiği kurslarda öğrencilerin konuşma
becerilerine yönelik etkinlikler yapmanın tek başına yeterli olduğu düşünülmemeli,
öğrencilerin dışarıda nasıl konuşması gerektiğine de rehberlik edilmelidir. Türkçenin
yurt dışında öğretildiği yerlerde ise öğreticiler öğrencilere Türkçe konuşma ortamı
oluşturmalıdır. Öğrencilerin hedef dilin kullanıldığı ortamlarda etkileşimde bulunma
sürelerinin konuşma becerisinin gelişmesinde yarar sağlayacağı unutulmamalıdır.
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Yabancı dil öğretimi çerçevesi dışından bakıldığında ana dilde öğretim gören
öğrencilerde de elbette farklı sebeplerden kaynaklı olarak konuşma becerisine
ilişkin eksiklikler bulunabilir. Göğüş (1978, s. 179-180), ana dilde öğrenim gören
öğrencilerdeki görülen konuşma yetersizliklerini şu şekilde sıralamaktadır:


Yerel ağızla konuşurlar.



Anlatımları yetersizdir.



Konuşmada büyüklerin değer ölçülerini henüz kavrayamamışlardır.



Kavrayış eksikliği gösterirler.



Sürekli bir yargılama yapamazlar.



Dağınık konuşurlar.



Gereksiz sözler söylerler.



Çekingendirler.



Kural bilmezler.



Sesleri yeterli değildir.



Seslendirme ve söyleme yetersizlikleri de vardır.



Konuşurken gereksiz el-kol, gövde hareketleri de yaparlar.



Konuşma özürleri olanlar vardır.

Türkçenin yabancı dil olarak öğretildiği sınıflarda öğrencilerin konuşma
anında yaptıkları hatalar milliyetlerine göre değişkenlik gösterebilir. Bu durumun
nedenleri arasında Türkçenin çok yakın lehçelerini konuşmaları sebebiyle yalancı
eş değerlik kullanmaları, öğrencinin ana dilinin Ural-Altay dil ailesi dışında bir dil
olması, öğrencinin ana dilinde olmayan bir sesin Türkçede olması gibi durumlar
gösterilebilir. Bu nedenler ve yukarıdaki maddelerden hareketle Türkçeyi yabancı
dil olarak öğrenen bireylerdeki konuşma yetersizliklerini şöyle sıralayabiliriz:


Türkçeyi ana dillerinin ses özelliklerine göre konuşurlar.



Ana dillerinde olmayan yapıları kullanmakta güçlük çekerler.



Kelimeleri doğru vurgu ve tonlamayla söyleyemezler.



Türkçenin söz dizimine göre konuşamazlar.



Konuşurken utangaç davranırlar.



Yalancı eş değerlik kullanırlar.



Konuşma özürleri olanlar vardır.
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İnsan ilişkileri bağlamında konuşma becerisi ele alındığında duygu
aktarımının da konuşmaya bağlı unsurlarla, düşünce aktarımı kadar etkili olduğu
görülmektedir. “İlişkiye giren kişi veya kişilerin aralarında psikolojik bir ilişki de
devreye girmekte, sempati ve antipati gibi olumlu ve olumsuz duygular
konuşmacının ses tonuna, jest ve mimiklerine yansımaktadır” (Yalçın, 2006, s. 98).
Bir yabancının duygularını daha etkili aktarabilmesi için çeşitli konuşma türlerinde
Türkçeyi doğru konuşabilmesi gerekmektedir.
Temizyürek, Erdem ve Temizkan (2007, s. 211), konuşma türlerini ikiye
ayırmaktadır:


Hazırlıklı konuşmalar



Hazırlıksız konuşmalar

Hazırlıklı konuşmalar, konuşma yapacak kişi tarafından önceden planlanan,
üzerinde çeşitli çalışma ve hazırlıklar yapılan konuşma türüdür. “Bu konuşmalar
konferans, panel, açık oturum, brifing ve benzeri konuşma türleridir” (Yalçın, 2006,
s. 136). Hazırlıksız olan konuşmalar ise, kişilerin plan yapmaksızın iletişim kurmaları
ile gerçekleşen biçimidir.
Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde öğrencilerin hazırlıklı veya hazırlıksız
konuşma

yapabilmesi,

öğrenim

gördükleri

seviyeye

göre

değişkenlik

göstermektedir.
A1 ve A2 düzeylerinde öğrenim gören öğrenciler genellikle tanışma ve kısa
sohbet türlerinde hazırlıksız konuşmalar yapabilirler. B1 düzeyinde ise öğrenciler
yavaş yavaş deyim ve atasözlerini kullanmayı öğrenir, uzun konuşmaya başlarlar.
B2 düzeyinde öğrenci hazırlıklı konuşmalar yapmaya hazır hâle gelir. C1 ve C2
düzeylerinde ise öğrenciler eğitim gördükleri alana özgü sunum yapma kabiliyetine
sahip olmalıdır.
Dil Öğretiminde Konuşma Becerisini Geliştiren Öğretim Teknikleri
Ana dilde bile yeterliklerin tartışılabileceği bir beceri olarak konuşma
becerisinin yabancı dil olarak öğretim sürecinde etkin sonuç alınabilmesi için
kullanılacak yöntem ve teknikler önem arz etmektedir. Yabancı dil olarak Türkçenin
öğretiminde etkili bir konuşma becerisi öğretimi için yararlanılan tekniklerden
bazılarını Kılıçarslan (2014, s. 36) şu şekilde sıralamıştır: "görüşme, radyo-TV
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konuşması, münazara, hikaye anlatma, diyaloglar, söylevler, drama, rol oynama
veya okuma tiyatrosu, pandomim, kukla oyunları, hazırlıksız konuşma ya da
doğaçlama, iletişimsel oyunlar". Kurudayıoğlu ve Sapmaz (2016, s. 97) da konuşma
becerisi öğretim tekniklerini "drama/canlandırma/rol yapma, soru-cevap, görsel
yorumlama, bağımsız ve karşılıklı konuşma çalışmaları, münazara, beyin fırtınası,
düz anlatım, tartışma, oyun, akvaryum" olarak sıralamıştır. Bu tekniklere, ileri düzey
gruplara yönelik olarak kullanmak üzere "altı şapka" tekniği de eklenebilir.
Tablo 4
Konuşma Becerisi Öğretimi İçin Yararlanılan Bazı Teknikler
Kılıçarslan (2014, s. 36)

Kurudayıoğlu ve Sapmaz (2016, s. 97)

1.

Görüşme

Soru Cevap

2.

Radyo-TV Konuşması

Tartışma

3.

Münazara

Münazara

4.

Hikaye Anlatma

Düz Anlatım

5.

Diyaloglar

Beyin Fırtınası

6.

Söylevler

Oyun

7.

Drama

Drama/Canlandırma/Rol Yapma

8.

Rol Oynama veya Okuma Tiyatrosu

Akvaryum

9.

Pandomim

Görsel Yorumlama

10.

Kukla Oyunları

11.

Hazırlıksız Konuşma veya Doğaçlama

12.

İletişimsel Oyunlar

Bağımsız ve Karşılıklı Konuşma
Çalışmaları

Konuşma becerisini geliştirmek üzere kullanılan tekniklerin sayısı artırılabilir.
Öğrenme ortamına göre teknikler yeniden düzenlenebilir. İç içe geçirilerek eş
zamanlı kullanılabilir, ancak en çok kullanılan teknikler, öğretici yeterlikleri ile de
doğru orantılı olarak bahsi geçenlerdir. Öğretim sürecini verimli kılmak için konuya,
öğrenme ortamına, öğrenci seviyesine ve imkânlara göre uygun öğretim tekniklerini
kullanmak gerekmektedir.
Konuşma Becerisinin Geliştirilmesinde Karşılaşılan Güçlükler
“Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerle yapılan mülakatlar ve
öğreticilerden alınan bilgiler onların en çok anlatma becerileri olan konuşma ve
yazma becerilerinde zorlandıklarını göstermektedir.” (Kalfa, 2014, s. 86-87).
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Yabancı dil öğrenmenin temel hedeflerinden birinin iletişim kurmak olduğu
düşünüldüğünde, konuşma becerisinin yetersiz olması iletişimin önünde büyük bir
engel oluşturacaktır. Konuşma becerisini etkin bir biçimde kullanabilmek için hem
dil bilgisel yetkinliğe ve yeterli bir sözcük dağarcığına sahip olmak hem de dili
bağlamına uygun bir biçimde kelimeleri kullanabilmek gerekir.
Sözlü iletişimin kendine özgü bazı kuralları vardır. Sözlü iletişimde, konuşma
diline özgü olarak, yazı dilindeki bazı unsurları çıkarmak; sözcük, ses düzeylerinde
bazı dilsel yapıları kaynaştırma veya eksiltme yaparak azaltmak; konuşma
esnasında düşünürken bazı duraksamalar yapmak, bazı dolgu sözleri veya sesleri
kullanmak; günlük konuşma diline özgü sözcükler, deyimler, kalıp sözleri kullanmak;
kabul edilebilir bir hızda konuşmak; mesajı iletirken gerekli vurgu ve tonlama gibi
ses bilgisel unsurları doğru biçimde kullanabilmek gibi dikkat edilmesi gereken
birçok unsur vardır (Brown’dan akt. Durmuş, 2013, s. 171). Bütün bunlar, konuşma
eylemini öğrenici açısından karmaşık bir hâle getirmektedir.
Öğrenicilerin konuşma becerisini etkileyen unsurlar; öğretici özellikeri,
duyuşsal etkenler, hedef dil ve ana dilinin özelliklerinin farklı olması etkeni, öğretim
araç gereçlerinden kaynaklanan etkenler olmak üzere dört başlık altında ele
alınmıştır.
Öğretici özellikleri. Yabancı dil öğreticisinin her şeyden önce sabırlı,
anlayışlı, pozitif ve güler yüzlü olması gerekmektedir. Eğer öğretici sınıfta
demokratik bir ortam oluşturup öğrencilerine karşı anlayışlı, motive edici ve yol
gösterici olabiliyorsa öğrenci kendisini sınıf ortamında rahat hissedecek, bu da
öğrenme-öğretme sürecine olumlu katkı sağlayacaktır.
Emiroğlu’nun (2013, s. 280-284) çalışmasından hareketle, yabancı dil olarak
Türkçe öğreticilerinin konuşma öğretiminde başarılı olabilmesi için şu özelliklere
sahip olmaları gerektiği söylenebilir:


Ölçünlü dili doğru ve etkili bir biçimde kullanmalı; diksiyon, vurgu, tonlama ve
duraklama gibi konuşma ögelerine hâkim olmalıdır. Ağzından çıkan her
sözün öğrenciye örnek olacağının bilincinde olmalıdır. Ölçünlü Türkçenin
yanı sıra yerel dil kullanımlarından da bahsetmelidir.
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Vücut dilini doğru ve etkili bir biçimde kullanabilmelidir. Türk kültürüne özgü
beden dili hareketlerini de kullanarak öğrenicilerin bunları fark etmesini ve
öğrenmesini sağlamalıdır.



Temel düzeyde, anlaşılması güç atasözü, deyim; argo, mecaz anlamlı vb.
sözlere yer vermemelidir.



Öğrenciler hata yaptıklarında mutlaka dönüt vermeli, hataları düzeltmelidir.
Dönütü anında mı yoksa daha sonra mı vereceği konusunda uygun kararı
verebilmelidir.



Konuşma etkinliklerini gerçekleştirirken öğreticinin her öğrenciye eşit biçimde
söz hakkı vermesi gerekir.



Olumlu bir davranış sergilediklerinde öğrenicilere olumlu dönütler vermeli,
onları takdir etmelidir. Ayrıca öğrenciden aldığı geri bildirimleri önemsemeli
ve öğrencilerin taleplerini karşılayabilmelidir.



Türkçe kökenli olmayan sözcüklerin yazım ve sesletiminde, Türkçe
okunuşların belirleyici olduğunu örneklerle ve uygulamalarla öğretmelidir.



Konuşma dilindeki kalıp sözler ve söylem belirleyicilerin öğretimine önem
verilmelidir.



Her öğrenicinin ilgi ve ihtiyaçlarının farklı olabileceğinin bilincinde olmalı ve
hepsiyle ayrı ayrı ilgilenebilmelidir.



Empati becerisi gelişmiş olmalı ve kendini öğrenicilerin yerine koyarak onların
yaşadığı zorlukları anlayabilmelidir.



Konuşma etkinlikleri sırasında öğrenici hata yaptığında veya bir konuyu
anlamadığında, ona karşı sabırlı yaklaşmalı gerekirse tekrar açıklamalıdır.
Asla öğrenicinin hatasıyla dalga geçmemelidir.



Yabancı bir dilde konuşmanın güçlüklerinin farkında olarak öğreniciyle
empati kurabilmelidir.
Bunlara ilave olarak öğreticinin alan bilgisinin yeterli olması; dersi

planlamada, uygun ders materyalini seçmede, dersin hedefine ulaşabilmek için en
etkili yöntemi seçmede yetkin olması; kendisini çağın gereklerine uydurarak
yenilemesi ve teknolojik araç-gereçleri kullanabilmesi de gerekli şartlardandır Tüm
bunlardan yola çıkarak öğreticinin tutum, davranış ve özelliklerinin öğrenicinin
başarısını doğrudan etkilediğini söylemek mümkündür
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Duyuşsal etkenler. İlk olarak Dulay ve Burt’un 1977’de öne sürdüğü ve
Krashen’ın İkinci Dil Edinimi Hakkında Beş Kuram (Five Hypotheses About Second
Language Acquisition) çalışmasında yer verdiği duyuşsal süzgeç (affective filter)
kuramı; duyuşsal etkenleri isteklendirme, kendine güven ve kaygı olmak üzere üç
temel başlık altında ele alır (Çolak, 2018, s. 42).
Dil öğrenicilerinin büyük bir kısmı, kendisine psikolojik bir duvar örer ve hedef
dilin tam içine giremeyeceğinden ve o dilde kendini yeterince iyi ifade
edemeyeceğinden endişe eder (Güzel ve Barın, 2013, s. 279). Bu durum da kişinin
cesaretini kırar ve hedef dilde konuşma konusunda çekingenliğe sebep olur. Bu
noktada öğreticilere, öğrenicileri motive etme ve cesaretlendirme konusunda büyük
görev düşmektedir. Öğrenicinin kendisini rahat hissedebilmesi için, öğreticinin
gerekli ortamı sağlaması gerekmektedir. Kendisini rahat hissettiği bir ortamda
öğrenicinin kaygısı azalacak, kendine güveni artacak ve daha başarılı olacaktır.
Hedef dil ve ana dilin özelliklerinin farklı olması. Bilindiği üzere her dilin
kendine ait kuralları ve farklı işleyiş şekilleri vardır. Bu farklılıklar biçim, söz dizimi,
dil bilgisi ve sesletim gibi konularda kendini göstermektedir. Kendi ana dilininkinden
farklı bir dil ailesine mensup bir dili öğrenmek, güç olabilmektedir. Ana dilinin
kurallarını ve özelliklerini hedef dile doğrudan aktarmak, yabancı dil olarak Türkçe
öğrenicilerinin de sıklıkla yaptığı hatalardan biridir.
Er, Biçer ve Bozkırlı (2012, s. 63), çalışmalarında yabancı dil olarak Türkçe
öğrenenlerin Türkçedeki bazı ses olayları, ünlü ve ünsüz uyumu gibi konularda
zorlandığını belirtmiştir. Ayrıca hedef kitlenin kendi ana diline göre değişmekle
beraber; genellikle “ğ”, “ş”, “ç”, “ı” ve “ü” gibi seslerin sesletiminde sorun yaşandığı
ifade edilmiştir.
Öğretim araç gereçleri. Geçmişten bu yana, ders kitapları en çok kullanılan
öğretim aracı olmuştur. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminin çağdaş düzeydeki
çalışmalarına bakıldığında, Çerçeve Metin gereklerine uygun hazırlanmış ve dört
temel dil becerisini de içeren ders kitaplarının ortaya çıkışının çok da uzak bir tarihe
rastladığı söylenemez. Ancak günümüzde bu alandaki ders kitaplarının hem
sayısının hem de niteliklerinin gittikçe arttığı görülmektedir. Yine de bu kitaplarda
hâlen birçok eksiklik olduğu görülmektedir. Konuşma becerisine yönelik etkinlikler,
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ders kitaplarında göz ardı edilebilmektedir. Hem öğreniciyi hem de öğreticiyi
yönlendirecek konuşma etkinliklerine ihtiyaç bulunmaktadır.
Görsel ve işitsel araçların kullanımının öğretimi daha etkili hâle getirdiği
bilinen bir gerçektir. Bu bağlamda yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde de
konuşma becerisinin geliştirilmesinde bu araçlardan yararlanmak gerekir. Görsel
işitsel araçlar, doğal bir ortamın oluşmasında öğreticiye yardımcı olmaktadır
(Göçmenler, 2015, s. 219). Böylece hem dilin doğal ortamdaki kullanılışını
öğrenicilere öğretmek daha kolay olacak hem de birden fazla duyu organı harekete
geçirilerek öğretimin daha etkili ve kalıcı olması sağlanacaktır. Derslerde otantik
malzemeler kullanılabileceği gibi dil öğretimine yönelik özel olarak hazırlanmış
görsel işitsel malzemeler de kullanılabilir.
İlgili Araştırmalar
Bu bölümde yabancı dil öğretimi süreçlerinde ders kitaplarının kullanımına ve
konuşma becerisine yönelik gerçekleştirilen bazı tez ve makalelere yer verilmiştir.
Karababa ve Üstünsoy Taşkın (2012), makalelerinde Yeni Hitit Yabancılar
İçin Türkçe öğretim setini öğretici görüşlerden hareketle incelemiştir. Çalışma
kapsamında araştırmacı tarafından bir sormaca hazırlanmış ve Ankara Üniversitesi
TÖMER şubelerinde görev yapan öğreticilere uygulanmıştır. Elde edilen bulgular
doğrultusunda kitaplardaki görsellerin yeterli ve metinlerle uyumlu olduğu, metinlerin
temalara uygun olarak düzenlendiği ve öğrencilerin kelime hazinesini zenginleştirici
yapıda olduğu ancak kitaplarda Türk edebiyatını ve kültürünü tanıtıcı metinlerin
yetersiz olduğu tespit edilmiştir.
İşçi (2012), çalışmasında Yeni Hitit ders kitabını dört temel dil becerisi ve
kültürel unsurlar açısından incelemiştir. Araştırmanın inceleme nesnesini B1
seviyesi ders kitabı olarak seçen İşçi, kitaptaki 12 ünite arasından seçtiği 8 ünite
üzerinde çalışmasını gerçekleştirmiş, çalışma sonucunda kitapta becerilere yönelik
etkinliklerin artırılmasını önermiştir.
Ömeroğlu (2016), çalışmasında yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılan
ders kitaplarını biçim ve içerik olarak incelemiş, setlerin yeterli olup olmadığını
araştırmıştır. Ömeroğlu çalışmasında, temel seviye Gazi Üniversitesi Yabancılar
İçin Türkçe, İstanbul Yabancılar İçin Türkçe, Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe ve
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Yedi İklim Türkçe ders kitaplarını ele almış, sonuç bölümünde Yedi İklim Türkçe ve
Gazi Üniversitesi Yabancılar İçin Türkçe kitaplarında konuşma becerisine yönelik
etkinliklerin artırılmasını önermiştir.
Şimşek (2016), Yabancılara Türkçe öğretimi ders kitaplarını temel dil
becerileri, kültür aktarımı ve ünite değerlendirme ölçütleri bağlamında karşılaştırmalı
olarak ele aldığı çalışmasında İstanbul Yabancılar İçin Türkçe ve Yunus Emre
Enstitüsü Yedi İklim Türkçe öğretim setlerini incelemiştir. Çalışmada B2 düzeyi
setler incelenmiş; dinleme becerisine yönelik etkinliklerin diğer becerilere oranla
daha geride kaldığı, her iki sette de okuma becerisine yönelik etkinliklerin ön plana
çıktığı tespit edilmiştir. Yazma becerisi etkinliklerine setlerde önem verildiği, kültür
aktarımına yönelik unsurların Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Öğretim Seti'nde
oldukça ön planda olduğu gözlemlenmiştir. Ünite değerlendirme ölçütlerine göre her
iki setin de ders materyalinde olması gereken temel özellikleri taşıdığı tespit
edilmiştir.
Taşköprü (2017), çalışmasında yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde
konuşma becerisini geliştirmek amacıyla derslerde kullanılabilecek materyaller
geliştirmeyi amaçlamıştır. Çalışma, Çerçeve Metin ilkelerinden hareketle hazırlanan
ek materyallerin öğretim süreçlerine olumlu etki ettiğini ortaya koymaktadır.
Keser (2018), “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Konuşma Becerisinin
Geliştirilmesinde Karşılaşılan Güçlükler” isimli yüksek lisans tezinde konuşma
becerisinin geliştirilmesinde karşılaşılan güçlüklerin belirlenmesini amaçlamış, bu
amaçla Türkçe öğrenen TÖMER öğrencilerine anket uygulamış ve öğrenci görüşleri
ışığında ön plana çıkan güçlükleri tespit etmiştir. Araştırmanın sonucunda
öğrencilerin özellikle iletişimsel yeti kapsamındaki dilsel yetilere ve soyut konulara
yönelik konularda konuşurken zorlandığı belirlenmiştir.
Göçer (2015), yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde konuşma becerisinin
kazandırılması çalışmasında yabancılara Türkçe öğretirken konuşma becerisinin
kazandırılması aşamasında dikkat edilecek yöntem ve teknikleri ele almış, bu
yöntem ve tekniklerden hareketle hazırladığı örnek çalışmalara bildiride yer
vermiştir.
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Bölüm 3
Yöntem
Araştırmada

nitel

araştırma

yöntemlerinden

doküman

incelemesi

kullanılmıştır. Best (1959, s. 118) doküman inceleme metodunu “mevcut kayıt ya da
belgelerin veri kaynağı olarak, sistemli incelenmesi” şeklinde tanımlamaktadır.
“Doküman incelemesi, araştırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında
bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsar” (Yıldırım ve Şimşek, 2018, s. 189).
“Duverger’in (1973) belgesel gözlem dediği bu tekniği, Rummel (1968) ve daha
birçoğu doküman metodu olarak tanımlamaktadır.” (Karasar, 2012, s. 183).
Elde edilmesi zor öznelere ulaşılabilmesi, görüşme ve gözlem türü
çalışmalarda olduğu gibi tepkiselliğin olmaması, uzun süreli analiz yapma imkânı
vermesi, örneklemin istenildiği kadar büyütülebilmesi, bireysel ve özgün olması,
nispeten daha düşük maliyetli olması ve alan uzmanı kişiler tarafından hazırlanan
nitelikli eserlerin incelenebilmesi doküman analizinin güçlü yönleri olarak dikkat
çekmektedir (Bailey, 1982’den aktaran Yıldırım ve Şimşek, 2018, s. 191-192).
Doküman incelemesi iki ayrı amaçla yapılabilmektedir. Bunlar genel tarama
ve içerik çözümlemesidir. Çalışmada içerik çözümlemesi kullanılmıştır. İçerik
çözümlemesi

belirli

bir

kitabın,

belgenin

veya

metnin

belli

özelliklerini

sayısallaştırarak belirlemek amacıyla yapılır. Belgelerde belirli bakış açıları,
felsefeler, dil ve anlatım gibi özellikler derinlemesine ve belli ölçütlere göre yapılacak
çözümlemelerle anlaşılabilir (Karasar, 2012, s. 184).
Araştırmanın geçerliliğini ve güvenilirliğini artırmak için ders kitaplarının
incelenmesinde ve verilerin analizinde uzman görüşlerine başvurulmuştur. Ayrıca
verilerin analizinde Karasar’ın (2012, s. 183) bahsettiği “kaynakları bulma, okuma,
not alma ve değerlendirme” aşamaları dikkate alınmıştır.
Araştırmanın İnceleme Nesneleri
Araştırmada kullanılan ders kitaplarının seçiminde ölçüt örnekleme
kullanılmıştır. Ölçüt örnekleme yöntemine göre “bir araştırmada gözlem birimleri
belli niteliklere sahip kişiler, olaylar, nesneler ya da durumlardan oluşturulabilir. Bu
durumda örneklem için belirlenen ölçütü karşılayan birimler (nesneler, olaylar vb.)
örnekleme alınırlar” (Büyüköztürk vd., 2016, s. 92). Araştırmada ders kitaplarının
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alanında yetkin dil öğretim kurumları tarafından tercih edilmesi, yabancı uyruklu
öğrencilere dil öğretimi için hazırlanması ve B1 dil düzeyine ait olması ölçütleri
dikkate alınmıştır.
Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesinde Yunus Emre Enstitüsü,
İngilizcenin yabancı dil olarak öğretilmesinde British Council ve Almancanın yabancı
dil olarak öğretiminde Goethe Institut kurumları temel alınmıştır. Kurslarda Yunus
Emre Enstitüsü Yedi İklim Türkçe dil öğretim setlerini, British Council New Headway
dil öğretim setlerini kullanırken Goethe Institut, çalışmada ele alınan B1 seviyesi için
Menschen kitaplarını kullanmaktadır. Bu doğrultuda çalışmada, Yedi İklim Türkçe
(B1), New Headway (B1), Menschen (B1) setlerinin ders kitaplarındaki konuşma
etkinlikleri incelenmiştir.
Yedi İklim Türkçe setleri ders kitabı, çalışma kitabı ve dinleme kayıtlarından
oluşmaktadır. Kitapta dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerileri için belirli bir
sıra takip edilmemiş, metinlerden hareketle beceri etkinliklerine yer verilmiştir.
Kitaplarda beceriler için küçük semboller kullanılmıştır. Bu sayede etkinliklerin hangi
beceriye ait olduğu tespit edilebilmektedir. Konuşma sembolü ile verilen etkinlikler
araştırmacı tarafınca konuşma etkinliği olarak değerlendirilmiştir.
New Headway ve Menschen ders kitaplarındaki etkinlik türlerinin tespit
edilmesi aşamasında kitap önce araştırmacı tarafından incelenmiş, daha sonra dil
öğretimi alanında çalışan ve kitapları tanıyan üç uzmanın görüşüne başvurulmuştur.
Özellikle Menschen kitabında konuşma etkinliklerinin tespitinde, kitapta kullanılan
“dinleyiniz, yazınız, konuşunuz, okuyunuz” gibi yönergelere ve etkinliklerin içeriğine
uzmanlarla birlikte bakılarak etkinliklerden konuşma becerisine ait olanlar tespit
edilmiştir.
Oxford’un B1 düzeyindeki New Headway öğrenci ders kitabı 12 üniteden
oluşmaktadır. Her ünitede konuşma bölümü etkinliklerine yer verilmiş olmasına
karşın her ünite için belirli bir etkinlik sayısından bahsedilememektedir. İncelenen
Menschen öğretim setinde B1 seviyesi iki kitaba bölünmektedir. İlk kitap B1.1, ikinci
kitap ise B1.2 olarak adlandırılmıştır. İki kitap da kitaplardaki isimlendirme biçimleri
ile 4’er modül ve 12’şer üniteden oluşmuştur. Toplamda B1 seviyesi 8 modülden ve
24 üniteden oluşmaktadır. Her modülde ve ünitede konuşma bölümü etkinliklerine
yer verilmiştir. Ancak konuşma etkinliği sayısında bir standart bulunmamaktadır.
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Veri Toplama Süreci
Araştırmanın verileri Yedi İklim Türkçe (B1), New Headway (B1) ve
Menschen (B1) ders kitaplarındaki konuşma etkinlikleri taranarak toplanmıştır.
Verilerin Analizi
“Doküman incelemesi belli başlı beş aşamada yapılabilir: (1) dokümanlara
ulaşma, (2) orijinalliğini kontrol etme, (3) dokümanları anlama, (4) veriyi analiz etme
ve (5) veriyi kullanma” (Forster, 1995’ten aktaran Yıldırım ve Şimşek, 2018, s. 194).
Doküman analizinin kullanıldığı çalışmada bu beş aşama dikkate alınmıştır.
Dokümanlara ulaşma. Doküman incelemesine başlamadan önce hangi
kaynaklara, nereden ve nasıl ulaşılacağına karar verilmelidir. Ders kitaplarındaki
konuşma etkinliklerinin karşılaştırılması planlanan çalışmada Türkçenin, İngilizcenin
ve Almancanın yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan ders kitaplarına ulaşılması
ihtiyacı doğmuştur. Bunun üzerine araştırmacı önce alanda çalışan kurumları
incelemiş, Yunus Emre Enstitüsü, British Council ve Goethe Institut kurumlarını
seçtikten sonra bu kurumların öğretim süreçlerinde kullandığı ders kitaplarını
edinmiştir. Kitapların Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi’ne uygun olarak
hazırlanmış olması da dikkat edilen bir diğer unsurdur.
Orijinalliğini kontrol etme. Çalışmada kullanılacak dokümanların özgün
olması ve ait olduğu asıl kaynaklar tarafından sahiplenilmesi çok önemlidir. Aksi
takdirde araştırmaya harcanan zaman, emek ve para boşa gidecektir (Yıldırım ve
Şimşek, 2018, s. 195). Bu nedenle çalışmada kullanılan kitaplar birincil
kaynaklardan, asıllarının aynısı olarak temin edilmiştir.
Dokümanları anlama. Ders kitapları temin edildikten sonra araştırmacı
tarafından araştırma soruları ve Çerçeve Metin dikkate alınarak incelenmiştir.
Çerçeve Metin’deki B1 düzeyi yeterlikler, Çerçeve Metin iletisini sağladığı
düşünülen kazanımlara dönüştürülmüş ve oluşturulan kazanımların yeterliklere
uygunluğu araştırmacı tarafından hazırlanan ve EK-A’da dikkate sunulan bir uzman
görüş formu ile yabancı dil öğretiminde en az 5 yıl tecrübe sahibi uzmanların
görüşüne sunulmuştur. Sonrasında kontrol listesi olarak kullanılan bu yeterlik ve
kazanım listesi 3 farklı alan uzmanına sunularak uzmanlardan, araştırmaya konu
kitapların her biri için ilk 3 konuşma etkinliğini incelemeleri istenmiştir.
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Araştırmacının ve alan uzmanlarının inceleme sonuçlarının %80 üzerinde örtüştüğü
saptanarak çalışmanın güvenilir olduğu ortaya konmuş, araştırmacı sonraki
etkinliklerde incelemeye yalnız devam ederek etkinliklerin katkı sağladıkları yeterlik
ve kazanımları tespit etmiştir. Bir etkinliğin birden fazla yeterlik ve kazanıma katkı
sağlayabileceği görüşü ile yürütülen çalışma sonucunda aradaki benzerlik ve
farklılıklar ortaya konmuştur.
Veriyi analiz etme. Çalışmada ders kitaplarındaki verilerin karşılaştırılması
aşamasında içerik analizinden yararlanılmıştır. “İçerik çözümlemesi belli bir metnin,
kitabın, belgenin belli özelliklerini sayısallaştırarak belirleme amacı ile yapılan bir
taramadır.” (Karasar, 2012, s. 184). Dokümanların analiz edilmesi aşamasında
“analize konu olan veriden örneklem seçme, kategorilerin geliştirilmesi, analiz
biriminin saptanması ve sayısallaştırma adımları uygulanmıştır (Bailey, 1982’den
aktaran Yıldırım ve Şimşek, 2018, s. 197)
Veriyi kullanma. Araştırma raporlarının doğru yorumlanması ve verilerin
analizinden elde edilen sonuçların asıl kaynak sahipleri tarafından veya alan
uzmanları tarafından gözden geçirilmesi önem arz etmektedir. Bu nedenle analiz
aşaması sonucunda yorumlanan veriler için uzman görüşüne başvurulmuş ve
sonuçlar tekrar gözden geçirilmiştir.
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Bölüm 4
Bulgular ve Yorumlar
Çalışmada, karşılaştırmaların daha sağlıklı olması ve etkinliklerin tasnifinde
standartlaştırmayı sağlaması için B1 düzeyi için belirlenen Çerçeve Metin
yeterliklerinden

ve

dikkate

yeterlikler

alınarak

çıkarılan

kazanımlardan

faydalanılmıştır. Hangi yeterlik ve kazanıma hangi konuşma etkinliğinin katkı
sağladığını isim ve sayfa numarası ile gösteren kapsamlı tablo da EK-B’de bilgiye
sunulmaktadır.
Yeterlik Tabloları ve Etkinliklerin Sayılarına Dair Bulgu ile Yorumlar

Tablo 5
B1 Seviyesi Sözlü Anlatım 1. Yeterlik
Kitap Adı
Etkinlik Sayısı
Yedi
YETERLİK

Kazanımlar

Alan-No

New Headway

Menschen

İklim
Türkçe

Kendisi,
SA.B1.01

çevresi

ailesi

ve

hakkında

14

12

18

10

15

16

8

7

9

5

4

5

4

8

4

41

46

52

ayrıntılı bilgi verir.
B1.SAY1.

SA.B1.02

Öyküleyici anlatımlar
yapar.

Kendisi ve çevresi
hakkında

SA.B1.03

konuşabilir.
SA.B1.04

SA.B1.05

Hobileri

hakkında

konuşur.
Gelecek

hayallerini,

planlarını anlatır.
Hazırlıksız
konuşmalar yapar.

TOPLAM SAYI

Tablo 5’te sözlü anlatım becerisinin ilk yeterliği olan “Kendisi ve çevresi
hakkında konuşabilir.” yeterliğine ait veriler yer almaktadır. Toplam sayıların
birbirine yakın olduğu görülmekle birlikte bu yeterliği en fazla gözeten kitabın Yedi
İklim Türkçe olduğu anlaşılmaktadır.
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Bu yeterliğe ait kazanımların içinde ise bütün kitaplar tarafından en çok
gönderimde bulunulan kazanımların “Kendisi, çevresi ve ailesi hakkında ayrıntılı
bilgi verir. (SA.B1.01)” ve “Öyküleyici anlatımlar yapar. (SA.B1.02)” kazanımları
olduğu görülmektedir.
Tablo 6
B1 Seviyesi Sözlü Anlatım 2. Yeterlik
Kitap Adı
Etkinlik Sayısı
YETERLİK

B1.SAY2.
Güncel
hayatla
ilgili olaylar, kişiler,
deneyimler,
hayaller hakkında
konuşabilir.

Kazanımlar

Alan-No

New Headway

Menschen

Yedi İklim
Türkçe

SA.B1.06

Güncel olaylar
hakkında konuşur.

16

6

8

SA.B1.07

Başından geçen
olayları, deneyimlerini
anlatır.

9

10

16

SA.B1.08

Bir öykü, film ya da
kitabın konusu
hakkında konuşur.

6

1

6

SA.B1.09

Bir kişi hakkında
konuşur.

15

7

10

SA.B1.10

Bir yer/mekân
hakkında konuşur.

8

6

10

54

30

50

TOPLAM SAYI

Tablo 6’da sözlü anlatım becerisinin “Güncel hayatla ilgili olaylar, kişiler,
deneyimler, hayaller hakkında konuşabilir.” ifadeli yeterliğine ait veriler yer
almaktadır. Bu yeterliğe ait kazanımlara en çok katkı sağlayan kitabın 54 gönderimle
New Headway olduğu görülürken bunu ilgili kazanımlara 50 gönderim yapan Yedi
İklim Türkçe izlemektedir. Menschen ders kitabında ise bu yeterlikle ilgili
kazanımlara 30 kez gönderimde bulunduğu görülmektedir. Menschen ve Yedi İklim
Türkçe söz konusu yeterliğin en çok, “Başından geçen olayları, deneyimleri anlatır.”
kazanımını desteklerken New Headway’in en çok, “Güncel olaylar hakkında
konuşur.” ve “Bir kişi hakkında konuşur.” kazanımlarını desteklediği görülmektedir.
Ayrıca Menschen’ın “Bir öykü, film ya da kitabın konusu hakkında konuşur.” ifadeli
kazanıma sadece 1 defa gönderimde bulunduğu tespit edilmiştir. Bu sayı incelenen
diğer kitaplarda 6’dır.
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Tablo 7
B1 Seviyesi Sözlü Anlatım 3. Yeterlik
Kitap Adı
Etkinlik Sayısı
YETERLİK

Kazanımlar

Alan-No

B1.SAY3.
Bilgilendirici
konuşmalar
yapabilir.

New Headway

Menschen

Yedi İklim Türkçe

SA.B1.11

Duyuru yapar.

1

0

0

SA.B1.12

Kendi ilgi ve uzmanlık
alanlarına yönelik
sunum yapar.

1

5

2

SA.B1.13

Bir metni sözlü olarak
özetler.

6

2

3

8

7

5

TOPLAM SAYI

Tablo 7’de, sözlü anlatım becerisinin “Bilgilendirici konuşmalar yapabilir.”
ifadeli yeterliğine ilişkin bilgiler içeren tablo bulunmaktadır. 3 kazanım barındıran bu
yeterliğe yönelik incelenen kitaplarda az sayıda etkinlik bulunmaktadır. Yedi İklim
Türkçe ve Menschen kitaplarının en az bu yeterliğin kazanımlarına gönderme
yaptığı görülmektedir. New Headway kitabının bu yeterliğe katkı sağlayan toplam 8,
Menschen kitabının 7 ve Yedi İklim Türkçe kitabının da 5 konuşma etkinliği vardır.
Menschen ve Yedi İklim Türkçe kitaplarının nicel olarak en az katkı sağladığı yeterlik
bu yeterliktir.
Yeterliğin kazanımlarından olarak tanımlanan “Duyuru Yapar.” kazanımı ile
ilgili New Headway ders kitabında sadece bir etkinlik olduğu diğer kitaplarda ise bu
kazanımı destekleyen hiç etkinlik olmadığı tespit edilmiştir. “Kendi ilgi ve uzmanlık
alanına yönelik sunum yapar.” biçiminde tanımlanan kazanıma yönelik etkinliklerin
sayısının da özellikle New Headway ve Yedi İklim Türkçe kitaplarında çok az olduğu
görülmektedir. Bunun sebebinin öğretim setleri hazırlanırken bireysel özelliklerden
ziyade hedef kitlenin tümüne hitap edecek etkinlikler üretilmeye çalışılması olduğu
öngörülebilir. Menschen ders kitabında, öğrencilerin kendi ilgi ve/veya uzmanlık
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alanlarına dönük sunum yapmasına olanak sağlayan 5 etkinlik bulundurması ile bu
kazanıma en çok katkı sağlayan kitap olduğu görülmektedir.

Tablo 8
B1 Seviyesi Sözlü Anlatım 4. Yeterlik
Kitap Adı
Etkinlik Sayısı
YETERLİK

Kazanımlar

Alan-No

SA.B1.14

B1.SAY4.

Konuşmalarında
beden dilini kullanır.

Yedi

New

İklim

Menschen

Headway

Türkçe

2

5

5

2

7

5

2

7

5

6

19

15

Konuşma
kurallarına
sözlü

uygun

SA.B1.15

anlatım

yapabilir.

SA.B1.16

Vurgu ve tonlamalara
dikkat eder.
Sözcükleri

doğru

telaffuz eder.

TOPLAM SAYI

Tablo 8’de “Konuşma kurallarına uygun sözlü anlatım yapabilir.” biçiminde
tanımlanan

sözlü

anlatım

yeterliğine,

kitaplarda

ne

kadar

yer

verildiği

gösterilmektedir. Bu yeterliğe katkı sağlayan etkinlik sayısı Menschen kitabında 19
Yedi İklim Türkçe kitabında ise 15’tir. Bu yeterliğe en az katkıyı 6 etkinlikle New
Headway sunmaktadır. Yeterlik New Headway’in en az katkı sağladığı yeterlik
konumundadır. Yeterliğin kazanımlarına dönük konuşma etkinlikleri genelde
kitaplardaki canlandırma, sunum yapma ve tartışma etkinlikleridir. Bu etkinliklerin
sayısının artırılması ile yeterliğe daha çok katkı sağlanabilecektir.
Sözlü anlatımın 4 yeterliği ve 16 kazanımı birlikte değerlendirildiğinde
kazanımlara gönderim sayısı en fazla olan öğretim seti 122 ile Yedi İklim Türkçe
olarak belirlenmiştir. Bunu 109 gönderim ile New Headway ve 102 gönderim ile
Menschen izlemektedir.
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Tablo 9
B1 Seviyesi Karşılıklı Konuşma 1. Yeterlik
Kitap Adı
Etkinlik Sayısı
YETERLİK

Kazanımlar

Alan-No

Bilinen
KK.B1.01

New Headway

Menschen

Yedi İklim Türkçe

5

11

8

13

14

8

12

17

16

29

20

23

3

9

3

5

2

1

13

11

6

3

10

5

3

9

5

11

11

5

3

7

3

100

121

83

kişisel

konulara ilişkin bir
konuşmayı başlatır.
Bir

KK.B1.02

konuşmaya

uygun

biçimde

katılır.
KK.B1.03

Davranışlarının
sebeplerini açıklar.
Kişisel bakış açısını

KK.B1.04

ve

görüşünü

dile

getirir.
KK.B1.05

Karşısındakinin
sözünü tekrarlar.
Film, kitap, müzik

B1.KKY1.
Bir

KK.B1.06

sohbete

konularda

sohbet eder.

katılabilir,
sürdürebilir,

vb.
Bir

KK.B1.07

sonlandırabilir.

tartışmada

düşüncelerini

dile

getirir.
Tekrarı istendiğinde
KK.B1.08

söylediklerini
ayrıntılandırarak
açıklar.
Anladığını
göstermek

KK.B1.09

için

söylenenlerin
kısmını

bir
tekrar

ederek konuşmaya
katılır.
Bir görüşe katılıp
KK.B1.10

katılmadığını ifade
eder.
Resmi konuşma dili

KK.B1.11

ile günlük konuşma
dilini ayırt eder.

TOPLAM SAYI
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Tablo 9’da karşılıklı konuşma becerisinin “Bir sohbete katılabilir, sürdürebilir,
sonlandırabilir.” yeterliğine katkıda bulunan etkinlik sayıları yer almaktadır. Buna
göre karşılıklı konuşma becerisinin ilk yeterliği olan bu yeterliğe yönelik en çok
etkinlik taşıyan kitabın 121 etkinlikle Menschen olduğu, bu sayıyı 100 etkinlikle New
Headway’in izlediği ve Yedi İklim Türkçe’nin 83 etkinlikle üçüncü sırada yer aldığı
belirlenmiştir.
Tabloda, yeterliğe ait olarak tanımlanan 11 kazanım incelendiğinde bütün
kitapların en çok “Kişisel bakış açısını ve görüşünü dile getirir.” ifadeli kazanıma
gönderimde bulunduğu görülmektedir. “Film, kitap, müzik vb. konularda sohbet
eder.” ifadeli kazanıma ise New Headway’in 5 etkinliği, Menschen’ın sadece 2
etkinliği ve Yedi İklim Türkçe’nin sadece 1 etkinliği ile ulaşılabilmektedir.

Tablo 10
B1 Seviyesi Karşılıklı Konuşma 2. Yeterlik
Kitap Adı
Etkinlik Sayısı
YETERLİK

B1.KKY2.
Günlük hayattaki
ihtiyaçlarını
gidermek
için
işlemler
ve
hizmetle
ilgili
olarak
bilgi
alışverişinde
bulunabilir.

Kazanımlar

Alan-No

New Headway

Menschen

Yedi İklim
Türkçe

5

7

4

2

0

0

KK.B1.12

Bir
konuda
açıklama ister.

bilgi,

KK.B1.13

Yol,
adres
yapabilir.

tarifi

KK.B1.14

Soru sorar, sorulara
cevap verir.

9

12

6

KK.B1.15

Sözlü şikâyette
bulunur.

1

1

2

KK.B1.16

Telefonla
alınan
hizmetlere
yönelik
konuşmalar yapar.

1

1

1

18

21

13

TOPLAM SAYI
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Tablo 10, karşılıklı konuşma becerisinin 2. yeterliği olan “Günlük hayattaki
ihtiyaçlarını gidermek için işlemler ve hizmetle ilgili olarak bilgi alışverişinde
bulunabilir.” ifadesine dair verileri içermektedir. Yeterliğe dönük en çok etkinliğin
Menschen öğretim setinin ders kitabında olduğu görülmektedir.
Tablo 10’da sunulan 2. yeterliğin altında yer verilen 5 kazanıma bakıldığında
“Soru sorar, sorulara cevap verir.” biçiminde tanımlanan kazanım bütün kitapların
en çok gönderimde bulunduğu kazanım olarak öne çıkmaktadır. “Yol, adres tarifi
yapabilir.” ifadeli kazanıma yönelik ise Menschen ve Yedi İklim Türkçe ders
kitaplarında etkinlik bulunmamaktadır.

Tablo 11
B1 Seviyesi Karşılıklı Konuşma 3. Yeterlik
Kitap Adı
Etkinlik Sayısı
YETERLİK

B1.KKY3.
Karşılıklı
konuşmada
duygularını
edebilir.

Kazanımlar

Alan-No

New Headway

Menschen

Yedi İklim
Türkçe

KK.B1.17

Duygularını
karşısındakilerle
paylaşır.

24

21

19

KK.B1.18

Kendisine
yansıtılan
duygulara uygun
karşılıklar verir.

7

10

5

KK.B1.19

Bir görüşe katılıp
katılmadığını
belirtir.

13

10

5

KK.B1.20

Kutlama,
tebrik
konuşmaları
yapar.

1

1

1

KK.B1.21

Üzüntü
verici
durumlara yönelik
konuşmalar yapar.

1

1

3

46

43

33

ifade

TOPLAM SAYI

Tablo 11’de karşılıklı konuşma becerisinin “Karşılıklı konuşmada duygularını
ifade edebilir.” yeterliğine ilişkin veriler bulunmaktadır. Yeterliğe 46 etkinlikle en çok
katkı sağlayan kitabın New Headway olduğu, bunu 43 etkinlikle Menschen öğretim
setinin takip ettiği ve Yedi İklim Türkçe kitabında da yeterliğe yönelik 33 etkinliğin
bulunduğu tespit edilmiştir.
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Yeterliğin 5 kazanımı incelendiğinde “Duygularını karşısındakilerle paylaşır.”
ifadesiyle tanımlanan kazanımın, yeterlik içinde 3 kitabın da en çok gönderimde
bulunduğu kazanım olduğu gözlenmektedir. “Kutlama, tebrik konuşmaları yapar.” ve
“Üzüntü verici durumlara yönelik konuşmalar yapar.” ifadeli kazanımlara yönelik ise
kitaplarda çok az sayıda etkinlik olduğu görülmektedir. “Üzüntü verici durumlara
yönelik konuşmalar yapar.” kazanımına ilişkin etkinlik sayısının az olması, kitap
yazarlarının üzüntü verici durumlara ders kitaplarında yer vermeyi uygun
bulmadıkları şeklinde okunabilir.
New Headway Konuşma Etkinlikleri ve Kazanım İlişkilerine Dair Bulgular
Bu bölümde New Headway’in B1 düzeyinde kullandığı konuşma etkinlikleri
incelenecektir. Oxford’un B1 düzeyindeki New Headway öğrenci ders kitabı 12
üniteden oluşmaktadır. Her ünitede konuşma bölümü etkinliklerine yer verilmiş
olmasına karşın her ünite için belirli bir etkinlik sayısından bahsedilememektedir.
Kitapta düzensiz aralıklarla ve farklı ünitelerde tekrarlanan temel bazı konuşma
konu başlıklarına rastlanmaktadır. Bunlar: Exchanging Information, What Do You
Think?, Roleplay, Talking About You, Discussion adlarını taşımaktadırlar. İçeriklerle
ilgili olası bir anlam karmaşasını önlemek adına çalışmada bu ana başlıkların
altındaki başlıklar kullanılmıştır.

Şekil 1. Hayat tarzları etkinliği (New Headway Intermediate Student’s Book, s. 9)
Şekil 1’de hayat tarzları -Lifestyles- konuşma etkinliğinde öğrenciler
sınıflarından bir partnerle birlikte çalışırlar. Kitapta yer alan herhangi bir sporla
ilgilenip ilgilenmedikleri, evcil hayvana sahip olup olmadıkları, ailelerinde sigara içen
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kimse olup olmadığı gibi hayatlarına ilişkin çeşitli sekiz soruyu ve buna kendilerinin
bulup ekleyecekleri iki soruyu karşısındaki partnerle birbirlerine yöneltirler.
Konuşmaları bittikten sonra her öğrenci partneri ile ilgili bilgileri sınıftaki diğer
öğrencilere aktarır ve sonunda öğrenciler sınıf hakkında bu sorulardan hareketle
genellemeler yapar.
Bu etkinlik sözlü anlatım kazanımları bakımından “Kendisi, çevresi ve ailesi
hakkında ayrıntılı bilgi verir. (SA.B1.01)” ve “Bir kişi hakkında konuşur. (SA.B1.09)”
kazanımlarına yönelikken karşılıklı konuşma kazanımlarından “Bir konuşmaya
uygun biçimde katılır. (KK.B1.02)” ve “Soru sorar, sorulara cevap verir. (KK.B1.14)”
kazanımlarına yöneliktir.

Şekil 2. İki aileyi karşılaştırma etkinliği (New Headway Intermediate Student’s Book,
s. 10)
Şekil 2’deki iki aileyi karşılaştırma –Comparing Two Families- konuşma
etkinliğinden önce sınıftaki öğrenciler farklı bir becerinin etkinliği için iki gruba
bölünmüştür. Bu etkinlikte öğrenciler karşı gruptan bir öğrenci ile partner olurlar.
Önceki etkinlikte iki farklı aile ile ilgili bilgileri okuyan iki öğrenci kendi okudukları aile
ile ilgili bilgileri partneri ile paylaşır. Ailelerin benzerlikleri ve farklılıkları, hayatlarının
yıllar içindeki değişimi, şimdi yaşadıkları pişmanlıklar ve taşıdıkları endişeler
hakkında bilgi paylaşımında bulunurlar.
Etkinlik sözlü anlatım kazanımları bakımından “Öyküleyici anlatımlar yapar.
(SA.B1.02)”, “Bir öykü, film ya da kitabın konusu hakkında konuşur. (SA.B1.08)”,
“Bir metni sözlü olarak özetler. (SA.B1.14)” kazanımlarına dönüktür. Karşılıklı
konuşma kazanımlarından ise “Film, kitap ve müzik vb. konularda sohbet eder.
(KK.B1.06)” kazanımıyla ilintili olduğu söylenebilir.
36

Şekil 3. Artılar ve eksiler etkinliği (New Headway Intermediate Student’s Book, s.
12)
Şekil 3’te görülen artılar ve eksiler –Pros and Cons- etkinliğinde
öğrencilerden başka bir ülkede çocuk yetiştirip aile kurmanın olumlu ve olumsuz
yönlerine ilişkin bir liste yapıp sınıfta listelerini tartışmaları istenmektedir.
Bu konu ve tartışma ortamı özellikle karşılıklı konuşma kazanımlarına
yöneliktir. Bunlar temel olarak “Kişisel bakış açısını ve görüşünü dile getirir.
(KK.B1.04)”, “Bir tartışmada düşüncelerini dile getirir. (KK.B1.07)”, “Bir görüşe
katılıp katılmadığını ifade eder. (KK.B1.10)”, “Bir görüşe katılıp katılmadığını belirtir.
(KK.B1.19)” kazanımlarıdır. İfade olarak birbirlerine oldukça yakın olan onuncu ve
on dokuzuncu kazanımların birisi Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı
yeterliklerinden “Bir sohbete katılabilir, sürdürebilir, sonlandırabilir.” ifadesinin alt
kazanımı iken diğeri “Karşılıklı konuşmada duygularını ifade edebilir.” açıklamasının
alt kazanımı olarak değerlendirilmektedir.

Şekil 4. Gündelik olaylar canlandırması etkinliği (New Headway Intermediate
Student’s Book, s. 13)
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Şekil 4’te bir bölümü sunulan gündelik olaylar canlandırması -Acting Out
Everyday Situations- etkinliği kitabın sonunda yer alan ekstra sınıf materyalleri
sayfalarında

yer

almaktadır.

On

üçüncü

sayfa

öğrencileri

bu

sayfaya

yönlendirmektedir. Bu sayfada beş farklı durum sunulmuştur. Öğrencilerin yine
ikişer kişi olacak şekilde eşleşip sayfa 147’de oluşturulan durumları canlandırmaları
beklenmektedir.
Çoğunda bir kişi daha aktif rolde olsa da öğrenciler bu çalışmayla karşılıklı
konuşma becerisinin farklı kazanımlarına erişebilmektedirler. Bu etkinlik ile sözlü
anlatım becerisine ilişkin “Güncel olaylar hakkında konuşur. (SA.B1.06)”
kazanımına ulaşmak mümkündür. Karşılıklı konuşma kazanımlarından ise hangi
diyalog senaryosunun gerçekleştirileceğine bağlı olsa da her bir durumun
canlandırılabileceği düşünülerek “Film, kitap ve müzik vb. konularda sohbet eder.”,
“Kutlama, tebrik konuşmaları yapar.” ve “Üzüntü verici durumlara yönelik
konuşmalar yapar.” kazanımları dışında kalan bütün kazanımlara yönelik olduğu
söylenebilir.

Şekil 5. Ne sıklıkta ne yapıyorsun? etkinliği (New Headway Intermediate Student’s
Book, s. 15)
Şekil 5’teki ne sıklıkta ne yapıyorsun? –How Often Do You Do Thingsetkinliğinin ilk bölümünde öğrencilerden sıklık bildiren bazı sözcükleri kullanarak
kendileriyle ilgili cümleler kurmaları beklenmektedir. Yarı güdümlü denebilecek bu
ilk bölümden sonra öğrencilerin sınıftan bir partner bularak kendileriyle ilgili cümleler
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kurmalarını ve partneriyle ilgili öğrendikleri bilgileri de sınıfla paylaşmaları konuşma
görevleri verilir.
Bu etkinlikle sözlü anlatım kazanımlarından “Kendisi, çevresi ve ailesi
hakkında ayrıntılı bilgi verir. (SA.B1.01)”, “Hobileri hakkında konuşur. (SA.B1.03)”,
“Bir kişi hakkında konuşur. (SA.B1.09)” maddelerine varabiliriz. Karşılıklı konuşma
kazanımlarından

ise

“Duygularını

karşısındakilerle

paylaşır.

(KK.B1.17)”

kazanımına ulaşmak mümkündür.

Şekil 6. Biriyle mesleği hakkında röportaj yapma (New Headway Intermediate
Student’s Book, s. 16)
Şekil 6’daki Biriyle mesleği hakkında röportaj yapmak –Interviewing
Someone About Their Job- etkinliğinde öğrencilerden tanıdıkları biriyle meslekleri
hakkında röportaj yapmaları ve yaptıkları röportajı derste sınıf arkadaşlarıyla
paylaşmaları istenmektedir.
Bu etkinlik doğrudan sözlü anlatım kazanımlarından “Bir kişi hakkında
konuşur. (SA.B1.09)” maddesine yöneliktir.
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Şekil 7. Kim ne kadar kazanıyor? etkinliği (New Headway Intermediate Student’s
Book, s. 17)
Kim ne kadar kazanıyor?

–Who Earns How Much?- etkinliğinde

öğrencilerden partnerleriyle yukarıda Şekil 7 içinde yer alan görsele bakarak hangi
mesleğin ne kadar kazandığını ve hangi mesleğin en çok maaşı hak ettiğini
tartışmaları beklenmektedir.
Bu etkinlik sözlü anlatım kazanımlarından ziyade karşılıklı konuşma
kazanımlarına yöneliktir. Pek çok karşılıklı konuşma kazanımı ile doğrudan ilgilidir.
Buna göre; “Bir konuşmaya uygun biçimde katılır. (KK.B1.02)”, “Kişisel bakış açısını
ve görüşünü dile getirir. (KK.B1.04)”, “Film, kitap, müzik vb. konularda sohbet eder.
(KK.B1.06)”, “Bir tartışmada düşüncelerini dile getirir. (KK.B1.07)”, “Bir görüşe
katılıp katılmadığını ifade eder. (KK.B1.10)” , “Duygularını karşısındakilerle paylaşır.
(KK.B1.17)”, “Kendisine yansıtılan duygulara uygun karşılıklar verir. (KK.B1.18)” ve
“Bir görüşe katılıp katılmadığını belirtir. (KK.B1.19)”. kazanımları etkinlikle ilgili
kazanımlardır.
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Şekil 8. Monarşinin rolü etkinliği (New Headway Intermediate Student’s Book, s. 19)
Şekil 8’deki monarşinin rolü –The Role Of Monarchy- etkinliğinde öğrencilere
İngiliz halkının İngiliz kraliyet ailesine karşı tutumlarıyla ilgili ne bildikleri, hangi
ülkelerde kraliyet ailelerinin bulunduğu, bu aile üyelerinin popüler olup olmadıkları
ve ne yaptıkları gibi bir dizi soru sorularak öğrenciler konuşturulmaktadır.
Bu etkinlik sözlü anlatım kazanımlarından “Güncel olaylar hakkında konuşur.
(SA.B1.06)”, “Bir kişi hakkında konuşur. (SA.B1.09)” ve “Bir yer/mekân hakkında
konuşur. (SA.B1.10)” karşılıklı konuşma kazanımlarından ise “Kişisel bakış açısını
ve görüşünü dile getirir. (KK.B1.04)” kazanımları ile ilişkilidir.

Şekil 9. Boş zaman aktiviteleri etkinliği (New Headway Intermediate Student’s Book,
s. 20)
Şekil 9’daki boş zaman aktiviteleri –Free Time Activities-

etkinliğinde

öğrencilerden çalışmadıkları zamanlarda neler yaptıklarının bir listesini yapmaları
istenmektedir. Kiminle, nerede, neler yaptıklarını sınıfta anlatmaları beklenmektedir.
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Bu çalışma öğrencinin bağımsız konuşma yapmasını gerektireceğinden
karşılıklı konuşma kazanımlarından çok sözlü anlatım olarak ifade edilen
kazanımlarla ilintilidir. “Kendisi, çevresi ve ailesi hakkında ayrıntılı bilgi verir.
(SA.B1.01)”, “Öyküleyici anlatımlar yapar. (SA.B1.02.)”,

“Hobileri hakkında

konuşur. (SA.B1.03)”, “Kendi ilgi ve uzmanlık alanlarına yönelik sunum yapar.
(SA.B1.12)” kazanımları bu etkinliğin ulaşabileceği kazanımlardır.

Şekil 10. Resimlerden hikâye anlatma ve Shakespeare ile oyunları etkinlikleri (New
Headway Intermediate Student’s Book, s. 26)
Şekil 10’da konuşma becerisine dönük iki farklı etkinlik görülmektedir:
Resimlerden hikâye anlatma – Retelling The Story- etkinliğinde öğrencilerden
kitapta verilen resimlere bakarak yani görsel okuma yaparak Shakespeare’in bilindik
bir eserini tekrar anlatmaları istenmektedir.
Sözlü anlatım açısından değerlendirilmesi gereken bu etkinlik “Öyküleyici
anlatımlar yapar. (SA.B1.02.)”,

“Bir öykü, film ya da kitabın konusu hakkında

konuşur. (SA.B1.08)”, “Bir kişi hakkında konuşur. (SA.B1.09)”, Kazanımları bu
etkinliğin ulaşabileceği kazanımlardır. “Bir metni sözlü olarak özetler. (SA.B1.13)”
kazanımlarına yöneliktir.
Yine Şekil 10’da görülebilecek Shakespeare ve oyunları –Shakespeare and
His Plays- etkinliğinde ise öğrencilere Shakespeare’in eserindeki trajedinin kimi
suçu olduğu, on üç yaşında âşık olan Juliet’in yaşının âşık olmak için çok mu genç
olduğu ve Shakespeare’in diğer eserlerinden adını ve içeriğini bildikleri oyunlar olup
olmadığı soruları yöneltilmektedir.
42

Sözlü anlatım kazanımlarından “Bir öykü, film ya da kitabın konusu hakkında
konuşur. (SA.B1.08)”, “Bir kişi hakkında konuşur. (SA.B1.09)” kazanımlarını
pekiştiren bu etkinlik; sorulan sorulara öğrencilerin yanıt vermesi bakımından
karşılıklı konuşmaya dair de “Kişisel bakış açısını ve görüşünü dile getirir.
(KK.B1.04)” ve “Film, kitap, müzik vb. konularda sohbet eder. (KK.B1.06)”
kazanımlarına yöneliktir.

Şekil 11. Âşık olmak etkinliği (New Headway Intermediate Student’s Book, s. 28)
Şekil 11’deki âşık olmak -Falling In Love- konuşma etkinliğinde öğrencilere;
birbirini tamamlayan insanların birbirlerine âşık olduklarına katılıp katılmadıkları,
insanların kendilerine benzeyen insanlara mı yoksa kendilerinden farklı kişilere mi
âşık oldukları, zıt kutupların birbirlerini çektikleri fikrine katılıp katılmadıkları, zor
aşklar yaşayan örneklere neler olduğu, uyumlu, yakışan çiftlerin kimler oldukları ve
neden böyle olduğu gibi bir dizi soru sorulmaktadır.
Sorulara gelecek yanıtlar sözlü anlatım becerileri açısından “Güncel olaylar
hakkında konuşur. (SA.B1.06)”, “Başından geçen olayları, deneyimlerini anlatır.
(SA.B1.07)”, “Bir kişi hakkında konuşur. (SA.B1.09)” kazanımlarını kapsamaktadır.
Karşılıklı konuşma bağlamında ise bu etkinlik “Kişisel bakış açısını ve görüşünü dile
getirir. (KK.B1.04)”, “Bir tartışmada düşüncelerini dile getirir. (KK.B1.07)”, “Bir
görüşe katılıp katılmadığını ifade eder. (KK.B1.10)”, “Duygularını karşısındakilerle
paylaşır. (KK.B1.17)”, “Bir görüşe katılıp katılmadığını belirtir. (KK.B1.19)
kazanımlarına yönelik bir etkinliktir.
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Şekil 12. İngiltere’deki ve ülkenizdeki kanunlar etkinliği (New Headway Intermediate
Student’s Book, s. 32)
Şekil 12’deki İngiltere’deki ve ülkenizdeki kanunlar –Laws In Britain and Your
Country- etkinliğinde öğrencilere İngiltere’deki bazı kanunlar verildikten sonra
öğrencilerin bir başka öğrenciyle eşleşip bu kuralları kendi ülkelerindeki kanunlarla
karşılaştırmaları beklenmektedir. Sonrasında ise öğrencilerin kendi ülkelerindeki
başka kanunları sınıfa söylemeleri istenmektedir.
Bu etkinlik kazanımlar bakımından değerlendirildiğinde “Güncel olaylar
hakkında konuşur. (SA.B1.06)” ve “Bir yer/mekân hakkında konuşur. (SA.B1.10)”
sözlü anlatım kazanımları ile “Bir konuşmaya uygun biçimde katılır. (KK.B1.02)”
karşılıklı konuşma kazanımı için uygun bir çalışma olduğu görülmektedir.

Şekil 13. Hayatındaki önemli şeyler neler? etkinliği (New Headway Intermediate
Student’s Book, s. 33)
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Şekil 13’te yer alan hayatındaki önemli şeyler neler? –What’s Important To
You In Life- etkinliğinde öğrencilere kitapta bazı kavramlar, aktiviteler verilmektedir.
Öğrencilerin bu listeden kendileri için önemli olanları seçip sınıfça tartışmaları
istenmektedir.
Bütün sınıfın katılımı ile gerçekleştirilecek bir etkinlik, öğretici sınıf yönetimi
konusunda başarılı olduğu takdirde pek çok kazanıma uygun ortam oluşturabilir. Bu
etkinliğin doğrudan ilgili olduğu sözlü anlatım kazanımları şunlardır: “Kendisi,
çevresi ve ailesi hakkında ayrıntılı bilgi verir. (SA.B1.01)”, “Öyküleyici anlatımlar
yapar. (SA.B1.02)”, “Hobileri hakkında konuşur. (SA.B1.03)”, “Gelecek hayallerini,
planlarını anlatır. (SA.B1.04)”, “Hazırlıksız konuşmalar yapar. (SA.B1.05)”, “Güncel
olaylar hakkında konuşur. (SA.B1.06)”, “Başından geçen olayları, deneyimlerini
anlatır. (SA.B1.07)”.
Etkinliğin karşılıklı konuşma bağlamında doğrudan ilgili olduğu kazanımlar
ise şunlardır: “Bilinen kişisel konulara ilişkin bir konuşmayı başlatır. (KK.B1.01)”, “Bir
konuşmaya uygun biçimde katılır. (KK.B1.02)”, “Davranışlarının sebeplerini açıklar.
(KK.B1.03)”, “Kişisel bakış açısını ve görüşünü dile getirir. (KK.B1.04)”, “Bir
tartışmada düşüncelerini dile getirir. (KK.B1.07)”, “Bir görüşe katılıp katılmadığını
ifade eder. (KK.B1.10)”, “Soru sorar, sorulara cevap verir. (KK.B1.14)”, “Duygularını
karşısındakilerle paylaşır. (KK.B1.17)”, “Kendisine yansıtılan duygulara uygun
karşılıklar verir. (KK.B1.18)” ve “Bir görüşe katılıp katılmadığını belirtir. (KK.B1.19)”.

Şekil 14. Odan nasıldı? etkinliği (New Headway Intermediate Student’s Book, s. 34)
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Şekil 14’te dikkate sunulan Odan nasıldı? –How Was Your Room?etkinliğinde öğrencilerden gözlerini kapatarak on yaşındayken odalarının nasıl
olduklarını hatırlamaları ve odalarını sınıf arkadaşlarına anlatmaları beklenmektedir.
Etkinlik doğrudan sözlü anlatım becerisinin “Bir yer/mekân hakkında konuşur.
(SA.B1.10)” kazanımıyla ilgilidir.

Şekil 15. Ev kuralları etkinliği (New Headway Intermediate Student’s Book, s. 34)
Ev kuralları –Household Rules- etkinliğinde öğrencilerin gruplar hâlinde
tartışmaları istenmektedir. Öğrencilere, bugünlerde birçok çocuğun şımarık olduğu
görüşüne katılıp katılmadıkları sorulmaktadır. Bir diğer tartışma konusu olarak ise
aileler için hangi ev kurallarının iyi fikir olabileceği sorusu yöneltilmektedir.
Öğrencilerin sözlü anlatım becerisine “Hazırlıksız konuşmalar yapar.
(SA.B1.05)”, “Güncel olaylar hakkında konuşur. (SA.B1.06)”, “Başından geçen
olayları, deneyimlerini anlatır. (SA.B1.07)” ve “Bir kişi hakkında konuşur.
(SA.B1.09)” kazanımları ile katkı sağlayacak bu alıştırma, karşılıklı konuşma
becerisine ilişkin de “Bir konuşmaya uygun biçimde katılır. (KK.B1.02)”,
“Davranışlarının sebeplerini açıklar. (KK.B1.03)”, “Kişisel bakış açısını ve görüşünü
dile getirir. (KK.B1.04)”, “Bir tartışmada düşüncelerini dile getirir. (KK.B1.07)”, “Bir
görüşe katılıp katılmadığını ifade eder. (KK.B1.10)”, “Duygularını karşısındakilerle
paylaşır. (KK.B1.17)”, “Kendisine yansıtılan duygulara uygun karşılıklar verir.
(KK.B1.18)” ve “Bir görüşe katılıp katılmadığını belirtir. (KK.B1.19)” kazanımlarına
katkı sağlayacak biçimde hazırlanmıştır.

46

Şekil 16. Doğadaki değişimler hakkında konuşma etkinliği (New Headway
Intermediate Student’s Book, s. 39)
Doğadaki değişimler hakkında konuşma -Talking About Changes In The
Environment- etkinliğinde öğrencilerden gruplar hâlinde çalışmaları beklenmektedir.
Öğrenciler birbirlerine, gelecekte doğayla ilgili ne olacağını düşündüklerini sormakta
ve yanıtlar vermektedirler. Bazı konu önerileri kitapta sunulmuştur ve etkinlik
güdümlü bir konuşma etkinliğine dönüşmüştür.
Sözlü anlatımın “Güncel olaylar hakkında konuşur. (SA.B1.06)” kazanımına
uygun olan etkinlik karşılıklı konuşma etkinliklerinden de “Bir konuşmaya uygun
biçimde katılır. (KK.B1.02)”, “Kişisel bakış açısını ve görüşünü dile getirir.
(KK.B1.04)”, “Bir tartışmada düşüncelerini dile getirir. (KK.B1.07)”, “Soru sorar,
sorulara cevap verir. (KK.B1.14)”, “Üzüntü verici durumlara yönelik konuşmalar
yapar. (KK.B1.21)” kazanımlarını desteklemektedir.
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Şekil 17. Uzay turizmi etkinliği (New Headway Intermediate Student’s Book, s. 41)
Şekil 17’de görülen uzay turizmi – Space Tourism- etkinliğinde öğrencilere
uzay turizminin iyi bir fikir olup olmadığı, uzay seyahatinin önemi hakkında ne
düşündükleri ve gerekçeleri sorulmaktadır. Paranın başka bir şeye harcanması
gerektiğini

düşünen

öğrencilerden

de

örneklerle

fikirlerini

desteklemeleri

beklenmektedir.
Bu etkinlikle sözlü anlatımın “Gelecek hayallerini, planlarını anlatır.
(SA.B1.04)”, “Güncel olaylar hakkında konuşur. (SA.B1.06)”, “Bir yer/mekân
hakkında konuşur. (SA.B1.10)” ifadeli kazanımlarına ulaşılabilmektedir.

Şekil 18. Elli yıl sonra hayat etkinliği (New Headway Intermediate Student’s Book,
s. 42)
Şekil 18’deki elli yıl sonra hayat –Life Fifty Years From Now- etkinliğinin ilk
bölümünde öğrencilere bilim adamlarının elli yıl önce, bugün hayatımızda olacağını
tahmin edemediği ama bugün hayatımızda bulunan şeylerin ne olduğu
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sorulmaktadır. İkinci bölümde ise kitaptaki paragraflardan oluşan bir okuma
metninde sadece giriş kısmı ve paragraf başlıklarına bakarak konunun tahmin
edilmesi beklenmektedir.
Bu etkinlik sözlü anlatım bakımından “Gelecek hayallerini, planlarını anlatır.
(SA.B1.04)”, “Güncel olaylar hakkında konuşur. (SA.B1.06)” kazanımlarına
uygunluk göstermektedir.

Şekil 19. Buluşma ayarlama etkinliği (New Headway Intermediate Student’s Book,
s. 45)
Şekil 19’daki buluşma ayarlama –Arranging a Meeting- etkinliğinde
öğrencilerden

bir

partnerle

diyalog

çalışması

yapmaları

beklenmektedir.

Öğrencilerden haftalık programlarına bakarak bir buluşma ayarlamaları ve ne
zaman, nerede buluşacaklarını sınıfla paylaşmaları istenmektedir.
Bu etkinlik sayesinde öğrenciler sözlü anlatım kazanımlarından “Gelecek
hayallerini,

planlarını

anlatır.

(SA.B1.04)”,

“Hazırlıksız

konuşmalar

yapar.

(SA.B1.05)”, “Güncel olaylar hakkında konuşur. (SA.B1.06)”, “Bir yer/mekân
hakkında konuşur. (SA.B1.10)” ve “Duyuru yapar. (SA.B1.11)” kazanımlarına
ulaşabilmektedirler.
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Öğrencilerin diyaloğu oluşturma biçimlerine göre karşılıklı konuşma
kazanımlarından ise “Film, kitap ve müzik vb. konularda sohbet eder. (KK.B1.06)”,
“Sözlü şikâyette bulunur. (KK.B1.15)”, “Telefonla alınan hizmetlere yönelik
konuşmalar yapar. (KK.B1.16)”, “Kutlama, tebrik konuşmaları yapar. (KK.B1.20)”,
“Üzüntü verici durumlara yönelik konuşmalar yapar. (KK.B1.21)” kazanımları hariç
bütün kazanımlara erişilebilmektedir.

Şekil 20. En değerli mülkünüz etkinliği (New Headway Intermediate Student’s Book,
s. 49)
Şekil 20’de görülen en değerli mülkünüz -Your Most Treasured Possessionetkinliği öğrencinin güdümlü konuşabileceği yarı yapılandırılmış bir formdadır.
Öğrencilerden bazı kalıpları kullanarak kendileri için en değerli olan eşyaları ve
onların neden değerli olduklarını anlatmaları beklenmektedir.
Sözlü anlatım becerilerinden “Kendisi, çevresi ve ailesi hakkında ayrıntılı bilgi
verir. (SA.B1.01)” kazanımını amaç edinen etkinlik ile karşılıklı konuşma
kazanımlarından “Davranışlarının sebeplerini açıklar. (KK.B1.03)” ve “Duygularını
karşısındakilerle paylaşır. (KK.B1.17)” maddelerine ulaşılabilir.
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Şekil 21. Mutfağınız etkinliği (New Headway Intermediate Student’s Book, s. 50)
Mutfağınız –Your Kitchen- etkinliğinin ilk bölümünde öğrencilere ev ile en çok
ilişkilendirdikleri yemeğin ne olduğu ve bu yemeği haftanın veya yılın belirli
zamanlarında mı tükettikleri sorulmaktadır. İkinci bölümde ise ünitenin mutfakla ilgili
bir okuma metninde yer alan 12 soruyu sözlü olarak kendi mutfaklarına göre
yanıtlamaları istenmektedir.
Etkinlik doğrudan sözlü anlatım yani bağımsız konuşma becerisi üzerine
kurgulanmıştır. Sözlü anlatımın “Kendisi, çevresi ve ailesi hakkında ayrıntılı bilgi
verir. (SA.B1.01)”, “Bir yer/mekân hakkında konuşur. (SA.B1.10)” kazanımları ile
doğrudan ilişkili olan etkinlikle karşılıklı konuşma kazanımlarından da “Duygularını
karşısındakilerle paylaşır. (KK.B1.17)” kazanımlarına ulaşılabilmektedir.

Şekil 22. İlk çocuk / ikinci çocuk etkinliği (New Headway Intermediate Student’s
Book, s. 52)
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İlk çocuk / ikinci çocuk –First-born/Second-born Children- etkinliğinde
öğrencilerin küçük gruplar hâlinde tartışmaları beklenmektedir. Öğrencilere
annelerin oğullarına babalarınsa kızlarına daha yakın hissettikleri, ilk çocuklar daha
sorumluluk sahibi iken en küçük çocuğun daha şımarık olduğu gibi toplum
tarafından genel kabul gören bazı düşünce kalıpları verilip bu düşüncelerin
öğrencilerin aileleri için geçerlik taşıyıp taşımadığı sorusu yöneltilmektedir.
Tartışma ile öğrencilerin sözlü anlatımın “Kendisi, çevresi ve ailesi hakkında
ayrıntılı bilgi verir. (SA.B1.01)”, “Başından geçen olayları, deneyimlerini anlatır.
(SA.B1.07)”, “Bir kişi hakkında konuşur. (SA.B1.09)” ve karşılıklı konuşmanın “Bir
konuşmaya uygun biçimde katılır. (KK.B1.02)”, “Kişisel bakış açısını ve görüşünü
dile getirir. (KK.B1.04)”, “Bir tartışmada düşüncelerini dile getirir. (KK.B1.07)”, “Bir
görüşe katılıp katılmadığını ifade eder. (KK.B1.10)”, “Duygularını karşısındakilerle
paylaşır. (KK.B1.17)”, “Bir görüşe katılıp katılmadığını belirtir. (KK.B1.19)”
kazanımlarına ulaşmaları beklenmektedir.

Şekil 23. Kimi en yakın hissediyorsun? etkinliği (New Headway Intermediate
Student’s Book, s. 52)
Şekil 23’teki kimi en yakın hissediyorsun? -Who Do You Feel Closest To?etkinliğinin ilk kısmında öğrencilerden eşleşerek ikişer kişi aralarında, ailelerinde
kime en yakın hissettikleri ve nedeni hakkında tartışmaları beklenmektedir. İkinci
bölümde ise dört kişilik gruplar hâlinde çalışarak kimin aile ilişkilerinin
kendilerininkine yakın olduğunu belirtmeleri istenmektedir. Son bölümde ise
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öğrencilere, en çok hangi aile üyelerinin yakın olduklarını sınıfça tartışmaları görevi
verilmektedir.
Bu tartışma ortamı ile öğrenciler sözlü anlatım kazanımlarından “Kendisi,
çevresi ve ailesi hakkında ayrıntılı bilgi verir. (SA.B1.01)” ve “Bir kişi hakkında
konuşur. (SA.B1.09)” ifadelerine uygun davranışlar sergileyeceklerdir. Karşılıklı
konuşma bağlamında ise öğrencilerin “Bir konuşmaya uygun biçimde katılır.
(KK.B1.02)”, “Kişisel bakış açısını ve görüşünü dile getirir. (KK.B1.04)”, “Bir
tartışmada düşüncelerini dile getirir. (KK.B1.07)”, “Soru sorar, sorulara cevap verir.
(KK.B1.14)”, “Duygularını karşısındakilerle paylaşır. (KK.B1.17)”, “Bir görüşe katılıp
katılmadığını

belirtir.

(KK.B1.19)”

kazanımlarına

uygun

konuşmaları

beklenmektedir.

Şekil 24. Calvin Klein İle röportaj etkinliği (New Headway Intermediate Student’s
Book, s. 57)
Şekil 24’te verilen Calvin Klein İle röportaj –Interviewing Calvin Klein- rol
yapma etkinliğinde öğrenciler Calvin Klein (Ünlü bir moda tasarımcısı) olanlar ve
gazeteciler olarak iki ayrılmaktadır. Bir gazeteci, bir Calvin Klein olarak eşleştirilen
öğrencilerden

bu

rollere

uygun

bir

röportaj

çalışması

gerçekleştirmeleri

beklenmektedir. Önce yazılı olarak röportajı oluşturacak partnerler daha sonra
sınıfta yazdıkları bu röportajı oynayacaklardır.
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Etkinlikte iki roldeki öğrenci de farklı kazanımlara dönük konuşma şansı
bulmaktadır. Calvin Klein rolündeki öğrenci kendisini bu kişinin yerine koyarak
cevaplar vereceğinden bu etkinlikte sözlü anlatım kazanımlarından “Kendisi, çevresi
ve ailesi hakkında ayrıntılı bilgi verir. (SA.B1.01)”, “Hobileri hakkında konuşur.
(SA.B1.03)”,

“Gelecek hayallerini, planlarını anlatır. (SA.B1.04)” ifadelerine

ulaşılabileceği söylenebilmektedir. Karşılıklı konuşma kazanımlarından ise iyi
kurgulanmış bir röportaj canlandırılırsa gazetecinin ve Calvin Klein’ın farklı rollerde
farklı kazanımlara yönelik ifadeleri karşılayacağı görülmektedir. Bu bağlamda iyi
oluşturulmuş bir diyalog ve canlandırma ile karşılıklı konuşma kazanımlarından “Yol,
adres tarifi yapabilir. (KK.B1.13)”, “Sözlü şikâyette bulunur. (KK.B1.15)”, “Telefonla
alınan hizmetlere yönelik konuşmalar yapar. (KK.B1.16)” ve “Üzüntü verici
durumlara yönelik konuşmalar yapar. (KK.B1.21)” ifadeleri hariç bütün kazanımlara
ulaşılabilmektedir.

Şekil 25. Daha önce hiç…? etkinliği (New Headway Intermediate Student’s Book, s.
57)
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Daha önce hiç…? –Have You Ever…?- etkinliğinde öğrencilerin bir partnerle
çalışması istenmektedir. Güdümlü bir konuşma etkinliği olan bu konuşma
çalışmasında öğrencilerden kitaptaki listede verilmiş olan soru konuları ve eylemler
ile partnerlerine sorular sormaları ve partnerlerinin sorularına cevap vererek diyalog
kurmaları beklenmektedir. Etkinliğin sonunda ise öğrencilerden partnerlerinin
cevaplarını sınıfla paylaşmaları istenmektedir.
Şekil 25’te görülen etkinlik sözlü anlatımın “Kendisi, çevresi ve ailesi
hakkında ayrıntılı bilgi verir. (SA.B1.01)”, “Hobileri hakkında konuşur. (SA.B1.03)”,
“Başından geçen olayları, deneyimlerini anlatır. (SA.B1.07)” ve “Bir kişi hakkında
konuşur. (SA.B1.09)” kazanımlarına ve karşılıklı konuşma becerisinin “Bilinen
kişisel konulara ilişkin bir konuşmayı başlatır. (KK.B1.01)”, “Bir konuşmaya uygun
biçimde katılır. (KK.B1.02)”, “Davranışlarının sebeplerini açıklar. (KK.B1.03)”,
“Kişisel bakış açısını ve görüşünü dile getirir. (KK.B1.04)”, “Bir konuda bilgi,
açıklama ister. (KK.B1.12)” ve “Soru sorar, sorulara cevap verir. (KK.B1.14)”
kazanımlarına yöneliktir.

Şekil 26. Futbol hakkındaki hisleriniz etkinliği (New Headway Intermediate Student’s
Book, s. 58)
Şekil 26’da sunulan Futbol hakkındaki hisleriniz –Your Feelings About
Football- etkinliğinde öğrencilere; futbolun dünyayı birleştirdiğini mi yoksa
böldüğünü mü düşündükleri, neden bazı futbol takımlarının dünya çapında ünlü
oldukları, bugün hangi futbolcuların yıldız oldukları, futbolun küresel bir tutku

55

olduğuna katılıp katılmadıkları gibi bazı sorular yöneltilmekte ve sözlü olarak bu
sorulara yanıtlar vermeleri beklenmektedir.
Etkinlik sözlü anlatım becerisinin “Güncel olaylar hakkında konuşur.
(SA.B1.06)” ve “Bir kişi hakkında konuşur. (SA.B1.09)” ifadeli kazanımlarına
uygundur. Ayrıca karşılıklı konuşma becerisinin “Bir sohbete katılabilir, sürdürebilir,
sonlandırabilir.” yeterlik tanımının “Kişisel bakış açısını ve görüşünü dile getirir.
(KK.B1.04)” ve “Bir görüşe katılıp katılmadığını ifade eder. (KK.B1.10)” kazanımları
ile “Karşılıklı konuşmada duygularını ifade edebilir.” yeterlik tanımının “Duygularını
karşısındakilerle paylaşır. (KK.B1.17)” ve “Bir görüşe katılıp katılmadığını belirtir.
(KK.B1.19)” kazanımlarına yönelik bir etkinliktir.

Şekil 27. Tutkulu hissettiğiniz şeyler hakkında etkinliği (New Headway Intermediate
Student’s Book, s. 60)
Tutkulu hissettiğiniz şeyler hakkında –Things You Feel Passionate Aboutetkinliğinin ilk bölümünde öğrencilere insanların tutkularından hangisinin onları en
çok ilgilendirdiği ve nedeni ile birlikte hangisinin en az ilgilendirdiği sorusu
sorulmaktadır. İkinci bölümde ise öğrencilerine hayatlarında tutkuya dönüşen bir şey
olup olmadığı sorulmakta ve varsa bunu sınıfla paylaşmaları istenmektedir.
Bu etkinlik sözlü anlatım becerisinin “Kendisi, çevresi ve ailesi hakkında
ayrıntılı bilgi verir. (SA.B1.01)” ve “Hobileri hakkında konuşur. (SA.B1.03)” ifadelerini
karşılamaktadır. Karşılıklı konuşma becerisi kazanımlarından ise “Davranışlarının
sebeplerini açıklar. (KK.B1.03)”, “Kişisel bakış açısını ve görüşünü dile getirir.
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(KK.B1.04)” ve “Duygularını karşısındakilerle paylaşır. (KK.B1.17)” ifadelerine
uygun bir etkinliktir.

Şekil 28. Doğru ve yanlış etkinliği (New Headway Intermediate Student’s Book, s.
64)
Şekil 28’de gösterilen doğru ve yanlış –True and False- etkinliğinde
öğrencilerin küçük gruplar hâlinde çalışmaları beklenmektedir. Öğrenciler için
eğlenceli olacağı öngörülebilecek etkinlikte öğrenciler kendileri hakkında bazı
cümleler söylemektedirler. Gruptaki diğer öğrenciler ise yorum yaparak ve sorular
sorarak öğrencinin kurduğu ve kendi hayatıyla ilgili olduğunu iddia ettiği bilginin
gerçekten doğru mu yoksa yanlış mı olduğunu anlamaya çalışmaktadırlar.
Görseldeki örnekte öğrenci bisiklet sürmekten gerçekten çok hoşlandığını ifade
etmekte iken başka bir öğrenci işe bisikletle mi gittiğini sormakta bir başka öğrenci
ise öğrenciye inanmadığını, öğrencinin bir bisikleti bile olmadığını öne sürmektedir.
Sözlü anlatım becerisine ilişkin “Kendisi, çevresi ve ailesi hakkında ayrıntılı
bilgi verir. (SA.B1.01)”, “Hobileri hakkında konuşur. (SA.B1.03)” ve “Başından geçen
olayları,

deneyimlerini

anlatır.

(SA.B1.07)”

ifadeli

kazanımları

amaçladığı

söylenebilecek etkinlik, karşılıklı konuşma becerisine dair de “Kişisel bakış açısını
ve görüşünü dile getirir. (KK.B1.04)”, “Bir tartışmada düşüncelerini dile getirir.
(KK.B1.07)”, “Bir görüşe katılıp katılmadığını ifade eder. (KK.B1.10)”, “Bir konuda
bilgi, açıklama ister. (KK.B1.12)”, “Soru sorar, sorulara cevap verir. (KK.B1.14)”,
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“Duygularını karşısındakilerle paylaşır. (KK.B1.17)”, “Kendisine yansıtılan duygulara
uygun karşılıklar verir. (KK.B1.18)” ve “Bir görüşe katılıp katılmadığını belirtir.
(KK.B1.19)” kazanımları gibi pek çok kazanımı desteklemektedir.

Şekil 29. İnsanlar ve fobileri etkinliği (New Headway Intermediate Student’s Book,
s. 65)
Şekil 29’da yer alan İnsanlar ve fobileri – People and Their Phobias- etkinliği
öğrencilerin gruplar hâlinde tartıştıkları bir etkinliktir. Bu etkinliğin öncesinde
konuşma becerisinden başka bir beceriyi hedef alan başka bir etkinlikte üç kişi ve
bu kişilerin fobileri verilmiştir. Bu etkinliğin ilk bölümünde öğrencilere bu üç kişiden
hangisinin fobisinin katlanılması en zor fobi olduğu nedeniyle beraber sorulmaktadır.
Daha sonra öğrencilere insanların fobilere nasıl sahip oldukları, neden kimi insanlar
fobiye sahip değilken diğer insanların fobiye sahip oldukları ve fobilerin tedavi edilip
edilemeyeceği ile ilgili fikirleri sorulmaktadır.
Bu etkinlik sözlü anlatım becerilerinden “Bir kişi hakkında konuşur.
(SA.B1.09)” kazanımı ile ilişkilendirilebilmektedir. Ancak temel olarak karşılıklı
konuşma yeterliğine ilişkin kazanımları amaçlayan bu etkinlik karşılıklı konuşmanın
“Bir konuşmaya uygun biçimde katılır. (KK.B1.02)”, “Kişisel bakış açısını ve
görüşünü dile getirir. (KK.B1.04)”,

“Bir tartışmada düşüncelerini dile getirir.

(KK.B1.07)”, “Duygularını karşısındakilerle paylaşır. (KK.B1.17)” ve “Bir görüşe
katılıp katılmadığını belirtir. (KK.B1.19)” ifadeli kazanımlarını desteklemektedir.
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Şekil 30. Yolculukları karşılaştırma etkinliği (New Headway Intermediate Student’s
Book, s. 66)
Yolculukları karşılaştırma –Comparing the Journeys- etkinliğinin ilk
bölümünde, kitapta verilen Hannibal ve Mao Zedong’un yolculuklarını okuyan
öğrencilerden bu yolculuklardan hangisinin ve neden daha tehlikeli olduğunu
açıklamaları istenmektedir. Etkinliğin ikinci kısmında ise öğrencilere benzer bir
yolculuğa bugün kendilerinin çıktıklarını hayal edip edemedikleri ve bu yolculuk
gerçekleşse nerede ve neden gerçekleşeceğine dair görüşlerini paylaşmaları görevi
verilmektedir.
Şekil 30’daki etkinlik sözlü anlatım becerisi kazanımlarından “Öyküleyici
anlatımlar yapar. (SA.B1.02)”, “Bir kişi hakkında konuşur. (SA.B1.09)”, “Bir
yer/mekân hakkında konuşur. (SA.B1.10)” ve “Bir metni sözlü olarak özetler.
(SA.B1.13)” ifadelerini; karşılıklı konuşma becerisi kazanımlarından ise “Kişisel
bakış açısını ve görüşünü dile getirir. (KK.B1.04)” ve “Duygularını karşısındakilerle
paylaşır. (KK.B1.17)” maddelerini kapsamaktadır.
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Şekil 31. Sen ne yapardın? etkinliği (New Headway Intermediate Student’s Book, s.
73)
Şekil 31’deki sen ne yapardın? –What Would You Have Done?- etkinliğinde
öğrencilere daha önce dinletilen metindeki kişinin yerinde onlar olsalardı ne
yapacakları sorulmaktadır. Bu soruyu gruplar hâlinde tartışarak sınıfın kalanına
anlatmaları istenmektedir.
Etkinlik sözlü anlatım becerilerinden “Kendisi, çevresi ve ailesi hakkında
ayrıntılı bilgi verir. (SA.B1.01)” ve “Öyküleyici anlatımlar yapar. (SA.B1.02)”
kazanımlarına; karşılıklı konuşma becerilerinden ise “Bir konuşmaya uygun biçimde
katılır. (KK.B1.02)”, “Davranışlarının sebeplerini açıklar. (KK.B1.03)”, “Kişisel bakış
açısını ve görüşünü dile getirir. (KK.B1.04)” ve “Duygularını karşısındakilerle
paylaşır. (KK.B1.17)” kazanımlarına katkı sağlamaktadır.
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Şekil 32. Sosyal bilincin var mı? etkinliği (New Headway Intermediate Student’s
Book, s. 73)
Şekil 32’deki Sosyal bilincin var mı? –Do You Have A Social Conscience?etkinliğinde öğrencilere içinde bulundukları bazı durumlar sunulmakta ve bu
durumlarda ne yapacakları sorusu yöneltilmektedir.
Bu durumların ilkinde bir sokakta evsiz ve parasız olduğunu söyleyen birine
para verdikten sonra telefonunun çaldığını ve gerçekten güzel bir telefon çıkararak
arkadaşıyla sohbete başladığı söylenmektedir. İkinci durumda bir markette oldukça
aç gözüken üç çocuğu olan bir kadının hırsızlık yaptığına öğrencinin tanık olduğu
belirtilmektedir. Üçüncü durumda sigara içilmesi yasak olan bir alanda iki kişi sigara
yakmaktadırlar. Dördüncü durumda en yakın arkadaşlarının uzun süredir birlikte
oldukları sevgililerini aldattıkları ve öğrencinin bu durumdan haberdar olduğu bir
senaryo sunulmaktadır. Son durumda ise çok yakında bir çöp kutusu bulunduğu
hâlde birkaç çocuğun çöplerini sokağa attıklarına şahit olunduğu söylenmektedir.
Bu farklı durumlarla karşılaşan öğrencilerin yaptıkları konuşmalar sözlü
anlatım becerisinin kazanımları bakımından değerlendirildiğinde “Öyküleyici
anlatımlar yapar. (SA.B1.02)” ve “Başından geçen olayları, deneyimlerini anlatır.
(SA.B1.07)” ifadelerine uygun olacaktır. Karşılıklı konuşma becerisinin kazanım
61

ifadelerinden ise “Davranışlarının sebeplerini açıklar. (KK.B1.03)”, “Kişisel bakış
açısını ve görüşünü dile getirir. (KK.B1.04)” ve “Duygularını karşısındakilerle
paylaşır. (KK.B1.17)” bu etkinliğin kazanımlarındandır.

Şekil 33. Bir hırsız ve kurbanı etkinliği (New Headway Intermediate Student’s Book,
s. 74)
Şekil 33’te sunulan konuşma becerisini geliştirmeye yönelik bir hırsız ve
kurbanı –A Burgler and His Victim- etkinliği kitapta bir hırsız ve evini soyduğu bir
bireyin daha sonra yakın arkadaş olduklarını anlatan bir okuma metnine hazır
bulunuşluk oluşturmak amacıyla yazılan metin önü sorularından oluşmaktadır. İlk
bölümde öğrencilere kendilerinin veya bir tanıdıklarının daha önce herhangi bir
suçun kurbanı olup olmadıkları sorulmaktadır. Daha sonra ne olduğu, polisin olaya
müdahil olup olmadığı ve suçlunun tutuklanıp tutuklanmadığı soruları da alt sorular
olarak etkinlikte yer almaktadır.
Etkinliğin ikinci bölümünde ise suçlularla kurbanları bir araya getiren bir
kurumun varlığından bahsedilmektedir. Bu bilginin ardından da bu bilgiye dair
sorular yer almaktadır. Bu oluşumla neye ulaşılmasının umulmuş olabileceği,
kurbanın bu durumda suçluya ne söylemesi gerektiği ve suçlunun bu durumdan ne
öğrenebileceği gibi alt sorulara da öğrencilerin cevap vermesi beklenmektedir.
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Bu etkinlikle sözlü anlatımın “Kendisi, çevresi ve ailesi hakkında ayrıntılı bilgi
verir. (SA.B1.01)”, “Öyküleyici anlatımlar yapar. (SA.B1.02)”, “Güncel olaylar
hakkında konuşur. (SA.B1.06)”, “Başından geçen olayları, deneyimlerini anlatır.
(SA.B1.07)”

ve

“Bir

kişi

hakkında

konuşur.

(SA.B1.09)”

kazanımlarına

varılabilmektedir. Karşılıklı konuşmanın ise “Kişisel bakış açısını ve görüşünü dile
getirir. (KK.B1.04)” ve “Duygularını karşısındakilerle paylaşır. (KK.B1.17)” ifadeli
kazanımları desteklenmektedir.

Şekil 34. Ceza şekilleri ve hapis amaçları etkinliği (New Headway Intermediate
Student’s Book, s. 74)
Ceza şekilleri ve hapis amaçları -Forms of Punishment and aims of
Imprisonment- etkinliğinde öğrencilere 1 numaralı maddede önceki konuşma
etkinliğindeki konuya paralel olarak suçlu ve kurbanı bir araya getirmenin iyi bir fikir
olup olmadığı sorulmakta ve bu soruya bunun tüm suçlarda işe yarayıp
yaramayacağı ve zorbalık konusunda yardımı dokunup dokunmayacağı soruları
eklenmektedir.
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2 numaralı maddede, hapiste bir yıl geçiren kişilerin %60’ının başka bir
suçtan tekrar hüküm giydikleri bilgisi aktarılmakta ve sonrasında öğrencilerden bu
istatistiki bilginin ne anlama geldiğini yorumlamaları istenmektedir.
3 numaralı ve son maddede ise hapsetmenin amaçları; suçluyu
cezalandırmak, toplumu suçludan korumak ve suçluyu ıslah etmek olarak
açıklandıktan sonra öğrencilere bu amaçların başarıyı ulaşıp ulaşmadığı ve
cezalandırmanın daha etkili yöntemlerinin neler olabileceği sorulmaktadır.
Bu sorulara yanıt veren öğrenciler sözlü anlatımın “Güncel olaylar hakkında
konuşur. (SA.B1.06)” kazanımına ve karşılıklı konuşmanın “Kişisel bakış açısını ve
görüşünü dile getirir. (KK.B1.04)” ile “Duygularını karşısındakilerle paylaşır.
(KK.B1.17)” ifadeli kazanımlarına uygun hareket etmiş olmaktadırlar.

Şekil 35. Sevdiğiniz web siteleri etkinliği (New Headway Intermediate Student’s
Book, s. 81)
Sevdiğiniz web siteleri –Websites You Like- etkinliğinde öğrencilere
internette ne yaptıkları, hangi web sitelerinin favori siteleri oldukları, Facebook ve
eBay gibi siteleri kullanıp kullanmadıkları sorulmaktadır. Daha sonra ise internette
sansürün olmamasının doğru bir şey mi olduğu ve bunun nasıl tehlikeleri olabileceği
soruları yöneltilmektedir.
Bu etkinlik sözlü anlatım becerisine ait “Kendisi, çevresi ve ailesi hakkında
ayrıntılı bilgi verir. (SA.B1.01)”, “Hobileri hakkında konuşur. (SA.B1.03)” ve “Güncel
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olaylar hakkında konuşur. (SA.B1.06)” kazanımlarının yanı sıra karşılıklı konuşma
becerisine ait “Kişisel bakış açısını ve görüşünü dile getirir. (KK.B1.04)” ve
“Duygularını karşısındakilerle paylaşır. (KK.B1.17)” kazanımlarının edinilmesine de
katkı sağlanmaktadır.

Şekil 36. Favori binanız etkinliği (New Headway Intermediate Student’s Book, s. 83)
Favori binanız –Your Favourite Building- etkinliğinde ilk olarak öğrencilerin
kitabın başka bir etkinliğinde yer alan bilgilere göre bir değerlendirme yapmaları
beklenmektedir. İkinci bölümde öğrencilerin kendi şehirlerindeki ya da ülkelerinin
başkentlerindeki en meşhur binaları, neden ünlü olduklarını ve ne zaman inşa
edildiklerini cevaplamaları istenmektedir. Son olarak öğrencilerin favori binalarının
hangisi olduğu ve hangi binayı yıkmak isteyecekleri sorulmaktadır.
Şekil 36’daki etkinlik sözlü anlatım kazanımlarından “Bir yer/mekân hakkında
konuşur. (SA.B1.10)” ve karşılıklı konuşma kazanımlarından “Davranışlarının
sebeplerini açıklar. (KK.B1.03)” ile “Kişisel bakış açısını ve görüşünü dile getirir.
(KK.B1.04)” ifadelerine katkı sağlamaktadır.
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Şekil 37. Modern suç tespiti yöntemleri etkinliği (New Headway Intermediate
Student’s Book, s. 91)
Modern suç tespiti yöntemleri- Modern Methods of Crime Detection- adlı
etkinliğin ilk bölümünde kitaptaki okuma metnine gönderimde bulunulmakta ve
öğrencilere Sherlock Holmes adlı dedektifin soruşturmasındaki en zekice kısımlar,
ikinci bölümde bugünün dedektifleri tarafından gizemin nasıl çözülebileceği
sorulmaktadır. Son bölümde ise öğrencilere, bugün 100 yıl önce mümkün olmayan
hangi suç tespit yöntemlerinin kullanılabildiği sorusu yöneltilmektedir.
Etkinlikteki soruları yanıtlayabilen öğrencilerin sözlü anlatım becerisinin
“Güncel olaylar hakkında konuşur. (SA.B1.06)”, “Bir öykü, film ya da kitabın konusu
hakkında konuşur. (SA.B1.08)” ve “Bir metni sözlü olarak özetler. (SA.B1.13)” ifadeli
kazanımlarına ve karşılıklı konuşma becerisinin de “Kişisel bakış açısını ve
görüşünü dile getirir. (KK.B1.04)” ile “Film, kitap ve müzik vb. konularda sohbet eder.
(KK.B1.06)” ifadeli kazanımlarına sahip oldukları söylenebilir.
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Şekil 38. Hikâye çemberi ile yeniden anlat etkinliği (New Headway Intermediate
Student’s Book, s. 91)
Hikâye çemberi ile yeniden anlat –Retelling The Story Round The Classetkinliğinde öğrencilerden bir çember olarak hikâyeyi tekrar kendi tümceleri ile
anlatmaları istenmektedir. Etkinliğin kuralı gereğince her öğrenci her turda yalnızca
bir cümle söyleyebilir. Ancak çember tamamen tamamlanıp bir tur atıldığında aynı
öğrenci öykünün devamına ilişkin yeni bir tümce söyleyebilmektedir.
Drama etkinliklerinde de sıklıkla kullanılan bu etkinlik sayesinde öğrenciler
sözlü anlatımın “Öyküleyici anlatımlar yapar. (SA.B1.02)”, “Hazırlıksız konuşmalar
yapar. (SA.B1.05)”, “Bir öykü, film ya da kitabın konusu hakkında konuşur.
(SA.B1.08)” ve “Bir metni sözlü olarak özetler. (SA.B1.13)” kazanımlarına
ulaşmaktadırlar. Ayrıca etkinlik karşılıklı konuşma becerisinin “Bir konuşmaya uygun
biçimde katılır. (KK.B1.02)” kazanımını da desteklemektedir.
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Şekil 39. Düşünceleri değiştiren insanlar etkinliği (New Headway Intermediate
Student’s Book, s. 98)
Düşünceleri değiştiren insanlar –People Who Changed Ideas- etkinliğinde
öğrencilerden, ülkelerinde insanların fikirlerini değiştiren birini düşünmeleri
istenmektedir. Ardından o kişinin neler yaptığını ve diğer insanların ne tepki
verdiklerini anlatmaları beklenmektedir.
Bu etkinlik sözlü anlatımın “Öyküleyici anlatımlar yapar. (SA.B1.02)”,
“Başından geçen olayları, deneyimlerini anlatır. (SA.B1.07)” ve “Bir kişi hakkında
konuşur. (SA.B1.09)” kazanımları ile karşılıklı konuşma becerisinin “Kişisel bakış
açısını ve görüşünü dile getirir. (KK.B1.04)” ve “Duygularını karşısındakilerle
paylaşır.

(KK.B1.17)”

ifadelerindeki

yeterliklerin

kazandırılmasında

katkıda

bulunmaktadır.

Şekil 40. Ülkendeki gazeteler etkinliği (New Headway Intermediate Student’s Book,
s. 100)
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Ülkendeki gazeteler –Newspapers in Your Country- etkinliğinin ilk bölümünde
öğrencilere ülkelerinde en popüler, en iyi üne sahip, spor alanında en iyi olan
gazetelerin hangileri olduğu gibi sorular sorulmaktadır. Öğrencilerin bu sorulara
verecekleri cevaplar öznel cevaplar olacaktır. Bu sebeple karşılıklı konuşmanın “Bir
sohbete katılabilir, sürdürebilir, sonlandırabilir.” yeterliği altında değerlendirilen
“Kişisel bakış açısını ve görüşünü dile getirir. (KK.B1.04)” kazanımına ilişkin bir
etkinlik yapılmış olmaktadır.
Öğrencilere ikinci bölümde yöneltilen gazetelerde okudukları her şeye inanıp
inanmadıkları sorusu da yine “Kişisel bakış açısını ve görüşünü dile getirir.
(KK.B1.04)” kazanımı ile ilgili olmakla birlikte soruda inanç söz konusu edildiği için
karşılıklı konuşmanın bir başka kazanımı olan “Duygularını karşısındakilerle
paylaşır. (KK.B1.17)” kazanımı ile de ilgilidir.

Şekil 41. Güncel haberler üzerine konuşma etkinliği (New Headway Intermediate
Student’s Book, s. 100)
Güncel haberler üzerine konuşma –Talking About a Current News Storyetkinliğinde öğrencilere sorulan ilk soru daha önce başka bir temel becerinin
geliştirilmesine yönelik uygulanmış olan bir metindeki kişi ile ilgili sorulmuştur.
Öğrencilere, metinde ünlü şarkıcı olarak tanıtılan Jamie’ye mi yoksa hayatındaki
diğer bütün insanlara mı inandıkları sorulmaktadır.
İkinci soruda öğrencilere, haberlerde bir şey okuduklarında inanıp
inanmayacaklarını nereden bildikleri sorgulanmaktadır. Üçüncü soruda etkinliğin
yapıldığı an itibarı ile politik, çevresel, sportif vb. açılardan en büyük haberin ne
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olduğu sorusu yöneltilmektedir. Haberin farklı açıları, insanların temel bilgiler
üzerinde uzlaşıp uzlaşmadıkları da ardıl bazı sorular olarak etkinlikte yer almaktadır.
Bu soruların hepsi yanıtlandığı takdirde sözlü anlatım kazanımlarından
“Güncel olaylar hakkında konuşur. (SA.B1.06)”, “Bir öykü, film ya da kitabın konusu
hakkında konuşur. (SA.B1.08)” ve “Bir metni sözlü olarak özetler. (SA.B1.13)”
ifadelerine; karşılıklı konuşma becerisi kazanımlarından ise “Davranışlarının
sebeplerini açıklar. (KK.B1.03)” ve “Kişisel bakış açısını ve görüşünü dile getirir.
(KK.B1.04)” ifadelerine ulaşılabilmektedir.

Menschen Konuşma Etkinlikleri ve Kazanım İlişkilerine Dair Bulgular
Bu bölümde yabancı dil olarak Almanca öğretimi kitabı Menschen öğretim
setinin B1 düzeyinde kullandığı konuşma etkinlikleri incelenecektir. İncelenen
Menschen öğretim setinde B1 seviyesi iki kitaba bölünmektedir. İlk kitap B1.1, ikinci
kitap ise B1.2 olarak adlandırılmıştır. İki kitap da kitaplardaki isimlendirme biçimleri
ile 4’er modül ve 12’şer üniteden oluşmuştur. Toplamda B1 seviyesi 8 modülden ve
24 üniteden oluşmaktadır.
Her modülde ve ünitede konuşma bölümü etkinliklerine yer verilmiştir. Ancak
konuşma etkinliği sayısında bir standart bulunmamaktadır. Öte yandan sabit ve
düzenli olarak her ünitenin başında öğrencileri derse güdülemek ve hazır bulunuşluk
oluşturmak için, çoğunlukla konuşma etkinliği de barındıran ve ünitenin başlangıç
görseliyle ilgili olan sorular öğrencilere sunulmaktadır. Bu bölüm kitap yazarları
tarafından konuşma etkinlikleri bağlamında değerlendirilmemiş ve içindekilerde
konuşma –sprechen- becerisi etkinlikleri olarak nitelendirilmemiştir. Yine de ünite
girişindeki resimle ve ünite içeriğiyle ilgili verilmiş olan konuya giriş sorularından iki
tanesi

örnek

olarak

konuşma

kazanımlara

katkı

sağlayacak

yönleri

ile

değerlendirilmiştir. Yine her ünitede İletişim -Kommunikation- bölümü yer
almaktadır. İletişim bölümlerinde bazı zamanlar konuşma becerisine katkı
sağlayabilecek ögeler bulunmaktadır, bu bölüm genel olarak ünite tekrarı niteliğinde
kitapta yer almaktadır.
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Kitabın

içindekiler

bölümünde

konuşma

–sprechen-

bölümü

olarak

adlandırılan bölümlere ait etkinliklerin tamamının incelenmesinin yanı sıra diğer
beceriler için hazırlanmış etkinliklerin içinde bulunan ancak konuşma becerisini
ilgilendirdiği düşünülen bazı etkinlik bölümleri de içlerinden örnekler seçilerek
araştırmanın konusuna dâhil edilmiştir.
Menschen B1.1 Ders Kitabı

Şekil 42 ve 43. Neden sizi davet ettim? etkinliği (B1.1 Menschen Deutsch als
Fremdsprache Kursbuch, s. 9)
Neden sizi davet ettim? –Warum Habe Ich Euch Eingeladen?- etkinliği ilk
ünitenin başında yer almaktadır. Öğrencileri derse güdülemek ve ders için hazır
bulunuşluk oluşturmak amaçları taşımaktadır. Görsel okuma yapılacak etkinlikte
öğrencilere bir kutlama görseli sunulmakta ve görseli yorumlayarak görselde ne
kutlandığını/olduğunu tahmin etmeleri istenmektedir. Ardından sayfanın devamında
etkinliğin devamı niteliğinde değerlendirilmesi gerektiği düşünülen öğrenciler yurt
dışına gidecek olsalar nasıl bir veda isteyecekleri sorusu da yöneltilmektedir.
Etkinlik sözlü anlatım kazanımlarından “Öyküleyici anlatımlar yapar.
(SA.B1.02)” ve “Hazırlıksız konuşmalar yapar. (SA.B1.05)” ifadeli kazanımlara;
karşılıklı konuşma kazanımlarından ise “Kişisel bakış açısını ve görüşünü dile getirir.
(KK.B1.04)”

ile

“Duygularını

karşısındakilerle

paylaşır.

(KK.B1.17)”

ifadeli

kazanımlara yöneliktir.

71

Şekil 44. İnsanları tasvir etme etkinliği (B1.1 Menschen Deutsch als Fremdsprache
Kursbuch, s. 13)
Şekil 44’teki insanları tasvir etme -Personen Beschreiben- etkinliğinde
öğrencilerden grup çalışması yapması istenmektedir. Örneği kitapta sunulan
çalışmada öğrencilerden telefonlarındaki bir fotoğrafı göstermeleri ve fotoğrafta
gösterdikleri kişiyi betimlemeleri beklenmektedir. Anlatılan her kişinin ardından
sonraki öğrencinin göstereceği yeni fotoğrafla çalışma sürdürülür. Bu çalışma için
hem iletişim –kommunikation- bölümünde hem de görselde örnek yapı ve kalıplar
öğrenciye sunulmaktadır.
Bu etkinlik, sözlü anlatım becerisinin “Kendisi, çevresi ve ailesi hakkında
ayrıntılı bilgi verir. (SA.B1.01)”, “Öyküleyici anlatımlar yapar. (SA.B1.02)” ve “Bir kişi
hakkında konuşur. (SA.B1.09)” biçiminde açıklanan kazanımları ile karşılıklı
konuşma becerisinin “Bilinen kişisel konulara ilişkin bir konuşmayı başlatır.
(KK.B1.01)” ve “Duygularını karşısındakilerle paylaşır. (KK.B1.17)” biçiminde
tanımlanan kazanımlarına katkı sağlamaktadır.
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Şekil 45. Geçmişe puan verme etkinliği (B1.1 Menschen Deutsch als Fremdsprache
Kursbuch, s. 16)
Geçmişe puan verme –Etwas Vergangenes Bewerten- etkinliği ile
öğrencilere bir şeyden hoşlanılması veya hoşlanılmaması, bir şeyin beğenilmesi
veya beğenilmemesi hâlinde kullanabilecekleri kelime ve kalıplar hatırlatılır. Kitabın
genelinde olduğu gibi bu etkinlik de öğrencilerin konuşması için bolca örnek
içermektedir. Örnek cümlelerin çoğunda olumlu ve olumsuz ifadeler birlikte
sunulmakta ve öğrencilerin kendilerine uygun seçim yaparak konuşmaları
sağlanmaktadır.
Bu güdümlü konuşma etkinliğinde yukarıdaki görselde tamamı görülebilecek
cümlelerde:
-İlk gün hafızamda güzel/kötü kaldı. İlk gün bana çok keyif verdi/hiç keyif
vermedi. Gerçi önce pek bir şey beklemedim ama sonrasında hoşuma gitti.- gibi
ifadelerle öğrenciler konuşmaya teşvik edilmektedir.
İncelenen bağımsız konuşma etkinliğinin, sözlü anlatım becerisinin “Kendisi,
çevresi ve ailesi hakkında ayrıntılı bilgi verir. (SA.B1.01)”, “Öyküleyici anlatımlar
yapar. (SA.B1.02)”, “Hobileri hakkında konuşur. (SA.B1.03)” ile “Başından geçen
olayları, deneyimlerini anlatır. (SA.B1.07)” ifadeli kazanımlarına ve karşılıklı
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konuşma becerisinin “Bilinen kişisel konulara ilişkin bir konuşmayı başlatır.
(KK.B1.01)”, “Davranışlarının sebeplerini açıklar. (KK.B1.03)”, “Kişisel bakış açısını
ve görüşünü dile getirir. (KK.B1.04)” ile “Duygularını karşısındakilerle paylaşır.
(KK.B1.17)” ifadeli kazanımlarına katkı yapacağı öngörülmektedir.

Şekil 46. Mesleğim benim tutkum etkinliği (B1.1 Menschen Deutsch als
Fremdsprache Kursbuch, s. 17)
Şekil 46’daki çalışma, mesleğim benim tutkum –Mein Beruf ist Meine
Leidenschaft- adlı ünitenin ilk etkinliği olarak kitapta yer almaktadır. Öncelikle
öğrencilerden ünitenin başında yer alan görsele bakmaları ve görseli yorumlamaları
istenmektedir. Daha sonra öğrencilere hangi derneklere üye oldukları ve bu konuda
ne düşündükleri sorulmaktadır.
Etkinlik sözlü anlatım kazanımlarından “Kendisi, çevresi ve ailesi hakkında
ayrıntılı bilgi verir. (SA.B1.01)”, “Güncel olaylar hakkında konuşur. (SA.B1.06)” ve
“Kendi ilgi ve uzmanlık alanlarına yönelik sunum yapar. (SA.B1.12)” ifadelerine katkı
sağlamaktadır. Aynı etkinlik karşılıklı konuşma becerisinin de “Kişisel bakış açısını
ve görüşünü dile getirir. (KK.B1.04)” kazanımına dönük bir uygulamadır.
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Şekil 47. Cümle kurma etkinliği (B1.1 Menschen Deutsch als Fremdsprache
Kursbuch, s. 20)
Şekil 47’de sunulan cümle kurma oyunu –Gedächtnis Spiel- etkinliği kitabın
içindekiler bölümünde konuşma etkinliği olarak verilmemiş olmasına karşın
konuşma becerisi ile doğrudan ilgili olduğu düşünülmüş ve belli konuşma
kazanımlarına katkı sağlayan bu oyun, örnek olarak çalışma kapsamına dâhil
edilmiştir.
Oyun gruplar hâlinde oynanmaktadır. Etkinlikte bir öğrenci bir çantaya iki
eşya koyar. İki farklı öğrenciden ise çantadaki eşyalardan birer tane alıp o eşyanın
içinde geçtiği anlamlı birer cümle kurmaları istenmektedir. Etkinliğin ikinci
bölümünde ise öğrencilerden birbirlerinin kurdukları cümleleri dolaylı anlatım
yapacak şekilde tekrarlamaları beklenmektedir.
Bu etkinliğin sözlü anlatım kazanımlarından “Hazırlıksız konuşmalar
yapar. (SA.B1.05)” ifadesini sağladığı düşünülmektedir. Öğrenci çok kısa bir cümle
de kursa, çantadan çıkacak eşyayı bilmediği için hazırlıksız olarak kısa bir konuşma
yapmış sayılacaktır. Aynı etkinliğin ikinci bölümü ise karşılıklı konuşma
kazanımlarından “Karşısındakinin sözünü tekrarlar. (KK.B1.05)” ve “Anladığını
göstermek için söylenenlerin bir kısmını tekrar ederek konuşmaya katılır.
(KK.B1.09)” ifadelerine uygundur.
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Şekil 48. Bir istatistikten bahsetme etkinliği (B1.1 Menschen Deutsch als
Fremdsprache Kursbuch, s. 22)
Bir istatistikten bahsetme –Über Eine Statistik Sprechen- etkinliği daha
önceki bir etkinlikte öğrencilerce oluşturulmuş bir istatistik tablosuyla ilişkilidir.
Ünitenin sonunda yer alan bu etkinlikte, öğrencilere üniteye ilişkin kelime ve kalıplar
hatırlatılır.
Öğrencilerin

konuşabilmesi

ve

öğrendikleri

sözcük

ve

kalıpları

pekiştirebilmeleri için çok sayıda örnek içeren etkinlik ile öğrenciler karşılıklı
konuşma becerilerinden “Kişisel bakış açısını ve görüşünü dile getirir. (KK.B1.04)”
ve “Duygularını karşısındakilerle paylaşır. (KK.B1.17)” ifadelerine uygun bir
konuşma gerçekleştirebilmektedirler.

Şekil 49. Arkadaş bulucu etkinliği (B1.1 Menschen Deutsch als Fremdsprache
Kursbuch, s. 23)
Şekil 49’daki arkadaş bulucu –Die Freundefinder- etkinliği kitabın içindekiler
bölümünde konuşma etkinliği olarak sunulmamıştır. Okuma becerisine ilişkin
hazırlanan bir metnin alt etkinliklerinden biri olmasına karşın konuşma becerisi ile
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doğrudan ilgili olduğu görüldüğü için bir örnek olarak çalışma kapsamı içinde
değerlendirilmiştir.
Etkinlikte öğrencilere, eski bir arkadaşlarını internet üzerinden tekrar
buldukları durumlar olup olmadığı sorulmakta ve olduysa bunu anlatmaları
istenmektedir.
Bu tek soruluk kısa etkinlik ile bahsi geçen durumu yaşamış öğrenciler,
bağımsız konuşma becerisi olarak da adlandırılan sözlü anlatım becerisinin,
“Kendisi, çevresi ve ailesi hakkında ayrıntılı bilgi verir. (SA.B1.01)”, “Öyküleyici
anlatımlar yapar. (SA.B1.02)”, “Başından geçen olayları, deneyimlerini anlatır.
(SA.B1.07)” ve “Bir kişi hakkında konuşur. (SA.B1.09)” biçiminde tanımlanmış
kazanımlarına ulaşabilmektedirler.

Şekil 50. Müşteri servisini arama etkinliği (B1.1 Menschen Deutsch als
Fremdsprache Kursbuch, s. 84)
Şekil 50’deki müşteri servisini arama -Anruf Beim Kundenserviceetkinliğinde öğrencilerden ikişer kişi olarak bir telefon görüşmesi canlandırmaları
beklenmektedir. Bu görüşmelerde öğrencilerden birisi müşteri temsilcisi olurken
diğer öğrenci, bir talep veya şikâyet ile telefon eden kişiyi canlandırmaktadırlar.
77

Kitapta öğrencilere; bir haber dergisine abone olmak isteyen bir kişinin telefon
görüşmesi veya iki gündür gazetesi eline ulaşmadığı için şikâyet etmek isteyen
birinin telefon görüşmesi konuları verilmektedir. Öğrenciler bu durumlarla ilgili
canlandırma yaparak konuşma becerilerini geliştirmektedirler.
Etkinlik sözlü anlatım becerisinin “Hazırlıksız konuşmalar yapar. (SA.B1.05)”,
“Güncel olaylar hakkında konuşur. (SA.B1.06)” ve “Başından geçen olayları,
deneyimlerini anlatır. (SA.B1.07)”, “Vurgu ve tonlamalara dikkat eder. (SA.B1.15)”
ve “Sözcükleri doğru telaffuz eder. (SA.B1.16)” kazanımlarının edinilmesine katkı
sağlamaktadır. Karşılıklı konuşma becerisinin ise “Film, kitap ve müzik vb. konularda
sohbet eder. (KK.B1.06)”, “Yol, adres tarifi yapabilir. (KK.B1.13)”, “Kutlama, tebrik
konuşmaları yapar. (KK.B1.20)” ve “Üzüntü verici durumlara yönelik konuşmalar
yapar. (KK.B1.21)” hariç bütün kazanımlarına katkı sağlayabilmektedir.

Şekil 51. Gelecekteki olaylar hakkında tahminler etkinliği (B1.1 Menschen Deutsch
als Fremdsprache Kursbuch, s. 85)
Gelecekteki olaylar hakkında tahminler -Vermutungen Über Zukünftiges
Äußern- etkinliğinde öğrencilerden gruplar hâlinde çalışmaları istenmektedir.
Etkinlikte öğrencilere; şehir, konut, trafik, alışveriş, beslenme, boş zamanlar konu
başlıkları sunulmaktadır. Öğrencilerden bu başlıklardan birkaçını seçmeleri; teknik
gelişmelerle birlikte bundan elli yıl sonra hayatın nasıl olacağına dair tahminleri
hakkında notlar almaları ve tartışmaları beklenmektedir.
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Sözlü anlatım becerisinin “Öyküleyici anlatımlar yapar. (SA.B1.02)”, “Gelecek
hayallerini, planlarını anlatır. (SA.B1.04)” ve “Güncel olaylar hakkında konuşur.
(SA.B1.06)” kazanımları ile ilgili etkinlik, karşılıklı konuşma becerilerinden de “Bir
sohbete katılabilir, sürdürebilir, sonlandırabilir.” yeterliğinin: “Bir konuşmaya uygun
biçimde katılır. (KK.B1.02)”, “Kişisel bakış açısını ve görüşünü dile getirir.
(KK.B1.04)”, “Bir tartışmada düşüncelerini dile getirir. (KK.B1.07)” ve “Bir görüşe
katılıp katılmadığını ifade eder. (KK.B1.10)” kazanımlarıyla “Karşılıklı konuşmada
duygularını ifade edebilir.” yeterliğinin “Bir görüşe katılıp katılmadığını belirtir.
(KK.B1.19)” kazanımlarına katkı sağlamaktadır.

Şekil 52. Zor konuklar rol yapma etkinliği (B1.1 Menschen Deutsch als
Fremdsprache Kursbuch, s. 37)
Zor konuklar –Schwierige Gäste- rol yapma etkinliğinde öğrencilerden ikişer
kişi eşleşerek bir skeç oynamaları beklenmektedir. Bir öğrencinin ev sahibi bir
öğrencinin ise misafir olarak rol alacağı skeci oluşturmak için kitapta kendilerine
verilen bazı hatırlatma veya seçeneklerden faydalabilmektedirler. Kendilerine
sunulan bazı seçenek veya hatırlatmalarda öğrencilere misafirin ev ziyaretine bir
hediyeyle gidip gitmeyeceği, yenecek şeylere bir alerjisi olup olmadığı, ev
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sahibinden

özel

istekleri

olup

olmadığı

gibi

durumu

eğlenceli

anlamda

güçleştirebilecek hatırlatmalar sunulmaktadır. Ev sahibi için de benzer nitelikte
sayılabilecek başka hatırlatmalar ve seçenekler sunulmuştur. Öğrencilerin
çalıştıktan sonra skeçlerini sergilemeleri beklenmektedir.
Bu çalışma sözlü anlatımın “Öyküleyici anlatımlar yapar. (SA.B1.02)”,
“Konuşmalarında beden dilini kullanır. (SA.B1.14)”, “Vurgu ve tonlamalara dikkat
eder. (SA.B1.15)” ve “Sözcükleri doğru telaffuz eder. (SA.B1.16)” kazanımlarına
uygun olmakla birlikte karşılıklı konuşma etkinliğinin “Bilinen kişisel konulara ilişkin
bir konuşmayı başlatır. (KK.B1.01)”, “Bir konuşmaya uygun biçimde katılır.
(KK.B1.02)”, “Davranışlarının sebeplerini açıklar. (KK.B1.03)”, “Soru sorar, sorulara
cevap verir. (KK.B1.14)”, “Duygularını karşısındakilerle paylaşır. (KK.B1.17)” ve
“Kendisine yansıtılan duygulara uygun karşılıklar verir. (KK.B1.18)” kazanımlarına
da uygun şekilde tasarlanmıştır.

Şekil 53. Müşteri ile satış danışmanı görüşmesi etkinliği (B1.1 Menschen Deutsch
als Fremdsprache Kursbuch, s. 88)
Şekil

53’teki

Müşteri

ile

satış

danışmanı

görüşmesi

-

Kundenberatungsgespräche- etkinliği yine bir rol yapma etkinliği olup müşteri ve
satıcı arasında geçecek konuşmalarda öğrencilerin bu rolleri canlandırmaları
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beklenmektedir. Seçilmek üzere verilen durumlardan birinde müşteri yazın yapacağı
geziler için bir ceket aramaktadır, satış danışmanı ise onu çok yoğun yağmurda bile
su geçirmeyen bir cekete yönlendirmektedir. Diğer örnekte ise dağ yürüyüşü
yapacak bir müşteri beğendiği bir yürüyüş ayakkabısını almak istemektedir. Satış
danışmanı ise kendisini daha hafif ve daha iyi tabanı olan bir ayakkabıya
yönlendirmektedir.
Bu etkinlik öğrencilerin konuşma becerisini sözlü anlatım bakımından
“Öyküleyici anlatımlar yapar. (SA.B1.02)”, “Hobileri hakkında konuşur. (SA.B1.03)”,
“Gelecek hayallerini, planlarını anlatır. (SA.B1.04)”, “Güncel olaylar hakkında
konuşur. (SA.B1.06)”, “Başından geçen olayları, deneyimlerini anlatır. (SA.B1.07)”,
“Konuşmalarında beden dilini kullanır. (SA.B1.14)”, “Vurgu ve tonlamalara dikkat
eder. (SA.B1.15)”, “Sözcükleri doğru telaffuz eder. (SA.B1.16)” kazanımlarını
desteklemektedir. Karşılıklı konuşma bakımındansa “Film, kitap ve müzik vb.
konularda sohbet eder. (KK.B1.06)”, “Yol, adres tarifi yapabilir. (KK.B1.13)”,
“Kutlama, tebrik konuşmaları yapar. (KK.B1.20)”, “Üzüntü verici durumlara yönelik
konuşmalar yapar. (KK.B1.21)” kazanımları dışındaki bütün kazanımlara katkı
sağlamaktadır.

Şekil 54. Mesleki rehberlik etkinliği (B1.1 Menschen Deutsch als Fremdsprache
Kursbuch, s. 52)
Mesleki rehberlik –Berufsfindung- etkinliği öğrencilerin gruplar hâlinde
çalışmasının beklendiği bir etkinliktir. Grup içindeki her öğrenci kendi güçlü ve zayıf
yönlerini anlatmaktadır. Gruptaki diğer öğrencilerse bu özellikleri değerlendirerek
konuşma yapan sınıf arkadaşlarına hangi mesleğin uygun olabileceğine dair
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dönütler vermektedirler. Kendisini anlatan kişiye uygun mesleği bulmak için tartışma
ortamı sağlanan grupta, bütün öğrencilerin kendi zayıf ve güçlü yönlerini anlatması
ile bu anlatma ve tartışma çemberi sürdürülür.
Bu

etkinlik

öğrencilerin

B1

seviyesi

yeterlikleri

bağlamında

değerlendirildiğinde, sözlü anlatım becerisinin “Kendisi, çevresi ve ailesi hakkında
ayrıntılı bilgi verir. (SA.B1.01)”, “Öyküleyici anlatımlar yapar. (SA.B1.02)”, “Hobileri
hakkında konuşur. (SA.B1.03)”, “Hazırlıksız konuşmalar yapar. (SA.B1.05)” ve “Bir
kişi hakkında konuşur. (SA.B1.09)” kazanımlarına yönelik bir çalışmadır.
Etkinlik karşılıklı konuşma becerisinin yeterlikleri bağlamında incelendiğinde
ise “Film, kitap ve müzik vb. konularda sohbet eder. (KK.B1.06)”, “Resmi konuşma
dili ile günlük konuşma dilini ayırt eder. (KK.B1.11)”, “Yol, adres tarifi yapabilir.
(KK.B1.13)”, “Sözlü şikâyette bulunur. (KK.B1.15)”, “Telefonla alınan hizmetlere
yönelik konuşmalar yapar. (KK.B1.16)”, “Kutlama, tebrik konuşmaları yapar.
(KK.B1.20)” ve “Üzüntü verici durumlara yönelik konuşmalar yapar. (KK.B1.21)”
biçiminde tanımlanmış kazanımlar hariç bütün karşılıklı konuşma kazanımlarına
katkı sağlayacak şekilde tasarlanmış bir konuşma etkinliğidir.

Şekil 55. Sunum yapma etkinliği (B1.1 Menschen Deutsch als Fremdsprache
Kursbuch, s. 57)
Sunum yapma -Präsentation Halten- etkinliği ünitede işlenen bir dinleme
etkinliği parçası sonrasında uygulanmaktadır. Dinleme etkinliği konu olarak çalışma
alanlarında sigara içilmesi ile ilgilidir. Bu metnin işlenmesinden sonra öğrencilere bir
sunumun nasıl yapılacağı ile ilgili bilgiler verilmektedir. Ardından öğrencilerden
ikişer kişi olarak sınıfta sunum yapmaları beklenmektedir.
Bu etkinlik bağımsız konuşma adıyla da bilinen sözlü anlatımın “Güncel
olaylar hakkında konuşur. (SA.B1.06)”, “Bir yer/mekân hakkında konuşur.
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(SA.B1.10)”, “Konuşmalarında beden dilini kullanır. (SA.B1.14)”, “Vurgu ve
tonlamalara dikkat eder. (SA.B1.15)” ve “Sözcükleri doğru telaffuz eder. (SA.B1.16)”
kazanımlarına katkı sağlamanın yanı sıra “Kendi ilgi ve uzmanlık alanlarına yönelik
sunum yapar. (SA.B1.12)” kazanımıyla da ilgilidir. Zikredilen son kazanım, “kendi
ilgi ve uzmanlık alanı” ifadesini mutlak karşılamasa da sunum yapacak kişilerin daha
önce konuyla ilgili diğer metin ve etkinlikler ile bilgilendirilmesinden ve “sunum
yapar” ifadesinin etkinliğin temelini oluşturmasından dolayı (SA.B1.12) kodlu sözlü
anlatım kazanıma da uygun olduğu görüşü ağırlık kazanmaktadır.
Aynı etkinlik karşılıklı konuşma becerisinin de “Bilinen kişisel konulara ilişkin
bir konuşmayı başlatır. (KK.B1.01)”, “Bir konuşmaya uygun biçimde katılır.
(KK.B1.02)”, “Davranışlarının sebeplerini açıklar. (KK.B1.03)”, “Kişisel bakış açısını
ve görüşünü dile getirir. (KK.B1.04)”, “Karşısındakinin sözünü tekrarlar. (KK.B1.05)”,
“Tekrarı istendiğinde söylediklerini ayrıntılandırarak açıklar. (KK.B1.08)”, “Resmi
konuşma dili ile günlük konuşma dilini ayırt eder. (KK.B1.11)”, “Soru sorar, sorulara
cevap verir. (KK.B1.14)” ve “Duygularını karşısındakilerle paylaşır. (KK.B1.17)”
kazanımlarına uygun olduğu görülmektedir.

Şekil 56 ve 57. Hayal kırıklığını ifade etme etkinlikleri (B1.1 Menschen Deutsch als
Fremdsprache Kursbuch, s. 57 ve 58)
Şekil 56 ve 57’de Hayal kırıklığını ifade etme -Enttäuschung Ausdrückenadıyla başlıklandırılabilecek etkinlikler bulunmaktadır. Bu etkinlikler ünitede aynı
konu altında yer aldığından birlikte değerlendirilecektir.
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Görsellerden ilki, öğretici tarafından derste dinletilen ve radyo programı
kesitlerinden oluşan bir dinleme etkinliği sonrasında sorulan bir sorudur. Dinleme
metninde, radyo programına bağlanan kişiler; en yakın arkadaşlarının düğününe
yetişmeye çalışırken kıyafetlerinin mahvolduğu, tutmak istedikleri evin başkası
tarafından daha önce tutulduğu gibi farklı hayal kırıklıklarını anlatmaktadırlar.
Soruda ise öğrencilere benzer hayal kırıklığı deneyimleri yaşayıp yaşamadıkları
sorulmaktadır.
Şekil 57’deki etkinliğin ilk kısmında ise öğrencilerden kendilerine ait bir hayal
kırıklığını anlatmaları veya böyle bir öykü üreterek sözlü olarak anlatmaları
istenmektedir. Bunu yaparken öykülerini; ne olduğu, farklı ne yapmaları gerektiği ve
yaşanan bu olayın olumlu bir getirisi olup olmadığı yönlerine de değinerek
anlatmaları beklenmektedir.
Etkinliğin ikinci kısmında, üç kişilik gruplar hâlinde bir kişinin radyo
programcısı olacağı ve diğer iki kişinin telefonla bağlanıp öykülerini anlatacakları bir
radyo programını canlandırmaları istenmektedir.
Bu etkinlikler bir bütün olarak değerlendirildiğinde “Kendisi, çevresi ve ailesi
hakkında ayrıntılı bilgi verir. (SA.B1.01)”, “Öyküleyici anlatımlar yapar. (SA.B1.02)”,
“Hazırlıksız konuşmalar yapar. (SA.B1.05)”, “Başından geçen olayları, deneyimlerini
anlatır. (SA.B1.07)”, “Vurgu ve tonlamalara dikkat eder. (SA.B1.15)” ve “Sözcükleri
doğru telaffuz eder. (SA.B1.16)” ifadeli sözlü anlatımları kapsayan çalışmalar
oldukları görülmektedir. Şekil 56 ve 57’de sunulan etkinlikler, karşılıklı konuşma
kazanımlarından ise “Film, kitap ve müzik vb. konularda sohbet eder. (KK.B1.06)”,
“Yol, adres tarifi yapabilir. (KK.B1.13)”, “Sözlü şikâyette bulunur. (KK.B1.15)”,
“Telefonla alınan hizmetlere yönelik konuşmalar yapar. (KK.B1.16)” ve “Kutlama,
tebrik konuşmaları yapar. (KK.B1.20)” ifadeli kazanımların dışında kalan tüm
kazanımlara hitap etmektedir.
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Şekil 58. Mutluluk anları etkinliği (B1.1 Menschen Deutsch als Fremdsprache
Kursbuch, s. 67)
Mutluluk anları –Glücksmomente- etkinliğinde öğrencilere mutluluktan
havalara uçtukları durumlar sorulmaktadır. Kitapta verilen örnek cümlede tatilin ilk
gününde sevinçten havalara uçulduğu söylenmektedir.
Öğrencilerin bu soruya yanıt verebilmeleri, sözlü anlatımın “Kendisi, çevresi
ve ailesi hakkında ayrıntılı bilgi verir. (SA.B1.01)” ifadeli kazanımı ile karşılıklı
konuşmanın “Davranışlarının sebeplerini açıklar. (KK.B1.03)” ve “Duygularını
karşısındakilerle paylaşır. (KK.B1.17)” biçiminde tanımlanmış kazanımlarını
edindiklerini göstermektedir.
Menschen B1.2 Ders Kitabı

Şekil 59. Yanlış anlama etkinliği (B1.2 Menschen Deutsch als Fremdsprache
Kursbuch, s. 9)
Şekil 59’da yer alan Yanlış anlama – Missverständnis- etkinliği kitabın
içindekiler bölümünde “dinleme/konuşma” olarak adlandırılmaktadır. Dinleme
metninde, bir restoranda avukat ve avokado kelimelerinin karışmasından doğan
komik bir konuşma dinletilmektedir. Bu bölümün ardından öğrencilere başlarına
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benzer bir yanlış anlaşılma durumu gelip gelmediği sorulmakta ve benzer durumlar
yaşadılar veya benzer durumlara şahit oldularsa anlatmaları beklenmektedir.
Etkinliğin sözlü anlatım kazanımlarından “Kendisi, çevresi ve ailesi hakkında
ayrıntılı bilgi verir. (SA.B1.01)”, “Öyküleyici anlatımlar yapar. (SA.B1.02)”, “Başından
geçen olayları, deneyimlerini anlatır. (SA.B1.07)” ve “Bir kişi hakkında konuşur.
(SA.B1.09)” ifadelerini kapsadığı söylenebilir. Karşılıklı konuşma becerisinin
kazanımlarından

ise

“Davranışlarının

sebeplerini

açıklar.

(KK.B1.03)”

ve

“Duygularını karşısındakilerle paylaşır. (KK.B1.17)” kazanımları bu etkinlikle
ulaşılabilecek kazanımlardır.

Şekil 60. Tavsiye verme etkinliği (B1.2 Menschen Deutsch als Fremdsprache
Kursbuch, s. 15)
Tavsiye verme –Etwas Empfehlen- etkinliği, bir partnerle çalışmayı
gerektirmektedir. Etkinlikte önce, öğrencilerden partnerlerinin nelerle ilgilendikleri
ilgili tahminlerde bulunmaları ve partnerlerine bununla ilgili bir kurs önermeleri
istenmektedir. Daha sonra, ilgi alanlarına dair tahminde bulunulan ve tavsiye alan
öğrenciler, partnerlerinin yorum ve tahminlerinin ne denli olduğunu söylemekte ve
tavsiye edilen kursla ilgili düşüncelerini açıklamaktadırlar.
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Bu etkinlik öğrencilerin bağımsız konuşma becerisine yaptığı katkılar
bakımından değerlendirildiğinde “Kendisi, çevresi ve ailesi hakkında ayrıntılı bilgi
verir. (SA.B1.01)”, “Hobileri hakkında konuşur. (SA.B1.03)”, “Hazırlıksız konuşmalar
yapar. (SA.B1.05)”, “Başından geçen olayları, deneyimlerini anlatır. (SA.B1.07)” ve
“Bir kişi hakkında konuşur. (SA.B1.09)” kazanımlarına yöneliktir. Bunun yanı sıra
partnerinin tahminleri ve önerilerine cevap veren öğrenci kendi ilgi ve uzmanlık
alanına dair yorumlar yaptığı için “Kendi ilgi ve uzmanlık alanlarına yönelik sunum
yapar. (SA.B1.12)” kazanımına ilişkin de çıkarım yapmak mümkündür.
Karşılıklı konuşma becerisine katkıları bakımından ele alındığında ise “Yol,
adres tarifi yapabilir. (KK.B1.13)”, “Sözlü şikâyette bulunur. (KK.B1.15)”, “Telefonla
alınan hizmetlere yönelik konuşmalar yapar. (KK.B1.16)”, “Kutlama, tebrik
konuşmaları yapar. (KK.B1.20)”, “Üzüntü verici durumlara yönelik konuşmalar
yapar. (KK.B1.21)” biçiminde tanımlanmış kazanımlar hariç bütün kazanımlara
uygun geliştirilmiş bir etkinlik olduğu söylenebilir.

Şekil 61. İş görüşmesi etkinliği (B1.2 Menschen Deutsch als Fremdsprache
Kursbuch, s. 21)
İş görüşmesi -Vorstellungsgespräch- etkinliği bir rol yapma etkinliği olup iki
öğrencinin bir işe alım görüşmesini canlandırmasına dayanmaktadır. Görüşme
canlandırıldıktan sonra öğrencilerden, işveren ve mülakata alınan kişi rollerinin
değiştirilerek tekrar bir canlandırma yapmaları beklenmektedir.
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Etkinlik bir rol yapma etkinliği olması bakımından pek çok kazanıma hitap
etmektedir. “Kendisi, çevresi ve ailesi hakkında ayrıntılı bilgi verir. (SA.B1.01)”,
“Öyküleyici anlatımlar yapar. (SA.B1.02)”, “Hobileri hakkında konuşur. (SA.B1.03)”,
“Gelecek hayallerini, planlarını anlatır. (SA.B1.04)”, “Başından geçen olayları,
deneyimlerini anlatır. (SA.B1.07)”, “Kendi ilgi ve uzmanlık alanlarına yönelik sunum
yapar. (SA.B1.12)”, “Konuşmalarında beden dilini kullanır. (SA.B1.14)”, “Vurgu ve
tonlamalara dikkat eder. (SA.B1.15)” ve “Sözcükleri doğru telaffuz eder. (SA.B1.16)”
şeklinde tanımlanan sözlü anlatım kazanımlarını taşıyan bir etkinliktir.
Aynı etkinliğe karşılıklı konuşma becerisi açısından bakıldığında, B1
seviyesinde kazandırılması planlanan

pek çok kazanıma katkı sağladığı

görülmektedir. Çalışma; “Bilinen kişisel konulara ilişkin bir konuşmayı başlatır.
(KK.B1.01)”, “Bir konuşmaya uygun biçimde katılır. (KK.B1.02)”, “Davranışlarının
sebeplerini açıklar. (KK.B1.03)”, “Kişisel bakış açısını ve görüşünü dile getirir.
(KK.B1.04)”, “Karşısındakinin sözünü tekrarlar. (KK.B1.05)”, “Tekrarı istendiğinde
söylediklerini ayrıntılandırarak açıklar. (KK.B1.08)”, “Anladığını göstermek için
söylenenlerin bir kısmını tekrar ederek konuşmaya katılır. (KK.B1.09)”, “Resmi
konuşma dili ile günlük konuşma dilini ayırt eder. (KK.B1.11)”, “Bir konuda bilgi,
açıklama ister. (KK.B1.12)” ve “Soru sorar, sorulara cevap verir. (KK.B1.14)” ifadeli
kazanımların yanında; canlandırmanın sonunda işveren rolündeki öğrenci, iş
başvurusu yapan öğrenciyi işe almaya karar verirse “Kutlama, tebrik konuşmaları
yapar. (KK.B1.20)” ifadeli konuşma kazanımına da ulaşmanın olanaklı olduğu
kapsamlı bir sınıf içi çalışmasıdır.

Şekil 62. Gençlik ve anılar etkinliği (B1.2 Menschen Deutsch als Fremdsprache
Kursbuch, s. 27)
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Gençlik ve anılar -Jugend und Erinnerungen- etkinliğinden önce öğrencilere
bir dinleme parçası dinletilmektedir. Dinleme metni birbirini tanımayan iki kişinin yol
arkadaşlığı ile ilgilidir. Bu etkinliğin ardından konuşma etkinliğinde, öğrencilere ilginç
bir yol arkadaşlığı yapıp yapmadıkları sorulmaktadır ve yaptılarsa bu anıyı
paylaşmaları beklenmektedir.
Bu soruya yanıt veren öğrencilerin sözlü anlatım becerisi kazanımlarından
“Öyküleyici anlatımlar yapar. (SA.B1.02)”, “Başından geçen olayları, deneyimlerini
anlatır. (SA.B1.07)” ve “Bir kişi hakkında konuşur. (SA.B1.09)” ifadeli kazanımlar ile
karşılıklı

konuşma

becerisinin

ise

“Duygularını

karşısındakilerle

paylaşır.

(KK.B1.17)” ifadeli kazanımını edindiği söylenebilir.

Şekil 63. Bir hayat hikâyesini anlatmak etkinliği (B1.2 Menschen Deutsch als
Fremdsprache Kursbuch, s. 33)
Bir hayat hikâyesini anlatmak -Eine Lebensgeschihte Nacherzählen- etkinliği
iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde öğrencilere kitapta hayatı anlatılan Alman
ressam Gabriele Münter’in hayatı hakkında ne düşündükleri sorulmaktadır. İkinci
bölümde ise öğrencilere, en çok etkilendikleri sanatçının kim olduğu sorulmaktadır
ve bu sanatçıdan neden etkilendiklerini anlatmaları istenmektedir.
Bu etkinlik ile öğrenciler sözlü anlatım becerisinin “Bir öykü, film ya da kitabın
konusu hakkında konuşur. (SA.B1.08)”, “Bir kişi hakkında konuşur. (SA.B1.09)” ve
“Bir metni sözlü olarak özetler. (SA.B1.13)” kazanımlarının ve karşılıklı konuşma
89

becerisinin “Kişisel bakış açısını ve görüşünü dile getirir. (KK.B1.04)” ile
“Duygularını karşısındakilerle paylaşır. (KK.B1.17)” kazanımlarının gereği olan
konuşma özelliklerini sergilemektedirler.

Şekil 64. Bunu desteklemiyorum etkinliği (B1.2 Menschen Deutsch als
Fremdsprache Kursbuch, s. 40)
Şekil 64’teki bunu desteklemiyorum -Davon Halte Ich Nicht Viel- tartışma
etkinliğinde öğrenciler küçük gruplar hâlinde tartışmalar yapmaktadırlar. Öğrencilere
bu tartışma için, görseldeki sayfanın üst bölümünde çocukların ilk üç sene evde
ebeveyni ya da akrabaları tarafından bakılmalarının gerektiği, otoyollarda arabaların
en fazla 120 km hızla gitmesi gerektiği, şehir merkezinde araba trafiğinin
yasaklanması

gerektiği

gibi

düşünceler

sunulmaktadır.

Öğrencilerden

bu

konulardaki düşüncelerini grup içinde tartışmaları beklenmektedir.
Bu tartışma etkinliğini başarıyla gerçekleştiren öğrencilerin sözlü anlatım
becerisinin “Hazırlıksız konuşmalar yapar. (SA.B1.05)”, “Güncel olaylar hakkında
konuşur. (SA.B1.06)”, “Başından geçen olayları, deneyimlerini anlatır. (SA.B1.07)”
ve “Bir yer/mekân hakkında konuşur. (SA.B1.10)” kazanımları ile karşılıklı konuşma
becerisinin “Bir konuşmaya uygun biçimde katılır. (KK.B1.02)”, “Davranışlarının
sebeplerini açıklar. (KK.B1.03)”, “Kişisel bakış açısını ve görüşünü dile getirir.
(KK.B1.04)”, “Bir tartışmada düşüncelerini dile getirir. (KK.B1.07)”, “Tekrarı
istendiğinde söylediklerini ayrıntılandırarak açıklar. (KK.B1.08)”, “Bir görüşe katılıp
katılmadığını ifade eder. (KK.B1.10)”, “Soru sorar, sorulara cevap verir. (KK.B1.14)”,
“Duygularını karşısındakilerle paylaşır. (KK.B1.17)” ve “Kendisine yansıtılan
duygulara uygun karşılıklar verir. (KK.B1.18)” ifadeli kazanımlarını kazandığı
söylenebilmektedir.
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Şekil 65. Bir tatil bölgesinin tanıtımı etkinliği (B1.2 Menschen Deutsch als
Fremdsprache Kursbuch, s. 88)
Şekil 65’te dikkate sunulan, bir tatil bölgesinin tanıtımı -Präsentation Einer
Urlaubsregion- etkinliği bir sunum ve tartışma etkinliğidir. Etkinliğin ilk bölümünde
öğrencilerden birinden bir tatil bölgesi seçmeleri ve sunmaları istenirken sınıfın
kalanından ikişer kişilik ekipler olarak sunum hakkında iki yorum yapmaları ve iki
soru sormaları beklenmektedir. Etkinliğin yapılandırmasına göre, sunumunu bitiren
öğrenci yorum ve soruları alarak bunlara yanıt vermelidir.
Etkinlik öğrencilerin sözlü anlatım becerisinin “Bir yer/mekân hakkında
konuşur. (SA.B1.10)”, “Kendi ilgi ve uzmanlık alanlarına yönelik sunum yapar.
(SA.B1.12)”, “Konuşmalarında beden dilini kullanır. (SA.B1.14)”, “Vurgu ve
tonlamalara dikkat eder. (SA.B1.15)”, “Sözcükleri doğru telaffuz eder. (SA.B1.16)”
kazanımlarını desteklerken karşılıklı konuşma kazanımlarının da “Bir konuşmaya
uygun biçimde katılır. (KK.B1.02)”, “Kişisel bakış açısını ve görüşünü dile getirir.
(KK.B1.04)”, “Bir tartışmada düşüncelerini dile getirir. (KK.B1.07)”, “Tekrarı
istendiğinde söylediklerini ayrıntılandırarak açıklar. (KK.B1.08)”, “Anladığını
göstermek için söylenenlerin bir kısmını tekrar ederek konuşmaya katılır.
(KK.B1.09)”, “Bir görüşe katılıp katılmadığını ifade eder. (KK.B1.10)”, “Resmi
konuşma dili ile günlük konuşma dilini ayırt eder. (KK.B1.11)”, “Bir konuda bilgi,
açıklama ister. (KK.B1.12)”, “Soru sorar, sorulara cevap verir. (KK.B1.14)” ve “Bir
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görüşe

katılıp

katılmadığını

belirtir.

(KK.B1.19)”

gibi

birçok

kazanımını

desteklemektedir.

Şekil 66. Kuralları tartışma etkinliği (B1.2 Menschen Deutsch als Fremdsprache
Kursbuch, s. 51)
Kuralları tartışma -Regeln Diskutieren- etkinliği ders kitabın 50. sayfasında
bulunan ve on kulübe kuralını okuma metnine dayanmaktadır. Öğrencilerden
gruplar oluşturarak bu kuralları tartışmaları istenmektedir. Etkinlik kitapta sıklıkla yer
alan tartışma etkinliklerinden olup özellikle karşılıklı konuşma bağlamında çok
sayıda kazanıma hitap etmektedir.
Karşılıklı konuşma kazanımlarından “Bir konuşmaya uygun biçimde katılır.
(KK.B1.02)”, “Davranışlarının sebeplerini açıklar. (KK.B1.03)”, “Kişisel bakış açısını
ve görüşünü dile getirir. (KK.B1.04)”, “Bir tartışmada düşüncelerini dile getirir.
(KK.B1.07)”, “Bir görüşe katılıp katılmadığını ifade eder. (KK.B1.10)”, “Soru sorar,
sorulara

cevap

verir.

(KK.B1.14)”,

“Duygularını

karşısındakilerle

paylaşır.

(KK.B1.17)”, “Kendisine yansıtılan duygulara uygun karşılıklar verir. (KK.B1.18)” ve
“Bir görüşe katılıp katılmadığını belirtir. (KK.B1.19)” ifadelerine doğrudan karşılık
bulunan etkinlik; sözlü anlatımı da “Hazırlıksız konuşmalar yapar. (SA.B1.05)” ve
“Bir yer/mekân hakkında konuşur. (SA.B1.10)” kazanımları ile desteklemektedir.
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Şekil 67. Bir şeyi övme etkinliği (B1.2 Menschen Deutsch als Fremdsprache
Kursbuch, s. 55)
Bir şeyi övme -Etwas Anpreisen- etkinliğinde öğrencilerden, kitapta bu
etkinlikten önce anlatılan yerlerden hangisini ve neden ziyaret etmek isteyecekleri
sorusuna yanıt vermeleri beklenmektedir.
Bu etkinlik sözlü anlatımın kazanımlarından “Kendisi, çevresi ve ailesi
hakkında ayrıntılı bilgi verir. (SA.B1.01)”, “Öyküleyici anlatımlar yapar. (SA.B1.02)”,
“Hobileri hakkında konuşur. (SA.B1.03)”, “Bir yer/mekân hakkında konuşur.
(SA.B1.10)” ve “Bir metni sözlü olarak özetler. (SA.B1.13)” ifadeleriyle karşılıklı
konuşma kazanımlarından “Davranışlarının sebeplerini açıklar. (KK.B1.03)”, “Kişisel
bakış açısını ve görüşünü dile getirir. (KK.B1.04)” ve “Duygularını karşısındakilerle
paylaşır. (KK.B1.17)” ifadelerini destekleyen bir çalışmadır.

Şekil 68. Tarihî olaylar etkinliği (B1.2 Menschen Deutsch als Fremdsprache
Kursbuch, s. 65)
Tarihî olaylar -Geschichtliche Ereignisse- etkinliğinde öğrencilere hangi tarihî
olaya tanıklık etmek isteyecekleri sorulmaktadır.
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Öğrenciler

soruya

verdikleri

yanıtlarla;

karşılıklı

konuşma

becerisi

kazanımlarından “Davranışlarının sebeplerini açıklar. (KK.B1.03)”, “Kişisel bakış
açısını ve görüşünü dile getirir. (KK.B1.04)” ve “Duygularını karşısındakilerle
paylaşır. (KK.B1.17)” ifadeli olanlara ve sözlü anlatım becerilerinden de “Öyküleyici
anlatımlar yapar. (SA.B1.02)” ve “Bir yer/mekân hakkında konuşur. (SA.B1.10)”
ifadeli kazanımlara uygun davranış sergilemiş olmaktadırlar.

Şekil 69. Onay / red ifadeleri etkinliği (B1.2 Menschen Deutsch als Fremdsprache
Kursbuch, s. 69)
Onay / red ifadeleri -Zustimmung/Ablehnung Ausdrücken- etkinliğinde
öğrencilerden gruplar halinde tartışmaları beklenmektedir. Öğrencilere tartışma
konusu olarak onlar için özellikle önemli olan alışkanlıkları sorulmaktadır. Kitapta,
görüşü onaylamak veya reddetmek için kullanılan yapıların yer aldığı örneklerle
öğrencilerin konuşmaları yarı güdümlü hâle getirilmektedir.
Öğrencilerin bu etkinlikle sözlü anlatım kazanımlarından “Kendisi, çevresi ve
ailesi hakkında ayrıntılı bilgi verir. (SA.B1.01)” ve “Hobileri hakkında konuşur.
(SA.B1.03)” ifadelerine ulaşabilmektedirler. Özellikle karşılıklı konuşma becerisini
geliştirmeyi amaçlayan bu tartışma etkinliği ile karşılıklı konuşma kazanımlarının ise
“Resmi konuşma dili ile günlük konuşma dilini ayırt eder. (KK.B1.11)”, “Bir konuda
bilgi, açıklama ister. (KK.B1.12)”, “Yol, adres tarifi yapabilir. (KK.B1.13)”, “Sözlü
şikâyette bulunur. (KK.B1.15)”, “Telefonla alınan hizmetlere yönelik konuşmalar
yapar. (KK.B1.16)”, “Kutlama, tebrik konuşmaları yapar. (KK.B1.20)”, “Üzüntü verici
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durumlara

yönelik

konuşmalar

yapar.

(KK.B1.21)”

ifadeleri

hariç

bütün

kazanımlarına ulaşmak mümkündür.

Şekil 70. Kanaatini ifade etme etkinliği (B1.2 Menschen Deutsch als Fremdsprache
Kursbuch, s. 75)
Kanaatini ifade etme –Überzeugung Ausdrücken- etkinliğinde öğrencilerden
bundan 50 yıl sonra hayatın nasıl olacağı ile ilgili tahminleri ile ilgili bir sunum
yapmaları

istenmektedir.

Sunum

yapan

öğrencinin

dışında

kalan

bütün

öğrencilerdense bu yorum yapmaları ve kendi tahminlerinin doğru çıkacağını
savunmaları beklenmektedir.
Sunum ve tartışma içeren bu etkinlikte sözlü anlatım kazanımlarından
“Öyküleyici anlatımlar yapar. (SA.B1.02)” ve “Gelecek hayallerini, planlarını anlatır.
(SA.B1.04)” biçiminde tanımlanmış kazanımlara ulaşılmaktadır. Karşılıklı konuşma
kazanımlarından ise “Bir konuşmaya uygun biçimde katılır. (KK.B1.02)”,
“Davranışlarının sebeplerini açıklar. (KK.B1.03)”, “Kişisel bakış açısını ve görüşünü
dile getirir. (KK.B1.04)”, “Bir tartışmada düşüncelerini dile getirir. (KK.B1.07)”, “Bir
görüşe katılıp katılmadığını ifade eder. (KK.B1.10)”, “Duygularını karşısındakilerle
paylaşır. (KK.B1.17)”, “Kendisine yansıtılan duygulara uygun karşılıklar verir.
(KK.B1.18)” ve “Bir görüşe katılıp katılmadığını belirtir. (KK.B1.19)” ifadelerine bu
etkinlik ile ulaşılabileceği görülmektedir.
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Yedi İklim Türkçe Konuşma Etkinlikleri ve Kazanım İlişkilerine Dair Bulgular
Bu bölümde Yedi İklim Türkçe Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Öğretim Seti
Ders Kitabı’nın B1 seviyesi için hazırlanan kitabı incelenecektir. Kitap 8 üniteden
oluşmaktadır her ünitenin içinde ünitenin ana başlığı altında değerlendirilebilecek 3
alt başlık bulunmaktadır. Örneğin, kitapta ilk ünite olarak öğrenciye sunulan
“Haberin Var mı? ünitesinin “Fısıltı Haberleri”, “Son Dakika” ve “Sosyal Medya
başlıklı üç alt bölümü bulunmaktadır.
Kitabın her ünitesinde ve bütün ünitelerin tüm alt bölümlerinde konuşma
etkinliklerine yer verilmiştir. Kitabın içindekiler bölümüne göre, her ünitede 3 farklı
konuşma etkinliği yer almaktadır. Bunun yanı sıra her ünitenin başında, öğrencileri
derse güdülemek ve hazır bulunuşluklarına katkı sağlamak için, öğrencilere üniteyle
ilgili sorular yöneltilmektedir. İçindekiler bölümünde konuşma etkinlikleri olarak
nitelendirilmeyen bu bölümlerden biri işbu çalışmada -Menschen öğretim seti için
yapıldığı gibi- örnek olarak, konuşma kazanımlarına katkı sağlayacak yönleri ile
değerlendirilmiştir.
Kitapta, her bir ünite alt bölümü için “Kelime Dünyası” adı verilen ve üniteyle
ilgili bazı kelimelerin öğrencilere sunulduğu kısımlar mevcuttur. Bu bölümlerin de
dört temel beceriden daha çok yazma ve konuşma becerisine katkı sağlayacak soru
ve etkinlikleri bulunmaktadır. Kitabın bu bölümlerinden de konuşma becerisi yeterlik
ve kazanımları ile ilişkili olduğu görülen üç örnek araştırmanın kapsamına dâhil
edilerek incelenmiştir.
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Şekil 71. Dedikodu etkinliği (Yedi İklim Türkçe, B1 Ders Kitabı s. 15)
Dedikodu etkinliği, kitapta öğrencilere dedikodunun tanımının verildiği kısa
bir bilgi metninden sonra öğrencilere sorulan sorulardan oluşmaktadır. Öğrencilere
dedikodu yapıp yapmadıkları, yanlarında bir arkadaşları hakkında dedikodu yapılsa
tepkilerinin ne olacağı gibi görselde de görülebilecek sorular yöneltilen
öğrencilerden bu sorulara yanıt vermeleri beklenmektedir.
Etkinlik sözlü anlatım becerisinin B1 düzeyi kazanımlarından “Kendisi,
çevresi ve ailesi hakkında ayrıntılı bilgi verir. (SA.B1.01)”, “Öyküleyici anlatımlar
yapar. (SA.B1.02)”, “Başından geçen olayları, deneyimlerini anlatır. (SA.B1.07)” ve
“Bir kişi hakkında konuşur. (SA.B1.09)” ifadeli olanlara uygun bir çalışmadır.
Karşılıklı konuşma becerisinin ise “Davranışlarının sebeplerini açıklar. (KK.B1.03)”,
“Kişisel bakış açısını ve görüşünü dile getirir. (KK.B1.04)” ve “Duygularını
karşısındakilerle

paylaşır.

(KK.B1.17)”

ifadeli

kazanımlarına

uygun

olarak

hazırlanmıştır.
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Şekil 72. Eskiden, çok eskiden etkinliği (Yedi İklim Türkçe, B1 Ders Kitabı s. 19)
Etkinlik “Eskiden, çok eskiden” adlı okuma metninin ardından öğrencilere
sunulan bir karşılaştırma etkinliğidir. Yarı güdümlü denebilecek konuşma
etkinliğinde eskiden, bir şey insan hayatında henüz yokken ne yapıldığı üzerine bir
konuşma çalışması gerçekleştirilmektedir.
Etkinliğin, sözlü anlatımın “Öyküleyici anlatımlar yapar. (SA.B1.02)” ifadeli
kazanımı ile karşılıklı konuşmanın “Kişisel bakış açısını ve görüşünü dile getirir.
(KK.B1.04)”,

“Duygularını

karşısındakilerle

paylaşır.

(KK.B1.17)”

ifadeli

kazanımlarına yönelik olduğu değerlendirilmektedir.

Şekil 73. İnternette etkinliği (Yedi İklim Türkçe, B1 Ders Kitabı s. 22)
Şekil 73’te dikkate sunulan etkinlik kitabın içindekiler bölümünde bir konuşma
etkinliği olarak tanımlanmamasına karşın konuşma ikonu ve konuşalım başlığı
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barındıran ve bazı konuşma kazanımlarına katkı sağlayan bir etkinlik olarak
çalışmanın konusuna dâhil edilmesi uygun görülmüştür.
Öğrencilere interneti en çok hangi amaçla kullandıklarının sorulduğu etkinlik,
sözlü anlatım kazanımlarından “Kendisi, çevresi ve ailesi hakkında ayrıntılı bilgi
verir. (SA.B1.01)”, “Hobileri hakkında konuşur. (SA.B1.03)”, “Güncel olaylar
hakkında konuşur. (SA.B1.06)” ile “Başından geçen olayları, deneyimlerini anlatır.
(SA.B1.07)” ve karşılıklı konuşma kazanımlarından “Davranışlarının sebeplerini
açıklar. (KK.B1.03)” ile “Kişisel bakış açısını ve görüşünü dile getirir. (KK.B1.04)”
ifadeli olanlarla ilgili bir etkinliktir.

Şekil 74. Sosyal medya etkinliği (Yedi İklim Türkçe, B1 Ders Kitabı s. 23)
Şekil 74’te sorusu dikkate sunulan etkinlik, bir tartışma etkinliğidir. Etkinlik,
sınıfta bir okuma parçasından sonra uygulanmaktadır. Okuma metninde öğrenciler,
sosyal medyanın hayatı paylaşmak olduğu görüşündeki bir kişi ile sosyal medyanın
insanı hayattan koparmak olduğunu düşünen bir kişinin görüşlerini okurlar.
Ardından sınıfta bu farklı görüşlere katılan kişiler arasında bir tartışma ortamı
oluşturularak öğrencilerin konuşması sağlanmaktadır.
Etkinlik iyi yürütülen tartışma etkinliklerinin tümünde olacağı gibi başta
karşılıklı konuşma kazanımları olmak üzere pek çok konuşma becerisi kazanımına
hitap etmektedir. Sosyal Medya etkinliği, öğrencilerin sözlü anlatım becerisi
kazanımlarından “Kendisi, çevresi ve ailesi hakkında ayrıntılı bilgi verir. (SA.B1.01)”,
“Öyküleyici anlatımlar yapar. (SA.B1.02)”, “Hobileri hakkında konuşur. (SA.B1.03)”,
“Güncel olaylar hakkında konuşur. (SA.B1.06)”, “Başından geçen olayları,
deneyimlerini anlatır. (SA.B1.07)” ifadeli olanlara ve karşılıklı anlatma becerisi
kazanımlarından

da

“Bir

konuşmaya

uygun

biçimde

katılır.

(KK.B1.02)”,

“Davranışlarının sebeplerini açıklar. (KK.B1.03)”, “Kişisel bakış açısını ve görüşünü
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dile getirir. (KK.B1.04)”, “Bir tartışmada düşüncelerini dile getirir. (KK.B1.07)”,
“Tekrarı istendiğinde söylediklerini ayrıntılandırarak açıklar. (KK.B1.08)”, “Anladığını
göstermek için söylenenlerin bir kısmını tekrar ederek konuşmaya katılır.
(KK.B1.09)”, “Bir görüşe katılıp katılmadığını ifade eder. (KK.B1.10)”, “Soru sorar,
sorulara

cevap

verir.

(KK.B1.14)”,

“Duygularını

karşısındakilerle

paylaşır.

(KK.B1.17)”, “Kendisine yansıtılan duygulara uygun karşılıklar verir. (KK.B1.18)” ile
“Bir görüşe katılıp katılmadığını belirtir. (KK.B1.19)” ifadeli olanlara katkı
sağlamaktadır.

Şekil 75. Sanatlarımız etkinliği (Yedi İklim Türkçe, B1 Ders Kitabı s. 32)
İkinci ünitenin içinde yer alan etkinlik, hat sanatının anlatıldığı bir okuma
metninin ardından öğrencilere sunulmaktadır. Öğrenciler, hat sanatıyla yazılmış bir
eser görüp görmediklerini ve bu sanatla ilgilenmek isteyip istemediklerini nedenleri
ile birlikte bu konuşma çalışması kapsamında açıklamaktadırlar.
Sözlü anlatım becerisinin “Kendisi, çevresi ve ailesi hakkında ayrıntılı bilgi
verir. (SA.B1.01)”, “Hobileri hakkında konuşur. (SA.B1.03)”, “Başından geçen
olayları, deneyimlerini anlatır. (SA.B1.07)”, “Bir yer/mekân hakkında konuşur.
(SA.B1.10)” şeklinde tanımlanmış kazanımlarına uyan etkinlik karşılıklı konuşma
becerisinin “Davranışlarının sebeplerini açıklar. (KK.B1.03)”, “Kişisel bakış açısını
ve görüşünü dile getirir. (KK.B1.04)” ve “Duygularını karşısındakilerle paylaşır.
(KK.B1.17)” ifadeli kazanımlarına da uygun niteliktedir.
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Şekil 76. Metin Hoca’nın ders notları etkinliği (Yedi İklim Türkçe, B1 Ders Kitabı s.
38)
Metin Hoca’nın ders notları konuşma etkinliği, bir iş görüşmesinden önce, iş
görüşmesi sırasında ve sonrasında neler yapılması gerektiğine dair bilgilerin yer
aldığı bir okuma metninden sonra uygulanmaktadır. Etkinlikte, öğrencilerden,
okuma parçasında geçen Metin Hoca’nın ders notlarının kitapta sunulan karakterler
için yol gösterici olup olmayacağına, hangi yönlerden yol gösterebileceğine veya
gösteremeyeceğine ilişkin fikirlerini sunmaları istenmektedir.
Şekil 76’da gösterilen etkinlik sözlü anlatım becerisinin, “Güncel olaylar
hakkında konuşur. (SA.B1.06)”, “Bir kişi hakkında konuşur. (SA.B1.09)” ve “Bir
metni sözlü olarak özetler. (SA.B1.13)” kazanımlarıyla ilişkilendirilebilmektedir.
Karşılıklı konuşma becerisinin ise “Bilinen kişisel konulara ilişkin bir konuşmayı
başlatır. (KK.B1.01)”, “Bir konuşmaya uygun biçimde katılır. (KK.B1.02)”,
“Davranışlarının sebeplerini açıklar. (KK.B1.03)”, “Kişisel bakış açısını ve görüşünü
dile getirir. (KK.B1.04)”, “Bir tartışmada düşüncelerini dile getirir. (KK.B1.07)”, “Bir
görüşe katılıp katılmadığını ifade eder. (KK.B1.10)”, “Duygularını karşısındakilerle
paylaşır. (KK.B1.17)” ve “Bir görüşe katılıp katılmadığını belirtir. (KK.B1.19)”
kazanımlarına bu etkinlik sınıfta uygulanarak ulaşılabilmektedir.

Şekil 77. İş görüşmesi etkinliği (Yedi İklim Türkçe, B1 Ders Kitabı s. 40)
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Kitapta, her bir ünite alt bölümü için “Kelime Dünyası” adı verilen ve üniteyle
ilgili bazı kelimelerin öğrencilere sunulduğu kısımlar mevcuttur. Bu bölümlerin
konuşma becerisine katkı sağlayacağı öngörülen etkinlikleri olması dolayısıyla,
içindekiler bölümünde konuşma başlığı altında değerlendirilmemiş olmasına karşın
örnek teşkil etmesi bakımından Kelime Dünyası etkinliklerinden üçü araştırmanın
kapsamına dâhil edilmiştir. Bu örneklerden ilki olan İş Görüşmesi etkinliği bir rol
yapma etkinliğidir. İki öğrencinin bir işe alım görüşmesini canlandırmasıyla
gerçekleştirilmektedir.
Etkinlik bir rol yapma etkinliği olması bakımından pek çok kazanıma katkı
sağlamaktadır. Sözlü anlatıma ilişkin “Kendisi, çevresi ve ailesi hakkında ayrıntılı
bilgi verir. (SA.B1.01)”, “Öyküleyici anlatımlar yapar. (SA.B1.02)”, “Hobileri hakkında
konuşur. (SA.B1.03)”, “Gelecek hayallerini, planlarını anlatır. (SA.B1.04)”,
“Başından geçen olayları, deneyimlerini anlatır. (SA.B1.07)”, “Kendi ilgi ve uzmanlık
alanlarına yönelik sunum yapar. (SA.B1.12)”, “Konuşmalarında beden dilini kullanır.
(SA.B1.14)”, “Vurgu ve tonlamalara dikkat eder. (SA.B1.15)” ve “Sözcükleri doğru
telaffuz eder. (SA.B1.16)” biçiminde tanımlanan sözlü anlatım kazanımlarına
ulaşılmasına sağlayacak biçimde kurgulanmıştır.
Karşılıklı konuşma becerisi bağlamında incelendiğinde ise etkinliğin, “Bilinen
kişisel konulara ilişkin bir konuşmayı başlatır. (KK.B1.01)”, “Bir konuşmaya uygun
biçimde katılır. (KK.B1.02)”, “Davranışlarının sebeplerini açıklar. (KK.B1.03)”,
“Kişisel bakış açısını ve görüşünü dile getirir. (KK.B1.04)”, “Karşısındakinin sözünü
tekrarlar. (KK.B1.05)”, “Tekrarı istendiğinde söylediklerini ayrıntılandırarak açıklar.
(KK.B1.08)”, “Anladığını göstermek için söylenenlerin bir kısmını tekrar ederek
konuşmaya katılır. (KK.B1.09)”, “Resmi konuşma dili ile günlük konuşma dilini ayırt
eder. (KK.B1.11)”, “Bir konuda bilgi, açıklama ister. (KK.B1.12)”, “Soru sorar,
sorulara cevap verir. (KK.B1.14)” ve “Kutlama, tebrik konuşmaları yapar.
(KK.B1.20)” ifadeli konuşma kazanımlarına ulaşmaya olanak sağlayan bir çalışma
olduğu söylenebilmektedir.
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Şekil 78. Başrol etkinliği (Yedi İklim Türkçe, B1 Ders Kitabı s. 43)
Başrol adlı konuşma etkinliğinde öğrencilere şekil 78’de ilgiye sunulan
sinemaya ilişkin bir dizi soru yöneltilmekte ve öğrencilerden bu soruları yanıtlamaları
beklenmektedir.
Etkinlik

özellikle

sözlü

anlatım

becerisine

ait

pek

çok

kazanımı

desteklemektedir. Bu kazanımlar: “Kendisi, çevresi ve ailesi hakkında ayrıntılı bilgi
verir. (SA.B1.01)”, “Hobileri hakkında konuşur. (SA.B1.03)”, “Hazırlıksız konuşmalar
yapar. (SA.B1.05)”, “Güncel olaylar hakkında konuşur. (SA.B1.06)”, “Başından
geçen olayları, deneyimlerini anlatır. (SA.B1.07)”, “Bir öykü, film ya da kitabın
konusu hakkında konuşur. (SA.B1.08)”, “Bir kişi hakkında konuşur. (SA.B1.09)”
olarak sıralanabilir. Karşılıklı konuşma becerisi kazanımlarından ise “Bilinen kişisel
konulara ilişkin bir konuşmayı başlatır. (KK.B1.01)”, “Davranışlarının sebeplerini
açıklar. (KK.B1.03)”, “Kişisel bakış açısını ve görüşünü dile getirir. (KK.B1.04)” ile
“Duygularını karşısındakilerle paylaşır. (KK.B1.17)” kazanımları bu etkinlik ile
ulaşılabilecek kazanımlardır.
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Şekil 79. Üniversitem etkinliği (Yedi İklim Türkçe, B1 Ders Kitabı s. 56)
Eğitim ünitesinde yer alan etkinlikte öğrencilerden nasıl bir üniversitede
okumak istedikleri hakkında konuşmaları istenmektedir.
Sözlü anlatım becerisi kazanımlarından “Kendisi, çevresi ve ailesi hakkında
ayrıntılı bilgi verir. (SA.B1.01)”, “Öyküleyici anlatımlar yapar. (SA.B1.02)”, “Hobileri
hakkında konuşur. (SA.B1.03)”, “Gelecek hayallerini, planlarını anlatır. (SA.B1.04)”,
“Hazırlıksız konuşmalar yapar. (SA.B1.05)” ve “Bir yer/mekân hakkında konuşur.
(SA.B1.10)” kazanımlarını bünyesinde barındıran etkinlik karşılıklı konuşma becerisi
kazanımlarından da “Davranışlarının sebeplerini açıklar. (KK.B1.03)”, “Kişisel bakış
açısını ve görüşünü dile getirir. (KK.B1.04)” ve “Duygularını karşısındakilerle
paylaşır. (KK.B1.17)” ifadeli olanları kapsayan bir çalışmadır.

Şekil 80. Sen hangi dilleri biliyorsun? etkinliği (Yedi İklim Türkçe, B1 Ders Kitabı s.
56)
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Kitapta bir bölümü yukarıdaki şekil 80’de sunulan bazı fotoğraflar ve
fotoğraflardaki kişilerin elinde hangi dilleri bildiklerine dair bilgileri içeren bir görsel
bulunmaktadır. Bu görselden hareketle, öğrencilerin yorum yapmalarını ve kendi
durumlarını aktarmalarını sağlayacak biçimde tasarlanmış bir konuşma etkinliği olan
kitabın 56. sayfasındaki çalışmayla sözlü anlatım becerisinin “Kendisi, çevresi ve
ailesi hakkında ayrıntılı bilgi verir. (SA.B1.01)” ve “Bir kişi hakkında konuşur.
(SA.B1.09)” ifadeli kazanımlarına ve karşılıklı konuşma becerisinin “Kişisel bakış
açısını ve görüşünü dile getirir. (KK.B1.04)” ifadeli kazanımına ulaşılabilmektedir.

Şekil 81. Kitap kurdu etkinliği (Yedi İklim Türkçe, B1 Ders Kitabı s. 62)
Kitap kurdu etkinliği kitabın içindekiler bölümünde bir konuşma etkinliği olarak
nitelendirilmemiş olmasına karşın doğrudan konuşma becerisi kazanımlarına katkı
sağladığı için çalışmanın araştırma sahasına dahil edilmiş olan örneklerdendir.
Öğrencilere kitap okumanın onlarca gerekli olup olmadığı, hangi sıklıkta kitap
okudukları, ne tür kitap okudukları sorularının yöneltildiği etkinlik sınıfta bir tartışma
ortamı oluşturularak uygulandığında çok sayıda kazanıma yönelik sonuç
verebilecek bir çalışmadır.
Etkinlik sözlü anlatım becerisinin kazanımları olarak tanımlanan “Kendisi,
çevresi ve ailesi hakkında ayrıntılı bilgi verir. (SA.B1.01)”, “Bir konuşmaya uygun
biçimde katılır. (KK.B1.02)”, “Hobileri hakkında konuşur. (SA.B1.03)” ve “Bir öykü,
film ya da kitabın konusu hakkında konuşur. (SA.B1.08)” ifadelerine dönük bir
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uygulamadır. Ayrıca sınıfta oluşturulacak verimli bir tartışma ortamında karşılıklı
konuşma becerisinin “Bilinen kişisel konulara ilişkin bir konuşmayı başlatır.
(KK.B1.01)”, “Davranışlarının sebeplerini açıklar. (KK.B1.03)”, Kişisel bakış açısını
ve görüşünü dile getirir. (KK.B1.04)”, “Film, kitap ve müzik vb. konularda sohbet
eder. (KK.B1.06)”, “Bir tartışmada düşüncelerini dile getirir. (KK.B1.07)”, “Bir görüşe
katılıp katılmadığını ifade eder. (KK.B1.10)”, “Duygularını karşısındakilerle paylaşır.
(KK.B1.17)” ve “Kendisine yansıtılan duygulara uygun karşılıklar verir. (KK.B1.18)”
ifadeli kazanımlarına da katkı sağlayacağı anlaşılmaktadır.

Şekil 82. En değerli ödülüm etkinliği (Yedi İklim Türkçe, B1 Ders Kitabı s. 64)
En değerli ödülüm etkinliği bir öğrenciye sınıf öğretmeninin verdiği Kitap
Kurdu Belgesi ve bu belgeyi hayatındaki en değerli ödül olarak gören öğrencinin
ağzından yazılmış bir okuma parçası sonrasında uygulanmaktadır. Sınıftaki
öğrencilere daha önce buna benzer bir belge alıp almadıkları sorusu
yöneltilmektedir.
Etkinliğe öğrencilerin verdiği yanıtlar, konuşma becerisinin sözlü anlatım
yeterliklerine ilişkin “Kendisi, çevresi ve ailesi hakkında ayrıntılı bilgi verir.
(SA.B1.01)”, “Öyküleyici anlatımlar yapar. (SA.B1.02)”, “Başından geçen olayları,
deneyimlerini anlatır. (SA.B1.07)” ifadeli kazanımlarına uygun olacaktır.
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Şekil 83. Kişisel eğitim kursu etkinliği (Yedi İklim Türkçe, B1 Ders Kitabı s. 65)
Kişisel eğitim kursu etkinliği, Yedi İklim Türkçe kitabının içindekiler
bölümünde bir konuşma etkinliği olarak yer almamasına rağmen konuşma becerisi
kazanımlarına doğrudan etki edecek bir çalışma olduğu görülmektedir. Araştırmanın
kapsama alanı içine seçilerek değerlendirmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.
Konuşma etkinliğinde görselde bilgiye sunulduğu üzere, öğrencilere kişisel
eğitim kursları ile ilgili sorular yöneltilmektedir.
Öğrencilerin bu çalışmayla ortaya koyacakları özellikler, sözlü anlatım açısından
“Kendisi, çevresi ve ailesi hakkında ayrıntılı bilgi verir. (SA.B1.01)”, “Öyküleyici
anlatımlar yapar. (SA.B1.02)”, “Hobileri hakkında konuşur. (SA.B1.03)”, “Gelecek
hayallerini, planlarını anlatır. (SA.B1.04)”, “Başından geçen olayları, deneyimlerini
anlatır. (SA.B1.07)” ve “Bir yer/mekân hakkında konuşur. (SA.B1.10)” ifadeleriyle
örtüşmektedir. Karşılıklı konuşma becerisi açısından bir değerlendirme yapıldığında
aynı etkinliğin karşılıklı konuşma becerisinin de “Bilinen kişisel konulara ilişkin bir
konuşmayı başlatır. (KK.B1.01)”, “Davranışlarının sebeplerini açıklar. (KK.B1.03)”,
“Kişisel bakış açısını ve görüşünü dile getirir. (KK.B1.04)”, “Duygularını
karşısındakilerle

paylaşır.

(KK.B1.17)”

ifadeli

kazanımlar

ile

örtüştüğü

görülmektedir.
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Şekil 84. Dün öğrendiklerimiz etkinliği (Yedi İklim Türkçe, B1 Ders Kitabı s. 77)
Şekil 84’te sunulan karşılıklı konuşma etkinliği bir canlandırma çalışmasıdır.
Türkçe kursunu bir gün kaçıran ve neler kaçırdığını bilmek isteyen bir öğrenciyle
dersi kaçıran arkadaşının bilgi istediği öğrenci arasında bir canlandırma yapılması
beklenmektedir.
Bu etkinlik iyi kurgulanmış canlandırmalar ortaya konduğu takdirde çok
sayıda kazanıma ulaşmada aracı olacaktır. Hangi kazanımlara ulaşılabileceği,
canlandırmaların iyi yapılandırmış olduğu varsayımı ile değerlendirilirse sözlü
anlatım kazanımlarından “Güncel olaylar hakkında konuşur. (SA.B1.06)”, “Başından
geçen olayları, deneyimlerini anlatır. (SA.B1.07)”, “Kendi ilgi ve uzmanlık alanlarına
yönelik sunum yapar. (SA.B1.12)”, “Konuşmalarında beden dilini kullanır.
(SA.B1.14)”, “Vurgu ve tonlamalara dikkat eder. (SA.B1.15)” ve “Sözcükleri doğru
telaffuz eder. (SA.B1.16)” ifadeli olanlara bu çalışma ile varılabileceği görülmektedir.
Karşılıklı konuşma kazanımları bakımından etkinlik değerlendirildiğinde ise
“Bilinen kişisel konulara ilişkin bir konuşmayı başlatır. (KK.B1.01)”, “Bir konuşmaya
uygun biçimde katılır. (KK.B1.02)”, “Karşısındakinin sözünü tekrarlar. (KK.B1.05)”,
“Tekrarı istendiğinde söylediklerini ayrıntılandırarak açıklar. (KK.B1.08)”, “Anladığını
göstermek için söylenenlerin bir kısmını tekrar ederek konuşmaya katılır.
(KK.B1.09)” ve “Soru sorar, sorulara cevap verir. (KK.B1.14)” biçiminde tanımlanan
kazanımlara ulaşmada faydalı olacağı anlaşılmaktadır.
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Şekil 85. Hayalimdeki ev etkinliği (Yedi İklim Türkçe, B1 Ders Kitabı s. 81)
Hayalimdeki ev etkinliği üç bölümden oluşan kapsamlı bir çalışmadır. İlk
bölümde öğrencilerden yaşadıkları evi, ikinci bölümde ise hayallerindeki evi
anlatmaları istenmektedir. Üçüncü bölümde ise öğrencilerden, yeni bir ev satın
alacak bir aileyi canlandırmaları istenmektedir. Ailede herkes kendi hayalindeki evi
satın almak için ailenin diğer üyelerini ikna etmeye çalışmalıdır. Etkinliğin çok
boyutlu olması çok sayıda kazanıma hitap etmesini sağlamaktadır.
Etkinlik, sözlü anlatım becerisinin B1 seviyesinde ulaşmasının planlandığı
“Kendisi, çevresi ve ailesi hakkında ayrıntılı bilgi verir. (SA.B1.01)”, “Öyküleyici
anlatımlar yapar. (SA.B1.02)”, “Gelecek hayallerini, planlarını anlatır. (SA.B1.04)”,
“Hazırlıksız konuşmalar yapar. (SA.B1.05)”, “Güncel olaylar hakkında konuşur.
(SA.B1.06)”, “Bir kişi hakkında konuşur. (SA.B1.09)”, “Bir yer/mekân hakkında
konuşur. (SA.B1.10)”, “Konuşmalarında beden dilini kullanır. (SA.B1.14)”, “Vurgu ve
tonlamalara dikkat eder. (SA.B1.15)” ve “Sözcükleri doğru telaffuz eder. (SA.B1.16)”
ifadeli bütün kazanımları desteklemektedir.
Karşılıklı konuşma kazanımlarından ise sadece yedisi bu etkinlikle
ulaşılamayacak

kazanımlardır.

Ulaşılabileceği

söylenemeyecek

kazanımlar;

“Karşısındakinin sözünü tekrarlar. (KK.B1.05)”, “Film, kitap ve müzik vb. konularda
sohbet eder. (KK.B1.06)”, “Yol, adres tarifi yapabilir. (KK.B1.13)”, “Sözlü şikâyette
bulunur. (KK.B1.15)”, “Telefonla alınan hizmetlere yönelik konuşmalar yapar.
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(KK.B1.16)”, “Kutlama, tebrik konuşmaları yapar. (KK.B1.20)” ve “Üzüntü verici
durumlara yönelik konuşmalar yapar. (KK.B1.21)” ifadeli kazanımlardır.

Şekil 86. Görünmez kaza etkinliği (Yedi İklim Türkçe, B1 Ders Kitabı s. 87)
Görünmez kaza etkinliği iki bölümden oluşan bir etkinliktir. İlk bölümde
öğrencilere yeni aldıkları bilgisayarlarında bir arıza meydana gelmesi durumunda
ne yapacakları, nereyi arayacakları sorulmaktadır ve bilgisayar teknik servisi ile
müşteri arasında geçecek bir telefon konuşmasını canlandırmaları istenmektedir.
Etkinliğin ikinci bölümünde ise öğrencilerden başlarına gelen bir ev kazasını
anlatmaları beklenmektedir.
Şekil 86’da dikkate sunulan bu etkinliğin bütün bölümleri gerçekleştirildiğinde
öğrencilerin kazandığı sözlü anlatım kazanımlarının “Öyküleyici anlatımlar yapar.
(SA.B1.02)”, “Hazırlıksız konuşmalar yapar. (SA.B1.05)”, “Başından geçen olayları,
deneyimlerini

anlatır.

(SA.B1.07)”,

“Konuşmalarında

beden

dilini

kullanır.

(SA.B1.14)”, “Vurgu ve tonlamalara dikkat eder. (SA.B1.15)” ve “Sözcükleri doğru
telaffuz eder. (SA.B1.16)” ifadeleriyle tanımlananlar olması öngörülmektedir.
Özellikle bu etkinlikteki canlandırma çalışması ile öğrenciler B1 düzeyi
karşılıklı konuşma yeterliklerine ait 21 kazanımın 18’ine ulaşabilmektedirler.
Etkinliğin kapsamadığı kazanımlar sadece “Film, kitap ve müzik vb. konularda
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sohbet eder. (KK.B1.06)”, “Yol, adres tarifi yapabilir. (KK.B1.13)” ve “Kutlama, tebrik
konuşmaları yapar. (KK.B1.20)” kazanımlarıdır.

Şekil 87. Yönetici etkinliği (Yedi İklim Türkçe, B1 Ders Kitabı s. 97)
Yönetici etkinliği, kitaptaki etkinliklerin daha çok kazanıma hitap etmesi
açısından sıklıkla tekrarlanmış canlandırma etkinliklerinden biridir. Canlandırma üç
kişi ile gerçekleştirilmektedir. Kitapta akışla beraber hep yer alan Derya ve Yaren
karakterleri ile bina sorumlusu rollerinin bulanacağı bir etkinliktir. Derya ve Yaren’in
bina sorumlusuna gitme nedeni, Sanat Galerisi adlı okuma metninde, engelliler için
galeri girişinde rampa olmaması ve bunu sorumluya anlatmak istemeleri olarak
sunulmaktadır. Öğrencilerden bu amacı da içermesi şartıyla ilk cümleleri verilen bir
karşılıklı konuşma metnini tamamlayıp canlandırmaları istenmektedir.
Etkinlik sözlü anlatıma ilişkin kazanımlardan “Bir yer/mekân hakkında
konuşur. (SA.B1.10)”, “Konuşmalarında beden dilini kullanır. (SA.B1.14)”, “Vurgu ve
tonlamalara dikkat eder. (SA.B1.15)” ve “Sözcükleri doğru telaffuz eder. (SA.B1.16)”
ifadeli olanlara katkı sağlamaktadır. Karşılıklı konuşma kazanımlarının ise metnin
kurgulanış biçimine de bağlı olmakla birlikte “Bir konuşmaya uygun biçimde katılır.
(KK.B1.02)”, “Davranışlarının sebeplerini açıklar. (KK.B1.03)”, “Bir tartışmada
düşüncelerini dile getirir. (KK.B1.07)”, “Bir konuda bilgi, açıklama ister. (KK.B1.12)”,
“Soru sorar, sorulara cevap verir. (KK.B1.14)”, “Sözlü şikâyette bulunur.
(KK.B1.15)”, “Duygularını karşısındakilerle paylaşır. (KK.B1.17)”, “Kendisine
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yansıtılan duygulara uygun karşılıklar verir. (KK.B1.18)”, “Bir görüşe katılıp
katılmadığını

belirtir.

(KK.B1.19)”

ifadeleriyle

tanımlananlarına

katkı

sağlayabilmektedir.

Şekil 88. Engelli dünya etkinliği (Yedi İklim Türkçe, B1 Ders Kitabı s. 100)
Engelli dünya etkinliğinde öğrencilere, engellilerin en çok hangi sorunlarla
karşılaştıkları, engellilerle ilgili bildikleri filmler olup olmadığı soruları sorulmakta ve
engellilerle ilgili bildikleri bir film varsa bu filmi anlatmaları istenmektedir.
Etkinlik, sözlü anlatım becerisi kazanımlarından “Güncel olaylar hakkında
konuşur. (SA.B1.06)”, “Başından geçen olayları, deneyimlerini anlatır. (SA.B1.07)”,
“Bir öykü, film ya da kitabın konusu hakkında konuşur. (SA.B1.08)” ve “Bir kişi
hakkında konuşur. (SA.B1.09)” ifadeliler ile ilişkidir. Karşılıklı konuşma becerisi
kazanımlarından da “Kişisel bakış açısını ve görüşünü dile getirir. (KK.B1.04)” ve
“Üzüntü verici durumlara yönelik konuşmalar yapar. (KK.B1.21)” ifadeli kazanımlara
yönelik bir çalışma olarak değerlendirilebilmektedir.
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Şekil 89. Engellerimiz etkinliği (Yedi İklim Türkçe, B1 Ders Kitabı s. 105)
Engellerimiz etkinliğinde öğrencilere bedensel engellerin neler olduğu, neden
ortaya çıktıkları ve bedensel engellilerin günlük yaşantılarındaki zorlukların neler
olduğu soruları yöneltilmektedir.
Engellerimiz etkinliğinin, sözlü anlatım becerisinin “Güncel olaylar hakkında
konuşur. (SA.B1.06)” ile “Bir kişi hakkında konuşur. (SA.B1.09)” ifadeli
kazanımlarının yanı sıra karşılıklı konuşma becerisinin “Kişisel bakış açısını ve
görüşünü

dile

getirir.

(KK.B1.04)”,

“Duygularını

karşısındakilerle

paylaşır.

(KK.B1.17)” ve “Üzüntü verici durumlara yönelik konuşmalar yapar. (KK.B1.21)”
ifadeli kazanımları da gözetilerek oluşturulduğu görülmektedir.

Şekil 90. Engelli sanatçılarımız etkinliği (Yedi İklim Türkçe, B1 Ders Kitabı s. 106)
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Kitaptaki Kelime Dünyası etkinliklerinden alınarak çalışmanın araştırma
sahasına dâhil edilen ve çalışmadaki ikinci Kelime Dünyası etkinliği olan etkinlikte,
öğrencilere ülkelerinde engelli ve ünlü bir sanatçıları olup olmadığı sorulmaktadır.
Öğrencilerin soruya verdikleri yanıtlar, sözlü anlatım becerisinin B1 düzeyi
yeterliklerinden “Kendisi ve çevresi hakkında konuşabilir.” içinde yer alan “Bir kişi
hakkında konuşur. (SA.B1.09)” tanımlı kazanımla ilgilidir.

Şekil 91. Kurgu etkinliği (Yedi İklim Türkçe, B1 Ders Kitabı s. 110)
Kitapta yer alan üniteye hazırlık soruları, kitabın içindekiler kısmında
konuşma etkinlikleri olarak tanımlanmamaktadır. Ancak çalışmada diğer öğretim
setlerinde de yapıldığı gibi, üniteye hazırlık bölümlerinden biri konuşma becerisi
kazanımlarına etkileri bakımından incelenmek üzere araştırma kapsamı içinde
değerlendirilmiştir.
Şekil 91’de, kitabın 5. ünitesi olan Kurgu adlı üniteye hazırlık soruları dikkate
sunulmaktadır. Öğrencilere ne sıklıkta rüya gördüklerinin, rüyaların hayatlarını nasıl
etkilediğinin ve öğrencilerin uzaylılara inanıp inanmadıklarının sorulduğu üniteye
hazırlık bölümüne verilecek yanıtlar, sözlü anlatım becerisinin “Kendisi, çevresi ve
ailesi hakkında ayrıntılı bilgi verir. (SA.B1.01)” ve “Başından geçen olayları,
deneyimlerini anlatır. (SA.B1.07)” ifadeli kazanımlarına katkı sağlayacaktır.
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Karşılıklı konuşma becerisine ait “Kişisel bakış açısını ve görüşünü dile
getirir. (KK.B1.04)” ve “Duygularını karşısındakilerle paylaşır. (KK.B1.17)” ifadeli
kazanımlar da bu sorulara cevap verilmesi durumunda ulaşılacak kazanımlardır.

Şekil 92. Rüyalar âlemi etkinliği (Yedi İklim Türkçe, B1 Ders Kitabı s. 112)
Rüyalar âlemi etkinliği için kitapta öğrencilere altlarında; “Korkunç bir rüya”,
“İlginç bir rüya”, “Mutlu bir rüya” yazılı olan görseller sunulmaktadır. Öğrencilere
görseldeki rüyalarda neler anlatılıyor olabileceği ve onları en çok etkileyen
rüyalarının ne olduğu sorulmakta ve en çok etkilendikleri rüyayı anlatmaları
istenmektedir.
Bu uygulama sözlü anlatım becerisinin “Öyküleyici anlatımlar yapar.
(SA.B1.02)” ve “Başından geçen olayları, deneyimlerini anlatır. (SA.B1.07)”;
karşılıklı konuşma becerisinin “Kişisel bakış açısını ve görüşünü dile getirir.
(KK.B1.04)”

ve

“Duygularını

karşısındakilerle

paylaşır.

(KK.B1.17)”

ifadeli

kazanımları ile örtüşmektedir.
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Şekil 93. Ağustos böceği ile karınca etkinliği (Yedi İklim Türkçe, B1 Ders Kitabı s.
121)
Ağustos böceği ile karınca etkinliği bir dinleme parçasının metin altı soruları
olarak değerlendirilebilecek bir konuşma etkinliğidir. Konuyla ilgili dinleme metnini
dinleyen öğrencilere, Ağustos Böceği’nin niçin aç kaldığı ve Karınca’nın niçin
yemeğini onunla Ağustos Böceği ile paylaşmadığı soruları sorulmaktadır.
Etkinliğin, “Bir öykü, film ya da kitabın konusu hakkında konuşur. (SA.B1.08)”,
“Bir kişi hakkında konuşur. (SA.B1.09)” ve “Bir metni sözlü olarak özetler.
(SA.B1.13)” ifadeli sözlü anlatım kazanımlarına yönelik bir çalışma olduğu
anlaşılmaktadır.

Şekil 94. Festivallerimiz etkinliği (Yedi İklim Türkçe, B1 Ders Kitabı s. 124)
Şekil 94’te ilgiye sunulan festivallerimiz etkinliğinde öğrencilere, ülkelerinde /
şehirlerinde ne tür festivaller düzenlendiği sorusu yöneltilmektedir.
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Bu soru ile gerçekleştirilen konuşma çalışması, sözlü anlatım becerisinin
“Öyküleyici anlatımlar yapar. (SA.B1.02)” ve “Bir yer/mekân hakkında konuşur.
(SA.B1.10)” kazanımlarının öğrencilerce edinilmesine olanak sağlamaktadır.

Şekil 95. Festivale gidelim etkinliği (Yedi İklim Türkçe, B1 Ders Kitabı s. 135)
Kitapta bir okuma metni ile ilişkilendirilen bu konuşma etkinliğine öğrenciler
135. sayfada yer alan Holi Festivali, Nevruz Bayramı ve Venedik Karnavalı ile ilgili
bilgileri okuduktan sonra başlamaktadırlar. Öğrencilere hangi festivale neden
katılmak istedikleri sorulmaktadır.
Öğrenciler vereceği cevaplarla, “Kendisi, çevresi ve ailesi hakkında ayrıntılı
bilgi verir. (SA.B1.01)”, “Hobileri hakkında konuşur. (SA.B1.03)”, “Gelecek
hayallerini, planlarını anlatır. (SA.B1.04)”, “Bir öykü, film ya da kitabın konusu
hakkında konuşur. (SA.B1.08)” ile “Bir yer/mekân hakkında konuşur. (SA.B1.10)”
ifadeli sözlü anlatım kazanımlarına ve “Davranışlarının sebeplerini açıklar.
(KK.B1.03)”, “Kişisel bakış açısını ve görüşünü dile getirir. (KK.B1.04)” ile
“Duygularını karşısındakilerle paylaşır. (KK.B1.17)” ifadeli karşılıklı konuşma
kazanımlarına ilişkin dönütler vermektedirler.
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Şekil 96. Olağanüstü etkinliği (Yedi İklim Türkçe, B1 Ders Kitabı s. 141)
7. ünitede yer alan etkinlikte, öğrencilere bir dizi soru sorulmaktadır. Şekil
96’da da dikkatinize sunulan bu sorularda, öğrencilerin ülkelerinde ve kültürlerinde
bildikleri olağanüstü olaylarla ilgili bir hikâye olup olmadığı, hayatlarında olağanüstü
bir olay yaşayıp yaşamadıkları, ellerinde sihirli bir değnek olsa neyi değiştirmek
isteyecekleri, kendilerine şans getirdiklerine inandıkları bir şey/eşya olup olmadığı
sorularına öğrencilerin cevap vermesi istenmektedir.
Etkinlik “Kendisi, çevresi ve ailesi hakkında ayrıntılı bilgi verir. (SA.B1.01)”,
“Öyküleyici anlatımlar yapar. (SA.B1.02)”, “Başından geçen olayları, deneyimlerini
anlatır. (SA.B1.07)” ve “Bir yer/mekân hakkında konuşur. (SA.B1.10)” ifadeli sözlü
anlatım becerisi kazanımları ile “Kişisel bakış açısını ve görüşünü dile getirir.
(KK.B1.04)” ve “Duygularını karşısındakilerle paylaşır. (KK.B1.17)” biçiminde ifade
edilen karşılıklı konuşma becerisi kazanımlarını geliştirmek üzere kurgulanmıştır.
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Şekil 97. Bayramlar etkinliği (Yedi İklim Türkçe, B1 Ders Kitabı s. 141)
Bayramlar etkinliği Kelime Dünyası etkinliklerinden çalışma kapsamında
değerlendirilen üçüncü ve son etkinliktir. Etkinlikte öğrencilere ülkelerindeki
bayramların nasıl geçtiği ve bayramlarda neler yaptıkları sorulmaktadır.
Bu etkinlik ile öğrenciler sözlü anlatım becerisinin kazanımlarından “Kendisi,
çevresi ve ailesi hakkında ayrıntılı bilgi verir. (SA.B1.01)”, “Öyküleyici anlatımlar
yapar. (SA.B1.02)”, “Başından geçen olayları, deneyimlerini anlatır. (SA.B1.07)” ve
“Bir yer/mekân hakkında konuşur. (SA.B1.10)” ifadeli olanlara; karşılıklı konuşma
becerisi kazanımlarından ise “Duygularını karşısındakilerle paylaşır. (KK.B1.17)”
biçiminde tanımlanan kazanıma yönelik konuşmuş olmaktadırlar.

Şekil 98. İyi ki doğdun etkinliği (Yedi İklim Türkçe, B1 Ders Kitabı s. 144)
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Şekil 98’deki etkinlikte öğrencilere, neden farklı ülkelerde doğum günü
kutlamalarının farklı biçimlerde kutlandığı, öğrencilerin ülkelerinde doğum günlerinin
nasıl kutlandığı, önemli görülen ve özel bir kutlama yapılan bir yaşın olup olmadığı
soruları sorulmaktadır.
Etkinlik, sözlü anlatım becerisinin “Kendisi, çevresi ve ailesi hakkında ayrıntılı
bilgi verir. (SA.B1.01)”, “Öyküleyici anlatımlar yapar. (SA.B1.02)” ve “Bir yer/mekân
hakkında konuşur. (SA.B1.10)” ifadeli kazanımları ile karşılıklı konuşma becerisinin
“Davranışlarının sebeplerini açıklar. (KK.B1.03)” ve “Kişisel bakış açısını ve
görüşünü dile getirir. (KK.B1.04)” ifadeli kazanımlarına uygun olarak hazırlanmıştır.

Şekil 99. Aşk öyküleri etkinliği (Yedi İklim Türkçe, B1 Ders Kitabı s. 151)
Aşk öyküleri adlı etkinlikte öğrencilerden kendi kültürlerine ait bir aşk
hikâyesini anlatmaları istenmektedir.
Etkinlik, sözlü anlatım kazanımlarından “Öyküleyici anlatımlar yapar.
(SA.B1.02)”, “Bir öykü, film ya da kitabın konusu hakkında konuşur. (SA.B1.08)” ve
“Bir metni sözlü olarak özetler. (SA.B1.13)” ifadesi ile nitelendirilen kazanımlara
katkı sağlamaktadır.
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Şekil 100. Önemli kişiler etkinliği (Yedi İklim Türkçe, B1 Ders Kitabı s. 157)
Önemli kişiler etkinliğinde öğrencilerin kendi ülkelerinde tarihe damgasını
vuran önemli şahsiyetlerden birini anlatmaları beklenmektedir.
Sözlü anlatım becerisinin “Bir kişi hakkında konuşur. (SA.B1.09)” ve karşılıklı
konuşma becerisinin “Kişisel bakış açısını ve görüşünü dile getirir. (KK.B1.04)”
ifadeli kazanımlarına, bu etkinliğin uygulanması durumunda ulaşılabilecektir.

Şekil 101. Başımdan geçenler etkinliği (Yedi İklim Türkçe, B1 Ders Kitabı s. 162)
Öğrencilerden onlar için önemli olan veya hayatlarına yön veren bir anılarını
anlatmalarının istendiği etkinlik, sözlü anlatım becerisinin “Kendisi, çevresi ve ailesi
hakkında ayrıntılı bilgi verir. (SA.B1.01)”, “Öyküleyici anlatımlar yapar. (SA.B1.02)”
ve

“Başından

geçen

olayları,

deneyimlerini

anlatır.

(SA.B1.07)”

ifadeli

kazanımlarına; karşılıklı konuşma becerisinin ise “Davranışlarının sebeplerini
açıklar. (KK.B1.03)”, “Kişisel bakış açısını ve görüşünü dile getirir. (KK.B1.04)” ile
“Duygularını karşısındakilerle paylaşır. (KK.B1.17)” ifadeli kazanımlarına uygun
olarak hazırlanmıştır.
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Bölüm 5
Sonuç, Tartışma ve Öneriler
Sonuç ve Tartışma
Araştırmada toplam 100 konuşma etkinliği Çerçeve Metin kazanımları
bağlamında incelenmiştir. Yabancı dil olarak Almanca öğretim seti olan Menschen
öğretim setinin, B1 düzeyi ders kitaplarının incelenen toplam 27 konuşma
etkinliğinde B1 düzeyi konuşma kazanımlarına 287 defa gönderme yapıldığı tespit
edilmiştir. Bu sayının, yabancı dil olarak İngilizce öğreten New Headway öğretim
setinin B1 düzeyi ders kitabında incelenen 42 etkinlikte 273 olduğu kaydedilmiştir.
Yabancı dil olarak Türkçe öğreten Yedi İklim Türkçe ders kitabında ise 31 etkinlikte
toplam 251 kez konuşma kazanımlarına gönderim bulunmaktadır.
Menschen öğretim setinde toplam 27 konuşma etkinliği olmasına karşın 287
kez ile kazanımlara dair en çok gönderimi olan, kazanımları en çok destekleyen ders
kitabı olduğu görülmektedir. İkinci sırada New Headway ve üçüncü sırada Yedi İklim
Türkçe yer almaktadır.
Temel dil becerilerinden konuşma becerisi, kendi içinde sözlü anlatım ve
karşılıklı konuşma olarak iki ana başlığa bölünmektedir. Kitaplardaki kazanım
gönderimlerini de bu bağlamda ikiye ayırarak toplam gönderimlerin bu iki ana
başlıktaki durumları da çalışmada değerlendirilmiştir.
Buna göre sözlü anlatımın 4 yeterliği ve 16 kazanımı gözetildiğinde, toplam
sayılar birbirine oldukça yakın olmakla birlikte, kazanımlara gönderim sayısı en fazla
olan öğretim seti 122 ile Yedi İklim Türkçe olarak belirlenmiştir. Bunu 109 gönderim
ile New Headway ve 102 gönderim ile Menschen izlemektedir.
Yeterlikler ayrı ayrı ele alındığında ise “Kendisi ve çevresi hakkında
konuşabilir.” yeterliğine en çok katkı sağlayan kitabın 52 etkinlikle Yedi İklim Türkçe
olduğu görülmektedir. “Güncel hayatla ilgili olaylar, kişiler, deneyimler, hayaller
hakkında konuşabilir.” yeterliğine 54 ve “Bilgilendirici konuşmalar yapabilir.”
yeterliğine 8 etkinlikle, en çok katkı sağlayan kitabın New Headway olduğu
anlaşılmaktadır. “Konuşma kurallarına uygun sözlü anlatım yapabilir.” yeterliğine en
çok katkı sağlayan kitabın ise 19 etkinlikle Menschen olduğu saptanmıştır.
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Karşılıklı konuşma açısından konu incelendiğinde ise Menschen ders
kitabının, 185 kez karşılıklı konuşma kazanımlarına gönderimde bulunarak
konuşma becerisine toplam gönderim sayısı en fazla olan ders kitabı olduğu gibi
karşılıklı konuşma kazanımlarına da en çok gönderim yapan kitap olduğu
görülmüştür. Bu kitabın gönderim sayısını 164 gönderim ile New Headway
izlemektedir. Sözlü anlatım bağlamında en çok gönderim yapan ders kitabı Yedi
İklim ise 129 gönderimle karşılıklı konuşma kazanımlarına en az gönderimde
bulunan kitaptır.
Menschen ve New Headway kitaplarında karşılıklı konuşmaya yönelik
etkinliklerin sayısı sözlü anlatıma dönük olanların sayısından çok daha fazladır.
Yabancı dil olarak Türkçe öğreten kitapta ise sözlü anlatım becerisine yönelik
etkinliklerin karşılıklı konuşmaya yönelik olanlarla hemen hemen aynı sayıda
olması, çok sesliliğe ve öğrenci merkezli iletişimsel tarza uygun olmayan geleneksel
yöntemlerin, henüz tamamen geride bırakılamadığı yönünde bir yoruma sebebiyet
verebilir.
Karşılıklı konuşma becerisinin 3 yeterliği ayrı ayrı değerlendirildiğinde; “Bir
sohbete katılabilir, sürdürebilir, sonlandırabilir.” şeklinde tanımlanan yeterliğin
kazanılmasına 121, “Günlük hayattaki ihtiyaçlarını gidermek için işlemler ve
hizmetle ilgili olarak bilgi alışverişinde bulunabilir.” ifadeli yeterliğin kazanılmasına
ise 21 etkinlikle katkı sağlayan Menschen ders kitabının, bu iki yeterliğe en çok
katkıyı sunduğu anlaşılmaktadır. “Karşılıklı konuşmada duygularını ifade edebilir.”
biçiminde nitelenen yeterliğe ilişkin en çok etkinliği ise 46 etkinlikle New Headway
barındırmaktadır. Karşılıklı konuşma becerisinin 3 yeterliği için de en az etkinlik Yedi
İklim Türkçe kitabında bulunmaktadır.
İncelenen Menschen ve Yedi İklim Türkçe ders kitaplarında sözlü anlatım
becerisinin “Bilgilendirici konuşmalar yapabilir.” yeterliğine ait “Duyuru yapar.”
kazanımı ve karşılıklı konuşma becerisinin “Günlük hayattaki ihtiyaçlarını gidermek
için işlemler ve hizmetle ilgili olarak bilgi alışverişinde bulunabilir.” yeterliğine ait “Yol,
adres tarifi yapabilir.” kazanımına hiç gönderimde bulunulmadığı görülmektedir.
Bahsi geçen kazanımların kitaplarda yer almıyor oluşu ilgili konuların önceki
seviyelerin kitaplarında işlenmiş olmasından kaynaklanıyor olabilir. Yine de ders
kitaplarında sarmal bir yapının varlığının gözetilmesi gerekmekte ve bu gereklilik
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doğrultusunda ilgili kazanımlara az sayıda etkinlik ile de olsa ulaşılabilmesi
beklenmektedir.
“Kendi ilgi ve uzmanlık alanına yönelik sunum yapar.” biçiminde tanımlanan
kazanıma yönelik etkinliklerin sayısının da özellikle New Headway ve Yedi İklim
Türkçe kitaplarında çok az olduğu görülmektedir. Yorumlarda değinildiği üzere
bunun sebebinin öğretim setleri hazırlanırken bireysel özelliklerden ziyade hedef
kitlenin tümüne hitap edecek etkinlikler üretilmeye çalışılması olduğu öngörülebilir.
Menschen ders kitabında da, öğrencilerin kendi ilgi ve/veya uzmanlık alanlarına
dönük sunum yapmasına olanak sağlayan etkinlik sayısı çok fazla olmamakla
birlikte incelenen diğer kitaplara oranla bu kazanıma yönelik çalışma sayısı daha
fazladır.
Çalışmaya konu üç kitaba bakıldığında yukarıdaki örnekler gibi kitaptaki
konuşma etkinlikleri ile hiç ulaşılamayan veya sayıca az gönderimde bulunulan
yeterlik ve kazanımların aynı olduğu fark edilmektedir. Bunun yanı sıra kitapların
konuşma etkinlikleri ile çok sayıda gönderimde bulundukları yeterlik ve kazanımların
da örtüştüğü izlenmiştir. Örneğin; “Karşılıklı konuşmada duygularını ifade edebilir.”
yeterliğinin “Duygularını karşısındakilerle paylaşır.” kazanımı ve “Bir sohbete
katılabilir, sürdürebilir, sonlandırabilir.” yeterliğinin “Kişisel bakış açısını ve görüşünü
dile getirir.” ifadeli kazanımı, bütün kitaplarda konuşma becerisinin en çok
desteklendiği kazanımlardandır. Kişilerin duygularını ifade etmelerinin istendiği
düzey olan B1 seviyesinde, bu yeterliklere yönelik etkinliklerin sayıca fazla olması
Çerçeve Metin dikkate alınarak yazılan bütün kitaplarda görülmesi beklenen bir
sonuçtur.
Kitaplar genel olarak değerlendirildiğinde, Yedi İklim Türkçe kitabında
konuşma görevlerinin verildiği yönergeler, büyük ölçüde aynı veya çok benzer
yapıdadır. Örneğin, 112. sayfada yer alan “Rüyalar Âlemi” adlı konuşma etkinliğinde
anlatım bozukluğu da içeren “Sizi en çok etkileyen bir rüyanızı anlatınız.” yönergesi
yer alırken 122. sayfada yani 10 sayfa sonra bu defa “Sizi çok etkileyen bir filmi
anlatınız.” yönergesi kullanıcıya sunulmaktadır. İncelenen diğer kitaplarda konuşma
görevleri verilirken kullanılan yönergelerin, görece daha çeşitli ifade ve yapılarla
oluşturulduğu fark edilmektedir.

124

Öneriler
Konuşma

becerisini

geliştirmede

kullanılan

öğretim

tekniklerinden

canlandırma ve tartışma barındıran etkinlikler, karşılıklı konuşma becerisinin yeterlik
ve kazanımları bakımından zengin içerikli olmaktadır. Çok sayıda yeterlik ve
kazanıma hitap eden bu etkinliklere kitaplarda daha çok yer verilmelidir.
Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi için yazılan kitaplardaki, öğrencilerin
sadece bağımsız konuşmasına yönelik uygulanan etkinlikler, yönergelerde
yapılacak bazı değişikliklerle kazanım açısından daha zengin hâle getirilerek
karşılıklı konuşma kazanımlarına da gönderimde bulunulmasını sağlayacak biçimde
güncellenmelidir.
Ünitelerin başında, öğrencileri derse güdülemek ve hazır bulunuşluklarına
katkı sağlamak için, öğrencilere sorular yöneltilmektedir. Özellikle konuşma
becerisini destekleyen bu bölümlerin tamamen konuşma becerisini geliştirmeye
dönük değiştirilmesi ve içindekiler bölümünde de konuşma becerisini destekleyen
bölümler olarak tanımlanması faydalı görülmektedir.
Çok dilli -multilingual- sınıflara yönelik hazırlanmış kitapların, homojen ve
aynı anadiline sahip öğrencilerden oluşan bir hedef kitleye dönük hazırlanan
kitaplardan, konuşma yönergeleriyle tartışma ortamları oluşturulabilmesi açısından
daha zengin olduğu görülmektedir. Özel bir hedef kitle grubuna yönelik
yazılmayacak ise yeni hazırlanacak kitapların, çok dilli sınıflarda eğitime hazır
içerikle

hazırlanması

konuşma

becerisinin

geliştirilmesi

açısından

gerekli

bulunmaktadır.
Alanda ve konuşma becerisi özelinde yabancıların kendi dillerini öğretirken
kullandıkları temalar incelenmeli, tematik yaklaşımlarla ilgili mevcut çalışmaların
sayısı artırılmalıdır.
Yazılacak yeni kitapların veya güncellenecek öğretim setlerinin hazırlanması
sürecinde Çerçeve Metin dikkate alınmalı, kitaplarda yeterlik ve kazanımların
tamamına katkı sağlayacak konuşma etkinliklerine yer verilmelidir.
Ders kitaplarında belirlenen yeterlik ve kazanımların dağılımının dengeli
olduğuna ve ders kitaplarının dilin doğal kullanımına uyum sağlayacak biçimde
kurgulandığına emin olunmalıdır.
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Konuşma etkinliklerinin farklı dil işlevlerine yönelik zengin bir içeriğe sahip
olması kitaplara değer katacaktır. Örneğin Menschen kitabında yer alan ve bir şeyi
övmeye yönelik konuşma etkinliği, farklı bir dil işlevi ile öğretime yenilik katmaktadır.
Hazırlanan kitapların dil işlevleri bakımından yenilikçi bir bakış açısıyla kalıpların
dışında etkinliklere yer vermesi gerekmektedir. Konuşma görevlerinin verildiği
yönergelerin de buna paralel olarak aynı tipte olmaktan çıkarılması farklı yapıdaki
yönergelerle gerçekleştirilen etkinlik sayısının artırılması sağlanmalıdır.
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EK-A: Uzman Görüş Formu

Değerli öğretim elemanı,
Türkçe, İngilizce ve Almanca Yabancı Dil Öğretimi Kitaplarının Konuşma Etkinlikleri
Bakımından Karşılaştırılması adlı yüksek lisans tez çalışması kapsamında aşağıda
belirtilen kazanımların, yeterliklerle ilişkisi hususunda görüşlerinize ihtiyaç
duyulmaktadır. Bu kapsamda tez çalışmasında kullanılmak üzere hazırlanan
kazanımların, yeterliklere ne ölçüde uygun olduğunu, ne oranda hizmet ettiğini tespit
ederek görüşlerinize en uygun seçeneği işaretlemeniz ve belirtmek istediğiniz ek
hususları formun altında yer alan ilgili kısımda yazmanız beklenmektedir.
Katkılarınızdan dolayı teşekkür ederim.
Ahmet Hattatioğlu
Uzman Hakkında Bilgiler
Adınız Soyadınız:

Yabancı dil öğretim alanında çalışma süreniz:
Sınav geliştirme faaliyetlerinde bulundunuz mu?
Materyal geliştirme çalışmalarında bulundunuz mu?
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B1. KARŞILIKLI
KONUŞMA-YETERLİKLER

KK.B1.01.

KK.B1.03

Davranışlarının sebeplerini açıklar.

Bir

sohbete

katılabilir,

sürdürebilir,

KK.B1.06.

KK.B1.07.

sonlandırabilir.

KK.B1.08.

KK.B1.09.

Uygun

Uygun

Değil

konuşmayı başlatır.
Bir konuşmaya uygun biçimde katılır.

KK.B1.05.

Kısmen

Bilinen kişisel konulara ilişkin bir

KK.B1.02.

KK.B1.04

B1.KKY1.

Uygun

Kazanımlar

ALAN-NO

Kişisel bakış açısını ve görüşünü dile
getirir.
Karşısındakinin sözünü tekrarlar.
Film, kitap, müzik vb. konularda
sohbet eder.
Bir tartışmada düşüncelerini dile
getirir.
Tekrarı istendiğinde söylediklerini
ayrıntılandırarak açıklar.
Anladığını

göstermek

söylenenlerin

bir

kısmını

için
tekrar

ederek konuşmaya katılır.
KK.B1.10.

KK.B1.11.

Bir görüşe katılıp katılmadığını ifade
eder.
Resmi

konuşma

dili

ile

günlük

konuşma dilini ayırt eder.

KK.B1.12

Bir konuda bilgi, açıklama ister.

KK.B1.13

Yol, adres tarifi yapabilir.

hayattaki

KK.B1.14

Soru sorar, sorulara cevap verir.

ihtiyaçlarını gidermek için

KK.B1.15.

Sözlü şikâyette bulunur.

B1.KKY2.
Günlük

işlemler ve hizmetle ilgili
olarak bilgi alışverişinde
KK.B1.16

bulunabilir.

KK.B1.17

KK.B1.18

B1.KKY3.
Karşılıklı

konuşmada

duygularını ifade edebilir.

KK.B1.19
KK.B1.20
KK.B1.21

Telefonla alınan hizmetlere yönelik
konuşmalar yapar.
Duygularını

karşısındakilerle

paylaşır.
Kendisine

yansıtılan

duygulara

uygun karşılıklar verir.
Bir

görüşe

katılıp

katılmadığını

belirtir.
Kutlama, tebrik konuşmaları yapar.
Üzüntü

verici

durumlara

yönelik

konuşmalar yapar.

133

B1. SÖZLÜ ANLATIM-

Kazanımlar

ALAN- NO

Uygun

YETERLİKLER
B1.SAY1.

SA.B1.01

Kendisi ve çevresi
hakkında konuşabilir.

Kendisi,

çevresi

ve

Kısmen

Uygun

Uygun

Değil

ailesi

hakkında ayrıntılı bilgi verir.
SA.B1.02

Öyküleyici anlatımlar yapar.

SA.B1.03

Hobileri hakkında konuşur.

SA.B1.04

Gelecek

hayallerini,

planlarını

anlatır.
SA.B1.05

Hazırlıksız konuşmalar yapar.

B1.SAY2.

SA.B1.06

Güncel olaylar hakkında konuşur.

Güncel hayatla ilgili

SA.B1.07

Başından

olaylar, kişiler,
deneyimler, hayaller

geçen

olayları,

deneyimlerini anlatır.
SA.B1.08

hakkında konuşabilir.

Bir öykü, film ya da kitabın
konusu hakkında konuşur.

SA.B1.09

Bir kişi hakkında konuşur.

SA.B1.10

Bir yer/mekân hakkında konuşur.

B1.SAY3.

SA.B1.11

Duyuru yapar.

Bilgilendirici

SA.B1.12

Kendi ilgi ve uzmanlık alanlarına

konuşmalar yapabilir.

B1.SAY4.

yönelik sunum yapar.
SA.B1.13

Bir metni sözlü olarak özetler.

SA.B1.14

Konuşmalarında

Konuşma kurallarına

beden

dilini

kullanır.

uygun sözlü anlatım

SA.B1.15

Vurgu ve tonlamalara dikkat eder.

yapabilir.

SA.B1.16

Sözcükleri doğru telaffuz eder.
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EK B: Detaylı Etkinlik Tablosu

B1 SEVİYESİ - SÖZLÜ ANLATIM
Kitap
Etkinlik Adı (Sayfa Numarası)
YETERLİKLER

Alan-No

Kazanımlar

B1.SAY1.

SA.B1.01

Kendisi, çevresi

Kendisi ve

ve

çevresi hakkında

hakkında

konuşabilir.

ayrıntılı
verir.

ailesi
bilgi

New Headway
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Lifestyles (sf. 9),
How Often Do You Do Things (sf.
15),
Free Time Activities (sf. 20),
What’s Important To You In Life
(sf. 33),
Your Most Treasured Possession
(sf. 49),
Your Kitchen (sf. 50), Firstborn/Second-born Children (sf. 52),
Who Do You Feel Closest To? (sf.
52),
Interviewing Calvin Klein (sf. 57),
Have You Ever…? (sf. 57),
Things You Feel Passionate About
(sf.60),
True and False (sf. 64),
What Would You Have Done? (sf.
73),
A Burgler and His Victim (sf. 74),
Websites You Like (s. 81).

Yedi İklim Türkçe

Menschen
1.

Personen Beschreiben (B1.1 /
sf. 13),
2. Etwas Vergangenes Bewerten
(B1.1 / sf. 16),
3. Mein Beruf ist Meine
Leidenschaft (B1.1 / sf. 17),
4. Die Freundefinder (B1.1 / sf.
23),
5. Berufsfindung (B1.1 / sf. 52),
6. Enttäuschung Ausdrücken
(B1.1 / sf. 57 ve 58),
7. Glücksmomente (B1.1 / sf.
67),
8. Missverständnis (B1.2 / sf. 9),
9. Etwas Empfehlen (B1.2 / sf.
15),
10. Vorstellungsgespräch (B1.2 /
sf. 21),
11. Etwas Anpreisen (B1.2 / sf.
55),
12. Zustimmung/Ablehnung
Ausdrücken (B1.2 / sf. 69),

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Dedikodu (sf. 15),
İnternette (sf. 22),
Sosyal Medya (sf. 23),
Sanatlarımız (sf. 32),
İş Görüşmesi Etkinliği (sf.
40),
Başrol (sf.43),
Üniversitem (sf. 56),
Sen Hangi Dilleri
Biliyorsun? (sf. 56),
Kitap Kurdu (sf. 62),
En Değerli Ödülüm (sf.
64),
Kişisel Eğitim Kursu (sf.
65),
Hayalimdeki Ev (sf. 81),
Kurgu (110),
Festivale Gidelim (sf.
135),
Olağanüstü (sf. 141),
Bayramlar (sf. 141),
İyi ki Doğdun (sf. 144),
Başımdan Geçenler (sf.
162),
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SA.B1.02

Öyküleyici
anlatımlar
yapar.

1.
2.
3.
4.

Comparing Two Families (sf. 10),
Free Time Activities (sf. 20),
Retelling The Story (sf. 26),
What’s Important To You In Life
(sf. 33),
5. Comparing the Journeys (sf. 66),
6. What Would You Have Done? (sf.
73),
7. Do You Have A Social
Conscience? (sf. 73),
8. A Burgler and His Victim (sf. 74),
9. Retelling The Story Round The
Class (sf. 91),
10. People Who Changed Ideas (s. 98).

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

SA.B1.03

Hobileri
hakkında
konuşur.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

How Often Do You Do Things (sf.
15),
Free Time Activities (sf. 20),
What’s Important To You In Life
(sf. 33),
Interviewing Calvin Klein (sf. 57),
Have You Ever…? (sf. 57),
Things You Feel Passionate About
(sf.60),

1.
2.
3.
4.
5.

Warum Habe Ich Euch
Eingeladen? (B1.1 / sf. 9),
Personen Beschreiben (B1.1 /
sf. 13),
Etwas Vergangenes Bewerten
(B1.1 / sf. 16),
Die Freundefinder (B1.1 / sf.
23),
Vermutungen Über
Zukünftiges Äußern (B1.1 /
sf. 85),
Schwierige Gäste (B1.1 / sf.
37),
Kundenberatungsgespräche
(B1.1 / sf. 88),
Berufsfindung (B1.1 / sf. 52),
Enttäuschung Ausdrücken
(B1.1 / sf. 57 ve 58),
Missverständnis (B1.2 / sf. 9),
Vorstellungsgespräch (B1.2 /
sf. 21),
Jugend und Erinnerungen
(B1.2 / sf. 27),
Etwas Anpreisen (B1.2 / sf.
55),
Geschichtliche Ereignisse
(B1.2 / sf. 65),
Überzeugung Ausdrücken
(B1.2 / sf. 75),
Etwas Vergangenes Bewerten
(B1.1 / sf. 16),
Kundenberatungsgespräche
(B1.1 / sf. 88),
Berufsfindung (B1.1 / sf. 52),
Etwas Empfehlen (B1.2 / sf.
15),
Vorstellungsgespräch (B1.2 /
sf. 21),

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dedikodu (sf. 15),
Eskiden, Çok Eskiden (sf.
19),
Sosyal Medya (sf. 23),
İş Görüşmesi Etkinliği (sf.
40),
Üniversitem (sf. 56),
En Değerli Ödülüm (sf.
64),
Kişisel Eğitim Kursu (sf.
65),
Hayalimdeki Ev (sf. 81),
Görünmez Kaza (sf. 87),
Rüyalar Âlemi (sf. 112),
Festivallerimiz (sf. 124),
Olağanüstü (sf. 141),
Bayramlar (sf. 141),
İyi ki Doğdun (sf. 144),
Aşk Öyküleri (sf. 151),
Başımdan Geçenler (sf.
162),

İnternette (sf. 22),
Sosyal Medya (sf. 23),
Sanatlarımız (sf. 32),
İş Görüşmesi Etkinliği (sf.
40),
Başrol (sf.43),
Üniversitem (sf. 56),
Kitap Kurdu (sf. 62),
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7.
8.

True and False (sf. 64),
Websites You Like (s. 81).

6.
7.

SA.B1.04

Gelecek
hayallerini,
planlarını
anlatır.

1.
2.
3.
4.
5.

What’s Important To You In Life
(sf. 33),
Space Tourism (sf. 41),
Life Fifty Years From Now (sf. 42),
Arranging a Meeting (sf. 45),
Interviewing Calvin Klein (sf. 57).

1.

2.
3.
4.

SA.B1.05

Hazırlıksız
konuşmalar
yapar.

1.
2.
3.
4.

What’s Important To You In Life
(sf. 33),
Household Rules (sf. 34),
Arranging a Meeting (sf. 45),
Retelling The Story Round The
Class (sf. 91).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

B1.SAY2.

SA.B1.06

Güncel olaylar

Güncel hayatla

hakkında

ilgili olaylar,

konuşur.

kişiler,
deneyimler,
hayaller

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Acting Out Everyday Situations (sf.
13),
The Role Of Monarchy (sf. 19),
Falling In Love (sf.28),
Laws In Britain and Your Country
(sf. 32),
What’s Important To You In Life
(sf. 33),
Household Rules (sf. 34),

1.
2.
3.

4.

Kişisel Eğitim Kursu (sf.
65),
Festivale Gidelim (sf.
135),
İş Görüşmesi Etkinliği (sf.
40),
Üniversitem (sf. 56),
Kişisel Eğitim Kursu (sf.
65),
Hayalimdeki Ev (sf. 81),
Festivale Gidelim (sf.
135),

Etwas Anpreisen (B1.2 / sf.
55),
Zustimmung/Ablehnung
Ausdrücken (B1.2 / sf. 69),
Vermutungen Über
Zukünftiges Äußern (B1.1 /
sf. 85),
Kundenberatungsgespräche
(B1.1 / sf. 88),
Vorstellungsgespräch (B1.2 /
sf. 21),
Überzeugung Ausdrücken
(B1.2 / sf. 75),

8.

Warum Habe Ich Euch
Eingeladen? (B1.1 / sf. 9),
Gedächtnis Spiel (B1.1 / sf.
20),
Anruf Beim Kundenservice
(B1.1 / sf. 84),
Berufsfindung (B1.1 / sf. 52),
Enttäuschung Ausdrücken
(B1.1 / sf. 57 ve 58),
Etwas Empfehlen (B1.2 / sf.
15),
Davon Halte Ich Nicht Viel
(B1.2 / sf. 40),
Regeln Diskutieren (B1.2 / sf.
51),
Mein Beruf ist Meine
Leidenschaft (B1.1 / sf. 17),
Anruf Beim Kundenservice
(B1.1 / sf. 84),
Vermutungen Über
Zukünftiges Äußern (B1.1 /
sf. 85),
Kundenberatungsgespräche
(B1.1 / sf. 88),

1.
2.
3.
4.

Başrol (sf.43),
Üniversitem (sf. 56),
Hayalimdeki Ev (sf. 81),
Görünmez Kaza (sf. 87),

1.
2.
3.

İnternette (sf. 22),
Sosyal Medya (sf. 23),
Metin Hoca’nın Ders
Notları (sf. 38),
Başrol (sf.43),
Dün Öğrendiklerimiz (sf.
77),
Hayalimdeki Ev (sf. 81),
Engelli Dünya (sf.100),

9.
1.
2.
3.
4.
5.

4.
5.
6.
7.
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hakkında

7.

konuşabilir.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
SA.B1.07

Başından geçen
olayları,
deneyimlerini
anlatır.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Talking About Changes In The
Environment (sf. 39),
Space Tourism (sf. 41),
Life Fifty Years From Now (sf. 42),
Arranging a Meeting (sf. 45),
Your Feelings About Football (sf.
58),
A Burgler and His Victim (sf. 74),
Forms of Punishment and aims of
Imprisonment (sf. 74)”,
Websites You Like (s. 81),
Modern Methods of Crime
Detection (sf. 91),
Talking About a Current News
Story (sf. 100).
Falling In Love (sf.28),
What’s Important To You In Life
(sf. 33),
Household Rules (sf. 34),
First-born/Second-born Children
(sf. 52),
Have You Ever…? (sf. 57),
True and False (sf. 64),
Do You Have A Social
Conscience? (sf. 73),
A Burgler and His Victim (sf. 74),
People Who Changed Ideas (s. 98).

Präsentation Halten (B1.1 / sf.
57),
Davon Halte Ich Nicht Viel
(B1.2 / sf. 40),

8.

Engellerimiz (sf. 105),

Etwas Vergangenes Bewerten
(B1.1 / sf. 16),
2. Die Freundefinder (B1.1 / sf.
23),
3. Anruf Beim Kundenservice
(B1.1 / sf. 84),
4. Kundenberatungsgespräche
(B1.1 / sf. 88),
5. Enttäuschung Ausdrücken
(B1.1 / sf. 57 ve 58),
6. Missverständnis (B1.2 / sf. 9),
7. Etwas Empfehlen (B1.2 / sf.
15),
8. Vorstellungsgespräch (B1.2 /
sf. 21),
9. Jugend und Erinnerungen
(B1.2 / sf. 27),
10. Davon Halte Ich Nicht Viel
(B1.2 / sf. 40),

1.
2.
3.
4.
5.

Dedikodu (sf. 15),
İnternette (sf. 22),
Sosyal Medya (sf. 23),
Sanatlarımız (sf. 32),
İş Görüşmesi Etkinliği (sf.
40),
Başrol (sf.43),
En Değerli Ödülüm (sf.
64),
Kişisel Eğitim Kursu (sf.
65),
Dün Öğrendiklerimiz (sf.
77),
Görünmez Kaza (sf. 87),
Engelli Dünya (sf.100),
Kurgu (110),
Rüyalar Âlemi (sf. 112),
Olağanüstü (sf. 141),
Bayramlar (sf. 141),
Başımdan Geçenler (sf.
162),

5.
6.

1.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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SA.B1.08

Bir öykü, film
ya

da

kitabın

konusu
hakkında

1.
2.
3.
4.
5.

konuşur.
6.
SA.B1.09

Bir

kişi

hakkında
konuşur.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

SA.B1.10

Bir

yer/mekân

hakkında
konuşur.

12.
13.
14.
15.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Comparing Two Families (sf. 10),
Retelling The Story (sf. 26),
Shakespeare and His Plays (sf. 26),
Modern Methods of Crime
Detection (sf. 91),
Retelling The Story Round The
Class (sf. 91),
Talking About a Current News
Story (sf. 100).
Lifestyles (sf. 9),
How Often Do You Do Things (sf.
15),
Interviewing Someone About Their
Job (sf. 16),
The Role Of Monarchy (sf. 19),
Retelling The Story (sf. 26),
Shakespeare and His Plays (sf. 26),
Falling In Love (sf.28),
Household Rules (sf. 34),
First-born/Second-born Children
(sf. 52),
Who Do You Feel Closest To? (sf.
52),
Your Feelings About Football (sf.
58),
People and Their Phobias (sf.65),
Comparing the Journeys (sf. 66),
A Burgler and His Victim (sf. 74),
People Who Changed Ideas (s. 98).
The Role Of Monarchy (sf. 19),
Laws In Britain and Your Country
(sf. 32),
How Was Your Room? (sf. 34),
Space Tourism (sf. 41),
Arranging a Meeting (sf. 45),
Your Kitchen (sf. 50),
Comparing the Journeys (sf. 66),
Your Favourite Building (sf. 83).

1.

Eine Lebensgeschihte
Nacherzählen (B1.2 / sf. 33),

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.

Personen Beschreiben (B1.1 /
sf. 13),
Die Freundefinder (B1.1 / sf.
23),
Berufsfindung (B1.1 / sf. 52),
Missverständnis (B1.2 / sf. 9),
Etwas Empfehlen (B1.2 / sf.
15),
Jugend und Erinnerungen
(B1.2 / sf. 27),
Eine Lebensgeschihte
Nacherzählen (B1.2 / sf. 33),

1.
2.

Präsentation Halten (B1.1 / sf.
57),
Davon Halte Ich Nicht Viel
(B1.2 / sf. 40),
Präsentation Einer
Urlaubsregion B1.2 / sf. 88),
Regeln Diskutieren (B1.2 / sf.
51),

1.
2.
3.

Başrol (sf.43),
Kitap Kurdu (sf. 62),
Engelli Dünya (sf.100),
Ağustos Böceği ile
Karınca (sf. 121),
Festivale Gidelim (sf.
135),
Aşk Öyküleri (sf. 151),

Dedikodu (sf. 15),
Metin Hoca’nın Ders
Notları (sf. 38),
3. Başrol (sf.43),
4. Sen Hangi Dilleri
Biliyorsun? (sf. 56),
5. Hayalimdeki Ev (sf. 81),
6. Engelli Dünya (sf.100),
7. Engellerimiz (sf. 105),
8. Engelli Sanatçılarımız (sf.
106),
9. Ağustos Böceği ile
Karınca (sf. 121),
10. Önemli Kişiler (sf. 157),

4.
5.
6.
7.

Sanatlarımız (sf. 32),
Üniversitem (sf. 56),
Kişisel Eğitim Kursu (sf.
65),
Hayalimdeki Ev (sf. 81),
Yönetici (sf. 97),
Festivallerimiz (sf. 124),
Festivale Gidelim (sf.
135),
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5.
6.
B1.SAY3.

SA.B1.11

Duyuru yapar.

1.

Arranging a Meeting (sf. 45).

Bilgilendirici

SA.B1.12

Kendi ilgi ve

1.

Free Time Activities (sf. 20).

konuşmalar

uzmanlık

yapabilir.

alanlarına

1.
2.

yönelik sunum

3.

yapar.

4.
5.

SA.B1.13

Bir metni sözlü
olarak özetler.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

B1.SAY4.
Konuşma
kurallarına

SA.B1.14

Konuşmalarında
beden
kullanır.

1.

dilini
2.

Comparing Two Families (sf. 10),
Retelling The Story (sf. 26),
Comparing the Journeys (sf. 66),
Modern Methods of Crime
Detection (sf. 91),
Retelling The Story Round The
Class (sf. 91),
Talking About a Current News
Story (sf. 100).
Acting Out Everyday Situations (sf.
13),
Interviewing Calvin Klein (sf. 57),

1.
2.

8. Olağanüstü (sf. 141),
9. Bayramlar (sf. 141),
10. İyi ki Doğdun (sf. 144),

Mein Beruf ist Meine
Leidenschaft (B1.1 / sf. 17),
Präsentation Halten (B1.1 / sf.
57),
Etwas Empfehlen (B1.2 / sf.
15),
Vorstellungsgespräch (B1.2 /
sf. 21),
Präsentation Einer
Urlaubsregion B1.2 / sf. 88),
Eine Lebensgeschihte
Nacherzählen (B1.2 / sf. 33),
Etwas Anpreisen (B1.2 / sf.
55),

1.
2.

1.
2.
3.

1.
2.

uygun sözlü

3.

anlatım

4.

yapabilir.

Etwas Anpreisen (B1.2 / sf.
55),
Geschichtliche Ereignisse
(B1.2 / sf. 65),

5.

Schwierige Gäste (B1.1 / sf.
37),
Kundenberatungsgespräche
(B1.1 / sf. 88),
Präsentation Halten (B1.1 / sf.
57),
Vorstellungsgespräch (B1.2 /
sf. 21),
Präsentation Einer
Urlaubsregion B1.2 / sf. 88),

1.
2.
3.
4.
5.

İş Görüşmesi Etkinliği (sf.
40),
Dün Öğrendiklerimiz (sf.
77),

Metin Hoca’nın Ders
Notları (sf. 38),
Ağustos Böceği ile
Karınca (sf. 121),
Aşk Öyküleri (sf. 151),

İş Görüşmesi Etkinliği (sf.
40),
Dün Öğrendiklerimiz (sf.
77),
Hayalimdeki Ev (sf. 81),
Görünmez Kaza (sf. 87),
Yönetici (sf. 97),
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SA.B1.15

Vurgu

ve

1.

tonlamalara
dikkat eder.

2.

Acting Out Everyday Situations (sf.
13),
Interviewing Calvin Klein (sf. 57),

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

SA.B1.16

Sözcükleri
doğru
eder.

1.

telaffuz
2.

Acting Out Everyday Situations (sf.
13),
Interviewing Calvin Klein (sf. 57),

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Anruf Beim Kundenservice
(B1.1 / sf. 84),
Schwierige Gäste (B1.1 / sf.
37),
Kundenberatungsgespräche
(B1.1 / sf. 88),
Präsentation Halten (B1.1 / sf.
57),
Enttäuschung Ausdrücken
(B1.1 / sf. 57 ve 58),
Vorstellungsgespräch (B1.2 /
sf. 21),
Präsentation Einer
Urlaubsregion B1.2 / sf. 88),
Anruf Beim Kundenservice
(B1.1 / sf. 84),
Schwierige Gäste (B1.1 / sf.
37),
Kundenberatungsgespräche
(B1.1 / sf. 88),
Präsentation Halten (B1.1 / sf.
57),
Enttäuschung Ausdrücken
(B1.1 / sf. 57 ve 58),
Vorstellungsgespräch (B1.2 /
sf. 21),
Präsentation Einer
Urlaubsregion B1.2 / sf. 88),

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

İş Görüşmesi Etkinliği (sf.
40),
Dün Öğrendiklerimiz (sf.
77),
Hayalimdeki Ev (sf. 81),
Görünmez Kaza (sf. 87),
Yönetici (sf. 97),

İş Görüşmesi Etkinliği (sf.
40),
Dün Öğrendiklerimiz (sf.
77),
Hayalimdeki Ev (sf. 81),
Görünmez Kaza (sf. 87),
Yönetici (sf. 97),
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EK-C: Etik Komisyon İzin Muafiyeti Formu
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EK-E: Thesis Originality Report
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