
Türkçe ve Yabancı Diller Uygulama ve Araştırma Merkezi - Seviyeler 
Kurslarımızın seviyeleri “Avrupa Ortak Dil Kriterleri” (Common European Framework of Reference: CEFR) göz önünde bulundurularak oluşturulmıştur. 

Bu seviyelerin neler olduğu ve tanımları aşağıdaki gibidir: 

    

A1 Bu seviyeyi bitiren bir öğrenci, somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayattaki alışıldık ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilir ve bunlarla kendini 

ifade edebilir. Kendini ve başkalarını tanıtabilir, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik (nerde oturdukları, kimleri tanıdıkları gibi) sorular 

sorabilir ve bu türden sorulara yanıt verebilir. Eğer konuştuğu kişiler yavaş ve anlaşılır konuşuyorlarsa ve ona yardıma hazırlarsa basit şekilde 

anlaşılabilir. 

A2 Bu seviyeyi tamamlayan bir öğrenci dolaysız anlatımlarda cümleleri ve sıkça kullanılan tabirleri anlayabilir (örneğin kişinin kendisiyle, ailesiyle, 

alışverişle, iş ve yakın çevreyle ilgili bilgiler). Basit ve rutin durumlarda anlaşabilir, bilindik ve alışıldık konuların basit ve doğrudan aktarımını 

yapabilir. Basit anlatımlarla geldiği yeri, eğitimini, yakın çevresini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumları anlatabilir. 

B1 Bu seviyeyi bitiren bir öğrenci okul, iş, boş zamanlar v.b. gibi alışılmış konularda, standart dil net bir şekilde kullanıldığında konunun ana 

noktalarını anlayabilir. Seyahatlerde, Türkçe’nin konuşulduğu yerlerde karşılaşabileceği çoğu durumların üstesinden gelebilir. Alışıldık konularda 

ve kişisel ilgi alanlarında basit düzeyde ve konuları ilişkilendirerek kendini ifade edebilir. Yaşadığı olay ve deneyimleri, hayallerini, umutlarını ve 

hedeflerini anlatabilir, görüşlerini kısa olarak gerekçelendirebilir ve açıklama yapabilir. 

B2 Bu seviyeyi tamamlayan bir öğrenci somut ve soyut konulardaki zor metinlerin içeriğini ve kendi branşındaki tartışmaları anlayabilir. Sıradan bir 

sohbette Türkçe konuşan birisi ile her ikisinin de fazla zorluk çekmeyeceği şekilde spontane ve akıcı konuşup anlaşabilir. Geniş bir konu 

yelpazesinde net ve detaylı bir şekilde kendini ifade edebilir. Güncel bir konuda kişisel fikrini dile getirebilir, farklı seçeneklerin avantaj ve 

dezavantajlarını sıralayabilir. 

C1 Bu seviyeyi bitiren bir öğrenci farklı alanlarda kaleme alınmış zengin içerikli uzun metinleri anlayabilir ve saklı anlamları ortaya çıkarabilir. 

Spontane ve akıcı bir şekilde kendini ifade eder ve artık sık sık bilmediği/hatırlayamadığı bir kelimeyi aramaz. Dili günlük hayatta, iş yaşamında, 

meslekî eğitimde ve yükseköğrenimde esnek ve etkin kullanabilir. Açık, net ve sistemli bir şekilde kompleks durumlarda kendini ifade edebilir ve 

bunu yaparken farklı stratejiler kullanarak diğer metinlerle bağlantı kurabilir. Bu seviyeyi tamamlayan bir öğrenci duyduğu ve okuduğu her şeyi 

zorluk çekmeden anlayabilir. Yazılı veya sözlü kaynaklardan aldığı bilgiyi özetleyebilir, bunları gerekçelendirebilir ve açıklamalı bir şekilde 

sunabilir. Kendini akıcı ve tam olarak spontane bir şekilde ifade edebilir, kompleks durumlarda bile anlamlardaki ince farklılıkları belirgin bir 

şekilde dile getirebilir. 



Primjena i istraživački centar turskih i stranih jezika - razine 
Razine naših tečajeva stvorene su imajući na umu Zajednički europski referentni okvir (CEFR). Koje su to razine i njihove definicije su 
sljedeće: 

    
A1 

(A1) 
Učenik koji završi ovu razinu može razumjeti i izraziti se neobičnim frazama i jednostavnim frazama u svakodnevnom 
životu koje izražavaju konkretne potrebe. Može identificirati sebe i druge, postavljati pitanja o tuđim osobnim podacima 
(poput toga gdje sjede, koga poznaju) i odgovarati na takva pitanja. Ako ljudi s kojima govori govore polako i jasno i 
spremni su mu pomoći, mogu se jednostavno razumjeti. 

A2 
(1998 

Učenik koji završi ovu razinu može razumjeti rečenice i često se koristi frazama u osnaživanjem pripovijedanja (npr. 
informacije o samoj osobi, njegovoj obitelji, kupovini, poslu i bliskom okruženju). U jednostavnim i rutinskim situacijama 
može se složiti, napraviti jednostavan i izravan prijenos poznatih i poznatih tema. Jednostavnim pripovijedanjem može 
objasniti odakle je došao, svoje obrazovanje, najuži krug i situacije izravno upućene potrebi. 

B1 
(B1) 

Učenik koji završi ovu razinu može razumjeti glavne točke predmeta.b kada se standardni jezik jasno koristi u navikama 
kao što su škola, posao, slobodno vrijeme itd. Na putovanjima može nadvladati većinu situacija s kojima se turski jezik može 
susresti na mjestima gdje se govori. Može se izraziti na jednostavnoj razini i posuđujući teme u neobičnim temama i 
osobnim interesima. Može objasniti svoja iskustva i iskustva, snove, nade i ciljeve, ukratko opravdati svoje stavove i 
objasniti. 

B2 Učenik koji završi ovu razinu može razumjeti sadržaj teških tekstova u konkretnim i apstraktnim predmetima i raspravama 
u svojoj grani. U običnom razgovoru, osoba koja govori turski može govoriti spontano i tečno i slagati se tako da nijedno od 
njih dvoje nema puno poteškoća. Može se jasno i detaljno izraziti u širokom rasponu tema. On može izraziti svoje osobno 
mišljenje o trenutnom pitanju i navesti prednosti i nedostatke različitih opcija. 

C1 (C1)   
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