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DİL KURSLARIMIZIN ÖZETİ - İTALYANCA DİLİ 
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Kurs Tanımı  Seviye *  

Yetişkinler için İtalyanca kursu A1 

Yetişkinler için İtalyanca kursu A2 

Yetişkinler için İtalyanca kursu B1 

Yetişkinler için İtalyanca kursu B2 

Yetişkinler için İtalyanca kursu C1 

Yetişkinler için İtalyanca kursu C2 

Gençler için İtalyanca kursu A1 

Gençler için İtalyanca kursu A2 

Gençler için İtalyanca kursu B1 

Gençler için İtalyanca kursu B2 

Gençler için İtalyanca kursu C1 

Gençler için İtalyanca kursu C2 

13 yaşına kadar öğrenciler İtalyanca için kursu A1 

13 yaşına kadar öğrenciler İtalyanca için kursu A2 

13 yaşına kadar öğrenciler İtalyanca için kursu B1 

13 yaşına kadar öğrenciler İtalyanca için kursu B2 

Okul çocukları için bireysel dersler  İhtiyaçlarınıza göre 

Oynayarak İtalyanca öğrenin A1-B2 

 İtalyanca Yaratıcı Yazma B1 seviyesinden başlayarak 

Hukuk ve ekonomi için İtalyanca B2-C2 

Sağlık meslekleri için İtalyanca B2-C2 

Turizm için İtalyanca B2-C2 

Gazetecilik için İtalyanca B2-C2 

Beşeri bilimler için İtalyanca B2-C2 

Karşılıklı konuşma kursları B1 seviyesinden başlayarak 

 İtalyanca gramer kursu A2 seviyesinden başlayarak 

Dante Alighieri Enstitüsü'nün tüm sınavlarına hazırlık kursları ** A1-C2 

Minimum sözleşme süresi (birim/saat olarak) bireyseldir. 

* Bu dağılım Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve programına karşılık gelir. 

Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve programı, bir yabancı dile ilişkin öğrenme verilerine ait ilerlemeyi 
değerlendirir. Amaç, dil becerisi edinilmesi adına bir referans noktası oluşturmak için çeşitli Avrupa dil 
sertifikalarını birbirleriyle karşılaştırılabilir hale getirmektir. Aşamalar aşağıda gösterilen seviyelere 
dayanmaktadır: 

A: Temel kullanıcı 
B: Bağımsız kullanıcı 
C: Uzman kullanıcı 

Bu aşamalar toplamda 6 adet dil yeterlilik seviyesine ayrılmıştır: 

A1 – Başlangıç Seviyesi 
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Somut gereksinimlerin karşılanmasını amaçlayan, günlük olağan ifadeleri ve çok basit cümleleri 
anlayabilir ve kullanabilir. Kendini ve başkalarını tanıtabilir ve diğer insanlara nerede oturdukları, ne 
tür insanlar tanıdıkları ya da ne gibi şeylere sahip oldukları gibi sorular sorup cevaplayabilir.  İletişim 
kurduğu kişi yavaş ve anlaşılır konuştuğu ve yardım etmeye hazır bulunduğu takdirde kolaylıkla iletişim 
kurabilir. 

A2 - Temel Seviye 
Konunun anlamıyla doğrudan bağlantılı cümleleri ve sık kullanılan ifade biçimlerini anlayabilir (kişi ve 
aile ile ilgili bilgi, alışveriş, yakın coğrafya, istihdam gibi).  Olağan ve rutin konularda basit ve doğrudan 
bilgi alışverişi gerektiren kolay ve sıradan görevlerde iletişim kurabilir. Geçmişlerini, yakın çevrelerini 
ve temel ihtiyaç duydukları alanlardaki konuları basit terimlerle tanımlayabilir. 

B1 - Orta Seviye 
İşte, okulda, boş zamanlarında vb. düzenli olarak karşılaşılan alışıldık konularda net standart verilerin 
temel noktalarını kavrayabilir. Dilin konuşulduğu bir bölgede seyahat ederken ortaya çıkması 
muhtemel çoğu durumla başa çıkabilir. Aşina olduğu veya kişisel ilgi alanına giren konularda basit 
bağlantılı metinler üretebilir.  Deneyimleri ve olayları, hayalleri, umutları ve tutkularını tanımlayabilir,  
fikir ve planları hakkında kısaca nedenler ve açıklamalar sunabilir.  

B2 – Üst Orta Seviye 
Uzmanlık alanlarındaki teknik tartışmalar dahil olmak üzere, hem somut hem de soyut konulardaki 
karmaşık metinlerin ana fikirlerini kavrayabilir. Her iki taraf için de herhangi bir zorlanma olmaksızın 
anadildeki konuşmacılar ile etkileşimi oldukça mümkün kılan akıcılık ve kendiliğindenlik ile düzenli 
etkileşime girebilir. Geniş kapsamlı bir konuya ilişkin net ve ayrıntılı metinler üretebilir ve çeşitli 
olasılıkların olumlu ve olumsuz yönlerini göstererek güncel bir soruyla ilgili görüş bildirebilir. 

C1 - İleri Seviye 
Çok çeşitli, zor, uzun metinleri anlayabilir ve açık olmayan anlamları da kavrayabilir.  Fikirlerini, sürekli 
kelime aramak zorunda kalmadan, akıcı bir şekilde ve kendiliğinden ifade edebilir.  Dili, toplumsal ve 
mesleki alanlarda ya da öğrenim hayatında etkili ve yerinde kullanabilir.  Karmaşık konularda 
organizasyonel üslubun, bağlamların ve birleştirici araçların kontrollü kullanışını sergileyerek, açık, iyi 
yapılandırılmış ve detaylı metinler üretebilir. 

C2 – Uzman Seviye 
Okuduğu ya da duyduğu hemen hemen her şeyi zorlanmadan anlayabilir.  Yazılı ve sözlü kaynaklara 
dayanan bilgileri özetleyebilir, tartışmaları ve sonuçlarını kolay anlaşılır şekilde yeniden yapılandırabilir. 
Karmaşık konularda ince anlam farklılıklarına dikkat çekerek kendini doğal, akıcı ve tam olarak ifade 
edebilir. 

** Dante Alighieri Enstitüsü'nün CELI testleri burada bulunabilir: 

http://www.istitutodantealighieri.it/corsi/esami-celi/prove-somministrateceli/  
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