
“Ülkemizde hemen hemen her şeyi başardık.  Ancak dil öğretimini başaramadık. 

Bu, Cumhuriyet döneminden beri en geri kaldığımız alanlardan biri.” 

          (YÖK Başkanı, Prof. Dr. Yusuf Ziya ÖZCAN, Memurlar.net, 8 Ocak 2011) 

Yapılan uygulama ve araştırmalara göre, geç yaşlarda (üniversite) alınan sesletim ders- 

lerinin etkisi (faydaları, artıları) yok denecek kadar azdır. Sesletim eğitiminin erken 

yaşlardan itibaren verilmesi gerekmektedir. Ses bilinci, ne kadar erken yaşlarda (ilköğre- 

tim ve ortaöğretim) verilirse bunun etkisi o kadar fazla olur. 

Yabancı dil öğretiminin başlaması ile birlikte sesler sistematik bir şekilde verilmelidir. 

Eğer sesletim dersleri üniversite eğitimi ile birlikte başlarsa, orada ciddi sorunlar olu- 

şur, ve bunun tedavisi de mümkün değildir. 

Normal şartlarda ses bilinci eğitimi öğrencilere ilköğretim çağında verilmeye başlar, ve 

sırasıyla ortaöğretim ve üniversite eğitimiyle geliştirilir. 

    

GERÇEK ĠNGĠLĠZCEYĠ ÖĞRENMEK ĠSTEYEN: 

ĠLKÖĞRETĠM, LĠSE, ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠ; 

DĠL ÖĞRETMENLERĠ, ÖĞRETĠM GÖREVLĠLERĠ; 

SANATÇILAR, YAZARLAR ve TÜM VELĠLER ĠÇĠN 

KAYNAK KĠTAPTIR. 

Doğada nasıl her şey bir düzen içinde oluyorsa dilde de öyle bir düzen söz konusudur. 

Her şey kurallara göre işler. Biz bir dil olgusunu kurallarla açıklayamıyorsak; bu, o olgu 

için kuralların  olmadığını değil, sadece bizim o kuralları keşfetmediğimizi gösterir.                       

İmmanuel KAN 

„Tarihi bilen, zamanın yeniliklerine şaşmaz; onları kabul eder.‟ 



   Ulusal alfabe, bölge ağızlarının değil, bütün ülke dili olan kültür dilinin alfabesidir. 

Bir dilin kendine özgü sesleri, o dilin anayasasını oluşturur. 

Bir ülkeyi ayakta tutan o ülkenin anayasasıdır, bir dili ayakta tutan o dilin sesleridir. 

‘Phonics first, syllables always’     

Gerçek İngilizceyi öğretmenin tek yolu ‘sesten’ geçer. 

  

Bu kitabın hedef okur kitlesi gerçek İngilizceyi öğrenmek isteyenlerdir. Öncelikle ilk- 

öğretim ve lise öğrencilerine hitap etmektedir. Ancak birçok yerde gerçek İngilizcenin 

öğretimi yapılmadığı için tüm üniversite öğrencileri, yabancı dil öğretmenleri ve evde 

İngilizce öğrenmek ve öğretmek isteyen veliler de bu kitaptan yararlanabilir. Bu kadar 

geniş kitleye hitap etmesinin ana nedeni, çok sayıda insanın bu konu (ses ile dil öğreti- 

mi) ile yeni tanışıyor olmasıdır. 

 

 ELEMENTARY-INTERMEDIATE 

  

 SEDAT ERDOĞAN 
 

Ses bilgisini öğrenmek veya öğretmek sadece bir dilbilgisi kuralıdır.  

Ses bilgisini öğretmek, dil öğretmenlerinin uyması gereken bir dilbilgisi kuralıdır. 

Ses bilgisini öğrenmek, dil öğrenenlerin uyması gereken bir dilbilgisi kuralıdır. 

                 says /sez/.......said /sed/........read  /red/ 

 


