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Bu dergi K.K. Lisan Okulu jngilizce 
Bolum Ba§kanlzgi'nm 2. dergisidir. 

Dergimiz gene! olarak, TSK 'nm yeni dil 
konseptine yakla§imi, Lisan Okulu dil 
geli§imi, a9ilan kurslanmlZln ozellikleri, 
bu kurslann amaca yonelik etkinlik
lerinin arttznmi ve tanztlmi a9 ismdan 
yapzlmi§tir. Sanzyorum bu dergi TSK 
personelinin kurslanmiz hakkmdaki on 
bilgileri, kursa katzldiktan sonra olu§an 
goru§leri, tanzmalan a9ismdan yararlz 
olacaktzr. 

Derginin tasanmmda, hazirlanmasmda 
ve basimmda emegi ge9en Og. Kd. Yzb. 
M.Cemal EKjNcj ve diger tum bolum
personeli arkada§lara te§ekkur ediyor,
ba§anlannzn devamznz diliyorum.
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Yabanc1 Dil ogreniminde Internet 
Top. Atgm. Ferit KILl(;KAYA 

Bir ve daha fazla yabanc1 dil bilmenin getirecegi 
yararlann farkmda olmayan 90k az ki§i kalm1§trr 
gtintimtizde. i§ hayatmdan tutun da gtinltik ili§kile
rimizde ve hatta 9ogu elektronik aletin kullammm
da yabanc1 dil bilmenin onemi -ozellikle ingilizce
nin- btiytikttir. Peki bize bir9ok yarar saglayan ya
banc1 dilleri ogrenmek i9in neler yap1yoruz? <;o
gumuz kurslara gidiyor ve baz1lanm1z da ozel 
derslerde buluyor 9areyi. Arna gtinltik hayatimda 
"chat" olarak adlandrrd1grm1z sohbetlerde ve elekt
ronik posta gondermede kulland1g1m1z intemetin 
bizi bu konuda da 9aresiz buakm1d1gm1 biliyor 
muyuz? 

intemette ozellikle ingilizce ogretimiyle ilgile
nen ytizlerce web sitesi bulunmaktadrr ve bunlann 
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arasmda yapt1g1 i� pro,tesyonelce yakla§anlann
say1S1 az degildir. :0¥ ama9la, ileriki satrrlarda in
tem�tteingilizce ogretiminde �h§malar y)lpan
w�b sitelerihi k da olsa inceleyecegiz. Aynca ya-

' \ l \ d� d\...- "ikl ,,>al d•v• . z1m1ZU1 sonuµ a :a a9 am mm vereme 1grm1z
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faka befutmeye cleger buldugumuz web sitelerinin 
\ ... -adreslerini verecegiz. 

http://www.englishtown.com Bu sitenin en 9ar
p1c1 ozelligi Ttirk9e desteginin bulunmas1. Diger 
bir deyi§le, baglantilam ne olduklar1 ile ugra§ma
yacag1z. Bizlere sundugu hizmetleriyle de kendisi
ni digerlerinden kolayhkla ayirt ettiriyor. Eger 
elektronik posta adresimiz varsa -yoksa hemen bir 
tane edinin- site, elektronik posta adresimize gtin
ltik olarak derslerimizi gonderebiliyor. Eger ister
sek, intemetten ingilizce bilen ogrenen diger ki§i
lerle arkada§ olup yaz1§abiliyoruz. Bununla da kal
may1p onlarla sesli olarak da sohbet edebiliyoruz. 

Aynca ba§lang19, orta ve ileri dtizeylerinden biri
ni se9erek i§e ba§byoruz. Hangisiniden ba§layaca
g1m diye kendinize 

dert etmeyin. <;tinkti site, isterseniz size seviye 
tespit smav1 uygulay1p hangi dtizeyden ba§laman1z 
gerektigi konusunda tavsiyede bulunabiliyor. ileri 
a§amalarda dersleri takip ettik9e sitede verilen tes
lerle kendinizi ol9ebiliyorsunuz. 

http://www.englishpractice.com Y-apt1g1 i§e pro
fesyonelce yakla§an sitelerden--.-bir tanesi daha. Bu 

- r. ' • sitenin Ttirk9e destegiybk. Ancak ozellikle ingi-
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lizce ogrenmeye yeni ba§liY.aitlar i�in hazrrlanm1§ 
., \ . ' ,.. .'t olan ... sayfalar takflire deger. Oncekl..sitede oldugu 
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gibi, bu. sitemi�e de seviyemizi belirliyebilecegi-
- ,, I " 

miz testler1buh.1pJllakt'a. Aynca konulara ve dti-
zeylere 'g91=e farkl1 ders anlatunlan mevcut. TO
EFI}-a..lyonelik dersleri de gozard1 etmemek gerek. 
Topluluk (community) boltimtinde sesli sohbet 
yapabilecegimiz, diger ingilizce bilen ogrenen ki
§ilerle sohbet edeblecegimiz, ingilizce haberleri
okuyabilecegimiz ve derslerden btkt1g1m1z zaman
eglence ve oyuna tak1labilecegimiz sayfalar bu
lunmaktadrr .

http://www.aitech.ac.jp/~iteslj/quizzes/ Bu sitede 
konu anlatlmmdan 90k, quiz olarak adlandmlan 
9e§itli smavlara yer verilmi§tir. Hazulanan smav
lar, konulara gore aynlmi§trr ve bu smavlarla bil
gilerimizi veya yeni ogrenmi§ oldugumuz yapilan 
kolaybkla test edebiliriz. 

http://www.eslcafe.com <;e§itli seviyelerde konu 
anlat1mlanna ve quizlere yer veren ba§ka bir site. 
Ogrenci ve ogretmenlere ait tartI§ma gruplar1 ve 
yaz1§abilecegimiz ki§ilere ait olan elektronik posta 
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