
İNGİLİZCE TEMEL KONUŞMA 

Eğitiminin Amacı: Bu kurs aracılığıyla, İngilizce seviyenize göre uyarlanmış çeşitli konularla ilgili 

kendinizi ifade ederek sözlü anlama ve konuşma becerilerinizi geliştirin. 

Eğitime Kimler Katılabilir: İngilizceyi gündelik hayatlarında kullanmak isteyenler. 

Eğitim Gün ve Saatler: 

Cumartesi ve Pazar Günü saat 09:30:00 – 13:30 arası 

Eğitim Materyali: (ATAILE tarafından ücretsiz verilecektir) 

Eğitim Ücreti: 400 TL 

Eğitim Grupları: Programa katılmak isteyen adayların mevcut dil seviyeleri, kurs öncesi uygulanan bir 

sınav ile tespit edilmekte, bu sınavın sonucuna bağlı olarak kursiyerlerimiz, aşağıda yer alan 

seviyelerinden kendilerine uygun olan programa yerleştirilmektedir. 

 

EĞİTİM SEVİYELERİ: 

A2 İngilizce seviyesi ile neler yapabilirsiniz? 

A2 İngilizce seviyesi, İngilizce konuşulan bir ülkeyi turist olarak ziyaret etmek ve İngilizce 

konuşanlarla sosyalleşmek için yeterlidir, ancak daha derin arkadaşlıklar kurmak için A2 

seviyesi yeterli değildir. A2 İngilizce seviyesi, aynı zamanda İngilizce konuşan iş arkadaşı 

ağını genişletmeye de yarar ama İngilizce dilinde çalışmak, sadece çok bilindik konularla 

sınırlıdır. A2 İngilizce seviyesi akademik öğrenim ya da çoğunluğu İngilizce olan kaynakları 

(TV, film, radyo, dergi vs.) anlama için yeterli değildir. 

Resmi CEFR ilkelerine göre, A2 İngilizce seviyesindeki birisi: 

1. Çok küçük anlık alanlarla ilgili sıklıkla kullanılan cümle ve ifadeleri (örn. çok temel 

kişi ve aile bilgileri, alışveriş, yerel konum, istihdam) anlayabilir. 

2. Bilindik ve rutin konularda, basit ve doğrudan bilgi alışverişi gerektiren temel ve 

gündelik konularda iletişim kurabilir. 

3. Geçmişinin, bulunduğu ortamın ve anlık ihtiyaç gerektiren alanların tasvirini basit 

terimlerle açıklayabilir. 

B1 İngilizce seviyesi ile neler yapabilirsiniz? 

B1 İngilizce seviyesi, İngilizce konuşan kişilerle bilindik konularda konuşmak için yeterli 

olacaktır. B1 İngilizce seviyesine sahip kişiler, iş yerinde bilindik konulardaki basit raporları 

okuyabilir ve kendi alanlarında basit e-postalar yazabilir. Ancak B1 seviyesi, iş yerinde 

İngilizce ile tam kapsamlı olarak çalışmak için yeterli değildir. Resmi CEFR ilkelerine göre 

B1 İngilizce seviyesindeki bir kişi: 



1. İşte, okulda, boş zamanda vb. düzenli olarak karşılaşılan bilindik konularda açıkça 

belirtilen standart şeylerin ana noktalarını kavrayabilir. 

2. Bu dilin konuşulduğu bir bölgede seyahat ederken ortaya çıkacak çoğu durumu idare 

edebilir. 

3. Bilindik olan veya kişisel ilgi alanı içerisinde yer alan konularla ilgili basit metinler 

üretebilir. 

4. Deneyim, etkinlik, hayal, umut ve hırslarını açıklayabilir ve fikir ve planlarıyla ilgili 

kısa sebep ve açıklamalar sunabilir. 

B2 İngilizce seviyesi ile neler yapabilirsiniz? 

B2 İngilizce seviyesi, iş yerinde İngilizce çalışabilmenizi sağlar ve tabii ki de uluslararası iş 

yerlerinde ana dili İngilizce olmayan ve İngilizce konuşanların çoğu bu İngilizce 

seviyesindedir. Ancak B2 İngilizce seviyesinde çalışan bir kişi, kendi alanı dışında 

konuşurken anlam farklarını tam olarak ayarlayamayacaktır. Aynı zamanda konuşma 

esnasındaki ince anlamları ve ima edilen şeyleri de kaçırabilir. Resmi CEFR ilkelerine göre 

B2 İngilizce seviyesindeki bir kişi: 

1. Kendi uzmanlık alanındaki teknik tartışmalar dâhil olmak üzere, hem somut hem de 

soyut konulardaki karışık metinlerin ana fikirlerini anlayabilir. 

2. Ana dili İngilizce olanlarla yapılan konuşmalarda, her iki taraf için de kasılma 

yaratılmadan iletişim sağlamayı mümkün kılan bir akıcılık ve spontanelik seviyesinde 

etkileşime geçebilir. 

3. Geniş yelpazedeki konularda net ve ayrıntılı metinler üretebilir ve tartışmalı bir konu 

ile ilgili çeşitli avantaj ve dezavantaj seçenekleri sunarak görüşünü açıklayabilir. 

 ATAILE yeterli kayıt olmadığı durumlarda tarihleri erteleme, erkene alma veya programı 

iptal etme hakkını saklı tutar.  

Başvuru Belgeleri: 

Banka Hesap Numaraları 

Ziraat Bankası Erzurum Şubesi:   IBAN  TR 97 0001 0001 1291 2999 7350 01 

Halk Bankası Üniversite Şubesi:   IBAN  TR 39 0001 2001 6770 0004 00002 22 

Vakıflar BAnkası Üniversite Şubesi:  IBAN  TR 39 0001 5001 5800 7309 6691 74 

 

Kayıt Bürosunda Kredi Kartı İle Ödeme Yapılabilir. 


