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Merhaba,  

Hazırlık Programında geçireceğin zamanı keyifli ve verimli bir dil öğrenme sürecine dönüştürebilmen için 

sana bazı tavsiyeler hazırladık. 

Bugün tüm dünyada binlerce insanın çeşitli sebeplerle bir dil öğrenmeye çalıştığını hepimiz biliyoruz. 

Kiminin motivasyonu farklı ülkeler ziyaret etmek; kimi iyi bir iş için, kimi akademik çalışmalarını yürütebilmek için 

dil öğrenme sürecine giriyor. İmkânı olanlar öğrenmek istedikleri dilin konuşulduğu ülkelerdeki dil okullarına 

gidiyor. Diğerleri kendi ülkelerindeki okullarda ya da kurslarda, kimileri özel ders alarak, kimileri de kendi 

çabalarıyla dil öğrenmeye çalışıyor. Bazıları emek isteyen bu sürece katlanamayıp vazgeçiyor.  Bazıları ise tüm 

güçlüklere rağmen başarılı oluyor. 

Bu kitapçık, senin dil öğrenmede başarılı olmana yardımcı olmak için hazırlandı. Sayfalar arasında 

ilerledikçe, çözüm önerilen problemlerin sana da ne kadar tanıdık geldiğini göreceksin. Bunlar yalnız senin değil, 

dil öğrenmeye çalışan hemen herkesin ortak sorunları. Bu sorunlarla baş etmenin yollarını bulanlar dil 

öğrenebiliyor; aslında dil öğrenmek bir nevi bu sorunları çözebilmek demek. 

Dil öğrenirken neyin faydasız neyin işe yarar olduğu hakkında artık senin de mutlaka bir fikrin vardır. Bu 

kitapçıktaki önerilerle, kendi deneyiminden de faydalanarak işe yaramamış yöntemleri işe yarar olanlarla 

değiştirmen, neyi niçin yapman gerektiğinin farkına varman ve hali hazırda bildiğin doğru yöntemleri hatırlaman 

için sana yardımcı olmayı umuyoruz.  Ama senin için en iyi olanı yine sen seçeceksin. 

Çünkü unutma, bu senin maceran.. 

 

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 

        YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 
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İÇİNDEKİLER 

1. BEYİN NASIL ÖĞRENİR? 

2. DİL ÖĞRENME STRATEJİLERİ 

Benim İngilizcem Kötü 

İngilizce Çok Zor! 

Bende Kelime Yok! 

Benim Dinlemede Sıkıntım Var 

Anlıyorum Ama Konuşamıyorum 

Kontrol Sende! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEYİN NASIL ÖĞRENİR? 
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Bu bölümde sana beynin işleyişi ve nasıl öğrendiğiyle ilgili biraz bilgi vereceğiz. Böylece ileriki sayfalarda 

yaptığımız tavsiyelerin sebebini daha iyi anlayabileceksin. 

İnsan beyninde ortalama 100 milyar hücre bulunur. Bunların 10–15 

milyarı nöron adı verilen düşünme ve öğrenmeyi sağlayan sinir 

hücreleridir. 

Beynimiz sinir hücreleriyle örülmüş bir ağ gibidir. Yeni bilgilerin 

önceki bilgilerle birleştirilmesi, daha önce edindiğimiz bilgilerin geri 

çağrılması bu ağ sayesinde gerçekleşir. Yandaki şekil beyindeki sinir hücrelerinin oluşturduğu bu ağı gösteriyor. 

 

Nörobilim alanında yapılan çalışmalar ve elde edilen bulgulara göre öğrenme 

beyindeki sinir hücreleri arasında yeni bağlantılar kurulması ile gerçekleşir. Öğrenmenin 

beyinde nasıl gerçekleştiğini bu videoyu izleyerek daha iyi anlayabilirsin. 

Beyinde öğrenme nasıl gerçekleşir? BBC 

 

Öğrenmeyi etkileyen temel faktörler; bellek, örüntüleme, dikkat, çevre, duygular, 

motivasyon, beslenme-su ve uyku olarak sıralanabilir. Bu faktörlerle ilgili aşağıda 

daha detaylı verilen bilgileri, bu videoyu izledikten sonra okumanı tavsiye ediyoruz. 

Özellikle bellek ile ilgili bölümü okuduğunda dil öğrenirken de karşılaştığın pek çok 

sorunun kaynağını göreceksin.        

                   The 

Learning Curve/ Öğrenen Beyin 

 

Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler 

1. Bellek 

Bellek bilginin depolanabilme ve yeniden kullanılabilme yeteneği olarak tanımlanır. Videolarda gördüğün gibi bilgi 

yeni nöral ağlar oluşturulmasıyla ediniliyor. Araştırmalar sık kullanılan nöral ağların kuvvetlendiğini, kullanılmadığı 

zaman ise zayıflayıp kaybolduğunu gösteriyor. Ayrıca nöronlardaki her bir ateşleme bu işlemin tekrar yapılması 

için eğilim doğmasına neden oluyor. Bu yüzden belleğin güçlendirilmesi ve öğrenmenin daha etkin 

gerçekleştirilebilmesi için öğrenilen bilgilerin sık sık tekrarlanması gerekiyor. 

Bellek bilgiyi nasıl işler? 

Bellek, bilgiyi işleme ve yorumlamada farklı aşamalar izler. 

i) Duyusal Kayıt: Çevre ile etkileşim halinde bulunan birey, duyu reseptörleri ile devamlı kendine gelen uyarıcıları 

algılar. Bireyin gördüğü, işittiği, duyduğu tattığı ya da hissettiği şeyler duyusal kayıtın içeriğini oluşturur. Bu 

hafızanın kayıt hızı bir milyon/saniye olarak belirtilir. Oldukça büyük bir kapasiteye sahip olan duyusal kayıt ne 

yazık ki bu kaydı saniyeler sonra kaybeder. Görsel bilgi 1 saniyeden az, dokunma ile ilgili bilgi 2–3 saniye, işitsel 
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bilgi 4 saniye sonra kaybedilir. Ancak yeterli dikkatin harcanması durumunda duygusal kayıttaki bilgilerin kısa 

süreli belleğe aktarılması mümkün olabilir. 

 

ii) Kısa Süreli Bellek: Düşünmenin çoğunun 

ve bilgi işlemenin gerçekleştiği kısa süreli bellek, 

belleğimizin en fazla iş gören bölümü olarak 

kabul edilmektedir. Gelen bilgiyi 

görüntülemesi ve sınırlı kapasite ve sürece 

sahip olması en belirgin özellikleridir.  Kısa süreli 

belleğe gelen bilgi için üç alternatif 

bulunmaktadır. Ya bilgi ihmal edilir (unutulur), 

ya tekrar edilerek kısa süreli hafızada tutulur ya 

da tekrarlama ve örüntüleme ile daha önceki 

bilgilerle birleştirilerek uzun süreli belleğe transfer 

edilir. 

 

iii) Uzun Süreli Bellek (Long term memory): 

Bilgilerin yıllarca saklanabildiği bellektir. Kısa süreli bellekteki bilgilerin uzun süreli belleğe aktarılması için bilgilerin 

kodlanması gerekir. Benzerlik ya da zıtlıkların sınıflandırıldığı bu bellekte detaylar geri planda, genellemeler ise ön 

plandadır. Bilgilerin uzun süreli belleğe aktarılması, bilgilerin tekrar edilmesi ile gerçekleşir. Uzun süreli bellek 

limitsiz kapasiteye sahiptir ve depolanan bilgiler arasında güçlü bağlantılar ağı oluşturur.  Bu nedenle bilgilerin 

uzun süreli belleğe aktarılması güç olmakla birlikte, bu bellekte depolanan bilgiler bir ömür boyu hatırlanabilir. Bir 

bilginin uzun süreli belleğe yerleştirilebilmesi için sık sık tekrar edilmesi gerekir. 

 

 

 

 

 

2. Örüntüleme 

Beyin bilgileri kategoriler halinde 

organize eder. Örüntüleme bilginin anlamlı bir biçimde örgütlenmesi ve sınıflandırılmasıdır. Örüntülemeyi 

beynimizin içindeki büyük bir örümcek ağı ya da birbirine bağlı yollar ve patikalar olarak betimleyebiliriz. Yeni 

öğrenilen bir bilgi eski bilgilerle ilişkilendirildiğinde beyinde eski bilgilerin bulunduğu nöronlar ile yeni bilgilerin 

alındığı nöronlar arasında bir bağlantı kurulur. Örüntüleme gerçekleşmediği sürece parçalar halinde zihnimize 

yerleştirilen bir bilginin unutulması çok kolaydır. 
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3. Dikkat 

Belli bir süre bir nesneyi ya da olayı düşünmeye odaklanma şeklinde tanımlayabileceğimiz dikkat, öğrenme ve 

hatırlamada temel unsurdur. Dikkatteki artış öğrenmede de artışı sağlar. 

4. Çevre 

Öğrenmede çevrenin etkisi büyüktür.  Kişinin kendini güvende hissetmesini sağlayan rahat ve öğrenmeyi 

kolaylaştırıcı ortamlar, beyindeki dopamine maddesinde bir artışa neden olur. Dopamine maddesi belleğin 

güçlenmesini sağladığı gibi aynı zamanda düşünmede esneklik, yaratıcı problem çözme, sosyal etkileşimde artış 

meydana gelmesine sebep olur. 

5. Duygular 

Bir öğrenme ortamında kişinin olumlu ya da olumsuz duygulara sahip olması beyinde 

buna bağlı olarak farklı değişikliklerin meydana gelmesine ve vücutta farklı 

kimyasalların salgılanmasına neden olur. Örneğin, memnuniyet verici öğrenme 

koşulları beyinde endorfin salgılanmasına neden olur. Doğal bir uyuşturucu olan 

endorfin vücutta doğal bir rahatlık oluşmasına ve öğrenmenin eğlenceli bir deneyime 

dönüşmesine yol açarak nöronlar arasında daha fazla bağ kurulmasına sağlar. 

Üst düzeyde stres içeren öğrenme koşullarında ise buna bağlı olarak korku ortaya 

çıkar. Stres ve korkunun beyinde yarattığı etki “çöküş ya da çökme” olarak adlandırılır. Bu durumla karşı karşıya 

kalan kişi üst düzeyde düşünce üretmek yerine, kendini güvenlik altına almayı sağlayacak davranışlar 

sergilemeye yönelmektedir. Çöküş yaşayan beyin tekrar tekrar ezber yapmaya yönelir. Çöküş anında kişi kendini 

çaresiz görür, risk alamaz, olasılıkları fark edemez, kendine davranış için sınırlı sayıda seçenek üretebilir. Daha 

önce denenmiş ve doğru olarak kabul edilen davranışlar tekrarlanır. Bu durumdaki kişilerde bitkinlik ortaya çıkar. 

Yapılan araştırmalar stres içeren olaylar yaşanması sonucunda beyindeki dentrit, sinaps ve sinir hücrelerinin 

tahrip olduğunu ortaya çıkarmaktadır. Entelektüel özellikleri alt seviyelere düşen beynin, yaratıcılık, açık uçlu 

düşünme ve sorgulama yeteneği zaafa uğrar. (ÇEPNİ) 

6. Motivasyon 

Motivasyon bir insanı belli bir amaç için harekete geçiren güçtür.  İlgi ve merak motivasyonu artırır ve öğrenmeyi 

kolaylaştırır. Motivasyonu yeterince güçlü olmayan öğrenci öğrenmeye hazır değil demektir. 

7. Beslenme ve Su 

Beynin çalışmasındaki temel etkenlerden biri olan beslenme kontrol altında tutulmalıdır. Bunun için yağın 

azaltılması, yeterli miktarda şeker ve karbonhidrat alınması, vitamin B12 ve meyve ve sebze tüketiminin 

artırılması gerekir. Protein içeren gıdalar dikkatin oluşmasını sağlayan maddelerin üretimine yardımcı olur. Bu 

beslenme alışkanlığının öğrenme ve hatırlamayı pozitif etkilediği belirtilmektedir. Özellikle sabah ya da öğle 

saatlerinde protein tüketilirse, öğrencinin gün boyu dikkatli kalması sağlanır. Seratonin salgılayan tryptophan 

içermesi nedeniyle karbonhidratların ise öğleden sonra ve akşamları tüketilmesi önerilir. Seratoninin vücutta 

rahatlatıcı ve sakinleştirici etkisi bulunur. Bellek ve hatırlamaya katkıda bulunması sebebiyle belli miktarlarda 

çikolatanın tüketilmesi 
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de tavsiye edilmektedir. Çikolata yanında protein içeren balık, nane ve yeşil yapraklı sebzeler de hatırlamaya 

yardımcı olan gıdalardır. 

Su, vücut ve beyin fonksiyonlarının devamlılığı için çok önemlidir. Dehidrasyon (susuzlaştırma) meydana 

geldiğinde öğrenme ve bellek zayıflamakta, dikkat ve kritik düşünme azalmaktadır. (Keleş & Çepni/ TÜFED-

TUSED / 3(2) 2006 ) (Beyin ve Öğrenme ile ilgili bu bölüm Prof.Dr. Salih Çepni’nin izniyle, 2006 yılında Türk Fen 

Eğitimi Dergisi’nde yayınlanan makalesinden uyarlanmıştır.) 

8. Uyku  

Uyku, beynimizin öğrendiği bilgileri “pekiştirmesi”, yani uzun süreli kullanım için depolayabilmesi adına çok önemli 

bir süreçtir. Gece uykusunun REM uykusu adı verilen özel bölümlerinde, beynimizde müthiş aktif bir süreç 

cereyan eder. Bu anlarda insanlardan kaydedilen beyin dalgaları, beynin neredeyse gündüz vakti uyanıkken 

olduğu kadar aktif bir durumda olduğunu gösterir. Bugünkü bilgilerimize göre bu REM dönemleri, beynimizin gün 

boyunca aldığı bilgileri “ayıklama, temizleme ve kaydetme” işini gördüğü zaman aralıklarıdır. Her gece yaklaşık 

1.5 saatte bir ortaya çıkan bu REM dönemleri, beynimizin neleri kaydedip neleri sileceğini belirleyen en önemli 

zihinsel faaliyetlerimizdir. Yapılan deneylerde, kişilerin uyanıkken öğrendikleri görevler sırasında gösterdikleri 

beyin faaliyet kalıplarının çok benzerlerini, o görevi öğrendikten sonra daldıkları uykuları sırasında alınan REM 

dönemi beyin faaliyetlerinde “tekrar ettikleri” sıklıkla gösterilmiştir. Yani öğrendiğiniz herhangi bir bilgi yahut beceri 

muhtemelen uykunun bu özel safhasında “prova edilir, gözden geçirilir ve kaydedilir”. 

RESİM: A: Bir tepki zamanı ölçüm deneyi sırasında deneklerin beyinlerinde gözlenen faaliyet kalıbı;           B: 
REM uykusu sırasında benzer bir faaliyet kalıbının ortaya çıkışı. Beyin yeni öğrendiği görevi adeta “prova” ediyor. 

Bu basit gerçekten yola çıkarak söylenebilecek çok belirgin şeyler var. 

Sağlıklı ve verimli bir öğrenme için zamanında ve yeterli düzeyde bir uyku şart. Özellikle REM uykusu, 

öğrendiğiniz yeni şeylerin uzun süreli kayda geçmesi için önemli. Bunun yanı sıra, gece uykusu sırasında 

salgılanan başta melatonin olmak üzere birçok hormon, beden sisteminizin uzun süre sağlıklı çalışabilmesi için 

gerekli. Melatonin hormonunun salgılanması ışık ile çok hızlı bir şekilde engellendiği için gece karanlık bir ortamda 

uyumak da oldukça önemli. (Doç. Dr. Sinan Canan, 2014, http://nbeyin.com.tr/uyku-ve-beyin/) 

Uykunun önemi ve öğrenmeyle ilişkisi hakkındaki bu yazının tamamına aşağıdaki adresten veya 

yukarıdaki qr kod ile ulaşabilirsin. 

http://nbeyin.com.tr/uyku-ve-beyin/ 

 

http://nbeyin.com.tr/uyku-ve-beyin/
http://nbeyin.com.tr/wp-content/uploads/2014/04/rem2.jpg
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Daha zeki olabiliriz. 

Beyin sürekli değişen ve gelişen bir yapıya sahip. Yani uygun zihinsel aktivitelerle daha zeki olabiliriz. Aşağıdaki 

linklerde daha zeki olmak için günlük hayatında uygulayabileceğin Time ve Inc. işbirliğiyle derlenen 10 öneriyi 

bulabilirsin. İkinci qr kodu kullanıp yazının orijinalini okumaya ne dersin? 

1. http://nbeyin.com.tr/daha-zeki-olmak-icin-10-oneri/ 

2. http://time.com/3032117/get-smarter-every-day/?xid=time_socialflow_twitter 

DİL ÖĞRENME STRATEJİLERİ 

Dil öğrenme stratejileri ‘’ikinci dil öğrenmede karşılaşılan problemleri çözmede’’ ve ‘’öğrenciler tarafından yeni bilgi 

ve becerileri edinmede, depolamada ve hatırlamada kullanılan tekniklerdir’’(El-DInary 1993). İyi öğreniciler 

materyale, işe, kendi amaç, ihtiyaç ve öğrenme düzeylerine uygun stratejileri seçerler (Learning Styles & 

Strategies, Oxford / GALA 2003) 

Öğrenme stratejileri üzerine yapılan araştırmalar, başarılı dil öğrenicilerin bazı öğrenme stratejilerini etkin olarak 

kullandığını gösteriyor. İyi dil öğrenicileri en çok aşağıdaki stratejileri kullanıyor: 

 

                  1. Tahminde bulunmaya isteklidirler. 

                  2. Doğru tahminde bulunurlar. 

                  3. İletişim kurmak için güçlü bir motivasyona sahiptirler. 

                  4. Dilde kalıplar ararlar.  

                  5. Dilin özelliklerini sınıflandırmaya çalışırlar 

                  6. Dili analiz ederler. 

                  7. Pratik yapmak için tüm fırsatlardan yararlanırlar. 

                  8. Kendi konuşmalarını denetlerler. 

                  9. Anlama dikkat ederler.  (Rubin , 1975) 

Aşağıda dil öğrenen hemen hemen herkesin karşılaştığı bazı problemlere çözüm yolları ararken bu stratejileri de 

daha derinlemesine inceleyebilirsin.  

 

 

 

 

http://nbeyin.com.tr/daha-zeki-olmak-icin-10-oneri/
http://time.com/3032117/get-smarter-every-day/?xid=time_socialflow_twitter
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BENİM İNGİLİZCEM KÖTÜ. 

Duyguların öğrenme üzerindeki etkisine bakılırsa dil öğrenmeyle ilgili tutumunu düzeltmeden öğrenmeyi beklemek 

boşuna. Bununla ilgili neler yapabileceğine bir bakalım. 

 

Ben hiç bilmiyorum. Benim İngilizcem lisede de kötüydü. 

Olumsuz benlik algısı seni strese sokar. Stres, kortizol oranını artırarak 

öğrenmene engel olur.  ‘’Yapabilirim’’ diyerek stresini azaltmalı, kendine olumlu 

yönde telkinde bulunmalısın. Bugüne kadar başardıklarının yanında bu çocuk 

oyuncağı ( Duman, 2007) 

 

Çok uykum var... Hep uykum var...  

Uyku, öğrenme için olmazsa olmazdır. Özellikle REM uykusu öğrenme için 

hayatidir. Beynin öğrenmede en iyi performansı elde etmesi için uykuya ihtiyacı var. 

Ayrıca işlediğimiz bilgilerin çoğu uyku sırasında sağlamlaştırılır. Uykunu almadan 

derse girdiğin günlerde ne yaparsan yap beynin tam performans öğrenmeye 

katılamaz. Bunu zaten biliyorsun, o halde düzenli uyku için gerekiyorsa günlük 

aktivitelerini yeniden düzenle. 

 

 

Dikkatim dağılıyor! 

Araştırmalar bir yetişkinin belli bir konu üzerinde dikkatini 20 dakika tutabildiğini gösteriyor. Eğer çok 

ilgisini çeken bir konuysa bu süre biraz daha 

uzayabiliyor. Bu durumda saatlerce aynı konu 

üzerinde çalışmaya kendini 

zorlamamalısın. Uygun aralıklarla tekrar 

yaparsan buna zaten buna gerek 

kalmayacak. Çalışma planını kendi 

dikkatini toplama aralığına göre yapman daha 

verimli çalışmana yardım eder. Örneğin 20 

dakika yoğun çalışmanın ardından birkaç 

dakika mola verdiğinde yeni 20 dakikalık 

periyotta konsantrasyonun daha güçlü 

olacaktır. 

Ayrıca kendi öğrenmeni en iyi destekleyen 

çevresel özellikleri belirleyip 

düzenlemelisin. Ses düzeyi, ışık durumu, ısı durumu, yeme alışkanlıkların gibi fiziksel durumları mümkün 

olduğunca kendine uygun hale getirmek dikkatini daha uzun süre sürdürmede sana yardımcı olacak.  Rahat ve iç 

açıcı ortamlarda çalışmak da ( Dunn&Dunn, 1993). 



2019-2020  KOU YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU                                                                                     DİL ÖĞRENME STRATEJİLERİ 

9 
 

Sıkılıyorum! 

En iyi öğrenme senin ilgi duyduklarınla sana öğretilmeye çalışılanlar örtüştüğünde gerçekleşir. Ancak öğretim 

ortamları bu beklentini her zaman karşılayamayabilir. Bu durumda motivasyonunu sürekli tutmak için ilgi 

alanlarındaki okumalarını ve dinlemelerini artık yabancı dilde yapabilirsin. Uygun okuma ve dinleme stratejilerini 

kullanarak gittikçe daha iyi anlayacak, anladıkça da dil öğrenmek için daha çok motive olacaksın! ( 

Vahapoğlu,2002) 

Ben yapamıyorum. 

Yabancı dili daha iyi olan arkadaşlarından yardım al. Yazılı ve sözlü performanslarınız 

için birbirinize geri dönüt sağlayın. (Oxford, 1990) 

 

 

İNGİLİZCE ÇOK ZOR! 

Çok karmaşık !  

Analiz et. 

Her dil bir kurallar sistemidir. Tek tek dilbilgisi kurallarını anlamaya çalışmadan önce bu sistemin yapısını 

çözmelisin.  Genel olarak dilin yapısını anladığında, en karmaşık konuların bile bu genellemeye bir şekilde 

uyduğunu göreceksin (Naiman, Frohlich, and Todesco, 1975) 

Bir sürü şey var ! Hepsi birbirine karışıyor! 

Sınıfla, gruplandır. Kavram haritaları yap. 

Kavram haritaları öğrenmen gerekenlerin ne olduğu ve bunlar arasında nasıl bir bağ kurulacağını gösteren 

düzeneklerdir. Kavramları ilişkilendirerek, örüntüleyerek, şematize ederek yapılandırmanı sağlar. 

 

 

Aşağıda İngilizce’de gelecek zamanların şematize edildiği bir kavram haritası var. 



2019-2020  KOU YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU                                                                                     DİL ÖĞRENME STRATEJİLERİ 

10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kavram haritalarında tek bir doğru yoktur. Kendi kavram haritanı oluşturmak seni düşünmeye ve ilişki kurmaya 

sevk ederek birbirinden kopuk ve ayrı bilgileri düzenlemene, ilişkilendirmene ve bilgiyi anlamlandırarak 

öğrenmene yardımcı olur. 

Kavram haritası yaparken: 

1. Seç:  Anahtar kavramları kitabın ünite başlıklarına ya da alt başlıklarına bakarak seç. Konu seviyesinde 

ise anahtar kavramları içeriğe göre seç 

2. Sırala: Kavramları ( anahtar sözcükleri) en soyut ve kapsamlı olandan, en belirgin ve ayrıntılı olana doğru 

sırala. 

3. Kümele:   Birbirine yakın anlamlı kavramları birer küme haline getir. 

4. Düzenle: Kavramları şekillerle sunacak şekilde düzenle. Ana tema ya da kavramı boş bir sayfanın 

ortasına yaz. 

5. Bağla ve kutucuklar içine al. Seçip sıraladığın, sonra da ait oldukları gruplara göre kümelediğin kavramları 

ana kavramlara uzaklık ve alaka derecesine göre yaz. Oklarla birbirine bağla. Daha önemli kavramları 

merkeze, daha az önemli olanları sayfanın kenarlarına yazmayı unutma.  (Duman,2007, Neden Beyin 

Temelli Öğrenme) 
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Türkçeye benzemiyor! 

İkinci bir dil öğrenirken başka bir dilin yani anadilinin sistematiğini hali hazırda biliyor olmanı avantaja 

çevirebilirsin. Kendi dilin ile hedef dil arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları analiz et. 

Örneğin: 

Gidiyorum                I’m going 

Gidiyorsun             You’re going 

Gidiyor  She’s going 

Türkçe’de Şimdiki zaman anlamı katmak için fiile eklene  –yor eki, İngilizcedeki –ing ekiyle benzer. Kişi ekleri de 

her iki dilde de var ama 3. Tekildeki kişi eki Türkçe’de yok. Cümleye döktüğünde anlaşılması güç görünen bu bilgi 

hazırlayacağın karşılaştırmalı bir tablo ile rahatça görebilirsin.  

Bu gibi analizleri cümle yapısı, kelime yapısı, anlamakta zorlandığın ya da ana dilinle karıştırdığın dilbilgisi 

kuralları için yapabilirsin. Böylece benzerliklerden faydalanır, farklılıkların ayırdına varırsın. 

Derste anlıyorum. Ama aklımda kalmıyor. 

Derste anladığını düşündüğün konular kısa süreli bellekte kısa bir süre için tutuluyor. Tekrar etmezsen 

beynin bu bilgilerin önemsiz olduğunu düşünüyor ve siliyor. Uzun süreli belleğe kaydedilmediği için derste 

anladığını düşündüklerinin silinip gittiğini fark ediyorsun. 

Aslına bakarsan, kalıcılık üzerine yapılan araştırmalar öğrenilen bilginin %70’den %90a kadarının dersten 

sonraki 18/24 saat içinde unutulduğunu gösteriyor. Bu yüzden özellikle ilk gün sonunda yapılan tekrar çok önemli. 

Aslında tekrar yapmak saatlerce çalışmayı gerektirmiyor. 40 dakikalık bir dersin tekrarı için 5-10 dakika 

ayırman yeterli. Eğer tekrar süren dersin yarısı kadar ve daha fazla süre alıyorsa o dersi anlamamışsın demektir. 

Ayrıca tekrarı doğru zamanda yapmazsan, zaten elden çıkmış bilgileri yeniden elde etmek için uğraştığın için çok 

zaman harcarsın. Aşağıdaki tablo ne sıklıkta tekrar yaparak bilgileri uzun süreli hafızaya atabileceğini gösteriyor.  

Zaman Tekrar Süresi Hafızada Kalma Süresi 

40 dakikalık çalışmadan sonra 5 dk 1 gün 

1 gün sonra 10 dk 1 hafta 

1 hafta sonra 20 dk 1 ay 

1 ay sonra 30 dk Uzun süreli bellek 

 

Araştırmalar özellikle uykudan önce yapılan tekrarın unutmayı engellediğini gösteriyor. Çünkü REM 

uykusu (rüya görülen dönem) döneminde salgılanan bazı hormonlar yeni bilgilerin pekişmesine zemin hazırlıyor. 

Kalıcı öğrenme için düzenli ve sık tekrar gerekir. Öğrenilenlerin tekrarı uzun süre yapılmadığında da 

beyindeki bazı bağlantılar kaybolmaya başlar ve öğrenme zorlaşır, beyin yeni bilgilerle eski bilgileri birleştirmekte 

problem yaşar.  Bu yüzden mutlaka haftanın ve ayın belli günlerini tekrar yapmak üzere belirle… 
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BENDE KELİME YOK! 

Bir sürü bilmediğim kelime var. Sözlüğe bakmaktan okuyamıyorum. 

Aslında bu kadar sık sözlüğe bakmana gerek yok. Daha az sözlük kullanmak için işte bir kaç ipucu. 

1. İyi bir okuyucu, bir metni yeterince anlamak için hangi kelimelerin birinci derecede önemli olduğunu ayırt eder. 

Okuduğumuz metinlerdeki pek çok kelime aslında mesajı anlamak için tek başına gerekli değildir. Önemli olan 

hangi kelimelerin o parçayı anlayabilmek için olmazsa olmaz olduğunu seçebilmektir 

(http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/kursprogramlari/halkla_iliskiler/ moduller/etkin_hizli_okuma.pdf). 

2.  Kendi dilimizde okuma yaparken de aslında tüm kelimeleri tek tek okumayız. Gözlerimiz satır aralarında 

dolaşır ve baktığı kelimeleri beyne iletir. İyi bir okuyucu metni anlamak için gerekli olan anahtar kelimeleri görür. 

Beynimiz kelimeler arasındaki bağlantıları kurarak metni anlamlandırır. Anahtar kelimeleri görmeyi öğrendiğinde, 

sözlükten anlamına baktığın pek çok kelimenin aslında metnin mesajını anlamak için gerekli olmadığını görürsün. 

3. Yukarıdaki listede gördüğün gibi iyi dil öğrenicileri tahminde bulunmaktan kaçınmazlar. Bildiklerini kullanarak 

bilmediklerini tahmin edebilirsin. Okuma yaparken sadece bilmediğin kelimelere ve ne kadar çok kelimeyi 

bilmediğine odaklanırsan okuduğunu anlamakta güçlük çekersiniz. Bildiklerine odaklandığında metindeki yeni bir 

kelimeyi metnin akışından tahmin edebilirsin. Bilmediğin bir kelime çıktığında okumayı durdurup hemen sözlüğe 

sarılmak yerine okumaya devam et. Metnin anladığın kısmını kullanarak boşluğa gelecek kelimeyi tahmin etmeye 

çalış.  Kelimenin birebir anlamını tahmin etmene gerek yok. Anlamdaki boşluğu doldurmak için uygun kelime 

olması yeterli. 

4. Bir kelimenin anlamını tahmin etmek için cümle yapısından faydalanmalısın. İngilizce cümle dizilimini biliyorsun. 

Bilmediğin kelimenin bu dizilimin hangi parçası olduğuna dikkat et. Böylece kelimenin özne, yüklem ya da nesne 

durumunda olduğunu ayırt edebilir ve kelimeye cümledeki yerine uygun bir anlam yüklemeye çalışırsın. 

5. Kelimenin kendi başına yapısı da anlamı tahmin etmekte yardımcı olur. İngilizcede kelimeler ön ek ve son 

eklerle türetilir. Ne kadar çok ek öğrenirsen o kadar çok kelimenin isim, fill, sıfat, zarf anlayabilir ve bundan 

yararlanarak anlamını tahmin edebilirsin. 

Kelime ezberleyemiyorum. 

Araştırmalar, kelime öğrenmek için sadece kursların, öğretmenlerin ve kitapların sağladıklarına bağlı kalmak 

yerine, sürekli yeni fırsatlar yaratarak öğrenmelerinin kontrolünü ele alan dil öğrenicilerinin kelimeleri hatırlamakta, 

sadece ders materyaline bağlı kalanlardan daha başarılı olduğunu gösteriyor (Sanaoui, 1995). Tabi uygun 

aralıklarla tekrar yaptıkları sürece. 

Sen de aşağıdaki yollarla kendi kelime öğrenmenin kontrolünü ele alabilirsin. 

Kelime listeleri yapıyorum ama bir türlü ezberleyemiyorum. 

1. Beyin yeni bilgileri eski bilgilerle ilişkilendirir. Bu yüzden bir kelimeyi tek başına değil,  bir bağlam ve bir 

anlam içinde öğrenir. Yeni bir kelimeyi daha 

önceden bildiğin bir kelimeyle ilişkilendirerek 

öğrenmen daha kolaydır (akt, Korkmaz & 

Mahiroğlu,2007). Araştırmalar, kelimeleri 

http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/kursprogramlari/halkla_iliskiler/


2019-2020  KOU YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU                                                                                     DİL ÖĞRENME STRATEJİLERİ 

13 
 

hatırlatıcı ipuçlarıyla ilişkilendirerek öğrenenlerin bunu yapmayanlardan daha etkili öğrendiğini gösteriyor. 

Sen de hatırlamana yardımcı olacak bellek destekleyici stratejiler kullan.  

 

2. Uzun kelime listeleri yapmak yerine hikaye okumaya ne dersin? Böylece sürekli sözlüğe bakmadan, konu 

akışını takip ederek kelimelerin anlamlarını tahmin edebilirsin. Mutlaka liste yapmak istiyorsan, kelimeleri 

içinde geçtikleri cümle ile kelimenin altını çizerek listene yazabilirsin. Böylece o kelimeyi gördüğünde 

içinde geçtiği bağlamı hatırlayacağından kelimenin anlamını da hatırlaman kolaylaşacak. Aynı metni ya da 

hikayeyi ikinci kez okuduğunda ne kadar çok kelimeyi hatırlıyor olduğuna şaşıracaksın. 

 

3. Resimlendir, bir görsel ile eşleştir. 

Öğrendiğin kelimeleri aklındaki bir imajla birleştir. Kelime listene mümkünse resmini çizerek ekle. Zamanla 

gördüğün nesnelerden İngilizce karşılığını bilmediklerini de öğrenme isteği duyacaksın. 

4. Kafiyelendir!   

 

5. Bağlantı kur! 

 

 

 

Öğrendiğin bir grup yeni kelimeyi bir şekil üzerine yerleştirmek daha kolay öğrenmene yardımcı olabilir. Örneğin 

bir ünitedeki kelimeleri bir fil resmi üzerine yerleştirirken hangi kelimeyi neden filin 

bacağına, kuyruğuna, hortumuna ya da gözüne koyduğunu düşün. Başlangıçta bağlantı 

kurmakta zorlanabilir ve bunu anlamsız bulabilirsin ama bu ilişkilendirmeyi yapmak için 

çaba harcayan beynin daha sonra bu bağlantıları kullanarak o kelimeleri çok daha kolay 

hatırlayacak. 

 

6. Genişlet ! 

Yeni kelimeleri, tutacağın bir kelime defterine düzenli olarak kaydedip, o kelimeyle ilgili sonradan 

öğrendiklerini ilgili yere ekleyebilirsin. Örneğin o kelimenin birlikte kullanıldığı gruplar, phrasal verbler, kök ve ek 

bilgisini öğrendikçe ekleyebilirsin. Tabi bu bilgisayarında bir kelime dosyası da olabilir (Schmitt & Schmitt,1995). 

 

 (v)  To look: bakmak   (translation)    to look at sth. 

To direct your eyes to see something.    (sözlük tanımı) 

Look! There is a rainbow.   (örnek cümle) 
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Daha sonraki bir zamanda öğrendiğin look after phrasal ını bu listeye 

ekleyebilirsin. 

(v) to look after someone: hastaya bakmak, çocuğa bakmak, 

To take care of someone 

He looks after his grandmother during the day. 

 

7. Word mapler kullan. 

 

 

 

 

 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/day
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8. Yeni kelimeler için de kavram haritaları oluşturabilirsin. Böylece kelimeleri ilgili olduğu konu içinde 

gruplandırarak organize edersin. 

 

 

 

http://anglais-facile.com/wp-content/uploads/2010/02/money.jpg 

9.Okuduklarını Ve Dinlediklerini Kendi Cümlelerinle Yeniden 

Anlat. 

Bir okuma parçasını sadece sorularını cevaplandırmak için 

okumak ekonomik değildir. Aynı okuma parçasını hem 

konuşmak, hem yazmak, hem de dinlemek ve hatta kelime 

ve dilbilgisi çalışmak için kullanabilirsin. Bir parçayı kendi 

cümlelerinle anlatmaya ya da yazmaya çalıştığında içeriği 

aktarabilmek için parçada geçen kelimeleri ve dilbilgisi 
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yapılarını kullanmak zorunda kalırsın. Gerektiğinde parçaya dönüp hatırlayamadığın kelimeye ya da yapıya 

bakabilirsin. Bir metin üzerinde bu çalışmayı birkaç kez üstüste tekrar ettiğinde her seferinde daha fazla kelimeyi 

ve yapıyı hatırladığını görürsün.  Aynı metni belli aralıklarla tekrar anlattığında ya da yazdığındaysa hem 

kelimeleri hem yapıları hem de konu içeriğini uzun süreli belleğe atmış olursun. İşte sana kelime öğrenmenin 

harika bir yolu.. 

9. Kullan! 

Kelimeleri sadece okuduğunu ya da dinlediğini anlamak için gerekli yapılar olarak görme. Bu şekilde her kelime 

grubu içinde geçtiği metne ya da konuşmaya hapsolup kalır. Yeni öğrendiğin kelimeleri mümkün olan ilk fırsatta 

ve her fırsatta kullan. Ne kadar çok kullanırsan o kadar iyi öğrenirsin. Yazarken ve konuşurken hep aynı kelimeleri 

kullanarak bir yere kadar belki derdini anlatabilir ama gelişme kaydedemezsin. 

BENİM DİNLEMEDE SIKINTIM VAR! 

Konuşulan yabancı dili daha kolay anlayabilmen için o dile aşina olman gerekir. Bu aşinalığı kazanmak 

için derslerdeki dinleme çalışmaları yeterli olmayabilir. Kulak aşinalığı kazanmak için televizyonda yabancı bir 

kanalı sürekli açık tut. Bu mümkün değilse mobil cihazlar üzerinden yabancı radyo kanallarını açık tutabilirsin. 

Önceleri çok yabancı gelen konuşmalar zamanla daha anlamlı hale gelecek. 

Bazı yabancı internet siteleri günlük haberleri dil seviyelerine göre sınıflandırıyor. Kendi seviyene uygun 

olandan haberleri takip edebilirsin. 

Hikaye kitaplarının seslendirmelerini dinleyebilirsin. 

Kelimeleri mutlaka doğru telaffuzlarıyla öğren. Bazen bildiğin kelimeleri telaffuzu tanımadığın için 

anlayamıyor olabilirsin. 

Günlük konuşmadaki kısaltmaları öğren. Örneğin kitaplarda I’m going to şeklinde öğretilen yapıyı 

konuşmalarda genellikle I’m gonna şeklinde duyarsın. 

Dinlemeye başlamadan önce o konuyla ilgili hali hazırda bildiklerini hatırla. Bu sana yeni bilgiyi eski 

bilgilerinle ilişkilendirerek öğrenme fırsatı sağlar. Ayrıca hakkında az da olsa fikrin olan bir konuyu anlamak 

hakkında hiç düşünmediğin bir konuyu anlamaktan daha kolaydır. 

 

Konu başlığı, resimler gibi ipuçlarına bakarak konuşulacak içerik hakkında 

tahminde bulun. 

 

 

Konuşmalarda her şeyi anlamaya çalışma. 

Tıpkı okurken olduğu gibi dinlerken de doğru 

kelimelere odaklandığında mesajı anlaman daha 

kolay olur. Vurguları takip et. Anlamı aktaran ana 

kelimeler konuşmalarda daha vurgulu söylenir. 
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Bunu görmek için ders kitaplarındaki dinleme alıştırmalarını yazılı metinlerine bakarak yeniden yapabilirsin. 

Vurgulanan kelimelerin altını çizerek dinle. Bu kelimelerin çoğu zaman hikayenin ana kelimeleri olduğunu 

göreceksin. 

Dinleme alıştırmalarını da tıpkı okuma alıştırmaları gibi sonuna kadar kullan. Dinle, soruları cevapladıktan 

sonra yazılı metne bakarak tekrar dinle. Anahtar kelimeleri çiz. Bu anahtar kelimeleri kullanarak anladıklarını yaz 

ya da anlat. Bunu birden fazla kez yapabilirsin. Bu sırada konuşma içinde geçen kelime ve yapılara aşina hale 

geleceksin ve böylece konuşmada anlatılanlar senin için tanıdık bir konuya dönüşecek. Son olarak gözlerini kapat 

ve tekrar dinle. Sanki anadilinde bir konuşma değil mi? Aynı konuşmayı doğru aralıklarla tekrar dinlemeyi de 

unutma. 

Benzer konularda çok sayıda dinleme yap. Okulda belli bir konuyla ilgili dinleme yaptıysan dışarıda 

internetten faydalanarak aynı konuda daha fazla dinleme yap. Böylece ilgili konunun kelime içeriğini tekrar tekrar 

duyduğun için artık tanıdık hale gelir ve başka bir bağlamda duyduğunda artık o kelimeleri tanırsın. Aksi takdirde 

her konuşma kendi konu başlığı içine sıkışıp kalır ve gerektiğinde transfer etmen zorlaşır 

(http://www.nclrc.org/guides/HED/chapter2.html). 

Çok hızlı konuşuyorlar. 

Konuştuğun kişiden daha yavaş konuşmasını ya da gerekiyorsa tekrar soylemesini iste.  

 

ANLIYORUM AMA KONUŞAMIYORUM! 

Konuşma becerini geliştirmek için ne kadar çok pratik yaparsan gerektiğinde sözcükler dilinden o kadar kolay 

dökülür. 

Yurtdışına gitmeden İngilizce öğrenilmez. Burda kimle konuşacağım! 

Yurtdışına gidip bütün zamanını Türkçe konuşan arkadaşlarıyla geçirenler de dil öğrenemediklerini söylüyor. 

Demek ki mesele yurt dışına gitmek değil, dili pratik edebileceğin ortamlarda bulunmak. Bulunduğun yerde 

İngilizce konuşanlarla iletişime geç, meraklı ol, sorular sor ve konuşmayı devam ettir! 

Eğer istersen okulumuzdaki yabancı öğrenciler pratik yapmak için harika bir fırsat. Onlarla tanışmak için ilk adımı 

sen de atabilirsin. 

Kültürlerini öğrenmeye merak duy, sorular sor, yorum yap. Arkadaşlarımızı böyle ediniriz, değil mi? 

Aiesec ile yurtdışına da gidebilirsin! 

Aiesec kültürlerarası etkileşimi artırma ve dünya barışına katkıda bulunmayı 

amaçlayan bir öğrenci değişim programı. Aiesec programı vasıtasıyla 

kendine en uygun projeyi ve ülkeyi seçip son derece uygun fiyatlarla 

yurtdışına çıkabilirsin. Onlarca ülke ve yüzlerce insanla tanışma fırsatı seni 

bekliyor. Daha fazla bilgi için bu siteyi ziyaret et! 
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Pratik yapmak için birini bulmayı bekleme! 

Aslında konuşma pratiği yapmak için başka birini beklemene gerek yok. Örneğin bir otobüs yolculuğu yaparken 

gördüklerini yanında görmeyen biri varmış gibi kendi kendine anlatabilirsin. 

Günlük yazar gibi ses kayıtları oluşturabilirsin. Bütün bir gün olanları, duygularını, düşüncelerini, planlarını 

anlatırken kendi sesini kaydet. Ardından dinlersen hatalarını da fark edersin. 

Bu ses kaydını sadece günlük olayları anlatmak için değil belli konularda düşünceni ifade etmek için de 

kullanabilirsin. Sınıf ortamı ancak sınırlı düzeyde konuşma pratiği yapmana imkan verir. Ama paralel konularda 

uzuuun uzun konuşmak için sınıfa ve hatta seni dinleyen birine ihtiyacın yok. 

Rol yap! Kendini farklı durumlarda hayal et ve oyna! 

 

 

Pratik yapmak için ille de çok iyi İngilizce bilen birine ihtiyacın yok. Aslında yabancı dili çat pat bilen biri de sana 

çok şey katabilir. Sen onunla konuşmaya çalışırken o anlamadığında aynı şeyi başka şekilde ifade etmek için 

çaba harcayacaksın. İşte tam beynin istediği gibi bir çaba! 

Konuşurken kelime aklıma gelmiyor. 

Nasıl kelime çalışabileceğinle ilgili yukarıda bazı önerilerde bulunmuştuk. Tabi buna rağmen anlamını bilmediğin 

kelimeler derdini anlatmana engel olabilir. Böyle durumlarda hareketlerle, gerçek bir nesneyi göstererek ya da 

yakın anlama sahip bildiğin başka bir kelimeyi kullanarak durumu kurtarmayı denemelisin. Önemli olan anlaşmak 

öyle değil mi?  

Türkçe de aklıma bir şey gelmiyor. 

Aslında bu problem yabancı dil bilmemekten kaynaklanmıyor. Bir konuyla ilgili bilgimiz olmadığında onunla ilgili 

cümle kuramaz, fikir üretemeyiz. Bu sorunun kaynağı da bazı konularda bilgimiz ve dolayısıyla paylaşmaya değer 

bulduğumuz bir fikrimiz olmamasından kaynaklanıyor. Elbette her konu hakkında fikir sahibi olamayız ama 

unutma, paylaşacak bir şeyin yoksa dilin de bir anlamı yoktur. Daha çok oku, izle, arkadaşlık kur, gez, merak et, 

keşfet ve paylaşacağın şeyleri arttır. Hem kendi dilinde, hem yabancı dilde! 

KONTROL SENDE! 

Zaman planlaması, zihnimizin zaman algısını genişletir ve işlerimizde daha verimli olmamızı sağlar. Uymasanız 

bile zaman planlaması çalışmaları yapın.  Nbeyin.com 

Bİ BAŞLASAM ÇALIŞCAM DA! 

1. Düzenle/Planla 

* Görev ya da içerik sırasını planla. 

* Hedefler belirle. 

* Görevi nasıl tamamlayacağını planla. 

* Kendi hızını ayarla 
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2. Kendi Öğrenmeni Yönet             

* En iyi nasıl öğrendiğini belirle. 

* Öğrenmene yardımcı olacak koşulları oluştur. 

* Pratik yapmak için fırsatlar ara. 

* Dikkatini görevine yoğunlaştır. 

 

Bir görev üzerinde çalışırken: 

3. İzle                                         Kontrol et 

* Görevde ilerlemeni kontrol et. 

* Dili kullanırken anlamanı kontrol et. Anlıyor musun? 

* Dili kullanırken ürettiklerini kontrol et. Anlaşılır mısın? 

 

Bir görevi tamamladıktan sonra: 

4. Değerlendir 

* Öğrenme görevini ne derece iyi tamamladığını değerlendir. 

* Stratejileri ne derece iyi uyguladığını değerlendir. 

*Görevi tamamlarken,  stratejilerin sana ne kadar etkili yardımı 

dokunduğuna karar ver. 

 

Eğer artık daha planlı ve kontrollü çalışmaya başlamanın zamanı geldi diye düşünüyorsan erteleme, bir an önce 

kendine bir plan yap. Bunu yaparken; 

 Çok büyük hedefler yerine daha kolay ulaşabileceğin küçük küçük hedefler koy.  

 Yapacakların kadar hali hazırda yapmış olduklarının da listesini yap. Bu sana yeni işleri de 

başarabileceğine dair güven verir.  

 Ve en kolay işten başla. Gerisi gelecektir.  

 

Emeklerinin karşılığını aldığın güzel bir dönem dileriz. Kendine güven, biz sana güveniyoruz.  

 

 

KOU YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 

Yabancı Diller Bölümü 

Hazırlık Programı 
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