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ÖNSÖZ 

 

 

 

Günümüzde bilim ve teknolojideki yeniliklere bağlı olarak pek çok alan 

değişmekte ve gelişmektedir. Özellikle yabancı dil eğitimi yeniliklerin ve 

değişimlerin en hızlı şekilde hissedildiği alanlardandır. Yabancı dil öğretimi 

alanındaki bilimsel çalışmalar günümüzde büyük bir hızla devam etmekte ve giderek 

daha fazla önem kazanmaktadır.  

 

Gelişen teknoloji sayesinde toplumlar birbirine yakınlaşmaktadır ve çok 

dillilik, çok kültürlülük bir zenginlik haline gelmektedir. Bu doğrultuda yabancı dil 

olarak Türkçe öğretimi, Türkiye’de ve pek çok ülkede önem kazanmaya başlamıştır. 

Türkiye’ nin önemli bir tarihi ve kültürel mirasa sahip olması, stratejik ve jeopolitik 

durumu sebebiyle doğu kültürüyle batı kültürü arasında bir geçiş noktasında 

bulunması, pek çok ülke ile ticari ilişkiler kurması gibi ekonomik, stratejik vb. 

sebeplerle Türkçe öğrenmeye karşı ilgi ve talep git gide artmaktadır. 

Yabancılara Türkçe öğretimi alanındaki çalışmalar son yıllarda artmış olsa da 

halen talebi karşılayacak düzeyde değildir. Bu alanda hem öğretenler hem de 

öğrenenler için materyal konusunda da sıkıntılar vardır. Özellikle öğreticiye yardımcı 

olacak bilgisayar destekli materyal yok denecek kadar azdır. Materyal sıkıntısının 

öne çıktığı alanlardan biri de dilbilgisi öğretimidir. Dilbilgisi öğretimi içerisinde 

ulaçların önemli bir yeri vardır. Ulaçlar, hem öğretenlerin hem de öğrenenlerin 

zorlandığı dilbilgisi konularından biridir. Yapılan incelemeler sonucunda Türkçe 

öğretimi alanında ulaçlar konusunda yapılmış çalışmaların sınırlı sayıda olduğu 

görülmüştür. Bu nedenle çalışma bu alana bir katkıda bulunabilmek amacıyla 

hazırlanmıştır. 

Bu çalışmamın her aşamasında sabırlı, hoşgörülü ve özverili yaklaşımıyla 

bana destek olan, tecrübelerini ve bilgisini benimle paylaşan hocam Sayın Yrd. Doç. 

Dr. Nevin AKKAYA’ya sonsuz teşekkür ederim. 

 

Eğitimim boyunca gösterdikleri sabır, sevgi, hoşgörü ve destek için biricik 

anneme, ve babama çok teşekkür ediyorum. 
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ÖZET 

Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi akademik bakımdan son yıllarda 

gelişmeye başlamış bir alandır.  Bu alan içinde dilbilgisi öğretiminin önemli bir yeri 

vardır. Dilbilgisi öğretiminde kullanılacak işlevsel materyallerin öğrenme etkinliğini 

kolaylaştırmaya yönelik yadsınamaz bir katkısı olacaktır.  

Türkçenin yabancılara öğretiminde üzerinde çalışılan konulardan biri de 

ulaçlardır. Ulaçlar hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin güçlük çektiği bir konu 

olarak görülmüştür. Çalışmamızın amacı, Türkçedeki –ArAk, -Ip, -IncA ve –AlI ulaç 

yapıları ile oluşturulan ulaç tümcemsilerinin yabancı dil olarak Türkçe öğrenen 

öğrencilere öğretilmesine yönelik ders malzemesi oluşturmaktır. 

Çalışmamızın amacı doğrultusunda yabancılara Türkçe öğretimi üzerine 

hazırlanmış kitapların bir kısmı incelenerek ulaçların öğretimine yönelik eksiklikler 

saptanmış elde edilen verilerle saptanan eksikliklerin giderilmesine yönelik özgün 

malzemeler oluşturulmuştur. 

Çalışmamızda dil öğretimine yönelik işlevsel yöntem ve yaklaşımlardan 

iletişimsel yaklaşıma ve çalışmanın dayanağı olan göreve dayalı dil öğrenme 

modeline değinilmiştir. Bu çalışmada Türkçedeki ulaç tümcemsilerinin öğretimine 

yönelik oluşturulan görevler, iletişimsel bağlamda erek yapıya odaklanmış 

görevlerdir.  

Türkçedeki belirli ulaçların öğretimi için oluşturulan malzemeler hedef 

düzeydeki (orta ileri düzey) öğrencilerin görüşlerine sunulmuş ve bu görüşler 

doğrultusunda çalışma değerlendirilmiştir.  

 

 

Anahtar Sözcükler: Zarf-Fiil, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi, Materyal 

Geliştirme  

 

 



viii 
 

 

ABSTRACT 

 

Teaching Turkish as a foreign language has been a developing academic field 

during the last years. Teaching grammar has an important place in this academic 

field. Functional materials, which are used to teach grammar, have an undeniable 

contribution to facilitate the effectiveness of learning.  

One of the topics that has been worked on teaching Turkish to foreigners is 

gerunds. They are considered as difficult topics not only for students but also for 

teachers. The aim of this master study is developing class materials for teaching 

clauses that are generated via Turkish gerund suffixes  –ArAk, -Ip, -IncA and –AlI to 

foreigners. 

The academic literature for teaching Turkish to foreigners was investigated 

according to the aim of study and gaps for teaching gerunds were detected in the 

literature. The unique materials were developed to close these gaps.  

Functional methods, communicative approach and task-based language 

learning were introduced in the study. The tasks that were conceived for teaching 

gerund clause in Turkish were focused in targeted structure as communicative 

approach.  

The materials that were developed to facilitate teaching process of certain 

Turkish gerunds are targeting upper intermediate level students. The developed 

materials were presented to a few foreigner Turkish students and the materials were 

evaluated based on their feedbacks. 

  

 

Key Words: Gerund, Teaching Turkish as a Foreign Language, Material 

Development  
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BÖLÜM I 

GĠRĠġ 

Yabancı dil öğrenmek yepyeni bir dünyaya kapılarını açmak yeni görüĢler, yeni 

yaĢantılar, yeni insanlar ve yeni kültürlerle tanıĢıp zenginleĢmek, deneyimler kazanmak 

demektir. Yabancı dil olarak Türkçe eğitimi ülkemizde son zamanlarda büyük önem 

kazanmaya baĢlamıĢtır. Özellikle Avrupa‟da ve Türk cumhuriyetlerinde Türkçeye olan 

ilginin artması ile her yaĢtan pek çok insan gerek iĢ sebebiyle gerekse turistik sebeplerle 

Türkiye‟ ye gelmeye ve Türkçe öğrenmeye baĢlamıĢtır. Bununla beraber yabancı dil 

olarak Türkçe öğretimi kavramı geliĢmeye baĢlamıĢ bu konuda çalıĢan araĢtırmacıların 

sayısı artmıĢtır. Her ne kadar çalıĢmalar yoğunlaĢsa da yeni oluĢan bu kavrama yönelik 

gerek öğretmenlerin bilgilerinde gerekse kullanılan malzemelerde eksiklikler 

bulunmaktadır. Yabancı dil öğretmenleri öncelikle öğretecekleri yabancı dili tanımalı, 

en geliĢmiĢ öğretim yöntemlerinden haberdar olmalıdırlar.  

Günümüzde Türkçe öğretimi ciddi bir değer kazanmıĢ ve ihtiyaç haline 

gelmiĢtir. Bunun en önemli nedeni Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının ortasında yer 

alan Türkiye‟nin bu coğrafi konumu itibariyle farklı kültürlere, farklı medeniyetlere 

beĢiklik etmesi, dolayısıyla çok büyük avantajlara sahip olmasıdır. ĠĢte bu avantajlar 

diğer komĢu ülkelerin gözünde Türkiye‟yi değerli kılmaktadır. Bu nedenle tüm 

dünyadan olduğu gibi özellikle bölge ülkelerden Türkiye‟ ye gelen yabancı sayısı git 

gide artmaktadır. 2001 Avrupa Diller Yılı dolayısıyla Millî Eğitim Bakanlığı‟nca 

Ankara‟da düzenlenen “Avrupa‟da Yabancı Dil Olarak Türkçe Eğitimi” konulu 

uluslararası sempozyumun kapanıĢ bildirisinde Ģöyle bir açıklama yer almaktadır: 

“Uzun yıllardan beri Avrupa‟da Türkçe konuĢan toplumların, özellikle Avrupa 

demokratikleĢme süreci çerçevesinde dil, edebiyat ve kültür mirasını genç 

kuĢaklara aktardığı belirtilerek genç Avrupalı kuĢaklar tarafından Türkçenin 

yabancı dil olarak öğrenilmesi Avrupa‟nın kültür dokusuna yeni bir boyut 

katacaktır.”(BölükbaĢ, 2004: 20).  

Gerek Türkiye‟ nin kültürünü ve insanlarını yakından tanımak amacıyla gerek 

burada ticaret yapmak ya da eğitim görmek amacıyla gün geçtikçe daha çok insan 

Türkiye‟ yi ziyaret etmekte, hatta burada yaĢamaya baĢlamaktadır. Bu insanlar Türkiye‟ 
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ye geçici ya da kalıcı olarak her ne sebeple gelmiĢ olurlarsa olsunlar Türk dilini 

bilmemek onların Türkiye‟de karĢılaĢtıkları en büyük zorluk olmuĢtur. Bu durum 

özellikle Türkiye‟de kalıcı olanlar için Türk dilini öğrenmeyi zorunlu kılmıĢtır  

1.1. Problem Durumu 

ÇalıĢmamız, yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilere Türkçedeki ulaçların 

öğretimine yönelik hazırlanan ders materyallerinin, öğrencinin iletiĢim kurabilmesine 

olanak sağlayacak nitelikte olup olmadığı sorusundan yola çıkmıĢtır. OluĢturulan 

malzemelerde iletiĢimsel yaklaĢım ve görev odaklı yöntem esas alınmıĢtır. ÇalıĢmayı 

Ģekillendiren problemler aĢağıdaki gibi özetlenebilir: 

Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilere ulaçların öğretilmesine yönelik 

hangi yöntem ve tekniklerden yararlanılmalıdır? Türkçeyi yabancı dil olarak 

öğrenenlere ulaçlar hangi düzeyde öğretilmelidir? Ulaçların Türkiye Türkçesinde yeri 

nedir ve ulaçlar neden öğretilmelidir? Ulaçların öğretimine yönelik iletiĢimsel bağlamda 

ders malzemesi nasıl oluĢturulmalıdır? AĢağıda problem durumu olarak kabul edilen 

unsurlar ayrıntısıyla incelenmiĢtir. 

1.1.1.Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi 

Günümüzde yaĢamın her alanında olduğu gibi eğitimde de hızlı bir değiĢim ve 

dönüĢüm görülmektedir. Bununla birlikte insanlar kendilerini küresel bir etkileĢim 

çemberinin içinde bulmaktadırlar. Bu durum en az bir yabancı dil öğrenme ihtiyacını 

doğurmaktadır. Bu küresel etkileĢim içerisinde etkin olan ulusların dilleri de doğal 

olarak önem kazanmaktadır. Bu bağlamda Türkiye ve Türkçenin öneminin artması 

Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminin önemini ortaya çıkartmaktadır.  

Demirel‟ e( 2010: 30) göre yabancı dil öğretiminde esas alınması gereken temel 

ilkeler Ģunlardır: 

1. Dört temel beceriyi geliĢtirme 

2. Öğretim etkinliklerini önceden planlama 

3. Basitten karmaĢığa somuttan soyuta doğru öğretme 
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4. Görsel ve iĢitsel araçları kullanma 

5. Anadili gerekli durumlarda kullanma 

6. Bir seferde bir tek yapıyı sunma 

7. Verilen bilgilerin günlük yaĢama aktarılmasını sağlama 

8. Öğrencilerin derse daha etkin katılmalarını sağlama 

9. Bireysel farklılıkları dikkate alma 

10. Öğrencileri güdüleme ve cesaretlendirme  

Bu ilkelere göre dil öğretiminde dört temel beceri olan dinleme, konuĢma, 

okuma ve yazma becerilerinin bir bütün olarak öğretilmesi amaçlanmaktadır. Bunları 

geçekleĢtirebilmek için eğitimin olmazsa olmazı, iyi bir planlama yapma gerekliliğidir. 

Planlama yaparken derse yöntem, metot ve metin açısından çeĢitlilik getirmeye 

çalıĢılmalıdır. Yapılan planlama sonucunda dil öğretiminde öğretilecek konular belli bir 

sıraya konularak basitten karmaĢığa, somut kavramlardan soyut kavramlara doğru 

olmalı, öğretimde görsel ve iĢitsel araçlar kullanılmalıdır. Görsel ve iĢitsel araç 

kullanımı öğretimin daha etkili olmasını sağlayacaktır. Yabancı dil öğretiminin 

hedefleri arasında dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise yabancı dil derslerinin 

esasını öğrenilen dili daha çok duyma ve kullanmaları gerekliliğidir. Bu gereklilikten 

dolayı yabancı dil derslerinde ana dili kullanmaktan mümkün olduğu kadar kaçınarak 

öğrencilerin öğrenilen dilde daha fazla konuĢmalarına olanak sağlanmalıdır. Dil 

öğretiminde karıĢıklığa sebebiyet vermemek için sınıf içi uygulamalarda tek bir yapıyı 

sunmaya gayret gösterilmelidir. Aynı anda birden fazla sözcük ya da cümle yapısı 

karıĢıklığa neden olabileceğinden, her seferinde bir sözcük ya da bir cümle yapısını 

vermek daha uygun olacaktır. Sınıf içinde öğretilenlerin kalıcı olması için verilen bilgi 

ve örneklerin günlük yaĢamla iliĢkilendirilmesi uygun olacaktır. Sınıf içerisinde çeĢitli 

yöntemler ve etkinliklerle öğrencilerin derslere daha etkin katılımları sağlanmalıdır. 

Gerek ana dili eğitimi gerekse yabancı dil eğitiminde, eğitim öğretim faaliyetlerini 

gerçekleĢtirirken öğrencilerin bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurmalıyız. 
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Eğitimin baĢarıya ulaĢabilmesi için öğrencilerin güdülenme ve cesaretlendirilmeye 

ihtiyaç duyduğu unutulmamalıdır. 

Yukarıda açıkladığımız temel ilkelerden baĢka Barın‟ ın Yabancılara Türkçe 

Öğretiminde Ġlkeler adlı makalesinde belirttiği genel ilkeleri Ģu Ģekilde açıklayabiliriz 

(Barın, 2004: 24,25,26): 

a. Kullanılan Dilin Öğretilmesi 

Yabancılara Türkçe öğretirken yaĢayan Türkçenin öğretilmesi çok önemlidir. 

Aksi takdirde yukarıda da değindiğimiz gibi öğrenciler içine girdikleri Türk toplumunda 

öğrendikleri Türkçe ile iletiĢim kurmakta zorlanacaklardır. Bu da Türkçeyi öğretme 

hedefinden uzak bir tutumdur. Gerek ders kitapları, çalıĢma kitapları ve kaset ve 

cd‟lerde gerekse sınıf içi konuĢmalarda yapaylıktan uzak durulmalıdır. Öğretim elemanı 

yalnızca kendi kullandığı cümleleri değil, toplumun değiĢik kesimlerinde kullanılan 

standart Türkçeyi öğretmek zorundadır. 

 

b. Telaffuza Önem Verme 

DeğiĢik milletlerden kiĢilerin Türkçe öğreneceği bir sınıfta en çok üzerinde 

durulması gereken konu, Türkçeyi telaffuz, vurgu ve tonlamaya uygun olarak 

öğretmektir. Alfabe öğretilirken verilecek olan örneklerden baĢlayarak bunun üzerinde 

çok önemle durulması gerekir. Buna çok dikkat edilmezse aynı sınıfta birden fazla 

söyleyiĢ biçimiyle karĢı karĢıya kalınacaktır. 

 

c. Öğrencilerin Bildiği Kelimelere Dayanarak Yeni Cümleler Kurma 

Yabancı dil öğrenen kiĢilerin henüz anlamını kavrayamadıkları kelimelerle 

düĢünmesi ve kendini ifade etmesi mümkün değildir. Öğrencilere verilecek metinler 

daha önce çeĢitli uygulamalarla öğretilen kelimelerden oluĢmalı, ancak her metinde de 

öğrencinin sezebileceği Ģekilde birkaç yeni kelime verilmelidir. 
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ç. Öğrencilere Öğrendiklerini Uygulama İmkanının Verilmesi 

 

Yukarıda da kısaca bahsettiğimiz gibi uygulamaya dönük olmayan dil öğretimi 

amacına ulaĢamaz. Öğrencilere ders kitabında öğretilenler çalıĢma kitaplarında değiĢik 

cümleler içerisinde kavratılmalı ve sınıf içinde bireysel ve grup oyunlarıyla neĢeli ve 

zevkli bir ortam içinde uygulatılmalıdır. 

 

d. Herkese Eşit Söz Hakkı Tanınması 

Dersi her öğrencinin eĢit sürede katılımı ile iĢlemek hem öğrencileri edilgen 

öğrenim biçiminden kurtaracak, onları etkin kılacak hem de öğrencinin kafasında 

herkesin eĢit durumda olduğu yer edecektir. 

e. Öğrencinin Kendini Yazılı ve Sözlü ifade Edebilmesi 

Yabancılara Türkçe öğretilirken ilk dersten itibaren konuĢma ve yazma birlikte 

verilmeli ve öğrenciden de duygu ve düĢüncelerini hem yazılı hem de sözlü olarak ifade 

etmesi istenmelidir. Ancak, bu Ģekilde öğretilenler daha kalıcı bir duruma gelir. Zaten 

dil öğretiminin amacı da budur. 

f. Dil ile Birlikte Kültürün Verilmesi 

Kelimeler boĢ semboller değildir. iletiĢimde yer alan her kelimenin ardında bir 

kabuller dünyası yer almaktadır. Bu kabuller, kelimenin ait olduğu toplumun kültürünün 

bir parçasıdır. Özellikle deyimler çok iyi öğretilmelidir. çünkü, günlük kullanımda 

deyimlere çok fazla yer vermekteyiz. Yabancı biri, Türkçedeki deyimleri iyi 

kullandığında insanlarla çok daha rahat iletiĢim kurabilmektedir. Burada önemli olan, 

kelimeleri hangi metinlerde ne Ģekilde kullanacağımızdır. YaĢantılardan kopuk olarak 

dil öğretilmeye kalkılırsa o zaman ne dil ne de kültür tam olarak öğretilebilir. 

Yabancılara öncelikle insanlığın genel değerleri, ortak yönleri üzerinde Türkçe 

öğretmeye baĢlamak gerekir. 

g. Hem Bireysel Çalışmalara Hem de Grup Çalışmalarına Gereken Ölçüde 

Yer Verilmesi 
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Gerek ders içerisinde gerekse ders dıĢında verilecek alıĢtırmalar öncelikle kendi 

yapabilecekleri türde olmalı, verilenler bu yolla özümsetilmelidir. Daha sonra 

öğrencilere roller dağıtılarak önce ikili sonra daha büyük gruplar halinde dramatizasyon 

çalıĢmaları yaptırılmalıdır. 

 

ğ. Dersi Sıkıcı Olmaktan Kurtaracak Çeşitli Uygulamalara Yer Verilmesi 

Hem dersi tek düzelikten kurtarmak hem de öğrencilerin yaparak, yaĢayarak dil 

öğrenmelerini sağlayabilmek için Ģarkı, Ģiir, fıkra, tekerlerme, bulmaca ve değiĢik 

oyunlardan yararlanmak gerekir. Yabancı dilde unutulmayan Ģeylerin baĢında Ģarkılar 

ve tekerlemeler gelmektedir. Ayrıca, 60 oktava kadar müziğin insanı öğrenmeye daha 

açık hale getirdiği gerçeği unutulmamalıdır. 

h. Öğretilmeyenlerin Sorulmaması 

Daha önceden belirttiğimiz gibi, öğrencilerin bildiği kelimelere dayanarak 

öğretim yapılması gerekmektedir. Dolayısı ile öğrencilere öğretmediğimiz kavram ve 

yapıların gerek sınıf içi uygulamalarında gerekse sınavlarda sorulmaması gerekir. Aksi 

takdirde bu tutum ölçme ve değerlendirmenin yanlıĢ sonuç vermesine sebep olacaktır. 

ı. Öğrencinin Öğreneceği Kadar Bilgi Verilmesi 

Dil Öğretiminin her basamağı belirli bir plana dayandırılmalıdır. Öğrenciye ne 

sıkılacağı kadar az ne de alamayacağı kadar çok bilgi verilmelidir. Burada 

unutulmaması gereken en önemli husus, karĢımızdaki öğrencilerin yabancı olduğu ve 

Türkçeyi çizebildiğimiz sınırlar kadar öğrenebildiğidir. 

i. Öğrencilerin Yaptıkları Yanlışların Anında Düzeltilmesi 

Dil öğretiminin ilk basamağından itibaren öğrencilerin yaptıkları yazılı ve sözlü 

yanlıĢları anında düzeltmek gerekir. Yoksa yanlıĢlar üst üste yığılacak ve karĢımıza 

büyük bir problem olarak çıkacaktır. Öğrenci bu düzeltmenin kendi iyiliği için 

yapıldığını kavradığında daha mutlu olacaktır. 
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Bu bölümde incelediğimiz temel ilkelere ve genel ilkelere baktığımızda bu 

ilkeleri sadece yabancı dil eğitiminde değil küçük ekleme veya çıkarmalarla dil 

öğretiminin her aĢamasında ve çeĢidinde kullanabiliriz.  

 

1.1.2.Avrupa Birliği Yabancı Dil ÇalıĢmaları 

Son zamanlarda Avrupa‟ da çok kültürlülük ve çok dillilik kavramlarının ortaya 

atılmasıyla ile birlikte yabancı dil öğretimi Avrupa Konseyi yabancı dil politikasını iki 

üst amaca bağlamıĢtır. Bunlar: Dil ve kültür çeĢitliliğini karĢılıklı bir zenginlik kaynağı 

olarak korumak ve geliĢtirmek; insanlar arası iliĢkileri, uluslararası akıĢı ve düĢünceler 

arası alıĢveriĢi kolaylaĢtırmaktır (Polat, 2001: 36).  

Avrupa Birliği‟nin eğitim ve kültür politikalarını yürüten en önemli örgüt 

Avrupa Konseyi (The Council Of Europe)‟dir. Avrupa Birliği‟ne bağlı Avrupa Birliği 

Konseyi (European Council) ve Avrupa Komisyonu (European Commission) da Avrupa 

Konseyi dıĢında bu alanda çalıĢan diğer organlar arasında yer alır. Dil ve kültür 

konularına büyük önem veren Avrupa Konseyi, Avrupa‟daki dilleri ve kültürleri 

Avrupa‟nın korunması ve geliĢtirilmesi gereken ortak bir mirası olarak görmektedir.  Bu 

amaçlar doğrultusunda hizmet eden Avrupa Birliği programları oluĢturulmuĢtur. 2000-

2006 döneminde Avrupa Birliği yabancı dil öğrenme için Sokrates ve Leonardo da 

Vinci programlarından destek sağlanırken 2007-2013 döneminde yeni YaĢam Boyu 

Öğrenme programı ön plana çıkmıĢtır( Can, Aktaran Yaylı, Bayyurt; 2011:184).  

Avrupa birliği yaĢam boyu öğrenmeyi anlamlı kılacak Ģekilde dil edinimini 

desteklemek amacıyla Avrupa Dil Portfolyosu belirlemiĢtir. Milli eğitim bakanlığı DıĢ 

ĠliĢkiler genel müdürlüğü tarafından yayımlanan Avrupa Dil Portfolyosu kiĢiye özeldir 

ve üç bölümden oluĢmaktadır. ( MEB, Genelge,2009)  

Bu bölümler Ģöyledir: 

Dil Pasaportu: Öğrenicinin bildiği Avrupa dillerini ve bildiği dillerdeki yeterlilik 

düzeylerini gösteren belgedir. Dil pasaportu tüm Avrupa Ülkelerinde geçerli olacak 

Ģekilde standart hale getirilmiĢtir. Bireyin edindiği tüm diller, dil becerileri ( dinleme, 

konuĢma, okuma, yazma) ve düzeyleri dil pasaportuna iĢlenmektedir. Dil düzeyleri A1, 
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A2, B1, B2, C1, C2 olmak üzere altı düzeyde, dil becerileri de dinleme, okuma, 

karĢılıklı konuĢma, etkili konuĢma ve yazma olmak üzere beĢ dil becerisi boyutunda ele 

alınmaktadır. Gelecek yıllarda Avrupa‟da serbest dolaĢım hakkı, oturma ve çalıĢma izni 

için bu pasaportun kullanılması düĢünülmektedir.  

Dil Öğrenim GeçmiĢi: KiĢinin öğrendiği dilleri niçin, nerede ve nasıl öğrendiğini; 

dildeki geliĢme durumunu, hangi ülkeleri ne zaman ziyaret ettiğini, hangi iletiĢim 

kanallarını kullanabildiğini, yabancı dilde okuduğu kitapları, dergileri ve izlediği 

televizyon kanallarını, kısaca yabancı dil öğreniminin özgeçmiĢine ait bilgilerin yer 

aldığı bölümdür.  

Dil Dosyası: Öğrenicinin yabancı dili öğrenirken yaptığı çalıĢmaların örneklerinin 

bulunduğu bölümdür. Öğrenicinin, aldığı diplomalar, sertifikaların tarih ve adlarıyla 

birlikte bu dosyayı da bulundurması gerekmektedir (Demirel, 2010: 23-24). 

Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı, dil öğrenicileri için üç seviye belirlemiĢ ve bu 

üç seviyeyi de kendi içinde ikiye ayırmıĢtır. 

1.1.3. Dil Seviyeleri ve Göstergeleri 

Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı‟nda yer alan dil seviye göstergeleri, 

öğrenicinin hangi seviyede hangi dil yeterliliklerine sahip olması gerektiğini açıklayan 

bir çerçevedir. Bu çerçeve çalıĢmamızda oluĢturulan malzemelerin sınırlarının çizilmesi 

bakımından yol gösterici niteliktedir. 

Avrupa Dil Portfolyosu'nda altı dil seviyesi (A1, A2, B1, B2, C1, C2) 

bulunmaktadır. 

Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı‟nın belirlediği seviyelerin daha ayrıntılı 

Ģekli ve hangi seviyelerde hangi yeterliliklere sahip olunması gerektiği aĢağıdaki 

tabloda görülmektedir. 
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Tablo-1: 

Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı Dil Seviyeleri ve Göstergeleri 

A TEMEL KULLANICI 

A1 GiriĢ 

A2Basamak 

B BAĞIMSIZ KULLANICI 

B1 EĢit 

B2 Üstünlük 

C YETKĠN KULLANICI 

C1 Yeterlilik 

C2 Ustalık 

(CEFR 2001) 

Tablo-2: 

Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı Dil Seviyesi Gösterge Tablosu 

(Temel Kullanıcı) 

T
E

M
E

L
 K

U
L

L
A

N
IC

I 

 

 

 

A1 

KonuĢtuğu kiĢilerin yavaĢ ve anlaĢılır bir Ģekilde konuĢması ve 

yardıma hazır olması hâlinde basit düzeyde iletiĢim kurabilir. 

Kendini ya da baĢkalarını tanıtabilir, bu bağlamda, nerede 

oturduğu, kimleri tanıdığı, sahip oldukları ve benzeri temel 

sorular yoluyla iletiĢim kurabilir. 

Somut gereksinimlerini karĢılayabilmek adına bilinen, günlük 
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ifadeleri ve çok temel deyimleri anlayabilir ve kullanabilir. 

A2 

 

 

A2 

Basit bir dil kullanarak kendi özgeçmiĢi ve yakın çevresi 

hakkında bilgi verebilir ve anlık gereksinimleri karĢılayabilir. 

Bildiği, alıĢılmıĢ konularda doğrudan bilgi alıĢveriĢinde 

bulunarak basit düzeyde iletiĢim kurabilir. 

KiĢisel, aile, alıĢveriĢ, iĢ ve yakın çevre ile ilgili konularda çok 

sık kullanılan temel deyimleri ve cümleleri anlayabilir. 

(Avrupa Dil Portfolyosu, 2009) 

Tablo-3: 

Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı Dil Seviyesi Gösterge Tablosu 

(Bağımsız Kullanıcı) 

B
A

Ğ
IM

S
IZ

 K
U

L
L

A
N

IC
I 

 

 

 

 

B1 

YaĢadığı olayları ve deneyimlerini aktarabilir; düĢlerinden, 

umutlarından ve isteklerinden söz edebilir, görüĢlerini ve 

planlarını kısaca nedenleriyle ortaya koyabilir. 

KiĢisel ilgi alanları doğrultusunda ya da bildiği konularda, basit, 

ancak fikirler arası bağlantıların oluĢturulmuĢ olduğu metinler 

yoluyla kendini ifade edebilir. 

Seyahatlerde, dilin konuĢulduğu yerlerde karĢılaĢılabilecek 

çoğu durumların üstesinden gelebilir. Günlük yaĢamda, iĢte ya 

da okulda, sık karĢılaĢtığı ve tanıdık olduğu konulara dayalı 

yazılı ve sözlü ifadeleri ana hatlarıyla anlayabilir. 

 

 

Farklı konularda, ayrıntılı ve anlaĢılır bir Ģekilde kendini ifade 

edebilir ve bir konunun olumlu ve olumsuz yönlerini ortaya 

koyarak kendi bakıĢ açısını yansıtabilir. 

Çok zorlanmadan, belli ölçüde doğal ve akıcı bir dil kullanarak 
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B2 

ana dilde konuĢan birisiyle iletiĢim kurabilir. 

Soyut ve somut konulara dayalı karmaĢık metinlerin ana fikrini 

anlayabilir, kendi uzmanlık alanı olan konularda teknik 

tartıĢmalar yürütebilir. 

 

(Avrupa Dil Portfolyosu, 2009) 

Tablo-4: 

Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı Dil Seviyesi Gösterge Tablosu 

(Yetkin Kullanıcı) 

Y
E

T
K

ĠN
 K

U
L

L
A

N
IC

I 

 

 

 

 

C1 

KarmaĢık konularda, bağlantıların ve iliĢkilerin açıkça ortaya 

konduğu, iyi yapılandırılmıĢ, ayrıntılar içeren metinler yoluyla 

kendini akıcı bir Ģekilde ifade edebilir. 

Dili akademik ve mesleki amaçlar için ve günlük yaĢamda 

esnek ve etkili bir Ģekilde kullanabilir. 

Gereksinim duyduğu ifadeleri fazla zorlanmadan bularak 

kendini doğal ve akıcı bir Ģekilde ifade edebilir. Farklı yapıya 

sahip uzun ve karmaĢık metinleri anlayabilir ve bu metinlerdeki 

dolaylı anlatımları ve imaları fark edebilir. 

 

 

 

C2 

Akıcı bir dil kullanarak kendini tam anlamıyla ifade edebilir. 

KarmaĢık durumlarda bile kendini ifade ederken ince anlam 

farklarından yararlanabilir. 

Farklı yazılı ya da sözlü kaynaklardan edindiği bilgiyi 

özetleyebilir, bu kaynaklara dayalı olarak bir tartıĢmayı 

yapılandırabilir, akıcı ve doğal bir anlatım ile sunabilir. 
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Duyduğu ve okuduğu her Ģeyi kolayca anlayabilir. 

 

(Avrupa Dil Portfolyosu, 2009) 

Yukarıda tablolarda düzeylerin kazanımlara göre yeterlilikleri verilmiĢtir. Bu 

çalıĢmada orta ileri düzeydeki öğrencilere yönelik materyal geliĢtirilmiĢtir. AĢağıdaki 

tabloda orta ileri (B2) düzeyde dil kullanıcısının kendini değerlendirme çizelgesi 

verilmiĢtir. Bu çizelge çalıĢmamızda hazırlanan materyallerin çerçevesinin 

oluĢturulmasında önemli bir ölçüt olmuĢtur. 

Tablo-5 : 

Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı Dil Yeterlilik Seviyeleri 

B2 Düzeyi 

Kendini Değerlendirme Çizelgesi (Anlama) 

B2 dil göstergeleri 

A
N

L
A

M
A

 

D
ĠN

L
E

M
E

 

Güncel bir konu olması koĢuluyla uzun konuĢma ve 

sunumları anlayabilir, karmaĢık tümcelerle yapılan 

tartıĢmaları takip edebilirim. 

Televizyon haberlerini ve güncel olaylara iliĢkin 

programların çoğunu anlayabilirim. 

Standart dilin kullanıldığı filmlerin çoğunu anlayabilirim. 

O
K

U
M

A
 

Yazarların belirli tutum ya da görüĢü benimsedikleri, 

güncel sorunlarla ilgili makaleleri ve raporları 

okuyabilirim.  

ÇağdaĢ edebi düzyazıyı anlayabilirim. 
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K
O

N
U

ġ
M

A
 

K
A

R
ġ

IL
IK

L
I 

K
O

N
U

ġ
M

A
 

Öğrendiğim dili ana dili olarak konuĢan kiĢilerle anlaĢmayı 

mümkün kılacak bir akıcılık ve doğallıkla iletiĢim 

kurabilirim. 

Bildik konulardaki tartıĢmalarda, kendi görüĢlerimi 

açıklayıp destekleyerek etkin bir rol oynayabilirim. 

Kullanacağım sözcükleri çok fazla aramaksızın, kendimi 

akıcı ve doğal bir biçimde ifade edebilirim. 

Dili, toplumsal ve mesleki amaçlar için esnek ve etkili bir 

Ģekilde kullanabilirim. 

DüĢünce ve fikirlerimi açık bir ifadeyle dile getirebilir ve 

karĢımdakilerin konuĢmalarıyla ĠliĢkilendirebilirim. 

S
Ö

Z
L

Ü
 

A
N

L
A

T
IM

 

Ġlgi alanıma giren çeĢitli konularda açık ve ayrıntılı bilgi 

verebilirim. 

ÇeĢitli seçeneklerin olumlu ve olumsuz yanlarını ortaya 

koyarak bir konu hakkında görüĢ bildirebilirim. 

Y
A

Z
M

A
 

Y
A

Z
IL

I 

A
N

L
A

T
IM

 

Ġlgi alanıma giren çok çeĢitli konularda anlaĢılır, ayrıntılı 

metinler yazabilirim. 

Belirli bir bakıĢ açısına destek vererek ya da karĢı çıkarak 

bilgi sunan ve nedenler ileri süren bir kompozisyon ya da 

rapor yazabilirim. 

Olayların ve deneyimlerin benim için taĢıdıkları önemi ön 

plana çıkaran mektuplar yazabilirim. 

 

(Avrupa Dil Portfolyosu, 2009) 
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1.1.4.Yabancı Dil Öğretim Yöntemleri 

Dilin nasıl öğretileceği sorusu yüzyıllardır dil eğitimcilerinin gündeminde yer 

almıĢtır. Dil eğitimcileri bu alanda uzun tartıĢmalara girmiĢ yabancı dil öğretiminde 

yöntem sorunu günümüze dek pek çok değiĢim ve geliĢim geçirmiĢtir. Bu bölümde 

yabancı dillerin öğretiminde yaygın olarak kullanılan yöntemlere değinilecek ve 

çalıĢmamızda esas aldığımız iletiĢimsel yaklaĢım ile görev odaklı dil öğretimi üzerinde 

durulacaktır. 

Yabancılara Türkçenin öğretimi için yazılan eserlerden ilki KaĢgarlı Mahmut‟ 

un Divanü Lügati‟t-Türk adlı eseridir. Bu eserde dil öğretimi konusunda baĢarılı bir 

yöntem izlediğini belirtilerek yöntemin baĢlıca özellikleri Ģu Ģekilde sıralamıĢtır:  

a. Önce ve hemen her zaman sadece kural verme değil, ilkin çok sayıda örnekten 

hareket edip kurala ulaĢma yolunu izlemiĢ ve günümüz yabancı dil öğretiminde 

benimsenen bir yöntem uygulamıĢtır.  

b. Dil öğrenmede örneklerin, metinlerin önemini çok iyi görmüĢ, örneklerini günlük 

hayattan, atasözlerinden, Ģiirlerden derlemiĢtir.  

c. Dil öğretirken Türk kültürünü de tanıtma amacı gütmüĢ, bu konuya özel bir önem 

vermiĢtir.  

d. Dil öğretiminde tekrarın önemini çok iyi kavradığından, önceden geçen bir kuralı 

gerektiğinde hatırlatmaktan çekinmemiĢtir.  

e. Ġzlediği bu baĢarılı yöntemleri buluncaya kadar çok çaba harcayan yazar, iki yıl 

içinde eserini üç kez yazıp beğenmemiĢ, dördüncü kez yazmıĢtır (Akyüz, 1994: 35).  

 Eski çağlardan beri dil öğretimine yönelik pek çok yöntem denenmiĢ yabancı 

dilin öğrenilmesi ve öğretilmesi konusunda birçok çalıĢmalar yapılmıĢtır. Günümüzde 

yabancı dil öğretiminin öneminin artması ile birlikte yöntem kavramı da ön plana 

çıkmıĢtır. Ömer Demircan, "Yabancı Dil Öğretim Yöntemleri" adlı kitabında otuz beĢ 

yöntem ve yirmi üç dil öğretim yaklaĢımını incelemiĢtir. Bu yöntemlerin ve 

yaklaĢımların bir kısmı günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır bir kısmı da belli bir 

süre denendikten sonra baĢarısızlığa uğradığı için terk edilmiĢtir. 
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Bu bölümde Türkçenin yabancılara öğretiminde yöntem sorunu ele alınacaktır. 

1982 Ekim ayında Avrupa konseyi ile Milli Eğitim Bakanlığının ortaklaĢa 

düzenledikleri “Yabancı Dil Öğretim Programları” konulu seminerde belirlenen belli 

baĢlı yöntemler sınıflaması esas alınmıĢtır. Türk ve Avrupalı uzmanlar tarafından 

benimsenen bu yöntemler: 

 1. Dilbilgisi - Çeviri Yöntemi (Grammar-Translation Method) 

2. Düzvarım Yöntemi (Direct Method) 

3. Kulak-Dil AlıĢkanlığı Yöntemi (Audio-Lingual Method) 

4. BiliĢsel Öğrenme YaklaĢımı (Cognitive –Code Approach ) 

5. ĠletiĢimci Yöntem (Communicative Approach) 

6. Seçmeli Yöntem (Eclectic Method) 

ġeklinde olmuĢtur (Demirel, 2010: 35).  

Bu yöntemlerin dıĢında çalıĢmamızda önemle üzerinde durulan ve materyallerin 

oluĢturulmasında çerçevemizi oluĢturan Göreve Dayalı Öğrenme Yönteminden ayrıntılı 

bir biçimde söz edilecektir. Yöntemleri daha iyi tanımak için kısaca inceleyelim. 

1.1.4.1. Dilbilgisi Çeviri Yöntemi  

XIX. yüzyılın birinci yarısından baĢlayarak geçerli dil öğretim yöntemi (Klasik 

yöntem) durumuna gelen bu öğretim uygulaması Ģöyleydi (Demircan, 2005:150): 

1) Dilbilgisi: Biçimbilgisi ve sözdizimi kurallarını içermekte, sesletim öğretimi 

yapılmıyorsa da baĢlangıçta sesletim kuralları bir özet olarak verilebilmektedir. 

2) Öğretim, ezbere dayanır; bağlam dıĢı sözcükler, sözcük listeleri ve onların 

çekimleriyle baslar. Bu sözcüklerin kullanılacağı metin ile aralarında bir sıra izlenmez, 

listeler sonradan ezberlenir. 
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3) Dilbilgisi kuralları tümdengelimli olarak verilir, bu kuralların bir uygulaması olarak 

yabancı dilden ana dile, anadilden yabancı dile çeviri yapılır. Mekanik olarak yapılan bu 

çevirilerde kullanılan tümceler, bağlam dıĢı yapay tümcelerdir (Demircan, 2005: 150).”  

Demircan bu üç maddede XIX. yüzyıldan bu yana klasikleĢen bu öğretim 

metodunda; bağlamdan bağımsız, kurallara ve ezbere dayalı, dilbilgisi ve sesletimin 

odak noktası olduğu ve tümdengelim yönteminin kullanıldığını vurgulamaktadır.   

 Yöntemin kullanım özelliklerini Demirel ( 2010:36) Ģöyle açıklamaktadır. 

1. Gramer, biçimsel gramerin bir özetidir. Ġlk önce öğrencilere okutulan pasajlardaki 

kalıplar öğretilir. Dilin kurallarını öğretmek esastır. Gramerin öğretilmesi daha çok 

verilen metnin incelenmesi sonucu olur. 

2. Öğretim daha ziyade ana dilin kullanımı ile yapılır. Bu arada öğretilmek istenen 

yabancı dil, ana dile göre daha az bir kullanıma sahiptir. 

3. Öğrencilerin sözcük dağarcıklarının geliĢtirilmesi önemli bir konudur. Sözcük 

dağarcığı daha çok seçilen metne dayalı olup bu metinden seçilmiĢ hiç kullanılmamıĢ 

sözcüklerin listesi öğrencilere verilerek bunları ezberlemeleri istenir. Bu Ģekilde 

öğrencilerin sözcük hazineleri geliĢtirilmeye çalıĢılır. 

4. KarıĢık ve zor gramer kalıplarının çok ayrıntılı ve uzun açıklamaları verilir. Çünkü 

dilin öğretilmesi daha çok dilin belirlenmiĢ düzenli cümle kalıplarının yani gramerin 

öğretilmesi ile olasıdır. Bu yöntemle öğretim, kuralların birbirinden bağımsız 

cümlelerde verilmesi, çekimlerin gösterilmesi ve çeviri yapılması ile baĢlar. 

5. Bilindiği gibi gramer sözcükleri bir arada ahenkli olarak kullanmayı ve anlamlı 

cümleler kurmanın kurallarını ortaya koyar ve bu yöntemle yapılan öğretim cümle 

kalıpları ve çekimleri üzerinde yoğunlaĢmıĢtır. 

6. Çeviri okuma iĢleminden sonra yapılır. Önceleri daha klasik yapıtların çevrilmesiyle 

çeviriye baĢlanır. Daha sonra gramerin verilmesi ile daha zor ve karmaĢık eserlerin 

çevirilerine geçilir. 
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7. Metnin içeriğine fazla önem verilmez. Ancak metnin içeriği gramer analizi için bir 

alıĢtırma niteliğindedir. Yani metin anlamdan ya da metinde anlatılandan çok içindeki 

cümle kalıpları önemlidir ve bunlar gramer öğretimi için bir alıĢtırma özelliği taĢır. 

8. AlıĢtırmalar birbiriyle iliĢkili olmayan cümleleri amaç dilden ana dile çevirmek için 

kullanılır. 

9. Telaffuz pek fazla önem taĢımaz. Telaffuza çok az dikkat edilir veya hiç dikkat 

edilmez. Yani söyleyiĢ alıĢtırmalarına hemen hemen hiç yer verilmez. 

Yöntem, öğrencileri uzun dilbilgisi kuralları ve iĢe yaramaz sözcük listeleri ile 

baĢ baĢa bıraktığı için 20. Yüzyılda birçok tartıĢmanın baĢlamasına sebep olmuĢtur. 

Dilbilgisi- çeviri yöntemi 1950‟ lere kadar Türkiye‟de de yoğun bir Ģekilde 

uygulanmıĢtır ( Demircan,2005:151). 

1.1.4.2. Düz-Varım Yöntemi 

Yabancı dil ne dilbilgisi kurallarını ezberleyerek, ne de çeviri ya da baĢka türlü 

açıklamalar yoluyla, anadilden yararlanmaksızın, öğrenilen dil ile yaĢam arasında 

doğrudan iliĢki kurularak öğrenme yoludur. Direkt ya da doğrudan yöntem olarak da 

bilinen bu yöntem dil bilgisi – çeviri yöntemine karĢı bir tepki olarak 1950‟li yıllarda 

ortaya çıkmıĢtır (Demircan,2005:171). Bu yöntemin temeli 1880‟lerde Gouin tarafından 

atılmıĢtır. Bu yöntemi milletlerarası düzeyde yaygınlaĢtırmak için 1990 yılında 

Leipzig'de yapılan kongrede dil öğretimi konusunda bazı ilkelere uyulması 

kararlaĢtırılmıĢtır. Bu ilkelere göre, sınıf içinde amaç dilin daha etkin bir Ģekilde 

kullanılması, çağdaĢ ders kitaplarının okutulması, o ülkenin kültürüne ağırlık verilmesi, 

tümevarım yoluyla gramerin öğretilmesi, modern edebi eserlerin okunması ve yazılı 

araĢtırmaların yapılması için ev ödevlerine ağırlık verilmesi kararlaĢtırılmıĢtır (Demirel, 

2010: 38). 

Bu yöntemin ortaya koyduğu ana ilkeler Ģunlardır: 

1.Sınıfta öğretim hedef dilde yapılmalıdır. 

2.Güncel kullanıma ait sözcük ve tümceler öğrenilmelidir. 
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3.Küçük sınıflarda sözel becerinin geliĢtirilmesi öğretmenle öğrenci arasında ve 

aynı zamanda öğrenciyle öğrenci arasındaki etkileĢim yoluyla yapılmalıdır. 

4. Dilbilgisi tümevarımcı bir yolla öğretilmelidir. 

5. Yeni konular sözel olarak sunulmalıdır. 

Bu yöntem yabancı dil öğreniminin ana dil öğrenimi ile aynı olduğunu savunur. 

Bu yöntemin baĢarısında önemli yer tutan iki unsur: Görerek öğrenme ve 

örneklendirmedir. Yöntem, öğrenilen dil ile hayat arasında doğrudan ilgi kurmak 

suretiyle dinleyerek dili anlama, konuĢarak dili kullanma ve tabii ortam içinde dili 

öğrenme esasına dayanır. Bu yöntem, ana dili kullanmadan yabancı dili öğrenme 

düĢüncesine dayanır. Öğrenilen dil ile düĢünme amaçlanır. Yöntemde günlük hayatta 

kullanılan dilin öğretimi esas olması, dilin doğal bir ortam içinde sunularak öğrencinin 

kelime ve kuralları anlayabilmesi, bir anda zihni iki iĢlem yapmakla karĢı karĢıya 

bırakan aracı dili devreden çıkararak, amaç dile ağırlık verilmesi bu yöntemin olumlu 

yanlarındandır. Bunun yanında dili hedef dille düĢünmeyi sağlaması, eğitim araçlarının 

çokluğu ve çağdaĢlığı, öğrencinin yönteme daha çabuk motive olması, öğrendiği dili 

sınıf dıĢında kullanması ve ilk devrelerde geçerli olması yöntemin olumlu yönlerini 

oluĢturur. Düz Varım Yönteminin Kullanım Özellikleri: 

1. Dersler bir diyalogla ya da kısa bir fıkra anlatımıyla baĢlar. 

2. Önce sözlü öğretim yapılır. Bu nedenle gramer ve yeni sözcükler sözel olarak 

öğretilir. 

3. Sözcüklerin öğretimi görsel araçlarla, tanımlamalarla ya da pandomimle yapılır. 

4. Dil bilgisi kuralları tümevarım yoluyla öğretilir. Ayrıca gramerin görsel yolla, göze 

hitap edecek Ģekilde anlatılması belli bir ortamda verilmesi istenir. 

5. Amaç dilin yoğun bir Ģekilde kullanılmasına yer verilir. 

6. Ġlk birkaç hafta telaffuz öğretimine ağırlık verilir. Yeni dil bilgisi kuralları 

öğretilirken sürekli dinleme ve tekrara yer verilir. 
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7. Sınıf içinde ana dili ve çeviriye yer verilmez. 

8. Öğretmenin amaç dili çok iyi bilmesi ve konuĢması istenir. 

9. Okuma parçaları amaç dili konuĢan ülkenin kültür ve yaĢamıyla ilgilidir. Okuma 

öğretimi gramer bilgilerini pekiĢtirmekten çok zevk için yapılır. 

10. Öğretmen merkezli öğretim yapılmasına karĢın öğrencinin derse aktif olarak 

katılması istenir (Demirel 2010: 40). 

 Yöntem Türkiye‟de de uygulanmıĢ ancak baĢarıya ulaĢamamıĢtır 

(Demircan,2005: 173). 

1.1.4.3. Kulak-Dil AlıĢkanlığı Yöntemi  

Bu yöntemi Demircan “Dilin sözlü yönüne –dinlediğini anlama ve konuĢma 

becerilerine-öncelik tanıyan, bu becerileri davranıĢçı öğrenme yorumlarından 

yaralanarak diyaloglar ve yoğun sözlü alıĢtırmalar kullanarak dil yapılarını belli bir 

sıraya göre öğretmeyi amaçlayan bir yabancı dil öğretim yöntemidir.” Ģeklinde 

açıklamaktadır. (2005:182) Yöntem iĢitsel- dilsel yöntem olarak da bilinmektedir. 

Bu yöntemin öne çıkan ilkeleri Ģöyle sıralanabilir. 

1. Dil öncelikle konuĢmadır. Okuma ve yazma çalıĢmalarına geçebilmek için 

dinleme ve konuĢma alanında önemli bir yol alınması gerekmektedir. Yani 

dil öğreniminin ilk dönemleri okuma ve yazma olmadan geçmelidir. 

2. Dil öğrenimi alıĢkanlık geliĢtirme olduğu için, iyi alıĢkanlıklar hata yapmak 

yerine doğru yanıtlar vererek gerçekleĢtirilebilir. Diyalogları ezberlemek ve 

örnek örgü alıĢtırmalarını tekrarlamak kiĢinin hata yapma olasılığını 

azaltacağı için çok yararlıdır. 

3. Her dilin kendine özgü özellikleri vardır. Anadile benzeyen özellikler daha 

kolay öğrenilir. Bu yüzden benzetme, genelleme ve ayrım yapmaya yardımcı 

olur. Çok fazla yapılan mekanik örgü alıĢtırmaları kiĢilerin doğru 

benzetmeler oluĢturmalarına yardımcı olacaktır. KarĢıtlıkları saptamak için 
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yapılan çalıĢmalar daha sonradan karĢıtsal dilbilim denilen bir alanın 

doğmasına neden olmuĢtur. 

4. Yapılar tümevarım yoluyla öğretilir. Önce örnekler verilir, daha sonra 

alıĢtırmaları yapılır. Sözcükler dilbilimsel ve kültürel bağlamda öğretilir. 

AlıĢtırmaların amacı dili konuĢanlar kadar hızlı yanıt vermeyi sağlamaktır. 

(Yaylı ve Bayyurt, 2011:14-15) 

Demircan yöntemi biçimlendiren bazı ilkeleri belirlemiĢtir. Demircan‟a göre; Dil 

konuĢmadır, yazma değildir. “Okuduğunu anlama” ve “yazma” öğretimi baĢlamadan 

önce “duyduğunu anlama” ve “konuĢma” öğreniminde belli bir yol alınmıĢ olması 

gerekir. Okunmadan önce her Ģey sözlü olarak öğrenilmelidir çünkü yazım sesletimi 

bozucu bir öğedir. Dil bir alıĢkanlıklar düzenidir. ĠĢitsel dilsel yönteme göre konuĢma 

yazmaya göre daha önceliklidir. Bu sebeple, öğrencinin öğrenmesi gereken Ģeyler 

tahtaya yazmadan önce öğretmen tarafından sesli olarak söylenir. Öğrenci kelimeyi 

görmeden önce duymalıdır. Ayrıca, yazma yeteneğini geliĢtirmeden önce konuĢma 

yeteneği geliĢtirilmelidir. Bu süreç birkaç hafta ya da bir yıl sürebilir. (Cook, 2008:244) 

ĠĢitsel-Dilsel Yöntemde dinleme ve konuĢma ön planda olduğu için 

dilbilgisinden yüzeysel olarak bahsedilir. Hatta dilbilgisi öğretimi gereksizdir. 

Diyalogları, kalıpları ezberlemeyle ve alıĢtırmalarla öğrenilmesi beklenir. Bu yaklaĢıma 

göre genellikle dilbilgisi ya da kelime bilgisi metin ya da diyalog içinde öğretilmelidir. 

ĠĢitsel-Dilsel Yöntemin dilbilgisi öğretimindeki yeri örneklerle açıklanmaya 

çalıĢılmıĢtır. Bu tür dilbilgisel alıĢtırmalardan sonra kültürel anlam yine bağlam dıĢı 

kalmaktadır. Yoğun sözlü alıĢtırmalar ve tekrarların ardından iletiĢim ortamının 

yaratılması yerinde olacaktır. Burada dilbilgisi bir araçtır, amaç değildir. Sözcükler 

yapıları öğretmek için kullanıldığı için sözcüklerin kullanımı sadece kurulan yapay 

diyaloglarda sınırlı kalmaktadır. Diyalogların sürekli yinelenmesi ise dersin rutinlikten 

kurtulamayacağının bir göstergesi olabilir. Bunun için öğretmen sürekli olarak dersin 

canlılığını sürdürmeye çalıĢacaktır. 

Zamanla ĠĢitsel-Dilsel Yöntemin aksayan yönleri vurgulanmaya baĢlanmıĢtır. 

Gerçek dıĢı dünyayı yansıtan kurma diyaloglar yerine iletiĢimde karĢılaĢılan gerçek 
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durumların dil öğretimine yansıtılması gerektiği görüĢü ortaya çıkmıĢ ve yabancı dil 

öğretiminde iletiĢimsel yaklaĢım olarak adlandırılan yeni bir görüĢ uygulama alanında 

yerini almıĢtır. 

1.1.4.4. BiliĢsel Öğrenme Yöntemi 

 “BiliĢsel Kod Öğrenme” yaklaĢımı diye de adlandırılan yaklaĢım iĢitsel- dilsel 

yaklaĢıma bir seçenek olarak ortaya atılmıĢ olup, onun dilbilim ve ruh-dilbilim 

kuramlarının ıĢığında eleĢtirisi kabul edilmektedir (Demircan, 2005:192). 

 Bu yaklaĢım biliĢsel öğrenme kuramcılarından Ausubel ile ünlü dilbilimci 

Chomsky‟ nin görüĢlerinin etkisiyle ortaya çıkmıĢtır. Buna göre Chomsky‟ nin dil 

konusu ile ilgili görüĢlerini Ģöyle özetleyebiliriz: 

Chomsky ortaya attığı görüĢler ile üretimsel- dönüĢtürümlü akımının doğmasına neden 

olmuĢtur. Dil olgusunu dil edimi ve dil yetkisi olarak ikiye ayırır. Dil edimi dili nasıl 

kullandığımızı dil yetisi de dili kullanma yeteneğimizi ortaya koyar. Dili kullanma 

yeteneğimiz dili nasıl kullandığımızı tam olarak ortaya koymaz. Chomsky 1965 yılında 

yayınladığı Aspects of Theory of Syntax adlı eserinde davranıĢsal dil öğretimine karĢı 

çıkmıĢtır. Dilin bir alıĢkanlık ya da koĢullanma sorunu değil bir süreç olduğunu ve 

akılcı zihinsel etkinlikleri yansıttığını belirtir ( Demirel, 2010:45).  

BiliĢsel öğretimin özelliği; yeni bilgilerin depolanması ve eski bilgilerin yeni 

anlamlar ve bağlar kazanmasıdır. Anlamlı bir öğrenmenin olabilmesi için yeni bir 

öğrenmenin daha önce öğrenilmiĢlerle bütünleĢtirilmesi gerekir. Yeni bir öğrenmeye 

geçmeden önce daha öncekilerin tam olarak öğrenilmiĢ olması gerekir. Bu yaklaĢımda 

öğretmen, alıĢtırmaları sık sık tekrarlatan kiĢi değildir.  

Yöntemin belli baĢlı özelliklerini Ģu Ģekilde sıralamak mümkün olabilir: 

1- Dil bir alıĢkanlık geliĢtirme iĢi değil bilinçli olarak kuralları öğrenmektir. 

2- Telaffuz öğretimine ayrı bir öğretim etkinliği olarak yer vermeye gerek yoktur. 

3- Özellikle duyduğunu anlama becerisinin geliĢtirilmesine önem verilmelidir. 
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4- Grup çalıĢması ve bireysel eğitim desteklenmelidir 

5- Dilbilgisi kuralları tümevarım ve tümdn gelim yoluyla öğretilmelidir. 

6- Dört temel dil becerisi öncelik sonralık sırasına göre değil önemine göre eĢit olarak 

geliĢtirilmelidir. 

7- Anadilin kullanılmasına ve çeviriye izin verilir. 

8 Eski bilgiler, yeni bilgilerle birleĢtirilerek her Ģey bir bütünlük içinde verilir. Gereken 

zamanlarda görsel ve iĢitsel araçlardan ve diğer tekniklerden yararlanılmalıdır. 

9- Her iki dilin kültüründe yeterlilik amaçtır. 

10- Öğretmenin tutumu önemlidir. Öğretmen dersi kolaylaĢtırmalıdır. Öğrenci önce 

dilin ses sistemini, sonra da kurallarını öğrenir ve o kuralları uygulamalarla davranıĢ 

haline getirmeye çalıĢır. Daha sonra iletiĢimi kolaylaĢtıracak baĢka alıĢtırmalara geçilir 

(Demirel, 2010:46). 

1.1.4.5. ĠletiĢimsel YaklaĢım- ĠletiĢimci Yöntem 

 Dilin bir iletiĢim aracı olduğu görüĢünü savunan iletiĢimci yöntem son yıllarda 

önem kazanmaya baĢlamıĢtır.  

“ĠletiĢimsel yaklaĢımın dayandığı ilkeler bir yandan dilin yapısı (dil ve beyin 

iliĢkisi), öte yandan dil kullanımı (dil ile toplum iliĢkisi) üzerine yapılan çalıĢmalardan 

doğmuĢtur. Chomsky (1959), dili öğrenilmiĢ bir davranıĢ düzeni olarak açıklayan 

davranıĢçı yorumu eleĢtirerek insan beynindeki dil yeteneğini biri edinilmiĢ dil 

kuramları (dil edinci), ötekisi ise bu kuralların uygulanıĢı (dil edimi) olarak 

belirlemiĢtir. Chomsky‟e (1959) göre, dil edinci, üretilen tümcelerin dilbilgisine 

uygunluğunu (dilbilgisellik), dil edinimi ise, anlamlanabilir söz üretimini (kabul 

edilebilirlik) denetlemektedir. Ancak toplumsal bağlam seçimi kurallarının da dilsel 

edincin parçası olması gerektiğini (Jakobovits, 1970), o nedenle dilsel edincin toplumsal 

ve kültürel açıdan dili kullanma yeteneğini açıklamaktan uzak kaldığını, “edinç” 

kavramının “bağlama uygunluk” kavramını da içerecek biçimde geniĢletilmesi 

gerektiğini ileri sürerek onun yerine “iletiĢimsel edinç” kavramı öne sürülmüĢtür 
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(Hymes, 1972). Chomsky dilin insanların iletiĢim gereksinimlerine göre uyarlanmıĢ ve 

dilbilgisinin de bu uyarlamayı yansıttığını vurgulamıĢtır. Biçim (form) dilin yapısını 

incelemektedir. ĠĢlev (functıon) ise dilin iĢlevlerinin ne olduğunu ortaya çıkararak bu 

iĢlevlerin hangi dilsel yapıların yerine getirdiğine bakmaktadır( Demircan, 2005: 250). 

Richards ve Rodgers‟ a göre, dil kuramı açısından iletiĢimsel yaklaĢım Ģunları 

sunmuĢtur: 

1. Dil bir anlam açıklama dizgesidir. 

2. Dilin birincil iĢlevi etkileĢimi ve iletiĢimi sağlamaktır. 

3. Yapı dilin iĢlevsel ve iletiĢimsel kullanımlarını yansıtır. 

4. dilin birincil birimleri yalnızca dilbilgisi ve yapısal özellikler değil, ayı 

zamanda söylemde yer alan iĢlevsel ve iletiĢimsel anlamlardır. (Richards ve Rodgers, 

2001:161). 

Richards ve Rodgers‟a göre anlamsal ve iĢlevsel kategorilerin öğretimi, 

dilbilgisel ve yapısal özelliklerden daha öncelikli olmalıdır, çünkü amaç iletiĢimin 

sağlanmasıdır.  

Kısacası dil bilinçli olarak öğretilmelidir ve dil becerilerinin sadece bir kısmına 

değil hepsine gereken önem verilmelidir ama özelikle iletiĢimsel yaklaĢımda duyduğunu 

anlama becerisinin geliĢtirilmesine önem verilmelidir. Her Ģey belli bir bütünlük içinde 

öğretilir. Dört temel dil becerisinin öğretimi öncelik sırasına göre değil önem sırasına 

göre belirlenmelidir. 

Bu yöntem, kendisine göre daha önce geliĢmiĢ yöntemlere göre çok farklıdır. 

Öğretmen her saniye kontrol ederek ve yol göstererek derse hükmetmez. Tam tersine bir 

adım geri çekilir ve aktivitelerdeki sorumluluğu öğrencilere bırakır. Onlara çiftler ya da 

gruplar halinde kendi konuĢmalarını yapmaları için fırsat tanır. Kendinden önce gelen 

diğer yöntemlerden en önemli farkı, öğrencinin konuĢma yaparken minimum hata 

yapmasının gerekmemesidir. Bunun yerine, aralarındaki iletiĢim problemini çözmek 

için istedikleri yapıyı ya da stratejiyi kullanabilirler. Öğretmen beklemededir, geri 

besleme ve düzeltmeler yapar fakat çok daha az merkezi rol üstlenir. Öğretmen diğer 
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yöntemlere göre, o dilin uzmanı olarak değil, daha çok yardımcı rolünü üstlenir. (Cook, 

2008:249) 

Kısaca öğretmenin ve öğrencinin rolleri bu yaklaĢımda, Ģimdiye dek bildiğimiz 

öğretmen ve öğrenci rolünde değildir. Öğretmen bilgiyi veren ve alan konumunda 

değildir. Öğretmen iletiĢim sürecini hızlandıran ve öğrenme-öğretme grubu içinde 

bağımsız bir katılımcı olan kiĢidir. Öğretmen değil danıĢman rolündedir. Öğretmen 

sorunlara çözüm bulmaya çalıĢan ve öğrencilerin zayıf ve eksik noktalarını bulup onları 

yönlendiren ve öğrencilere ipuçları veren kiĢidir. Öğrenci ise; bilgiyi alan, ezberleyen 

ve çeĢitli uygulamalara geçiren kiĢi değil iletiĢim kuran ve üreten öğrencidir. Kendi 

öğrenmesinden sorumludur. 

Genel olarak, iletiĢimsel yöntem lisan öğrenmek için özel amaçları olmayan 

öğrenciler ya da topluluklar için uygundur. Öğrencilerin, dersten fayda alabilmelerinin 

onların elinde olduğunu anlamaları ve buna göre hareket etmeleri gerekir. Öğretmen 

onları kaĢıkla besler gibi beslemez. Yine de bazı öğeleri tamamlamak için diğer 

yöntemlerin bu yöntemi dengelemesine ihtiyaç duyulabilir. Kelimelerin telaffuzunun 

öğretilmesi buna örnek olabilir. (Cook, 2008: .255) 

Yöntem, dilin temel görevi olan sözlü-yazılı iletiĢimi sağlamak ve dil öğretimi 

esnasında öğrenciye kulak, dil, göz ve el alıĢkanlıklarını kazandırmayı amaçlar. Özcan 

Demirel yöntemin kullanım özelliklerini Ģu Ģekilde sıralamaktadır: 

1. Öğrenci için anlamlı olan sözlü ve yazılı iletiĢim etkinliklerine ağırlık verilir. 

2. Öğretim öğrenci merkezlidir. 

3. Öğretim etkinlikleri daha çok karĢılıklı diyalog, grup çalıĢması, benzetim 

(simulasyon), problem çözme ve eğitsel oyunlarla öğrenime dayanır. 

4. Amaç dilde yazılmıĢ ve günlük iletiĢimde kullanılan özgün materyaller öğretim için 

kullanılır. 

5. Öğretmenin hem ana dilde hem amaç dilde yeterli olması istenir. 
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6. Öğretmenin rolü öğrencilere amaçlarına uygun bir Ģekilde iletiĢim kurmalarına 

yardımcı olmaktır (Demirel, 2010: 51).  

Bu yöntemde öğrencinin konuĢmada yer alan kavramları öğrenmesi ve yeni 

kelimeleri öğrendiği gibi kullanması önemlidir. Yöntemin uygulanması sırasında 

öğrenci kalıpları öğrenme yerine, öğrendiklerini anlama ve kavramaya yönlendirilir ve 

uygulamaya gidilir. Yönteme göre dilin uygulanma safhasında bilinmesi gerekenler 

öğretilir, daha sonra soru-cevaplı alıĢtırmalar yapılır. Cümle kurmak sadece dilin bir 

yönünü oluĢturur, önemli olan bu cümlelerin anlatım sırasında hangi anlamlara 

geldiğinin öğrenilmesidir. Kelimelerin sözlük anlamlarından ziyade kullanma anlamları 

önemlidir. 

ĠletiĢimci yöntemde öngörülen sınıf içi etkinliklere değinmek çalıĢmamız için 

önemlidir. Demirel (2010:51) bu etkinlikleri konunun belirlenmesine iliĢkin etkinlikler 

ve üretime iliĢkin etkinlikler olarak ikiye ayırmıĢtır. 

Konuya iliĢkin etkinliklerden bazıları Ģöyledir: 

Bir kavramı gösteren anahtar sözcükler belirlenir. Bir cümle içinde verilen 

kavramın belirlenmesini hedefleyen sorular sorulur. Okuma parçaları üzerinde 

durularak metinde geçen baĢlıca kavramlar belirlenir. Teybe kaydedilen konuĢmalar 

dinletilir ve orada geçen kavramlar not ettirilir. Belirli bir söylem ele alınarak bunun 

biçimsel yönden uygun olup olmadığı belirtilir. Bir konuĢma dinletilir ya da okutulur ve  

ardından öğrenciye yardımcı olmak amacıyla bu konuĢmanın nerde geçtiği, 

konuĢmacıları, konuĢmanın ana baĢlıkları ve iletiĢimsel amaçları açıklanır. Öğrencilere 

cümleler verilerek üzerinde çalıĢılan iĢlevin açıklanmasını amaçlayan sorular yöneltilir 

(Demirel, 2010:51). 

Yukarıda belirtilen etkinliklerden de anlaĢılacağı gibi bu yöntemde, her iki dilde 

de yeterli olması istenen öğretmenin en önemli görevi, dili bir iletiĢim aracı olarak 

kullanmayı öğretmektir. Bunu yaparken sözlü ve yazılı, diyalog ve gruplar Ģeklindeki 

etkinliklere ağırlık verilir. Yöntemin uygulanması sırasında bütün iĢitsel ve görsel 

araçlardan yararlanılır. Yöntemde eğitim ve öğretim, öğrenci merkezlidir. Öğretmen 

sınıfta mutlak bir otorite olmaktan çıkar, öğrenciler sınıfta rahat hareket edip görüĢlerini 
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bilgilerini birbirlerine kolayca aktarırlar. Öğrenciler zihinsel bir faaliyetle deneme 

yanılma yoluyla öğrenme çalıĢmalarını sürdürebilirler. Yöntemde ana dil kontrollü 

olarak kullanılabilir. Ezbere yer verilmez. Bunların yanında yöntemde öğrenci deneme 

yanılma yoluyla dil öğrenmeye çalıĢmasının zaman kaybına neden olmasını yöntemin 

olumsuz yönü olarak gösterebiliriz. 

Yöntemin genel iĢleyiĢi aĢağıdaki gibidir (Cook, 2008: 256): 

Tablo: 6 

Dil Öğretiminde ĠletiĢimsel Yöntem 

Tipik öğretme tekniği: 

 Bilgi boĢluğu, rol oyunları, görevler… 

 

Hedef: 

 Öğrencilerin ikinci dili kullanarak sınıfta ya da dıĢarıda diğer insanlarla iletiĢim 

kurmalarını sağlamak 

 

Öğrenci Tipi: 

 ÇalıĢma alanı bağımsız olan, dıĢa dönük ve akademik olmayan öğrenciler için 

daha uygundur 

 

Öğrenme: 

 Sınıftaki diğer öğrencilerle iletiĢim kurarak öğrenme 

 

Sınıf: 

 Öğretmenin bilginin kaynağı olmadığı, sınıfı organize ettiği bir sınıf 
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1.1.4.6. Seçmeli Yöntem 

Bu yöntem tek bir yöntemden ziyade bir yöntemler karması ya da yöntem 

zenginliğini ifade etmektedir. Öğrenmenin birçok değiĢkenle bağlantılı olduğu 

düĢünülürse tek bir yöntem kullanarak bu değiĢkenlerin hepsine etki etmemiz mümkün 

değildir. Bu yöntemin baĢarısı öğretmenlerin yabancı dil öğretiminin temel ilkelerini 

anlama, tutum ve araĢtırmalardan çıkan sonuçlar ile yabancı dil öğretiminde kullanılan 

yöntemleri bilmesi ile doğrudan alakalıdır.  

Bu yöntemin baĢarısında en büyük pay öğretmenindir. Öğretmen tüm yöntemleri 

bilmeli hangi durumda hangi yöntemi kullanacağını tespit etmelidir. Sözcük 

öğretiminde düz varım yöntemine, dilbilgisi kurallarını öğretmede biliĢsel öğrenme 

yöntemine, konuĢma becerisi kazandırmada kulak –dil alıĢkanlığı ve iletiĢimci 

yöntemlere ağırlık vermesi gibi (Demirel, 2010:58).  Bu yöntem çalıĢmamızda 

değinmediğimiz pek çok yöntemi de içine alır. 

Yönteme göre dil öğrenimi gerçek hayata yönelik olmalıdır. Çevirinin 

baĢlangıçta öğrenciye yararlı olmadığını daha çok ana dile yaklaĢtırdığını savunan bu 

yöntemde dil öğretimi amaç dille yapılmalıdır. Yöntemde yüksek sesle okumanın 

anlama becerisi kazandırmayacağı, kelime öğretimine erken baĢlanması ve kelimenin 

cümle içinde verilmesi bunun yanında bir seferde bir tek yapı iĢlenmesi gerektiği 

vurgulanır. Yöntemde dil öğretiminde genel ve özel amaçlar belirlenmeli, öğrencilere 

neyi niçin öğrenecekleri bildirilmelidir. Unutulmamalıdır ki dil öğrenimi isteksiz 

gerçekleĢmez. Öğrenciyi motive edip onu derse istekli hale getirmek, dil öğrenimini 

hızlandıracaktır. Bu nedenle sınıftaki öğrencilerin bireysel farklılıkları dikkate 

alınmalıdır. Seçmeli yöntemin kullanım özellikleri Ģunlardır: 

1. Dil öğretimi anlamlı ve gerçek hayata dönük olmalıdır. 

2. Çeviri özel bir dil becerisidir ve baĢlangıç düzeyindeki öğrenciler için bir öğrenme 

yöntemi olarak uygun bir yaklaĢım değildir. BaĢlangıçta yararlı gibi görünse de uzun 

dönemde olumsuz etkilerden kurtulmak güç olmaktadır. 

3. Dil öğretimi amaç dille yapılmalıdır. Gerektiğinde ana diline yer verilebilir. 
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4. Mekanik tekrarlara ve yer değiĢtirme alıĢtırmalarına çok zaman ayırmamalı, anlamlı 

ve iletiĢime dönük alıĢtırmalara daha çok yer verilmelidir. 

5. Yüksek sesle okuma ancak sözcük okumayı ilerletir, okuduğunu anlama becerisini 

kazandırmaz, ayrıca düzgün konuĢabilmek için de yararlı değildir. 

6. Sözcük öğrenmeye erken baĢlamalı, her sözcük mümkünse anlamlı cümleler içinde 

kullanılmalıdır. 

7. Okuma ve yazma becerilerinin kazandırılması geciktirilmemeli, öğrenci hazır 

olduğunda verilmelidir. Diğer bir deyiĢle dört temel dil becerisinin geliĢtirilmesi esas 

olmalıdır. 

8. Bir seferde tek bir yapı sunulmalı, öğretilen yapı tam öğretilmeden diğer bir yapıya 

geçilmemelidir. 

9. Herhangi bir ders ya da program uygulamasında ilk adım öğrenme gereksinmesinin 

ne olduğunu saptamak olmalıdır. 

10. Her dersten önce öğrencilere ne öğrenecekleri ve ne için öğrenecekleri 

bildirilmelidir. 

11. ĠletiĢim yeterliliğini kazanmada doğruluk ve kullanılabilirlik önemli ölçülerdendir 

ve dil öğreniminde sözel olmayan iletiĢim, jest ve mimikler, ses tonu, vurgu, kültürel 

tavırlar gibi hususlar dikkate alınmalıdır. 

12. Dil öğrenimi öğrenci istemedikçe ve yeterli olmadıkça gerçekleĢemez. Öğrencinin 

güdülenme düzeyi öğrencinin baĢarısını etkileyecektir. Bu nedenle güdülenme ile 

öğrenme arasında doğrusal bir iliĢkinin olduğu unutulmamalıdır. 

13. Öğretim etkinlikleri basitten karmaĢığa, somuttan soyuta, bilinenden bilinmeyene 

doğru olmalıdır. 

14. Sınıf içinde bireysel farklılıklar olduğu unutulmamalıdır (Demirel, 2010: 58). 

Bu yöntemde öğretim basitten zora, somuttan soyuta doğru yapılır. Dört temel 

beceriye eĢit derecede önem verilir. Öğrenci belli bir seviyeye geldikten sonra çeviri 
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yaptırılır. Dört temel beceriyi kazandırmak için baĢvurulan etkinlikler, sözlü 

alıĢtırmalar, okuma, soru-cevap ve yazılı çalıĢmalardır. Yoğun konuĢma, ezber, tekrar, 

biraz tümdengelimli dil bilgisine, biraz da görsel iĢitsel araçlara baĢvurulmaktadır. Bu 

yöntem temelde öğretmenden çok Ģey bekleyen ve öğretmene aktif bir görev yükleyen 

bir yöntemdir. 

1.1.5. Göreve Dayalı Öğrenme Modeli 

Bütün dünyada dil öğretiminin amacı öğrenilen dil ile etkili bir Ģekilde iletiĢim 

sağlamaktır. Göreve-Dayalı Dil Öğrenme, iletiĢimsel bir dil öğrenme yaklaĢımı olması 

bakımından son yıllarda önemli bir yer edinmiĢ, hakkında pek çok araĢtırma ve 

uygulama yapılmıĢtır. Görev odaklı dil öğretiminin iletiĢimsel yaklaĢımın içinde, 

iletiĢimsel yaklaĢımı bir adım daha öne götürecek nitelikte bir yönelim olduğu 

düĢünülmektedir. Bu düĢüncenin dayandığı  özellikler Ģunlardır: 

– Gerçek iletiĢimi içeren etkinlikler dil öğrenimi için son derece gereklidir. 

– Dilde anlamlı görevleri gerçekleĢtirmek için kullanılan etkinlikler öğrenmeyi 

geliĢtirir. 

– Öğrenenin kendisine anlamlı gelen dil, öğrenme sürecini destekler.” (Richards, 

Rodgers, 2001: 223). 

Görüldüğü gibi görev odaklı dil öğretimi iletiĢimsel etkinlikler aracılığıyla 

öğrenmenin daha etkili bir Ģekilde gerçekleĢeceğini öne süren iletiĢimsel yaklaĢımla 

örtüĢmektedir. Görev odaklı dil öğretimi ĠletiĢimsel dil öğretim yaklaĢımlarından biri 

olarak geliĢtirilmiĢ ancak birtakım farklı dil görüĢlerinden de etkilenmiĢtir. Bu görüĢleri 

Willis (2004) aĢağıdaki gibi özetlemektedir: 

• Dil öğretimi çizgisel bir süreçte gerçekleĢmez, dil öğretimi dereceli, karıĢık ve organik 

bir süreçtir. BaĢka bir deyiĢle dilsel öğelerin ayrı ayrı öğretilmesi öğrenenin hemen o 

dilsel öğeyi öğrenmesine neden olmaz. 

 

• Dil öğretiminde anlama ne kadar çok dikkat çekilirse o kadar üst düzeyde öğrenme 

gerçekleĢir. Buna göre öğrenenlerin, bağlamı olmayan dilsel yapılardan ziyade “anlaĢılır 

girdilerle” karĢı karĢıya kalmaları gerekir. Bu görüĢ düzeltili modem kuramı dâhilinde 

olan girdi varsayımını iĢaret etmektedir. 
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• Öğrenenlerin hedef dille karĢı karĢıya gelmelerinin yanında, o dili öğrenmek amacıyla 

gerçek amaçlar için dili kullanmaya ihtiyaçları vardır. Bu görüĢ ise üretim varsayımıyla 

ilgilidir. 

 

• Dil üretiminin gerçekleĢmesi ise öğrenenlerin birbiriyle etkileĢime geçmesiyle 

mümkündür. Bu görüĢ ise anlamın görüĢülmesi için etkileĢimin Ģart olduğunu savunan 

etkileĢim varsayımına atıfta bulunmaktadır (Willis, 2004: 8). 

1980‟ li yılların ortalarında yabancı dil öğretimi araĢtırmalarının görevlere önem 

vermeye baĢlamasıyla öğrencilerin bireysel özellikleri ve öğrenme eğilimleri de 

araĢtırılmaya baĢlanmıĢtır. Öğrencileri görevlere yöneltmek tamamen yapı üzerine 

kurulmuĢ bir ortamda dil öğretiminden daha iyi dil ortamı sağlar. Görevler öğrencilerin 

anlamları paylaĢarak iletiĢim kurmalarını sağlar. Göreve dayalı öğrenmenin ana 

özelliklerini Richards ve Rodgers(2001) Ģöyle açıklamaktadır: 

1. Odak sonucun değil sürecin üzerindedir. 

2. Ana öğeler iletiĢim ve anlamı vurgulayan amaçlı etkinlikler ve görevlerdir. 

3. Öğrenciler dili etkinlikler ve görevler içinde iletiĢimsel ve amaçlı olarak 

etkileĢerek öğrenirler. 

4. Etkinlikler ve görevler öğrencilerin gerçek yaĢamda üstesinden gelmeleri 

gereken durumlar olabileceği gibi sınıf içinde pedagojik bir amacı 

hedefleyen etkinlik ve görevler olabilir. 

5. Göreve dayalı bir izlencenin etkinlik ve görevleri zorluk düzeyine göre 

sıralanır. 

6. Bir görevin zorluğu birçok etmene bağlıdır. Bunlar öğrencinin daha önceki 

deneyimi, görevin karmaĢıklığı, görevi yerine getirmek için gerekli olan dil 

ve elde olan destek derecesidir (Richards ve Rodgers,2001:224). 

Göreve dayalı öğrenmenin genelde bahsedilen amaçları akıcılık, doğruluk ve 

karmaĢıklıktır. Ġnsanlar akıcı, doğru ve karmaĢık olmalılar, çünkü onlar alıĢ veriĢ 

yapmak için, bir Ģiiri çevirmek için, bir sınavı geçmek için, opera dinlemek için, seyahat 

etmek için gibi birçok nedenden dolayı ikinci bir dile ihtiyaç duyarlar. Dil öğrenmenin 

farklı amaçları olabilir. Ancak, sınıf materyalleri amaca uygun olarak hazırlanırsa 

amaca ulaĢılır; materyal tasarlarken ve uygulanırken göz önünde bulundurulmayan 
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amaçların geçekleĢmesi pek olası değildir. Göreve dayalı öğrenme sınıfta 

uygulanabilecek görevlere odaklanır (Cook, 2008:257). 

Göreve dayalı dil öğretiminde dersin temelini dili iletiĢim amacıyla kullanmayı 

gerektiren görevler oluĢturur. Görevi alıĢtırmalardan ayıran görevin alıĢtırmalar gibi 

yapı odaklı değil, anlam odaklı olmasıdır. Görev öğrencilerin gerçek yaĢamdaki 

etkinliklere benzer iletiĢimsel süreçleri uygulayarak gerçek dil kullanıcıları gibi 

davranmasını gerektirir. Bu sayede öğrenme kendiliğinden gerçekleĢir (Ellis, 2003: 3). 

AlıĢtırma ve görevlerin ortak amacı dili öğretmektir; ancak bu amaca ulaĢmakta 

izlenilen yollar farklıdır.  

1.1.5.1. Görev 

Görevlerin alıĢtırmalarla karıĢtırılmaması önemli bir konu olduğundan görev 

tanımı pek çok dilbilimci tarafından yapılmıĢtır.  

Richards ve Rodgers (2001:224) görevi “dili kullanarak gerçekleĢtirilen bir 

etkinlik” olarak tanımlamaktadır.  

Skehan (1996:20)‟ a göre görevler birincil amacı anlam olan etkinliklerdir. 

Görev baĢarısı bir üretim baĢarısı olarak değerlendirilebilir, görevler genellikle gerçek 

yaĢamdaki dil kullanımına benzerlik gösterirler. Bu nedenle göreve dayalı öğretim 

güçlü bir iletiĢimsel dil öğretimi düĢüncesinden türemiĢtir (Aktaran Richards ve 

Rodgers, 2001:224).  

Long (1985) görevi, tek baĢına ya da baĢkalarıyla birlikte bir ödül için ya da 

karĢılıksız gerçekleĢtirilen eylemler olarak tanımlar; örneğin, adres tarif etmek, 

havaalanında rezervasyon yapmak gibi. BaĢka bir deyiĢle görev, insanların günlük 

yaĢamlarında, iĢte, oyunda, yaptıkları yüzlerce Ģeydir (Aktaran, Ellis, 2003: 4).  

Görev, “Öğrenenlerin bir sonuca ulaĢmak için dili faydacı bir Ģekilde 

iĢlemelerini gerektiren bir çalıĢma planıdır… Bu sona ulaĢmak için, görevin 

düzenlenmesi öğrenenleri belirli yapıları seçmeye hazır hale getirebilmesine rağmen, 

görev öğrenenlere kendi dilbilimsel kaynaklarını kullandırmak için anlama birinci 

derecede dikkat edilmesini gerektirir. Bir görev, dolaylı ya da dolaysız olarak, dilin 
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gerçek dünyada kullanıldığı Ģekliyle benzerlik taĢıyan dil kullanımıyla sonuçlanmayı 

amaçlar.” (Ellis, 2003: 16). 

 

MEB Öğretim Programı(2006)‟ na göre görevler; dil kullanımı için doğal bir 

ortam sağlamayı hedefleyen, öğrencilerin birbirleriyle etkileĢimde bulunarak ve gerçek 

dünyadaki davranıĢları prova ederek tamamlamaya çalıĢtıkları sınıf çalıĢmalarıdır. 

Görevler, öğrencinin dili araç veya amaç olarak kullanmalarını gerektirebilir. Dilin 

amaç olduğu görevlerde, öğrenciler dili kullanır ve pratik yapar. Bunlara örnek olarak 

baĢvuru formu doldurma, eĢleĢtirme etkinlikleri ve resimli hikâyeler verilebilir. Dilin 

araç olduğu görevler ise, bir origami çalıĢması yapmak veya kart hazırlamak gibi, 

öğrencinin dilsel olmayan somut bir ürün ortaya çıkarması türünden olabilir (MEB 

TTKB Ġlköğretim Ġngilizce Dersi Öğretim Programı, 2006: 13). 

 

Görevin belirleyici nitelikleri Ģunlardır (Ellis, 2003: 10): 

1. Görev bir çalıĢma planıdır. 

2. Görevin öncelikli odağı anlamdır. 

3. Görev dil kullanımında gerçek dünya süreçlerini içerir. 

4. Görev dinleme, konuĢma, okuma, yazma olan dört dil becerisinden her hangi birini 

içerebilir. 

5. Görev biliĢsel süreçleri içerir 

6. Görevin belirtilmiĢ iletiĢimsel sonucu vardır. 

Görevler dil öğretiminde iletiĢim ortamı yarattığından, öğrencilere erek dilde 

iletiĢim kurma fırsatı verir. Bu yüzden göreve dayalı yaklaĢım erek dilde iletiĢimi 

amaçlayan bir yaklaĢımdır. Öğrenciler erek dili görevler içinde kullanarak dili etkileĢim 

içinde gerçek amacına uygun olarak kullanma olanağı bulurlar. Öğrencilerin genel 

olarak dil öğrenmedeki amaçları, akıcılık, dilbilgisel doğruluk ve erek dili etkin biçimde 

kullanmaktır. Öğrenciler genelde tereddütsüz duraksız konuĢmak, hata yapmamak ve 

biri tarafından düzeltilmeden dili kullanmak isterler (Ellis, 2003:103).  
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Göreve dayalı bir izlence hazırlamak öğrencilerin hangi görevleri yapacağını 

seçmeyi ve bu görevlerin hangi sırada yer alacaklarını belirlemeyi içerir. Daha sonra, 

her görevin öğretilmesi için gerekli olan belli yöntem süreçlerinin kararlaĢtırılması gelir. 

Bunlar, görev-öncesi, görev-sırası ve görev-sonrası olarak da adlandırılabilir (Ellis, 

2003: 31). 

Dil öğretimi için eğitimsel değer, görevlerin gerçek hayat ile bağlantısına ve 

kullanılabilirliğine bağlıdır.  Bu nedenle öğretmek sınıfı iletiĢimsel eğitim düzeni olarak 

tanımak ve sınıf aktivitelerini eğitimsel görevler olarak değil, gerçek dünya ile bağıntılı 

kılmak ile baĢlar. 

Prabhu‟ nun orijinal görev listesi, görevleri aĢağıdaki gibi kategorize etmiĢtir: 

- Bilgi eksikliği aktiviteleri  

- Sebep eksikliği aktiviteleri  

- Fikir eksikliği aktiviteleri (burada doğru veya yanlıĢ yoktur, sadece kiĢisel 

tercihler vardır – sosyal bir konuyu tartıĢır gibi) 

Willis (1996), görev odaklı öğrenme için çok kullanıĢlı bir akıĢ Ģeması hazırlamıĢtır. 

ġema, üç ana bileĢenden oluĢmaktadır: Ön görev, görev çemberi ve dil odağı. 

1.Ön görev: Öğretmen görevi kurgular 

2.Görev çemberi: 

A. Görev: Öğretmenin gözetiminde, öğrenciler çift olarak görevi yaparlar 

B. Planlama: Öğrenciler tüm gruba aktivite hakkında nasıl geri 

bildirim/raporlama yapacaklarına kara verirler 

C. Rapor: Öğrenciler raporlarını hazırlarlar 

3.Dil odağı 

A. Analiz: Öğrenciler diğer öğrencilerin görevi nasıl yerine getirdiklerini 

değerlendirir 
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B. Uygulama: Öğretmen ortaya çıkan durumu değerlendirir.      

1.1.5.2.Görev türleri 

Birçok araĢtırmacı ve bilim adamı görevleri farklı Ģekillerde türlere 

ayırmıĢlardır. Görevlerin sınıflandırılması izlence oluĢturma bakımından önemlidir. Bu 

bölümde görev odaklı dil öğretim modelleri içerinde kullanılan görevler çeĢitli 

sınıflandırmalar altında ele alınacak ve görev türlerinin iĢlevleri ve amaçları 

saptanacaktır. Çünkü hangi görev türünün hangi amaca yönelik olduğunun ve 

öğrencilerin hangi dilsel ihtiyaçlarını gidereceğinin saptanması özellikle öğretmenlerin 

ders sürecinde kullanılacak eğitsel görevleri seçebilmeleri, bu süreci planlamalarını ve 

kontrol etmelerini sağlamak açısından gereklidir (Ellis, 2003: 211). 

Willis‟ e göre görev türleri Ģunlardır: Listeleme, sıralama ve sınıflandırma, 

karĢılaĢtırma, problem çözme, kiĢisel deneyimlerin paylaĢımı, yaratıcı görevler. 

Bunların yanı sıra açık görevler ve kapalı görevler diye de adlandırılan görevler 

bulunmaktadır. Açık görevler, kapalı görevlere göre daha az yapılandırılmıĢ ve 

sonuçları kesin olmayan görevlerdir. Kapalı görevler ise büyük oranda yapılandırılmıĢ 

görevlerdir. Belirli bir hedefleri vardır. (Willis, 1996: 26-27-28) 

Ellis (2003:14-15), görevleri genel olarak dörde ayırmıĢtır: öğretmeye yönelik, 

sözbilimsel, biliĢsel ve psikodilbilimsel. Bu görev türleri, birbirilerini ve diğer 

araĢtırmacıların yaptığı bazı görev türü sınıflandırmalarını da içine alır. Bu nedenle 

Ellis'in yaptığı görev türü sınıflandırmasını diğer araĢtırmacıların yaptığı 

sınıflandırmalarını da göz önünde bulundurarak ele almak gerekmektedir. Bu 

sınıflandırmaların yanında Ellis (2003: 16), görevler için daha genel özellikler 

belirlemiĢtir. Bu da görevlerin odaklanmıĢ ya da odaklanmamıĢ olmamalarıyla ilgilidir. 

Genel olarak odaklanmıĢ ve odaklanmamıĢ görevler arasındaki fark odaklanmamıĢ 

görevlerin belirli bir dilsel birimi aktarmak amacıyla düzenlenmemeleri, odaklanmıĢ 

görevlerin ise dili etkileĢimsel olarak kullanmaya teĢvik etmenin yanında seçilmiĢ 

belirli erek yapıları kullandırma amacı olmasıdır.  

 

Bu çalıĢmada Ellis'in ortaya koyduğu odaklanmıĢ iĢler ve bu iĢlerin örtük 

öğrenme aracılığıyla malzeme hazırlanması amaçlanmaktadır.  OdaklanmamıĢ görevler, 
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belirli bir dilsel birimin öğrenilmesi amacıyla hazırlanmamıĢ, sadece iletiĢim amaçlı 

görevlerdir. OdaklanmıĢ görevler ise, öğrencileri belirli bir dilsel birimi almaya 

yöneltmek amacıyla hazırlanır (Ellis, 2003:16). OdaklanmamıĢ görevlerle, etkileĢim 

amaçlı problem çözme etkinlikleri, diyaloglar, iletiĢimsel görevler gerçekleĢtirilebilir. 

OdaklanmamıĢ görevler sayesinde de herhangi bir odağı olmamasına rağmen bir yapı ya 

da bir kullanımı öğrenmek mümkündür. 

AraĢtırmacı ve öğretmenler öğrencilerin belirli bir dilsel birimi kullanıp 

kullanamadığını görmek ya da öğrencilere gerçek dünya bilgisi çerçevesinde belirli bir 

dilsel birimle karĢılaĢma fırsatı yaratmak isteyebilirler. Bu amaç doğrultusunda da 

odaklanmıĢ görev kullanımını tercih ederler. OdaklanmıĢ görevlerin iki amacı vardır. 

Biri, odaklanmamıĢ görevlerde olduğu gibi iletiĢimsel dil kullanımını tetiklemek; diğeri 

de, önceden belirlenmiĢ erek bir birim kullanılmasını sağlamak. Bu tür görevler genelde 

bütün araĢtırmacı ve öğretmenler tarafından kullanılır (Ellis, 2003: 16-17). 

 

Cook ( 2008:262) Göreve Dayalı öğrenmeyi aĢağıdaki tablo ile özetlemektedir. 

 

Tablo 7 

Dil Öğretmede Göreve Dayalı Öğrenme Yöntemi 

 

Öğrenme teknikleri: 

 Belirli sonuçları olan anlam odaklı görevler 

 

Hedef: 

 Akıcılık, doğruluk, karmaĢıklık 

 

Öğrenci tipi: 

 Akademik olmayan 

Öğrenme Varsayımları: 

 Belirli kısa dönem hedeflerle anlam odaklı görevlerin oluĢturduğu kazanımlarla 

öğrenilir. 
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Sınıf: 

 Öğretme belirli sonuçları olan görevleri organize etme Ģeklindedir. 

 

 

  

1.1.6. Materyallerin Dil Öğretimindeki Yeri ve Önemi 

Öğretim genel anlamda öğrenmeyi oluĢturmak üzere bilgi ve çevrenin 

düzenlenmesidir. Çevre yalnızca öğretimin olduğu yeri değil, aynı zamanda bilgileri 

aktarmada ve öğrencinin çalıĢmasına yön vermede gerekli yöntemleri, teknikleri ve 

materyalleri de içerir. ( Kaya, 2006: 34) 

Öğrenme- öğretmen sürecinde araç gereçlerden yararlanma, konuların daha 

etkili sunulmasını sağlamakta ve öğrenme zamanından ekonomi yapma olanağı 

sunmaktadır. Ayrıca, öğretimi daha zevkli ve anlaĢılır hale getirdiği için öğrenmeye 

ayrılan süre verimli geçmekte ve öğretim hizmetinin niteliği artmaktadır. (Demirel: 

2007, 58) 

Materyalin eğitim ve öğretimdeki yerine geçmeden önce materyalin tanımı 

üzerinde durulması gerekmektedir. Özcan Demirel (2007:58) araç, öğrencinin 

öğrenmesi, öğretmenin etkin bir öğretmen sağlayabilmesi için özel olarak hazırlanmıĢ 

öğretme öğrenme yardımcılarıdır. Gereç ise, daha çok basılı ve yazılı öğrenme 

ortamıdır. Yine baĢka bir tanımda, araç, öğrenme- öğretme etkinlikleri sırasında 

öğrencinin öğrenmesi ve öğretmenin etkin bir öğretim sağlayabilmesi için bilgilerin 

kavratılmasında, üzerinde gözlem ve araĢtırma yapmada kullanılan her türlü öğretme ve 

öğrenme yardımcılarına denmektedir( KoĢar ve diğerleri, 2003:36). Kaya (2006:26) ise 

öğretim materyalleri, öğrenme süreci içerisinde öğretmen tarafından değiĢik ortamlarda 

öğrencilere sunulan araçlardır. Bu araçlar; basılı materyaller, fotoğraflar, maketler, gibi 

ilk bakıĢta anlaĢılır nesneler olabileceği gibi içeriğine eriĢmek için daha yüksek 

teknolojiye gereksinim duyulan ses kasetleri, videolar, CD‟ ler, internet sayfaları, çeĢitli 

yazılımlar gibi ortamlarda da sunulabilir. ġeklinde tanımlamıĢ ve açıklamıĢtır. 

  Yukarıdaki tanım ve açıklamalardan yola çıkarak eğitim materyali; eğitimde, 

hedeflenen amaca ulaĢabilmek ve etkili bir öğretim ortamı sağlayabilmek için özel 
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olarak hazırlanmıĢ yazılı, basılı, sesli, görüntülü, sesli-görüntülü ya da elektronik 

kaynak/belge olarak tarif edilebilir.  

Eğitim çok yönlü ve zorlu bir süreçtir. Eğitilecek bireylerin içinde bulundukları 

koĢullara göre eğitim ortamları ve materyalleri farklılaĢmak zorundadır. Her seviyeye, 

her programa ve her derse göre ayrı bir eğitim ortamı sağlamak gerekmektedir. 

Materyaller eğitimi her açıdan desteklemek ve öğrenmeyi kolaylaĢtırmak için 

kullanılırlar.  

Eğitim uygulamalarında baĢlıca üç temel gereksinimi karĢılamak için öğretim 

teknolojileri ve materyal kullanımına baĢvurulmaktadır. Bunlardan birincisi, daha geniĢ 

kitlelere eğitim hizmeti götürmektir. Ġkincisi, var olan eğitim kurumlarındaki öğrenme 

öğretme süreçlerini verimli hale getirmek, üçüncüsü ise öğrenme öğretme etkinliklerini 

bireyselleĢtirmektir. Öğretim teknoloji ve materyallerinin sağladığı ve sağlayabileceği 

belirtilen diğer tüm olanaklar, iĢaret edilen üç temel gereksinimle doğrudan ya da 

dolaylı olarak ilgili görünmektedir. Daha da sınırlamak gerekirse, öğretim teknolojileri 

ve materyallerin en çok eğitimde kapasite yaratmak ve eğitimin verimliliğini artırmaya 

yönelik sistemler geliĢtirmeye yönelik çalıĢmalarla ilgilendiği söylenebilir (Kaya, 

2006:29).   

Öğretme- öğrenme sürecinde kullanılan bütün eğitim materyalleri Ģu amaçlara 

hizmet etmektedir. 

Öğrencinin ilgisini çekme, merakını uyandırma 

Öğretimi öğrencilerin gereksinimlerine ve amaçlarına uygun duruma getirme 

Öğrenciyi ortamda etkin kılma 

Öğrenciye bilgiyi çeĢitli açılardan ve düzenli biçimde sunma 

Öğrencinin bilgiye farklı yollardan ulaĢmasını sağlama 

Öğretimi görselleĢtirerek ve somutlaĢtırarak öğrenmeyi kolaylaĢtırma 

Öğretimi bireyselleĢtirme 

Öğretim hizmetin, geniĢ gruplara yayma 



38 
 

Bunların yanı sıra materyallerin öğretmene sağladığı pek çok yarar bulunmaktadır. Ġyi 

tasarlanmıĢ materyaller: 

Öğretmenin ders anlatmak için harcadığı zamanı önemli ölçüde azaltır. 

Tahta kullanımı ihtiyacını azaltır. 

Daha kaliteli çizim, Ģekil ve grafiklere kolayca ulaĢma imkânı sağlar 

Öğrencilerin bireysel niteliklerine uygun çok sayıda örnek, araçlar sayesinde sağlanır 

( KoĢar ve diğerleri,2003:43). 

DavranıĢ ve eğitim bilimcileri, öğrenmenin nasıl gerçekleĢtiği konusunda çeĢitli 

araĢtırmalar yapmıĢlardır. A.B.D. Texas Üniversitesinde Philips tarafından yapılan 

araĢtırma sonuçlarına göre, zaman faktörü sabit tutulduğunda insanlar:  

Okuduklarının %10‟ unu 

Duyduklarının %20‟sini 

Gördüklerinin % 30‟unu 

Hem görüp hem duyduklarının %50‟ sini 

Görüp, iĢittikleri ve söylediklerinin % 80‟ ini 

Görüp, iĢitip, dokunup söylediklerinin %90‟ ını hatırlamaktadırlar (Demirel,2007:58). 

Eğitimde kullanılan görsel iĢitsel araçların öğrenme üzerindeki etkilerini 

inceleyen araĢtırmalar uzun yıllardan beri devam etmektedir. DavranıĢ ve eğitim 

bilimcileri, öğrenmenin nasıl gerçekleĢtiği konusunda yaptıkları araĢtırmalardan bazı 

sonuçlara ulaĢmıĢlardır. Dale, ulaĢılan sonuçlardan yola çıkarak farklı özelliklere sahip 

öğrenme materyallerinin öğrenmeye katkısını bir koni ile ifade etmiĢtir.  

Dale‟ nin YaĢantı Konisi, kullanılan araç gereçlerin sınıflamasında kolay 

anlaĢılabilir bir model oluĢturmuĢtur.  
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ġekil-1: 

Dale’ nin YaĢantı Konisi 

 

ġekilde de görüldüğü üzere öğrenme ortamına katılan duyu sayısı arttıkça 

öğrenmenin miktarı da artmaktadır. “Bu koninin dayandığı araĢtırma bulgularına göre 

insanlar öğrendiklerinin %83‟ünü görme, % 11‟ini iĢitme, %3,5‟ini koklama, %1,5‟ini 
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dokunma ve %1‟ini tatma duyularıyla edindikleri yaĢantılar yoluyla öğrenmektedirler. 

(KoĢar ve diğerleri, 2003:37) 

Koniden çıkarılan sonuçlara göre öğrenmeye katılan duyu organı sayısı arttıkça 

öğrenme daha iyi ve kalıcı olmaktadır. En iyi öğrenme baĢkalarının yardımıyla değil 

kendi kendine deneyim kazanarak öğrenmedir. Öğrenme, basitten karmaĢığa, somuttan 

soyuta doğru gittikçe zorlaĢmaktadır. Birey kendi kendine baĢkalarının yardımıyla 

öğrendiğinden daha çok ve daha iyi öğrenir. Bu araĢtırmaların sonucu göstermektedir ki 

her tür ve düzeydeki eğitim uygulamalarında amaçlara ulaĢabilmek için öğretim 

teknolojileri ve materyallerden yararlanmak gerekmektedir. 

Yalçın ( 1994: 7) bu konudaki görüĢlerini: “ Öğretim esnasında kullanılan araç 

ve gereçler, öğrencilerin akademik benlik tasarımlarını olumlu yönde etkileyebileceği 

bir nitelik taĢıdığı taktirde, öğrenme de olumlu yönde etkilenmektedir.” sözleriyle ifade 

etmektedir. Araç geliĢtirilirken göz önünde tutulması gereken bazı ilkeler vardır. 

Tomlinson, ( 2003: 21-22) bu ilkeleri aĢağıdaki gibi sıralamaktadır: 

1. Araçlar, öğrencilerin ilgisini çekmeli; yeni, değiĢik ve ilgi çekici olmalıdır. 

2.  Araçlar hazırlanırken çeĢitli etkinlikler aynı sayfada yer almamalı; öğrencide 

karmaĢıklık duygusu uyandırmamalıdır. 

3. Araçlar geliĢtirilirken öğrencilerin kendi kültürleriyle iliĢkilendirebilecekleri resimler 

ve metinler kullanılmasına özen gösterilmelidir. 

4. Araçlar, öğrencilerin güvenlerini geliĢtirmeli ve baĢarma duygusu vermelidir. 

5. Öğrenciler, plânlanmıĢ, yarı plânlanmıĢ, plânlanmamıĢ dil çalıĢmalarıyla karĢı 

karĢıya getirilmelidir. 

6. Öğrencilere, hedef dili, iletiĢimsel amaçlı kullanmaları için olanak tanınmalıdır. 

7. Araçlar sağ-sol beyin iĢlevlerini uyaran etkinlikler içermelidir. 

8. Araçlar, öz değerlendirmeye olanak tanımalıdır. 
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9. Araçlar hazırlanırken öğrencilerin öğrenmelerinin farklı olduğunu göz önünde 

tutulmalıdır. 

GeliĢtirilen araçların öğrenciler tarafından beğenilmesi ve öğrenciyi öğrenmeye 

karĢı isteklendirmesi gerekir. Seçilen metinlerin anlaĢılır olması, öğrencide 

baĢarabileceği inancını doğurması gerekir. Öğrenciler bu araçlar sayesinde neyi 

öğrendiklerini/ öğrenebildiklerini, neyi öğrenmediklerini/ öğrenemediklerini, niçin 

öğrenemediklerini sorgulayabilmelidirler. 

1.1.7.Ulaçların Türkiye Türkçesindeki Yeri 

 “Yön, zaman, tarz, miktar, vasıta ve sebep bildirerek yüklemi tamamlayan 

cümle unsuru, belirteçtir.”( Karahan, 1995:57)  Belirteçler, sözdiziminde “yüklem” ve 

“özne” gibi aslî öge sayılamasalar da, cümlenin anlamını tamamlayan son derece önemli 

tümleçlerdir. Belirteçler eyleme sorulan “Nasıl? Niçin? Ne Ģekilde? Neden dolayı? Ne 

zaman? Ne zamandan beri? Ne zamana kadar?” sorularına cevap verirler.  

 Türkçede kimi zaman bazı yer, yön, zaman vs. adları yüklemi nitelediğinde 

“belirteç” görevini üstlenir, kimi zaman da bazı gramatikal iĢleyiĢler “belirteçleri” 

oluĢturur. Bu tür gramatikal yollardan biri zarf-fiil eklerini kullanmaktır (Gülsevin, 

2001:125)  

Türkçe Ural Altay dil ailesine bağlı sondan eklemeli bir dildir. Türkçede köklere 

farklı ekler getirilerek yeni sözcükler elde edilir. Eylemlere getirilen birtakım ekler 

eylemleri adlaĢtırma, sıfatlaĢtırma, zarflaĢtırma görevlerini üstlenir. Eylemleri 

zarflaĢtırmaya yarayan ekler ulaç ekleri olarak adlandırılır. 

Ulaçlar Türkçeye büyük bir sadelik kazandırır, cümleleri birbirine bağlayıp 

ifadelerin daha kısa, daha anlaĢılır olmasını sağlar. Türkçe sondan eklemeli bir dil 

olarak geniĢ bir ulaç eki çeĢitliliğine sahiptir. Bu çeĢitlilik, anlatım zenginliği ve kıvrak 

bir anlatım sağlamaktadır.  

Doğan Aksan Anlambilim adlı eserinde bunu Ģöyle açıklar:  

“Türkçenin anlambilim açısından da önemli olan bir sözdizimi özelliği, 

bileĢik tümcelerde ve giriĢik tümcelerde kendini göstermektedir. Hint-Avrupa 
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dillerinde görülenin tersine, genel olarak yan tümceler (değiĢik yargılar) ana, 

temel tümcelere ilgi adıllarıyla değil, ortaç (participle) ve ulaç (gerund)larla 

bağlanmakta, böylelikle daha kısa yoldan, daha kıvrak bir anlatım 

sağlanmaktadır.” (Aksan, 1998: 172) 

 

1.1.7.1 Ulaç Tanımları ve Sınıflandırmaları 

Ulaçlar konusunda “gerundium”, “bağ-eylem”, “bağ-fiil”, “zarf-fiil” gibi çok 

farklı adlandırmalar yapılmıĢtır. Ġngilizce “Gerund”; Almanca “Konverbum, Konverb, 

Gerundiv, Gerundium”; Fransızca “gérondif, converbe” gibi karĢılıklar verilmiĢtir. 

(Bayraktar, 2004: 137) Ulaçlarla ilgili çalıĢmalarda konu uzmanlarının yaptıkları tanım 

ve sınıflandırmalara bu bölümde değineceğiz  

Zeynep Korkmaz, Türkiye Türkçesi Grameri adlı eserinde ulacı “Bir yanıyla fiil, 

bir yanıyla da zarf özelliği taĢıyan kategorileri oldukları için, fiil yönleriyle yalnızca 

hareket ve zaman kavramını karĢılarlar; zarf yönleriyle de bir oluĢ ve kılıĢın durum ve 

tarzını belirleyen zarf görevi yapan yardımcılardır. Çekimli hale dönüĢmeleri mümkün 

değildir.” (Korkmaz, 2003: 983) tanımını yapar. Ulaçlar diğer eylemler gibi özne, nesne 

ve tümleçler alarak yantümceler oluĢturabilirler. Aynı eserde Korkmaz ulaçları biçimsel 

yönden; 

“1. Gerçek zarf-fiiller: –(y)A, -(y)I , -(y)Arak, -(y)Ip, -(y)IncA, -(y)AlI, -mAdAn, -

(y)In, -ken, 

2. Ad-fiil ve sıfat fiillerle kurulan zarf fiiller: -mAksIzIn, -mAklA, -mAsIylA , -DIkçA, 

-cAsInA, -mAcAsInA, -DığIndAn, -mAktAnsA, -DığIndA, -IĢIndA, -AcAğIndA, -

AcAğInA,-AsIyA, 

3. DeğiĢik yapıdaki Zarf Fiiller: -Ar –mAz, -DI –mAdI, -DI mI, -sA olarak üç gruba 

ayırır. ĠĢlevlere göre ise: Tarz bildiren zarf fiiller ve zaman bildirenler” olmak üzere iki 

gruba ayırır ( Korkmaz, 2003: 884-1046). 

Haydar Ediskun, Yeni Türk Dilbilgisi adlı eserinde zarf-fiilleri Ģöyle 

sınıflandırmıĢtır: 

1. Bağlama Ulaçları   : -Ip, -ArAk 
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2. Durum Ulaçları   : -ArAk, - A –A, iken (-ken); -mAdAn, -DIğI 

halde, -DIğI takdirde, olmak üzere, -mAksIzIn 

 

3. Zaman Ulaçları   :-IncA, -r, -mAz, -mAz mı?, -mIyor mu?, -DI Mı, -

DImI DI? –IncAyA kadar (dek, değin), -AlI, -AlI beri, -AlIdAn beri, -DI –AlI, -DIkça, - 

DIkta, -DIğI ve –AcAğI (zaman), -DIktAn sonra… 

4.Kıyaslama Ulaçları   : -DIğI gibi, -AcAğI gibi, -AcAkmIĢ gibi, -DIğI 

kadar, -AcAğI kadar, -CAsInA; -r, -yor, -mIĢ, AcAk (gibi); -AcAk kadar, -mIĢ kadar, -

mAktAn ise, - AcAğInA, -AcAk yerde, -DIktAn baĢka,  

5.Sebep Ulaçları   : -mAklA, -DIğInDAn, -AcAğIndAn (dolayı, 

ötürü), -mAktAn, -mAk için (üzere), -MAsI için; -DIğI, AcAğI (için); (Ediskun, 1999) 

Tahir Nejat Gencan Dilbilgisi adlı eserinde:  “Kurduğu önermeyi baĢka bir önermeye 

bağlayan çekimsiz fiillere bağ-fiil veya ulaç denir.” ġeklinde tanımlamıĢtır. Aynı eserde 

ulaç sınıflandırmaları Ģöyledir: 

1. {-Ip} Yapılı Zarf-Fiiller (bağlama zarf-fiilleri)  

2. Durum Zarf-Fiilleri: {-ArAk} yapılı zarf-fiil / {-ken} (iken) yapılı zarf-fiiller / {-A 

A} yapılı zarf-fiiller 

3. Artçıl Zarf-Fiiller: {-IncA} yapılı zarf-fiil / {-(A/I)r -mAz} yapılı zarf-fiil 

4. BaĢlama Zarf-Fiilleri: {-AlI} yapılı zarf-fiil / {-AlI} beri / {-AlIdAn} beri 

5. Bitirme Zarf-Fiilleri: {-IncAyA} dek (kadar) / {-AsIyA} 

6. Zaman Zarf-Fiilleri: {-DIkçA} / {-DIğI+DA} / {-DIğI} vakit, zaman / {-mAdAn} / 

{-DIktAn}sonra 

7. Nedenlik Zarf-Fiili: {-DIğI} için / {-DIğIndAn} / {-DIğIndAn} dolayı 

8. {-dI mI} Yapılı Zarf-Fiil 

9. diye Zarf-Fiili 

10. {-An -AnA} Zarf-Fiili 

11. Ġsim-fiillerden yapılan zarf-fiiller ( Gencan, 2001: 256-267). 
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Doğan Aksan yönetiminde NeĢe Atabay, Ġbrahim Kutluk, Sevgi Özel tarafından 

hazırlanan Sözcük Türleri adlı eserde: “Türkiye Türkçesinde, eylemden türeyen, ancak 

tümce içinde çoğunlukla belirteç görevini yapan sözcüklere ulaç denir” (Atabay, 

Kutluk, Özel, 1983: 273) Ģeklinde bir tanımlama yapılmaktadır. 

Nurettin Koç: “Belirteç gibi kullanılan eylemsilere ulaç ya da bağ-eylem denir” 

(Koç, 1996: 397)der. Koç, gruplandırma yapmadan iĢlevlerine göre örneklendirme 

yapmıĢtır. Koç‟a göre ulaçlar: “-a, -a –a, -acağına,-acağı yerde, -acağından, -alı, -alı 

beri, -ar – maz, -anda, -arak, -asıya, -casına,-dı –alı, -dığına, -dığı biçimde, -dığı halde, -

dığı sırada, -dığı zaman, -dığında, -dığınca, -dığından, -dı mı, -dıkça, -dıktan sonra, -

ınca, - ıp, -ken, -madan,-madan önce, -maksızın, -maktan, -maktansa” 

Ġlgeç öbeğinin ulaç gibi kullanılması: 

“-acağı gibi, -dığı gibi, -acağı kadar, -dığı kadar, -ana kadar, -dan dolayı, -dığı için, -

dığına göre, -mak için, -makla, -makla birlikte,-mak üzere,-masına karĢın, -ıncaya 

kadar” biçiminde gruplandırmıĢtır. (Koç, 1996: 400-417) 

Muharrem Ergin: “Gerundiumlar Ģahsa ve zamana bağlanamayan mücerret bir 

hali karĢılarlar. Hal ve durum karĢılayan kelimelere zarf diyoruz. ġu halde gerundiumlar 

fiillerin zarf Ģekilleridir.” (Ergin, 1983: 338) der. “Türk Dil Bilgisi” adlı eserinde bir 

gruplandırma yapmaksızın ekleri tek tek incelemiĢtir. Ele aldığı ekler Ģunlardır: -a/ -ı/ 

ıp/ -arak/ ınca/ alı/ -acağız/ -uban/- gaç/ -ıĢın/ -ken / -dıkça/ -madan (Ergin, 1983: 339- 

347). 

Tahsin Banguoğlu: “Zarf-fiiller fiilin zarf-fiil iĢleyiĢine girmek üzere aldığı özel 

Ģekillerdir.” (Banguoğlu, 1974: 429) diye tanımlar. Banguoğlu, "Türkçenin Grameri" 

adlı eserinde zarf-fiilleri altı ana grupta incelemiĢ ve anlamlarına göre yaptığı bu 

gruplandırmada aldığı ekleri örneklerle açıklamıĢtır.  

Bu gruplar ve ekler Ģunlardır: 

1. Ulama zarffiilleri: -ip/ -erek 

2. Hal zarffiilleri: -e/ -erek/ -ken 
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3. KarĢıtlama zarffiilleri: -meden/ -meksizin/ -acağına/ maktansa / -acak yerde/ 

-dığı halde/ -makla birlikte/ -masına rağmen 

4. Zaman zarffiilleri: yedi gruptur. 

a) izleme zarffiilleri: -ınca/ -dı mı/ -ır -maz 

b) vakitleme zarffiilleri: -dıkça 

c) eĢ zaman zarffiilleri: -dığında/ -dığı zaman/ -dığı sırada 

d) baĢlangıç zarffiilleri: -alı/ -dığından beri 

e) bitim zarffiilleri: -ene kadar/ -inceye kadar/ -esiye kadar 

f) öncelik zarffiilleri: -meden önce 

g) sonralık zarffiilleri:-dıktan sonra 

5. Sebep zarffiileri: -mekle/ -dığından/ -acağından/ -dığı için/ -acağı için 

6. KarĢılaĢtırma zarffiilleri: -diği kadar/ -eceği kadar/ -diği gibi/ -eceği gibi/ - 

cesine/ -esiye/ -diği boyda/ -diği ölçüde/ diği tarzda (Banguoğlu,1974:428-440) 

Mehmet Hengirmen: “Eylemlerden türeyen ve belirteç görevini yapan 

sözcüklere ulaç denir. Ulaçlar eylem çekimine girmez, yüklem görevi üstlenmezler çatı 

ve olumsuzluk ekleri alabilirler. ”( Hengirmen, 1995: 254-255) diye tanımlar.  

Nesrin Bayraktar: “ Zarf-fiiller, kiĢi ve zaman kavramı olmadan temel cümlenin 

ya da yan cümlenin yüklemini niteleyen, cümlede genellikle zarf tümleci olarak görev 

yapan fiilimsilerdir.” (Bayraktar, 2004: 137) Ģeklinde vermiĢtir. Bayraktar zarf- fiil 

ekleri, sıfat- fiilden türeyen zarf fiiller, isim- fiillerden türeyen zarf fiiller olarak 

ayırmıĢtır. Zarf fiillerin birleĢik fiil yapma görevine de değinen Bayraktar ekleri tek tek 

iĢlevleri bakımından incelemiĢtir. (Bayraktar, 2004:138-316) 
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Tufan Demir: “Özne, nesne, tümleç alarak yan cümlecik kurdukları için eylem, 

kurdukları yancümleciği anlam ilgileriyle temel cümleye bağladıkları için bağlaç 

sayılan sözcüklere ulaç (bağeylem) denir.” (Demir, 2004: 466) biçiminde tanımlar. 

Hadi Benhür;  hazırlamıĢ olduğu yüksek lisans tezinde ulaçları iĢlevlerine göre 

Ģöyle sınıflandırmıĢtır; 

“1. Bağlama fonksiyonu yapan zarf- fiiller: -Ip, -ArAk 

2. Durum bildiren zarf fiiller: -ArAk, -A –A,-ken 

3. Zaman bildiren zarf fiiller: 

a) BaĢlama zarf fiilleri:-AlI,-DIğIndAn beri 

b) Ġzleme zarf fiilleri: -IncA, -Ir –mAz, -DI mI,-DIğI zaman,-DIğIndA, -DIğI sırada 

c) Öncelik zarf fiilleri: -mAdAn önce,-AcAğI zaman –AcAğI sırada 

d) Sonralık zarf fiilleri: -DIktAn sonra 

e) Bitim zarf fiilleri: -AnA kadar, -IncAyA kadar, -AsIyA kadar 

f) Zamanlama zarf fiilleri: -DıkçA, -DIğI sürece 

2. Sebep bildiren zarf fiiller: -DIğI için, -DığIndAn, -AcAğI için,-AcAğIndAn, - 

DIğInA,-mAk üzere, -DIğInA göre, -AcAğInA göre 

3. KarĢılaĢtırma zarf fiilleri:-DIğI kadar, -AcAk kadar, -DIğI gibi-AcAğI kadar, - 

AcAğI gibi, - cAsInA, -DığIncA 

4. Zıtlık ifade eden zarf fiiller: -mAdAn, -AcAğInA, -DIğI halde, -mAsInA rağmen,  

mAktAnsA, -AcAk (-AcAğI) yerde, -mAksIzIn” 

Bunlar dıĢında hiçbir gruba girmeyen –i, diye Ģekli, -mAktAn, -DIğI takdirde, -mAk 

için, -mAsI için, -mAklA, -mAklA birlikte, -mAk kadar, -mAktAn, -DIğI tarzda, - DIğI 

ölçüde gibi zarf fiiller, anlamlarına kısaca değinilip geçilmiĢtir. ( Benhür, 1993: 47-49) 
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Özlem Deniz Yılmaz (2009: 88) Türkiye Türkçesinde Eylemsi adlı eserinde ulacı 

Ģu Ģekilde tanımlamıĢtır: “Dil biliminde en yaygın ve yerleĢmiĢ görüĢe göre ulaç (fiilin 

zarfsi Ģekli, zarf-fiil, gerundium), esas eylemle bağıntıda bulunan ikincil eylemi ileten 

bitimsiz fiil Ģeklidir.”    

Tahir Kahraman (2009, 129-133), Çağdaş Türkiye Türkçesi Dilbilgisi adlı 

eserinde ulaç tanımını Ģöyle yapmaktadır: “Anlatım içinde, bulundukları tümcedeki 

yüklemin anlamını çeĢitli yönlerden etkileyip sınırlayarak belirteç görevi yapan 

fiilimsilere ulaç denir.” Kahraman aynı eserde ulaçları; durum ulaçları (-Ġp, -E, -Erek, -

mEksĠzĠn…), zaman ulaçları (-ElĠ, -ĠncE, -r…-mEz), nicelik-karĢılaĢtırma ulaçları (-

EsĠyE) Ģeklinde sınıflandırmıĢtır.    

 Dilimizde ulaç olarak kabul edilen pek çok ek bulunmaktadır. Bunun yanı sıra 

kimi uzmanın ulaç eki olarak kabul ettiği birimi bir baĢka uzman kabul etmemektedir. 

Gürer Gülsevin( 2001:126) Türkiye Türkçesinde Birleşik Zarf-Fiiller adlı makalesinde 

gramerlerimizin zarf-fiiller olarak ortaklaĢa verdikleri ekleri Ģu Ģekilde göstermiĢtir.  

Tablo 8 

Gramerlerimiz Zarf-Fiiller Olarak OrtaklaĢa Verdikleri Ekler 

 (y)A (y)Alı (y)ArAk (y)IncA (y)Ip ken mAdAn 

Muharrem 

Ergin  

(y)A  (y)Alı  (y)ArAk (y)IncA (y)Ip ken mAdAn 

Tahsin 

Banguoglu 

(y)A  (y)Alı  (y)ArAk (y)IncA (y)Ip ken mAdAn 

T. Nejat 

Gencan 

(y)A  (y)Alı  (y)ArAk (y)IncA (y)Ip ken mAdAn 

Haydar 

Ediskun 

(y)A  (y)Alı  (y)ArAk (y)IncA (y)Ip ken mAdAn 
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Kaya 

Bilgegil 

(y)A  (y)Alı  (y)ArAk (y)IncA (y)Ip ken mAdAn 

Zeynep 

 Korkmaz 

(y)A  (y)Alı  (y)ArAk (y)IncA (y)Ip ken mAdAn 

 

ÇalıĢmamızda yukarıdaki tablodan seçilen –ArAk, -Ip, -IncA ve –AlI ulaç yapılarının 

öğretimine yönelik materyal geliĢtirilmiĢtir.  

1.1.7.2. –ArAk Ulaç Yapısı: 

Ġki fiili birbirine bağlarken yüklemin tarzını bildirir. Eklendiği fiil yüklemin 

nasıl, ne tarzla yapıldığını açıklar. Bu ek için Bang „‟-a/-e zarf fiil eki + rak/-rek 

karĢılaĢtırma eki‟‟ açıklamasını yapmıĢtır (Bang, 1974:522). Türkiye Türkçesinde de 

kullanımı olan bu ek, anlam olarak yüklemin tarzını bildirmeye devam etmektedir.  

-ArAk bileĢik eki, genellikle, olumlu fiil kök ya da gövdelerine ünlüler uyumuna 

göre ulanır ( Ediskun, 1999:255). 

Gel-erek KoĢ-arak Ağla-(y)arak Üfle-(y)erek… 

-ArAk yapılı ulaç kendisinden sonra gelen eylemle zamandaĢ olarak nasıl; 

kendisinden sonraki eylemin kendi eyleminden sonra yapıldığını ya da yapılacağını 

göstererek o eylemlerin anlamlarını tamamlar (Ediskun,1999:255). 

BaĢka nağmeler okuyarak gidiyorlar. (Hem gidiyorlar hem nağmeler okuyorlar.) 

(R.H.Karay) 

Elimden topu kaparak kaçtı. (Önce topu kaptı, sonra kaçtı.) 

-ArAk yapılı ulaç Ģart anlamı da verebilir. 

Hasta dinlenerek iyileĢti. (dinlenmek Ģartıyla) 
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-ArAk yapılı ulaca, kendinden sonraki eylemle daha kesin bir zamandaĢlık 

anlamı verilmek istenirse, -den durum eki ulanır. 

Eve koĢaraktan gitti.(Ediskun, 1999:255)  

Asıl iĢlevi durum (nasıllık) anlatmaktır. Bunun yanı sıra iki eylemin aynı anda 

yapıldığını da anlatır. 

Bütün gece Ģarkı söyleyerek / bizi eğlendirdi. (durum) 

Her sabah erkenden koĢarak/ plaja gidiyorduk. (durum) 

AkĢamları kanepeye uzanarak/televizyon izlerim. (durum) 

(Hepçilingirler, 2007:298) 

Bu ekle kurulmuĢ ulaçlar durum ulaçlarıdır. Çoğu kez durum gösterirken 

bağlama görevini de birlikte yaparlar. 

Paketleri alarak gitti. Paketleri aldı ve gitti. 

Bu ulaçlar özne bakımından çoğunlukla bulundukları tümcenin yüklemiyle 

uygunluk gösterirler. Olumsuzları –ma(-me) ekiyle yapılır.(Atabay, Kutluk, Özel, 

1983:278) 

Türkçede –ArAk ekiyle kurulan ulaç tümcemsisinin birincil iĢlevi, üst cümlenin 

içeriğine bir belirteç oluĢturmaktır. Sözdizimsel açıdan bağlı olduğu üst cümledeki 

olayın oluĢ tarzını belirten –ArAk yüklemleĢtiricisi, bir yandan da zamansal bir bağıntı 

bildirir. Bu zamansal bağıntı, kesin bir eĢzamanlılıktır. Yani ulaç tümcemsisinin olayı 

ile üst cümlenin olayı eĢ zamanlı olarak gerçekleĢmektedir. Ġki olayın da oluĢ süreci 

zamansal olarak kesiĢmektedir.( Aydemir, 2010: 68) 

DüĢmemek için duvarlara yaslanarak yürüdü mutfağa kadar (Kulin, 2007:40). 

-ArAk ulaç yapısı eĢ zamanlılık iĢlevinin yanında bir de sıralama yani süreçleri 

kesiĢmeyen olayların birbirini takibini ifade etmektedir. Böylece ulaç tümcemsisinin 



50 
 

olayı ile üst cümle olayı eĢ zamanlı değildir, biri bittikten sonra diğeri baĢlar (Aydemir, 

2010:69). 

Kadınların bir kısmı yerlerinden kalkarak Behice ve Mehpare ile tanıĢmak için 

yanlarına geldiler (Kulin,2007:143). 

Bu bölümde –Ip zarf-fil ekinin kullanım alanları ve özellikleri ele alınmıĢtır. – Ip 

zarf-fiilinin özellikleri dikkatle incelenerek Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesinde 

kullanılacak ders malzemelerinin hazırlanmasında göz önünde bulundurulmuĢtur.  

1.1.7.3. -Ip Ulaç Yapısı: 

Osmanlıca gramer kitaplarında atıf sureti adlarıyla incelenir. Sıkça kullanılan 

zarf fiil eklerinden biridir. Eklendiği fiili ikinci bir fiile bağlar. Bazen esas cümlenin 

yüklemine bazen de yan cümlenin yüklemine bağlanır. Eklendiği fiile iki anlam 

katabilir: bağlaç yerine geçerek „‟ve‟‟ bağlacı yerine kullanılabileceği gibi‟‟-arak/-erek‟‟ 

anlamını katarak bağlandığı fiilin tarzını da bildirebilir. Bu ek ve bağlacının yerini 

tutabildiği için bağ-fiil adını da alır.( Bayraktar, 2004:139) 

Türkiye Türkçesinde –(y)ıp/(y)-ip, -(y)up/-(y)üp biçimleriyle kullanılan bu ek iki 

cümleyi, temel cümle ve yan cümleyi birbirine bağlama göreviyle kullanıldığı gibi 

yüklemin niteleyicisi olarak da kullanılır. Çoğu kullanımda fiilin niteleyicisi olma 

görevi bağlama görevinden ayrılamamaktadır. (Bayraktar,2004:145) 

Bağlaç iĢlevindedir; „‟ve‟‟ gibi ve „‟ve‟‟ yerine kullanılabilir. 

1.Evi onardılar. 2. Evi bize sattılar. 

Bu kullanımda biçim olarak bakarsak ortak ögeler vardır anlamsal boyutta ise öncelik 

sonralık iliĢkisi göze çarpar. 

(Evi önce onardılar, sonra bize sattılar.) 

Bunca yorgunluğa dayanamayıp hasta düĢtü. 

Neden- sonuç iliĢkisi göze çarpar. Hasta düĢmesinin nedeni çok yorulmasıdır. 
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Konuyu birkaç kez okuyup anladı. 

Buradaki anlam iliĢkisi de „‟neden- sonuç‟‟tan çok „‟durum- sonuç‟‟ iliĢkisidir. 

Birbirine zarf-fiil ile bağlanmıĢ tümcelerde birden çok anlam iliĢkisi bulunabilir. 

Sözgelimi öncelik sonralık iliĢkisi varsa koĢul sonuç iliĢkisi de var demektir ( 

Hepçilingirler, 2007:297). 

-Ip yapılı ulaç, kendi eyleminin sonraki eylemle aynı zamanda, aynı yöntemde 

ve aynı kiĢice yapıldığını gösterir (Ediskun, 1963:251). 

Bakıp imreniyorum  = Ben bakıyorum, ben imreniyorum. 

Onun oturup kalkması =Onun oturması, onun kalkması. 

Gidip gelenler   =Gidenler, gelenler 

Okuyup yazabilenler  =Okuyabilenler, yazabilenler 

-Ip yapılı ulacın ardından gelen fiil ya da fiilimsi olumsuz bile olsa, kendisi 

olumlu kalır; ancak söz olumsuzluk anlamı verir (Ediskun, 1963:251). 

Okuyup yazamıyor. 

Çoğu zaman ve bağlacının yerine kullanıldığı için bağlama ulacı adını alır 

(Hengirmen, 1998:255). 

Bu ulaçlar ikileme de oluĢtururlar (Atabay, Kutluk, Özel: 1983:275). 

Dönüp dönüp bakmak 

KoĢup koĢup yetiĢememek 

Bakıp bakıp gülmek 

Türkçede en çok kullanılan zarf-fiil eklerinden biri olan -Ip, sözdizimsel olarak 

üst cümleye bağımlı cümleler kurmaktadır. Bu ekle kurulan zarf-fiilli tümceleri, diğer 

zarf-fiilli cümlelerin aksine, genelde zarf iĢleviyle değil sadece bir sıralama iĢleviyle 

karĢımıza çıkarlar. Zarf-fiil cümlelerinin oluĢ süreci ile üst tümcenin oluĢ süreci eĢ 
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zamanlı değildir, ancak zarf-fiil tümcemsisi olup bittikten sonra üst tümcenin olayı 

baĢlamaktadır. Ġki olay arasında öncekilik iliĢkisi vardır. Bir baĢka deyiĢle iki olay 

arasında ”ve” bağlacının iĢlevine benzer bir iliĢki söz konusudur. Mesela “Ali eve gelip 

iki saat uyudu.” Cümlesini, Ali eve geldi, (ve/ondan sonra) iki saat uyudu biçiminde 

algılayabiliriz. 

-Ip zarf-fiil eki, sıralama iĢlevinin sahip olduğu durumlarda zamansal olarak bir 

öncekilik ifade etmektedir. Ancak –Ip, belli durumlarda bir eĢ zamanlılık da 

bildirmektedir. Bu tür bir zamansal iliĢkide, zarf-fiil tümcesi olayı ile üst tümce olayının 

oluĢ süreci eĢ zamanlıdır. “Gitar çalıp Ģarkı söyledik.” tümcesinde –Ip ekinin iĢlevi 

tamamen eĢ zamanlılıktır. Ayrıca eĢ zamanlılık iĢlevinin hâkim olduğu durumlarda, 

zarf-fiil tümcesinin yüklemini oluĢturan fiil her zaman süreçli bir fiildir (Aydemir, 

2010:63). 

Periyodik zincirleme tümceler olarak adlandırılan tümce tipi, belli zarf-fiil 

ekleriyle kurulan zarf-fiil tümcelerinin birbirine ulanmasıyla oluĢmaktadır. ( Johanson‟ 

dan aktaran Aydemir, 210:64) bu iliĢkide zarf-fiil tümceleri kendinden sonra gelen 

tümceyi semantik açıdan nitelemez, yani onun belirteci değildir; birbirine bağlanan zarf-

fiil tümceleri, sözdizimsel olarak kronolojik bir sıralamada verilmektedir. “Herkesin 

gelip kitap gazete okuyup sohbet edebildiği bir yerdi. “ örneğinde olduğu gibi 

(Aydemir,210:64). 

Bu bölümde –Ip zarf-fil ekinin kullanım alanları ve özellikleri ele alınmıĢtır. – Ip 

zarf-fiilinin özellikleri dikkatle incelenerek Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesinde 

kullanılacak ders malzemelerinin hazırlanmasında göz önünde bulundurulmuĢtur.  

1.1.7.4..-IncA Ulaç Yapısı: 

Türkiye Türkçesinde eklendiği fiillere yalnızca „‟-dığı zaman‟‟ anlamını 

vermektedir, „‟-ıncaya kadar‟‟ anlamı kalmamıĢtır.  -ınca/-ince, -unca/-ünce olmak 

üzere dört biçimiyle kullanımını vardır. „‟-ıncaya kadar‟‟ anlamını sağlamak için ekin 

üzerine gelen datif eki getirilir ve kadar, dek, değin edatları eklenir 

(Bayraktar,2004:187). 
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Sık kullanılan zarf-fiil eklerinden biri de –IncA‟ dır. Bu ekle kurulan zarf-fiil 

tümcesi, bağlı olduğu üst tümceye belli bir zamansal arka plan oluĢturmaktadır. –IncA 

zarf-fiil eki, zarf-fiil cümlesi ile bağlı olduğu üst cümle arasında bir çeĢit zaman-Ģart 

iliĢkisi bildirmektedir. (Johanson‟ dan aktaran Aydemir,2010:66) buna göre üst 

tümcenin olayı ancak zarf-fiil tümcesi olayının kritik sınırına ulaĢıldıktan sonra 

baĢlayabilir, yani birinci olayın kritik sınırına ulaĢılması ikinci olayın baĢlaması için bir 

ön koĢuldur. Örneğin “ Çocuk zil çalınca okuldan çıktı” tümcesinde ikinci olay olan 

okuldan çıkmak ancak ilk olay olan zilin çalmasından sonra baĢlayabilir. –IncA eki aynı 

zamanda iki olay arasında bir nedensellik iliĢkisi de kurmaktadır (Aydemir,2010:66). 

-IncA ulaç ekinin bildirdiği hâkim iĢlevlerden biri de, görünüĢtür. Buna göre 

ulaç tümcemsisinin bildirdiği olayın sınırları devre dıĢı kalmakta ve olay bir bütün 

olarak öne çıkmaktadır (Aydemir,2010: 66). 

Bu bölümde –IncA zarf-fil ekinin kullanım alanları ve özellikleri ele alınmıĢtır. 

– IncA zarf-fiilinin özellikleri dikkatle incelenerek Türkçenin yabancı dil olarak 

öğretilmesinde kullanılacak ders malzemelerinin hazırlanmasında göz önünde 

bulundurulmuĢtur.  

1.1.7.5.. AlI Ulaç Yapısı 

 Banguoğlu (2011)‟ nun zaman bildiren baĢlangıç zarf fiili olarak nitelendirdiği 

ulaç yapısı temel tümcenin eylemi için bir zaman baĢlangıcı gösterir.  

Sen gideli yedi yıl oldu. Görmeyeli ĢiĢmanlamıĢsınız. 

 Bir fiil kök ya da gövdesine –AlI ekinin ulanmasıyla meydana gelir. Bu ulaç 

kendinden sonraki eylemin baĢlangıç sınırını gösterir. (Ediskun, 1963:261) aynı 

zamanda beri anlamı kattığı da bilinmektedir. (Hepçilingirler, 2007:299)  

 -AlI eki, her türlü eylem kök ve gövdelerinden “bir zamandan beri” anlamını 

veren ve süreklilik gösteren ulaçlar türetir. –AlI eki, iĢlev bakımından güçlendirilmek 

üzere yaygın olarak kendisinden önce gelen ve Ģahıs ekleri de alabilen, görülen zaman 

ekiyle birlikte de kullanılır.  

Aldım alalı, bildim, bileli, duydum duyalı, oturdum oturalı vb. 
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 Fiil kök ve gövdelerine –AlI ulaç ekinin getirilmesiyle kurulan zarf-fiil tümcesi, 

bağlı olduğu üst tümceye zamansal bir arka plan oluĢturur. –AlI‟ nın belirttiği bu 

zamansal arka plan, Ģu Ģekilde formule edilebilir. Zarf-fiil tümcesi olayının bittiği nokta 

üst tümce olayının baĢlangıç noktasıdır. Diğer bir ifadeyle üst tümce olayı, zarf-fiil 

tümcesi olayının kritik sınırının aĢıldığı nokta itibariyle baĢlamıĢtır. Zarf-fiil tümcesi ile 

üst tümce olayının birbiriyle olan zamansal iliĢkisine gelince; zarf-fiil tümcesinin olayı 

üst tümcenin olayından öncedir, yani iki tümce arasında bir öncekilik iliĢkisi mevcuttur. 

Ayrıca burada zarf-fiil tümcesinin yüklemini oluĢturan fiil, her zaman bitiĢ sınırlı bir 

fiildir ve olayların oluĢ süreçleri kesinlikle örtüĢmemektedir.(Aydemir,2010:82) 

“Okuldan mezun olalı birkaç yıl geçti.” Cümlesinde ulaç tümcemsisi (okuldan 

mezun olalı), üst tümcenin (birkaç yıl geçti) arka planını oluĢturmaktadır. üst tümcenin 

olayı ulaç tümcemsisinin olayından sonradır ve tümcemsinin bittiği noktada baĢlayarak 

devam etmiĢtir. 

Bu bölümde –AlI zarf-fiil ekinin kullanım alanları ve özellikleri ele alınmıĢtır. 

 –AlI zarf-fiilinin özellikleri dikkatle incelenerek Türkçenin yabancı dil olarak 

öğretilmesinde kullanılacak ders malzemelerinin hazırlanmasında göz önünde 

bulundurulmuĢtur.  

 

1.2.AraĢtırmanın Amacı ve Önemi 

Bu çalıĢmada Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlere ulaçların( zarf-fiillerin) 

öğretimi üzerine iĢlevsel materyal geliĢtirme amaçlanmıĢtır. 

ÇalıĢmada -ArAk, - Ip, - IncA, - AlI ulaçları temel alınarak Türkçede ulaçlı 

yapıların hangi iĢlevleri yüklendiği üzerinde durulmuĢ ve iletiĢimsel öğrenme yaklaĢımı 

doğrultusunda öğrencilerin bu konudaki iletiĢim becerilerini geliĢtirmeye yönelik 

öğretim malzemeleri üretilmiĢtir. 

Türkçede ulaçların öğretiminde iletiĢim temel alınmıĢtır. Bunun sebebi söz 

konusu belirticilerin kullanımsal özelliklerini ancak kullanıldıkları bağlamda 

çözümlemek mümkündür. Bu yapıların kullanıldıkları bağlamda hangi iletiĢimsel 

gereksinimi karĢılamak için kullanıldıkları büyük bir önem taĢımaktadır. Dolayısıyla bu 



55 
 

çalıĢmada yabancı dil öğretimine iletiĢimsel yaklaĢımlardan olan görev odaklı yöntem 

temel alınmıĢtır. Bu yöntem doğrultusunda -ArAk, - Ip, - IncA, - AlI ulaç yapılarına 

yönelik ders materyalleri tasarlanmıĢtır. 

1.3. Ana Sorun Tümcesi 

AraĢtırmamızın ana sorun tümcesi „‟B2 düzeyinde Türkçe öğrenen yabancı 

öğrencilere ulaç yapılarını öğretmeye yönelik iletiĢimsel odaklı ders malzemeleri nasıl 

hazırlanır‟‟ olarak seçilmiĢtir. 

1.4. Alt Problemler 

Ulaç yapıları ile ilgili iletiĢimsel bağlamda ders malzemeleri oluĢturma 

çalıĢmamızda karĢımıza çıkan alt problemler aĢağıda açıklanmıĢtır. 

1.4.1. Ġkinci Dil Öğrenme Yöntemleri Ġle Ġlgili Alt Problemler 

 

ÇalıĢmada ikinci dil öğrenme açısından karsımıza çıkan alt problemlerin 

temelinde kullanılan yöntemlerin neler olduğunun, birbirlerinden farklılıklarının ve 

eksikliklerinin belirlenmesi yatmaktadır. ÇalıĢmada iĢlevsel dil öğrenme yöntemleri sile 

ilgili bilgilendirme yapılarak problemler ortaya konulacak ve çözümlenmeye 

çalıĢılacaktır. 

 

1.4.2. Ulaç Yapılarına Yönelik Malzemeler Ġle Ġlgili Alt Problemler 

 

ÇalıĢma, ulaç yapılarının öğretilmesi için malzeme hazırlama üzerinedir. Bu 

noktada, ulaç yapılarına iliĢkin malzemeler ile ilgili olarak “Ulaç nedir? Ulaç 

sınıflandırmaları nasıl yapılmıĢtır? Ulaç yapılarının öğretiminde nasıl malzemeler 

kullanılmalıdır?” gibi sorular alt problemler Ģeklinde ortaya çıkmaktadır. 

 

Sonuç olarak, çalıĢmanın alt problemlerini yukarıda belirtildiği gibi saptamıĢ 

bulunmaktayız. Bu alt problemler daha sonraki bölümlerde açıklanmaya çalıĢılacak ve 

problemlere iliĢkin yanıtlar aranmaya çalıĢılacaktır. 
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1.5. Sayıltılar 

Bu çalıĢmada ele alınan; -ArAk, - Ip, - IncA, - AlI ulaç yapılarının                                  

öğretimine yönelik geliĢtirilen malzemeler, öğrenme sürecinin orta düzeyinde 

öğretilmesi gerekliliği göz önüne alınarak hazırlanmıĢtır. Hazırlanan etkinlikler ve 

uygulamalar orta düzeyin ileri aĢamalarında öğretileceği düĢünülerek tasarlanmıĢtır. 

Hedef kitleyi oluĢturan öğrencilerin Türkçenin zaman, görünüĢ ve kip özelliklerini, 

durum eklerini, iyelik yapılarını, ad yantümcelerini, bağlaç kullanımını ve gerekli 

sözcük kullanımını bildikleri varsayılmıĢtır.  

1.6.Sınırlılıklar 

Bu çalıĢmada  -ArAk, - Ip, - IncA, - AlI zarf-fiillerinin biçim anlam ve iĢlev 

boyutları ele alınarak malzemeler geliĢtirilmiĢtir. Bu belirticilerin sadece ulaç yapma  

iĢlevi incelenmiĢ ve bu iĢlevin öğretilmesi hedeflenmiĢtir. 
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BÖLÜM: II 

 

ĠLGĠLĠ YAYIN VE ARAġTIRMALAR 

 

2.1. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi ile Ġlgili Yayın ve AraĢtırmalar 

Bu bölümde yabancı dil olarak Türkçe öğretimi üzerine yapılmıĢ araĢtırmalara, 

günümüzde yabancı dil olarak Türkçe öğretmeye yönelik hazırlanmıĢ eğitim setlerine ve 

yabancılara Türkçe öğreten kurumlara değinilmiĢtir. Bu bölümde değinilen yayın ve 

araĢtırmalar çalıĢmamızla bire bir ilintilidir. 

Yabancı dil öğretimi, öğretim yöntemleri ve teknikleri konusunda Ömer 

Demircan‟ın Yabancı Dil Öğretim Yöntemleri, Özcan Demirel‟ in Yabancı Dil 

Öğretimi adlı kaynakları konu hakkında farklı bakıĢ açıları ortaya koymaları 

bakımından önem taĢımaktadır. Editörlüğünü Derya Yaylı ve Yasemin Bayyurt‟ un 

yaptığı „‟Yabancılara Türkçe Öğretimi Politika Yöntem ve Beceriler‟‟ adlı eserde yer 

alan makaleler de bu alana yönelik hazırlanmıĢ önemli kaynaklardandır. Ġkinci dil 

öğretimi konusunda Cem‟in Dilbilgisi Öğretiminde Biçim-Anlam-Kullanım Üçlüsü: 

Ders Malzeme Hazırlama ve Uygulama Önerileri adlı eserleri yararlanılan kaynaklara 

örnek olarak gösterilebilir. 

Özellikle son yıllarda birçok üniversite bünyesinde açılan yüksek lisans ve 

doktora programları sayesinde yabancılara Türkçe öğretimi alanında yapılan yüksek 

lisans ve doktora çalıĢmaları da artmıĢtır. Hazırlanan yüksek lisans ve doktora 

tezlerinden çalıĢmamızda yararlandıklarımız Ģunlardır:  

Derya Yaylı‟ nın (2004) hazırladığı „‟Göreve Dayalı Öğrenme Yönteminin 

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Uygulanması ve Bu Uygulamaya ĠliĢkin 

Öğrenci GörüĢleri‟‟ adlı doktora tezi, “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenler için 

Kiplik Öğretimi Üzerine Materyal GeliĢtirme” (Hacıömeroglu, 2007), “ĠĢe Dayalı Dil 

Öğretim Malzemelerinin Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Uygulanması” ( 

SülüĢoğlu, 2007), „‟Türkçede OrtaçlaĢtırma belirticilerinin Öğretimine Yönelik Ders 
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Malzemesi Hazırlama (Düzenli, 2008), „‟Ġstek ve Emir Kiplerinin Öğretimi‟‟( Sarıçiyil, 

2008), „‟Türkçe KoĢullu Yapıların Öğretimine Yönelik Malzeme Tasarımı‟‟(Yolcusoy, 

2008), „‟Türkçe Soru Tümcelerinin Öğretimi‟‟ (Özgen, 2010), „‟Yabancıların Türkçe 

Öğrenme Yeterlilikleri‟‟( Sevindi, 2012), „‟ –mIĢ Biçimbiriminin Farklı ĠĢlevlerinin 

Bilinç Uyandırma Teknikleriyle Öğretimine Yönelik Malzeme OluĢturma‟‟ ( 

Ünlücömert, 2010) “Türkçenin Yabancılara Öğretiminde Ulaçların Düzeylere Göre 

Ġncelenmesi” (KoĢucu, 2007) yüksek lisans tezleri çalıĢmamıza ıĢık tutmuĢ kaynaklar 

arasındadır. 

Değinilen çalıĢmalar dıĢında, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi üzerine birçok 

bildiri sunulmuĢ ve makaleler yazılmıĢtır. Bu alandaki eksikliği gidermeye yönelik 

önemli adımlar atmıĢ olan çalıĢmaların kimi yabancıların Türkçe öğrenirken 

karĢılaĢtıkları sorunlara, kimi öğretim yöntemlerindeki eksikliğe, kimi malzemelerin 

yetersizliğine değinmiĢ ve tüm bu sorunlara çözüm önerileri getirilmiĢtir. ÇalıĢmamıza 

ıĢık tutan makale ve bildirilerin bazıları Ģunlardır: 

Vandawalle (2000), Batı dillerini konuĢan öğrencilerin Türkçedeki eylemlerde 

çektikleri güçlükleri incelemiĢ ve özellikle ulaçların yabancıların öğrenmesi bakımından 

zorluğuna değinmiĢtir. Barın‟ ın (2004) „‟Yabancılara Türkçe Öğretiminde Ġlkeler‟‟ adlı 

makalesi çalıĢmamızın genel çerçevesini oluĢturmada katkı sağlamıĢtır. Xhemile (2010) 

„‟ Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Türkçe BirleĢik Tümcelerin Özelliği 

Üzerine‟‟ adlı bildirisinde Türkçe söz diziminin önemli bir parçası olan ulaçların iĢlev 

ve anlamları üzerine inceleme yapmıĢ ve yabancı öğrencilerin ulaç yapısını basit 

tümcelerle öğrenebildiği savı üzerinde durmuĢtur. 

 Birçok üniversite bünyesinde Türkçe‟ nin yabancı dil olarak öğretimine yönelik 

lisansüstü eğitim vermeye baĢlamıĢtır. Gazi, Ankara vb. üniversitelerin bünyesinde 

kurulan Türkçe Öğrenim Merkezleri (TÖMER), eğitimlerinde kullanılmak üzere kitap 

seti hazırlatmıĢlardır. Tömer bünyesinde UTÖM (Uzaktan Türkçe Öğrenim Merkezi) 

kurulmuĢtur ve uzaktan Türkçe öğrenim genel ağ adresi „‟www.turkish-center.com‟‟ 

uygulamaya konmuĢtur. 

 TĠKA‟ nın (Türk ĠĢbirliği ve Kalkınma Ġdaresi BaĢkanlığı) yabancılara Türkçe 

öğretiminde kullanılmak üzere hazırlattığı ve temel, orta, yüksek ve ileri düzeyde sekiz 
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kitaptan oluĢan Güneş-Türkçe Öğreniyoruz adlı dil öğretim seti Türkçenin yabancı dil 

olarak öğretiminde kullanılan önemli çalıĢmalar arasındadır.  

Son zamanlarda yabancılara Türkçe öğretimi konusunda önemli çalıĢmaları 

dikkati çeken Yunus Emre Enstitüsü‟nden de söz etmek gerekir. Yurt içinde açtığı yaz 

okulları ile farklı ülkelerden gelen yabancı gençlere Türkçe öğretimi etkinlikleri 

düzenleyen Yunus Emre Enstitüsü‟ nün yurt dıĢında bu alanda yaptığı önemli 

çalıĢmaları bulunmaktadır. 

 

2.2. Ulaçlar Ġle ilgili Yayın ve AraĢtırmalar  

Bu bölümde Türkiye Türkçesinde ulaçlar ile ilgili yapılan yayın ve araĢtırmalara 

değinilecektir. Elbette çalıĢmada pek çok yayın ve araĢtırmadan yararlanılmıĢtır. Burada 

verilecek olanlar çalıĢmamızla bire bir ilintili olanlardır.    

Tahsin Banguoğlu‟ nun Türkçe’ nin Grameri, Zeynep Korkmaz‟ ın Türkiye 

Türkçesi Grameri, Nesrin Bayraktar‟ ın Türkçe’ de Fiilimsiler, Tahir Kahraman‟ ın 

Çağdaş Türkiye Türkçesi Dilbilgisi, NeĢe Atabay. Sevgi Özel, Ġbrahim Kutluk‟ un 

Sözcük Türleri, Muharren Ergin‟ in Türk Dilbilgisi, Özlem Deniz Yılmaz‟ ın Türkiye 

Türkçesinde Eylemsi, Ġbrahim Ahmet Aydemir‟ in Türkçede Zaman ve Görünüş Sistemi 

adlı eserleri, çalıĢmamıza ıĢık tutmuĢ eserlerdir. 

  Ulaçların biçim anlam ve kullanım özellikleri ile ilgili pek çok bilimsel yayın 

bulunmaktadır. Bunların içinde çalıĢmamızla bire bir ilintili olanlar Ģunlardır: 

  Kamil Tiken “Türkiye Türkçesinde basit ve birleĢik zarf fiillerin ifade ve 

iĢlevleri” adlı makalesinde zarf fiilleri basit zarf-fiiller ve birleĢik zarf fiiller olarak ikiye 

ayırmıĢtır.  

 Volkan ÇoĢkun “Türk lehçelerinde zaman kavramı taĢıyan  –p zarf fiil eki” adlı 

makalesinde –p ekini Türk lehçelerinde kullanım özellikleri ile incelemiĢtir. 

Ġlker Aydın “Türkçede Yan Tümce Türleri Ve ĠĢlevleri” adlı makalesinde 

Türkçede isim-fiil, sıfat-fiil ve zarf- fiillerle kurulan yan tümcelerin biçim ve anlam 

özelliklerine değinilmiĢtir. 
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Gürer Gülsevin‟ in “Türkiye Türkçesinde BirleĢik Zarf-Fiiller” adlı makalesi de 

çalıĢmamıza ıĢık tutmuĢ kaynaklardandır. Bu makalede Gülsevin birleĢik zarf-fiilleri 

incelemiĢtir. 

 

BÖLÜM III 

YÖNTEM 

3.1. AraĢtırma Modeli 

Her araĢtırma ve çalıĢmanın bir hedefi, bu hedefe uygun olarak da bir çalıĢma 

yöntemi bulunmaktadır. Bu çalıĢmanın hedefi öğretime yönelik materyal geliĢtirme ve 

bu materyalin kullanımına yönelik öneriler sunmaktır. 

ÇalıĢmamızda Avrupa Birliği Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı‟nda 

belirtilen Yabancı Dil Yeterlilik Seviyelerinden B2‟ye uygun Ģekilde tarama modeli 

kullanılarak  bilgisayar destekli öğretim materyali hazırlanmıĢtır. 

Genel araĢtırma türleri sınıflandırılırken araĢtırmanın amacı önemli bir ölçüttür. 

Genel araĢtırma türleri üç ana baĢlıkta toplanmıĢtır. Betimsel araĢtırmalar, iliĢkisel 

araĢtırmalar ve müdahaleli araĢtırmalar. (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz, 

Demirel, 2009:21). Bizim çalıĢmamızın hedefi düĢünüldüğünde, hazırlanan malzemeye 

yönelik deneysel bir çalıĢma yapılması planlanmamaktadır. Dolayısıyla öğrenci tutum 

ve davranıĢlarına yönelik de bir karĢılaĢtırma yapılmayacaktır. Bu sınıflandırmaya göre 

araĢtırmamız betimsel araĢtırmaların yöntemlerini kullanacaktır. “Betimsel araĢtırmalar, 

verilen bir durumu olabildiğince tam ve dikkatli bir Ģekilde tanımlar.”(Büyüköztürk ve 

diğerleri, 2009:21) 

ÇalıĢmamızda betimsel yöntem kullanılmıĢtır. Betimsel çalıĢmada doküman 

inceleme yöntemi diğer adıyla belgesel tarama yöntemine baĢvurulmaktadır. Belgesel 

tarama yöntemi, var olan kayıt ve belgelerin incelenerek veri toplama iĢidir. Belgesel 

tarama genel olarak, kaynakları bulma, okuma, not alma ve değerlendirme iĢlemlerini 

kapsamaktadır. 
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3.2. Evren ve Örneklem 

AraĢtırmamızın evrenini Türkiye Türkçesinde yer alan ulaç belirticileri 

oluĢturmaktadır. AraĢtırmanın örneklemini ise Türkiye Türkçesinde yer alan ulaç 

belirticilerinin içinden evrenin bütününü  yansıtacak Ģekilde seçtiğimiz Avrupa Birliği 

Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı‟nda belirtilen Yabancı Dil Yeterlilik 

Seviyelerinden B2‟ye odaklı seçilmiĢ –ArAK, -Ip, -IncA ve -AlI ekleri oluĢturmaktadır.  

3.3. Veri Toplama Araçları  

AraĢtırmamızda dil öğretimine, dilbilgisi öğretimine, yabancı dil öğretimine, 

Türkçenin yabancı dil olarak öğretimine yönelik ulaĢılan tüm kaynaklar (makaleler, 

tezler, kitaplar, bildiriler, internet siteleri vb.) taranmıĢtır. Yabancılar için Türkçe 

kitapları incelenmiĢ ((Ankara Üniversitesi TÖMER tarafından hazırlanan “Yeni HĠTĠT 

Yabancılar Ġçin Türkçe” (2008, Ankara) eğitim seti, TĠKA‟nın hazırlatmıĢ olduğu 

“Orhun Yabancılar Ġçin Türkçe” (2004, Ankara) eğitim seti ve DĠLSET yayınlarına ait 

GÖKKUġAĞI (2009,Ġstanbul)) ve ulaçların hangi seviyede öğretilmesinin uygun 

görüldüğüne dair verilere ulaĢılmıĢtır. Yabancı dil öğrenme yöntemleri dilbilgisel 

açıdan değerlendirilmiĢ ve Avrupa Birliği Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı‟nda 

belirtilen Yabancı Dil Yeterlilik Seviyelerinden B2 ölçüt kabul edilerek en uygun 

yöntemler uygun tekniklerle birleĢtirilerek ulaç belirticilerinin öğretimine yönelik 

materyal geliĢtirilme çalıĢması yapılmıĢtır. 

3.4. Veri Çözümleme Teknikleri 

ÇalıĢmamızın temel problemi doğrultusunda örneklem olarak seçilen yayınların 

taranması sonucu elde edilen nicel ve nitel bilgiler yabancılara Türkçe öğretiminde 

günümüzde geçerliliği kabul edilmiĢ temel ve genel ilkeler; dil öğretim yöntemleri, 

teknikleri; Avrupa Dil GeliĢim Dosyası kıstasları, Türkiye Türkçesi Öğretim Programı 

bağlamında analiz edilmiĢtir 
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BÖLÜM IV 

BULGULAR VE YORUMLAR 

Bu bölümde –ArAk ,-Ip, -IncA, -AlI ulaç yapılarının öğretimine yönelik 

materyaller tasarlanmıĢtır. Her ulaç yapısı için ayrı ayrı hazırlanan materyallerin gerçek 

dünyadaki anlam ve kullanım özellikleri dikkate alınmıĢtır. Materyal geliĢtirmede 

görev-odaklı yöntemden yararlanılmıĢtır. Görevler öğrenenlerin iletiĢim kurmasına 

yönelik olmakla beraber erek yapının kullanımına odaklanmıĢtır. Ders materyallerinin 

oluĢturulmasında Türkçenin dört temel kazanım alanı (okuma, dinleme, yazma ve 

konuĢma) esas alınmıĢtır. Materyallerin basitten karmaĢığa, bilinenden bilinmeyene ve 

somuttan soyuta doğru olmasına dikkat edilmiĢ ve buna göre materyaller farklı bölümler 

halinde sunulmuĢtur. Kullanılan tüm metinler ve görseller erek yapıya odaklanmıĢ 

özgün materyallerdir. Her bölüm için bir konu seçilmiĢ ve ders planı hazırlanmıĢtır. 

 

4.1.- ArAk Ulaç Yapısına Yönelik OluĢturulan Materyaller 

Bu bölümde sunulan görevlerin erek yapısı, -ArAk ulaç ekidir. ÇalıĢmada,   

-ArAk ulaç yapısının öğretimine yönelik hazırlanmıĢ görevler ekin gerçek dünyadaki 

anlam ve kullanımları dikkate alınarak hazırlanmıĢtır. –ArAk ulaç yapısının kullanım 

özelliklerine yönelik hazırlanan materyaller üç bölüm halinde sunulmuĢtur. Her bölüm 

için öğrencinin ilgisini çekebilecek bir konu seçilmiĢ ve görev-odaklı öğretim modeline 

göre ders planı hazırlanmıĢtır. 

 

-ArAk ulaç yapısı odaklanarak hazırlanan görevler ve bu görevlerin iĢleniĢi 

aĢağıdaki gibidir. 
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Tablo  9: 

Görev Odaklı Öğretim Modeline Göre OluĢturulmuĢ Ders Planı 1 

Hedef/ Kazanım Öğrenci erek yapının farkına varır. 

Materyaller Konu ile ilgili hazırlanmıĢ özgün metinler, 

görseller, slaytlar. 

Görev Öncesi 

Hazırlayıcı 

Etkinlikler/ 

Öğrenciler birbirlerine seçilen konu ile 

ilgili belirlenmiĢ (a) soruları yönelterek 

serbest bir etkileĢim içine girerler. 

Görev Öğretmen kiĢilik konusu ile ilgili dört ayrı 

metin yansıtır ve öğrencilere dağıtır. 

Öğrencilerden, metinleri okurken koyu 

yazılmıĢ kelimelere dikkat etmeleri ve 

metinlerin altlarındaki soruları 

cevaplamaları beklenir (b), (c), (ç), (d).  

Görev Sonrası Öğrencilerden, kiĢilik özelliklerinin 

altlarına doğru rengi yazmaları, 

eĢleĢtirmeleri beklenir. (e) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. BÖLÜM: 

a. Ġkili gruplar oluĢturarak birbirinize aĢağıdaki 

soruları sorun. 

1. AĢağıdaki resimler ve baĢlık sana ne 

çağrıĢtırıyor? 

2. AĢağıdaki renkler içinde en sevdiğin renk 

hangisidir? 
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Görev öğrencilerin zihinlerini konuya yönlendirmeye ve konuya ısınmalarını 

sağlamaya yöneliktir. Konu ile ilgili birtakım resimler verilmiĢtir. 1. soruda öğrencilerin 

erek yapıyla ilgili çalıĢmalara baĢlamadan önce konu hakkında hazırbulunuĢluğunu 

harekete geçirmek amaçlanmaktadır. Ardından 2. soruda ise bu dört renk içinden 

sevdikleri rengi yazmaları istenmektedir. Merak duygusu uyanan öğrenci metinleri 

dikkatle okuyacaktır. AĢağıda renkler ve kiĢilik konusu ile ilgili tanıtıcı metinler 

verilmiĢtir. Konu ile ilgili çeĢitli kaynaklardan oluĢturulan özgün metinlerde erek 

yapının kullanımı koyu farklı renkle vurgulanarak gösterilmiĢtir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SARI 

KĠġĠLĠK 

Sarı kiĢilik özgürlüktür. Bağımsız yaĢayarak kendini bulur. Sarı 

değiĢikliktir. Özellikle kendisine değiĢik  gelen bir Ģeyi keyif alarak  

yaĢamaktır. DeğiĢikliklere zaman ayırarak, maceradan ve 

heyecandan asla vazgeçmeyerek, çaresizliklere bile çözüm bularak, 

her Ģeyi lehine çevirerek mutlu olur ve büyük keyif sürer. Üç günlük 

dünya sarı için üzülerek geçmeye değmez. Yeni umutlar, arayıĢlar 

hep vardır. Hep gelecek günler onundur. Bu günü de doya doya 

yaĢamak onun için önemlidir.  YaĢamın genel gidiĢinde terslikler 

varsa mutlaka yeni bir ritme girerek çözüm bulur.  
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MAVĠ  

KĠġĠLĠK 

Mavi hoĢnutluk, doygunluk ve dinginliktir. Gerçek bir memnuniyet 

hissederek yaĢar. Bu kiĢilik mavi kiĢiliktir. HoĢgörülü olarak, esnek 

davranarak, anlaĢarak, uzlaĢarak, iĢbirliği yaparak hayatındaki insanlarla 

uyumlu iliĢkiler kurar. Bu Ģekilde davranarak huzuru sağlar. Mavi, 

insanın kendisi ve çevresiyle barıĢık olmasıdır. Mavi, yetinerek mutlu 

olmayı bilir. Çoğu zaman kendi isteklerinden ödün vererek karĢısındakinin 

isteklerini yerine getirir. 

 

 

 

 

mlu iliĢkiler kurar. Bu Ģekilde davranarak huzuru sağlar. Mavi, 

insanın kendisi ve çevresiyle barıĢık olmasıdır. Mavi, yetinerek mutlu 

olmayı bilir. Çoğu zaman kendi isteklerinden ödün vererek karĢısındakinin 

dilediğiniyapar.   

 

YEġĠL 

KĠġĠLĠK:  

YeĢilde kendine değer verme duygusu çok fazla yaĢanır. YeĢil 

doğrudur. Doğru bildiğinden ĢaĢmayarak yoluna devam eder. YeĢil 

dayanıklılıktır. Fikirlerinden ödün vererek yaĢadığı görülmez.Zaman zaman 

katılığı kendisinin önemli olmasından kaynaklanır. YeĢil; kovalayarak, takip 

ederek, sabrederek amacına ulaĢır. Ġradesi genellikle çevrede takdirle 

karĢılanır. Diğer insanlar onun yaptıklarını doğru bulmasalar da o yolunda  

yalnız da kalsa devam eder.Sonuçta otoritesini koruyarak birçok insanın 

kendisine dönüĢ yapmasını sağlar. Yaptıklarına saygı duyarak kiĢiliğini 

yüceltir.  

 

 

c. Çevrenizde mavi kiĢiliğe sahip olduğunu düĢündüğünüz kiĢiler 

kimlerdir? Neden? 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

b. Çevrenizde sarı kiĢiliğe sahip olduğunu düĢündüğünüz kiĢiler 

kimlerdir? Neden? 

………………………………………………………………………………….. 
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KIRMIZI 

KĠġĠLĠK 

Kırmızı gücüne güvenerek hayat sürer. Çünkü kırmızı güçtür . Kapasitesini ve 

gücünü dengeli kullanır. Gücünü yetenekleri doğrultusunda kullanarak baĢarıya 

ulaĢır. Kırmızı aktif, atılgan, giriĢken olarak kazanmayı ve elde etmeyi 

sever.Belirleyici ve yönlendiricidir. Arzuludur, iĢtahlıdır, hırslıdır.Liderlik ve 

önderlik özellikleri toplumca  hemen fark edilir. CoĢkulu davranarak dikkatleri 

üzerine çekmeyi sever. BaĢararak ve elde ederek beslenir. Genellikle de 

amacına ulaĢır. Kırmızı; enerji , güç, sevgi, aĢk ve yaĢam mutluluğu 

demektir.Onun için kırmızı insanları genelde çok sevilir. PeĢinden pek çok 

kiĢiyi sürükleyerek yoluna devam eder. Kendisine duyduğu güveni göstererek 

meydan okur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görev öğrencinin okuma becerisini geliĢtirmeye yöneliktir. Öğrenciden, 

özellikleri ile tanıtılan dört farklı kiĢilik özelliğini ve bu kiĢiliklerin renklerle nasıl 

iliĢkili olduğunu okuması istenmektedir. Erek yapıya dikkat çekilmesi istendiği için 

ulaçlar, koyu ve farklı renkte gösterilmiĢtir. Buradaki amaç, öğrencinin kurgulanan bu 

metinde yer alan erek yapının kullanıldığı tümcelerin farkına varması ve nasıl 

kullanıldıklarını görmesidir. Metinler gerçek dünyada var olan kiĢilik özelliklerinin  

dersin odağı olan yapının öğretilmesi amacıyla uyarlanmıĢ oldukları için anlam odaklı 

ve iĢlevseldir. Her metinden sonra metin ile ilgili bir soru yer almaktadır. Bu sorular 

ç. Çevrenizde yeĢil kiĢiliğe sahip olduğunu düĢündüğünüz kiĢiler 

kimlerdir? Neden? 

………………………………………………………………………… 

 

d. Çevrenizde kırmızı kiĢiliğe sahip olduğunu düĢündüğünüz 

kiĢiler kimlerdir? 

………………………………………………………………………………………… 
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metinde özellikleri anlatılan kiĢilik türlerinin gerçek yaĢamdan alındığını vurgular. 

Öğrenciler kendi çevrelerinden örnekler verecek ve bu örnekleri okuma metinlerinin 

altlarına yazacaklardır. Burada öğrencinin örtük biçimde erek yapının kullanımına 

iliĢkin fikir sahibi olması amaçlanmıĢtır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu bölümde okuma metinleri kullanılarak seçilen konu ile ilgili girdi seli 

sağlanmıĢtır. Girdi seli içinde erek yapı gerek metinlerde gerekse sorularda yoğun 

biçimde verilerek örtük öğrenme sağlanması amaçlanmıĢtır. Dört farklı rengin temsil 

ettiği dört farklı kiĢilik öğrencinin ilgisini çekecek biçimde renklerle de vurgulanmıĢtır. 

Her kiĢilik metninin altında bir yazma görevi verilmiĢ ve öğrenci cevaplama konusunda 

özgür bırakılmıĢtır. Burada amaç öğrencilerin zihinlerindeki artalan bilgilerini 

tetiklemek ve öğrencilerin dili gerçek yaĢam örnekleriyle kullanmasına olanak 

 

e.AĢağıda dört farklı kiĢiliğin yaĢam biçimlerinden örnekler 

verilmiĢtir. Bu kiĢiliklerin hangi renk olduklarını altlarına yazınız. 
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sağlamaktır. (e) Etkinliğinde ise okunan metinlerden kiĢilik özellikleri verilmiĢ ve hangi 

renge ait olduklarının yazılması istenmiĢtir.  

 

Birinci bölümde verilen görevlerde öğrencilerin erek yapı ile ilgili farkındalıklarının 

arttırılması sağlanmıĢtır. Ġkinci bölümde ise  –ArAk ulaç ekinin iki fiili birbirine 

bağlarken yüklemin tarzını, nasıl yapıldığını bildirme özelliği verilen görevlerle 

öğrenilecektir. 

Tablo:10 

Görev Odaklı Öğretim Modeline Göre OluĢturulmuĢ Ders Planı 2 

Hedef/ Kazanım Öğrenci erek yapıyı fiile uygun biçimde 

ekler ve oluĢan yeni sözcüğün ulaç yan 

tümcesi kurma özelliğini kavrar. 

Materyaller Konu ile ilgili hazırlanmıĢ özgün metinler, 

slaytlar, görseller. 

Görev Öncesi 

Hazırlayıcı 

Etkinlikler/ 

Öğrencilerden beklenen metindeki 

boĢlukları uygun fiile –ArAk ekini 

ekleyerek doldurmalarıdır. Bunu yaparken 

ünlü uyumuna dikkat etmeleri söylenir (a). 

Görev Öğrencilerden ayrı verilmiĢ iki tümceyi –

ArAk ekini kullanarak tek tümce haline 

getirmesi beklenir (b1,b2,b3,b4,b5,b6,b7). 

Bunu yaparken görsellerden yararlanır. 

 

Görev  

Sonrası 

 

Öğrencilerden birbirlerine erek yapıya 

odaklı soruları sormaları ve buna yönelik 

cevaplar vermeleri beklenir (c). 

 

 

 

 

 

 

2. BÖLÜM 

a. AĢağıdaki metinde boĢ bırakılan yerleri yukarıda verilmiĢ 

eylemlere –ArAk ekini getirerek tamamlayın. 

Yüz-  Bin-  Sür-  Atla-  Yap-  KoĢ- 
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2. 

 

 

 

Bölümün ilk etkinliğinde konu olarak insanların uğraĢıları seçilmiĢtir. Her 

insanın farklı zevkleri olduğu ve farklı yollarla eğlendikleri anlamını içeren özgün metin 

içine öğrenci, erek yapıyı yerleĢtirir. Öğrencilerden erek yapıyı kullanarak verilen 

boĢlukları uygun eylemle birlikte tamamlamaları istenir. Bu görev daha önceden ünlü 

uyumunu bilen öğrenciler için sadece doğru eylemi ve ünlü uyumunu kullanmak 

anlamına geleceği için bu aĢamada uygun görülmüĢtür. 

 

 

 

 

 Etkinlikte(b) görseller ve yanlarında görsellerle ilgili bilgiler verilmiĢtir. Bu 

etkinlikte amaç –ArAk ulaç yapısının tümcemsi kurma iĢlevinin görevler sayesinde 

kavranmasıdır. Daha önce anlam boyutunda ele alınan –ArAk ekinin yüklemin nasıl 

yapıldığını bildirme özelliğinden bahsedilmiĢtir. Bu etkinlikle erek yapının tümce 

kurma iĢlevi üzerinde durularak yan tümcenin yüklemi olma iĢlevi gösterilecektir. 

 

b.AĢağıdaki cümleleri –ArAk ekini kullanarak 

birleĢtiriniz. 

Her insan doğuĢtan farklıdır. Kimi insanlar hareketli bir yaĢam 

tercih ederler. Spor bu insanlar için vazgeçilmezdir. Herkes farklı 

sporlardan hoĢlanır tabi. Bu insanlardan kimisi deniz veya 

havuzlarda yüzerek, kimisi parkurlarda veya koĢu bandında koĢarak, 

kimisi kıĢ aylarında kayak yaparak, kimisi park bahçelerde bisiklet 

sürerek, kimisi at binerek daha cesaretli olanlar ise paraĢütle 

atlayarak zaman geçirmekten hoĢlanırlar.    
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Örnek:

Melek ve kızı Melis

boş zamanlarını bisiklete

binerek geçiriyorlar.

Melek ve Melis bisiklete

biniyorlar. Çok eğleniyorlar.

Onlar bisiklete binerek

eğleniyorlar.

 

 

 

1.

Aylin ile Mehmet 25 yaĢındalar. Adrenalin onların vazgeçilmezi.

Aylin ile Mehmet paraĢütle atlıyorlar. Aylin ile Mehmet çok eğleniyorlar.

Aylin ile Mehmet paraĢütle atlıyorlar ve çok eğleniyorlar.

Aylin ile Mehmet…………………………………...eğleniyorlar.
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2.

Sema ve Ġrfan bir yıl önce birbirlerini

severek evlendiler.

Onlar dans ediyorlar. Onlar eğleniyorlar.

Onlar dans ediyorlar ve eğleniyorlar.

Onlar……………………eğleniyorlar. 

 

3.

Ġren sekiz yaĢında.  Küçük yaĢlardan beri yüzüyor.

Ġren yüzüyor. Ġren çok mutlu oluyor.

Ġren yüzüyor ve mutlu oluyor.

Ġren………………………………. mutlu oluyor
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4.

Nevin Hanım 40 yaĢında. Sıkıntılarını resim yaparak atıyor.

Nevin Hanım boĢ zamanlarında resim yapıyor.

Nevin hanım dinleniyor.

Nevin hanım resim yapıyor ve dinleniyor.

Nevin Hanım………………………………dinleniyor.
 

 

5.

Ege henüz 1 yaĢında ve kitapları çok seviyor.

Annesi Ege‟ye kitap okuyor. Annesi Ege‟ yi uyutuyor.

Annesi Ege‟ ye kitap okuyor ve onu uyutuyor.

Annesi Ege‟ yi …………………………… uyutuyor. 
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6.

Nazan 18 yaĢında kayak dalında milli sporcumuzdur.

Nazan kayak yapıyor. Nazan Ģampiyon oluyor.

Nazan kayak yapıyor ve Ģampiyon oluyor.

Nazan kayak ………………………. Ģampiyon oluyor. 

 

7. 

Günnur 30 yaĢında. Eski otomobillere  ilgi duyuyor.

Günnur eski otomobil kullanıyor. Günnur keyif alıyor.

Günnur eski otomobil kullanıyor ve keyif alıyor.

Günnur eski otomobil …………………….. keyif alıyor.

 

Etkinlikte (b)  –ArAk yapılı ulacın kendisinden sonra gelen eylemle zamandaĢ 

olarak yapıldığını bildirmek amaçlanmıĢtır. Bunun için görsellerden de yararlanılarak 

hem yan yargının hem de temel yargının aynı zamanda meydana geldiği vurgulanmıĢtır. 

–ArAk ulacının kurduğu yan cümlenin öznesinin temel cümlenin öznesiyle aynı olduğu 
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vurgulanmak için verilen yedi görevde de öncelikle öğrenciye bu durumu kavratacak 

örnekler kullanılmıĢtır. Erek yapı kullanılmadan iki cümle halinde fakat aynı özne ile 

verilen iki cümle sonrasında „‟ve‟‟ bağlacı eklenmiĢ Ģekilde verilmiĢtir. Böylece öğrenci 

verilen görevi yerine getirirken bir yandan da kurduğu tümcemsinin öznesinin temel 

cümlenin öznesiyle ortak olduğunu fark edecektir. –ArAk yapılı ulacın bağlama görevi 

de yine bu örneklerde verilmiĢtir. Bağlaç ile bağlı olan cümleler yapılması beklenen 

görevde bağlaçsız bir biçimde cümle kuruluĢunda erek yapının iĢlevini kavratıcı 

niteliktedir. 

 

Etkinlik ( c ) –ArAk ulaç yapısının temel cümlenin yükleminin nasıl yapıldığını 

bildirme iĢlevine yönelik bir konuĢma etkinliğidir. Birinci öğrenci diğerine okunan 

metinlerden hareketle etkinlikteki(c )soruları yöneltir. Diğer öğrenci ise cevap verirken 

erek yapıyı kullanır.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Ġkili gruplar oluĢturunuz ve birbirinize Ģu soruları sorunuz. 

 1. Annesi Ege’ yi nasıl uyutuyor?   

 2. Sema ve Ġrfan nasıl eğleniyorlar? 

 3. Nazan nasıl Ģampiyon oluyor? 

 4. Ġren nasıl mutlu oluyor? 

 5. Aylin ile Mehmet nasıl eğleniyor? 

 

 

3. BÖLÜM:  
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Tablo:11 

Görev Odaklı Öğretim Modeline Göre OluĢturulmuĢ Ders Planı 3 

 

Hedef/ Kazanım Öğrenen hedef dilde –ArAk ekini tüm 

anlam ve kullanım özelliklerini kullanarak 

etkili iletiĢim kurar. 

Materyaller Konu ile ilgili hazırlanmıĢ özgün metinler, 

slaytlar, görseller, dinleme metinlerini 

içeren CD. 

Görev Öncesi 

Hazırlayıcı 

Etkinlikler/ 

Öğrencilere beĢ farklı kiĢinin kiĢilik 

özellikleri dinletilir. Öğrencilerden 

dinleme esnasında not almaları beklenir. 

Ardından not aldıkları bilgileri kullanarak 

kimin hangi zeka türüne yatkın olduğunu 

yazmaları beklenir (c, ç, d).  

Görev Öğrencilerden dinlediklerinden hareketle 

erek yapıyı kullanarak tümce kurmaları 

beklenir. Ardından konu ile ilgili kendini 

değerlendiren bir yazı yazması istenir. 

Öğrenci bu görevi gerçekleĢtirirken 

özgürdür (e, f). 

Görev Sonrası Öğrencilerden ikili gruplar oluĢturarak 

birbirlerinin konuĢmalarından hareketle 

kimin hangi zekâ alanına yatkın olduğunu 

tahmin etmeleri beklenir. (g) 

 

Bölüm 3‟ te öğrencilerin ilgisini çekebilecek dinleme ve konuĢma etkinliklerine 

yer verilmiĢtir.  Bu bölümde çoklu zeka konusu üzerinden etkinlikler düzenlenmiĢtir. 

Öncelikle çoklu zeka ile ilgili bir tablo gösterilerek öğrencilerin bu konu ile ilgili notlar 

almaları istenmiĢtir. Ardından spor, sanat, edebiyat, mizah gibi konularda ün yapmıĢ 5 

farklı kiĢinin konu ile ilgili özellikleri dinleme metni olarak sunulmuĢtur. Metinleri 

dikkatle dinlemeleri beklenen öğrencilerden konu ile ilgili aĢağıdaki gibi görevleri 
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yerine getirmeleri beklenmektedir. Görevler bir önceki bölümlerde öğrendikleri anlam 

ve biçim özelliklerini kullanmaya yöneliktir. Görevler daha çok iletiĢimsel ve 

konuĢmaya yöneliktir. Öğrencilerin kendi düĢüncelerinden bahsetmelerinin onların 

güdülerini artıracağı düĢünülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.AĢağıdaki tabloyu inceleyerek size çağrıĢtırdıklarını not edin. 

b.Notlarınızı birbirinizle değiĢtirerek konu ile ilgili tartıĢın. 
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2. MEHMET OKUR

Basketbol benim yaşam

tarzımdır.

Uzun süre hareketsiz

kalamam.

Sağlıklı yaşama özen

gösteririm.

Ben Mehmet Okur, ben bir

sporcuyum.
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3. CEM YILMAZ

İnsanlarla birlikte olmayı

ve konuşmayı severim.

Liderlik benim

karakterimdir.

İnsanları etkilemeyi ve

özellikle onları güldürmeyi

Kendime meslek edindim.

Ben Cem Yılmaz ben bir

komedyenim. 

 

 

 

 

4. FAZIL SAY

Müzik benim yaşam
tarzımdır.
Sesler, notalar, ritimler
beni anlatır.
Farklı sesleri tanır, ritimler
üretirim.
Şarkı söylemeyi, mırıldanmayı
ve dinlemeyi çok severim.
Notasını görmeden müziği
tanırım, pek çok enstrüman
çalarım.
Ben Fazıl Say, ben bir piyanistim.
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5. ABİDİN DİNO

Resimler, imgeler, şekiller ve
çizgilerle düşünürüm.
Üç boyutlu şekilleri algılamakta
zorlanmam.
Çok hayal kurarım.
Sanat aktivitelerini
severim.
Gördüğüm bir objeyi farklı
açılardan zihnimde
canlandırırım.
Ben Abidin Dino, ben bir
ressamım.

 

Bu görevde öğrenci dinlediği metinler ile incelediği tablodaki zeka alanları 

arasında bir iliĢki kurmaya baĢlamıĢtır. Dinleme metinlerinde erek yapıya yer 

verilmemiĢtir, ardından gelecek görevler için bir hazırlık niteliğindedir. 

 

 

 

Abidin Dino….bir ressamdır……………………………

Mehmet Okur…bir sporcudur……………………………

Cem Yılmaz……bir komedyendir.………………………..

Fazıl Say………bir piyanisttir ……………………………

Elif ġafak………bir yazardır……………………………..

 

ç. Dinlediğiniz metinlerdeki kiĢilerin mesleklerini aĢağıya yazınız.   
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Görsel Zeka

Sosyal zeka

Müzik zekası

Sözel zeka

Bedensel zeka

 

Yukarıdaki etkinliklerde dinlenilen metinlere göre ünlü kiĢilerin mesleklerini 

doğru yazmaları ve onların hangi zeka alanlarında geliĢmiĢ olduklarını kavramaları 

hedeflenmiĢtir. Erek yapının tümce kurma iĢlevini, cümlede yüklemin durumunu 

bildirme iĢlevini ve temel yargı ile yan yargının zamandaĢlık özelliğini kavrayan 

öğrenci görevler yoluyla kendi cümlelerini kuracak seviyeye gelmiĢtir. 

 

 

e. Dinlediğiniz ünlülerle ilgili örnekten hareketle kendi 

cümlelerinizi kurunuz. 

 

d. Farklı zeka alanlarına sahip olduğunu düĢündüğümüz kiĢiler sizin için 

kendilerinden bahsettiler. Hepsini dinledikten sonra aĢağıdaki zeka 

alanlarının karĢısına gelmesi gereken isimleri yazın. 
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• Görsel zeka:

Öğrenme yolu: İmgeleri düzenleyerek, zihinsel

resimler oluşturarak, çizerek, desen

oluşturarak, hayal ederek öğrenme.

Abidin dino imgeleri düzenleyerek öğrenir.

1.………………………………………………………………..

2………………………………………………………………..

3………………………………………………………………..

4………………………………………………………………..

5………………………………………………………………..

 

 

 

Sözel zeka:

Öğrenme yolu: Kelimelerle oynayarak, yazarak,

okuyarak, konuşarak, mizahı kullanarak, ikna

ederek öğrenme.

Elif şafak kelimelerle oynayarak öğrenir.

6.……………………………………………………………

7……………………………………………………………

8……………………………………………………………

9……………………………………………………………

10……………………………………………………………
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Bedensel zeka:

Öğrenme yolu: Zihinle bedeni birleştirerek,

mimiklerle, vücudu geliştirerek, dokunarak,

dans ederek, üç boyutlu tasarımlar oluşturarak

öğrenme.

Mehmet okur zihinle bedeni birleştirerek öğrenir.

11………………………………………………………………………….

12………………………………………………………………………….

13………………………………………………………………………….

14………………………………………………………………………….

15………………………………………………………………………….

 

 

 

• Müziksel zeka:

Öğrenme yolu: Melodi ve ritim yaratarak,

empati kurarak, seslere duyarlı olarak,

enstrüman kullanarak, müziğin yapısını

kavrayarak öğrenme.

Fazıl say melodi ve ritim yaratarak öğrenir.

16……………………………………………………………….

17……………………………………………………………….

18……………………………………………………………….

19……………………………………………………………….
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• Sosyal zeka:

Öğrenme yolu: Sempati

kurarak, işbirliği yaparak, kaynaşarak, iletişim

kurarak öğrenme

Cem yılmaz sempati kurarak öğrenir.

20…………………………………………………………………….

21……………………………………………………………………

22…………………………………………………………………….

 

 

Bu etkinlikte 5 dinleme metni verilmiĢ ve bu etkinliklerde yer alan ünlü kiĢilerin 

baskın olduğu zeka alanlarının nasıl öğreneceğine dair ipuçları verilerek öğrenciden 

kendi cümlelerini kurmaları beklenmiĢtir. Erek yapının ulaç tümcemsisi oluĢturma 

iĢleminin nasıl gerçekleĢtiğini kavrayan öğrenci bu görevle zihninde yapıyı 

tamamlayacaktır. Bu görevde öğrencilerin daha önceki bölümlerde yaptığı iĢlemlemenin 

açımlanması söz konusudur; çünkü önceki bölümlerde verilen birleĢtirilmiĢ tümcelere 

benzer yapıları, öğrencilerden kendileri birleĢtirmeleri istenmiĢtir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. Senin baskın olduğun zeka alanı hangisidir? Neden? 

Öğrendiğiniz zeka alanlarına göre kendi kendinizi değerlendiren 

bir yazı yazınız.  
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Kendini hangi zeka alanına daha yatkın buluyorsun?

Nasıl öğrenirsin? Neden böyle düĢünüyorsun?

Örnek:

Ben kendimi bedensel zeka alanına yatkın buluyorum. Çünkü 

genellikle hareket ederek, dokunarak, dans ederek öğreniyorum. 
……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………..

 

 

 

Örnek:

1. Öğrenci:

KarmaĢık iĢlemleri çözerek

keyif alırım, analitik

düĢünerek ve sebep sonuç

iliĢkileri kurarak problem

çözerim. Sayısal verilerden

yararlanarak düĢüncemi

geliĢtiririm.

Hangi zeka alanında baskın

olduğumu düĢünüyorsun?  

2. öğrenci:

KarmaĢık iĢlemleri çözerek

keyif alıyorsun. Analitik

düĢünerek, sebep sonuç

iliĢkileri kurarak problem

çözüyorsun. Sayısal verilerden

yararlanarak düĢünceni

geliĢtiriyorsun.

O halde sen mantıksal-

matematiksel zeka alanında

baskınsın.

 

g. Yazdığınız metinleri arkadaĢınıza okuyarak ondan sizin hangi 

zeka alanında baskın olduğunuzu tahmin etmesini isteyin. 
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Sunulan görevlerin hazırlanmasında –ArAk ulaç ekinin biçim özellikleri, gerçek 

dünyada kullanım özellikleri ve anlam özellikleri göz önüne alınmıĢtır. Buna göre ulaç 

tümcemsisi oluĢturan erek yapının öğrenci tarafından kavranması ve son bölümde 

rahatlıkla kullanılması amaçlanmıĢtır. Hazırlanan etkinlikte (f), (g) öğrencilerin 

öğrendikleri doğrultusunda bir yandan özgürce yazması beklenirken bir yandan da erek 

yapıyı kullanarak ulaç tümcemsileri kurması hedeflenmiĢtir. Daha önceki bölümlerde 

örnekler verildiği için öğrencinin görevleri yerine getirmesi kolaylaĢtırılmıĢtır. 

 

4.1.1.-ArAk Ulaç Yapısına Yönelik OluĢturulan Materyallerin Değerlendirilmesi 

 

-ArAk ulaç yapısının biçim, anlam ve kullanım özelliklerinin öğretilmesine 

yönelik geliĢtirilen materyaller üç bölüm halinde sunulmuĢtur. Her bölüm için görev- 

odaklı ders planı hazırlanmıĢtır. Hazırlanan ders planlarında amaçlar sırasıyla: 

1.  Öğrencinin erek yapının kullanım özelliklerinin farkına varabilmesi. 

2. Öğrencinin erek yapının ulaç yan tümcesi kurma özelliğini kavrayabilmesi. 

3. Öğrencinin hedef dilde –ArAk ekini kullanarak etkili iletiĢim kurabilmesidir. 

Yukarıdaki amaçlar doğrultusunda birinci bölüm okuma ve konuĢma etkinliklerini 

içermektedir. Bu etkinlikler ile öğrencinin güdülenmesi sağlanmıĢ, girdi seli sunularak 

hazırbulunuĢluk beklenen düzeye getirilmiĢtir. Ġkinci bölümde dinleme ve yazma 

etkinliklerine yer verilmiĢtir. Üçüncü bölümde ise konuĢma ve yazma etkinlikleri ile 

öğrencinin dil üretmesine olanak sağlanmıĢtır.  

Yukarıdaki amaçlar doğrultusunda hazırlanan görevler: 

 Anlam odaklıdır ve etkileĢime dayalıdır. 

 Gerçek yaĢam iletiĢimini sınıf ortamına aktarmayı sağlamaktadır. 

 Türkçede dört temel kazanım alanı kabul edilen okuma, dinleme, konuĢma ve 

yazma becerilerinin geliĢtirilmesine yöneliktir. 

 Önceki öğrenmelerin artalandan çağrılarak yeniden kullanılmasına yönelik 

olduğu için biliĢsel süreçler etkindir. 
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 Öğrencilerin konu ile ilgili yeterince bilgi ve beceri sahibi olduktan sonra 

özgürce etkileĢime geçmelerini sağladığı için dil üretimine olanak tanır.   

 

4.2. -Ip Ulaç Yapısına Yönelik OluĢturulan Materyaller 

Bu bölümde erek yapı –Ip ulaç ekine odaklanan görevler, ulaç tümcemsisi 

oluĢturma bağlanımda iĢlevsel ve kullanımsal boyut dikkate alınarak hazırlanmıĢtır. Bu 

bağlamda hazırlanan görevler, birtakım konu baĢlıkları altında hazırlanılan özgün 

metinlerden oluĢmaktadır. Hazırlanan görevler Türkçe‟ nin dört farklı kazanım alanına 

(okuma, dinleme, yazma ve konuĢma) yönelik hazırlanmıĢtır. Hazırlanan görevler ve bu 

görevlerin iĢleniĢi aĢağıdaki gibidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo:12 

Görev Odaklı Öğretim Modeline Göre OluĢturulmuĢ Ders Planı 4 

 

Hedef/ Kazanım Öğrenci erek yapının kullanım 

özelliklerinin farkına varır. 

Materyaller Konu ile ilgili hazırlanmıĢ özgün metinler, 

görseller, slaytlar. 

Görev Öncesi 

Hazırlayıcı 

Etkinlikler/ 

Öğrencilerden beklenen görev belirlenen 

konuda birbirlerine soru sormaları ve 

konu ile ilgili metni okuyarak not 

almalarıdır (a, b, c, d).  

Görev Öğrencilerden tümcelerdeki boĢlukları 

uygun fiile –Ip ekini ekleyerek 

1. BÖLÜM 

ALIġVERĠġE NE DERSĠNĠZ? 
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doldurmaları beklenir. Ardından iki 

tümceyi –Ip ekini kullanarak 

birleĢtirmeleri beklenir. (e, f, g) 

Görev Sonrası Öğrencilerden kendi tümcelerini kurarak 

alıĢveriĢ önerileri getirmeleri beklenir. 

 

 

AlıĢveriĢ, bir mal ya 

da hizmeti para karĢılı

ğı alma ve satma 

iĢidir.

 

 

 

 

a. AlıĢveriĢ yapmayı seviyor musunuz? 

b. AlıĢveriĢ bağımlısı kavramı size neyi ifade ediyor? 

c. Çevrenizde sürekli alıĢveriĢ yapan tanıdıklarınız var mı? 

d. AĢağıdaki metni dikkatlice okuyun. AlıĢveriĢ bağımlılığı ile 

ilgili ilginizi çeken yerleri not alın. 
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Her insanın ihtiyaçlarını
karĢılamak için alıĢveriĢ
yapması gerekir. AlıĢveriĢin
ihtiyaç karĢılamadan baĢka bir
de eğlenceli olma gibi bir
özelliği vardır. Kimi insanlar
bu durumu abartarak
alıĢveriĢkolik hale gelirler.
Ġhtiyaçları olmayan bir eĢyayı
sadece almıĢ olmak için alırlar.
Bu bağımlılık ciddi sorunlara
yol açıyor. Hatta boĢanmalarda
da oldukça etkili olduğu
söyleniyor. Bu insanların
beğendikleri veya
beğenmedikleri bir Ģeyi
almaları çok önemli değildir.
Genelde aldıkları Ģeyi
kullanmazlar. Dolaplara yığar
hiç çıkarmazlar. AlıĢveriĢ
merkezleri bağımlılar için cezp

edici yerlerdir. Yapılan
araĢtırmalara göre alıĢveriĢ
bağımlısı kadınlar daha çok
giyim, kozmetik, mücevher
almak isterken; erkekler daha
çok elektronik, otomotiv ve
büyük ev aletlerini tercih
ediyorlar. AlıĢveriĢ bağımlısı
olmak alkol, ilaç ya da madde
bağımlısı olmaktan pek farklı
değildir. Kimi zaman alıĢveriĢ
öncesinde inanılmaz bir istek
ve mutluluk yaĢarken; bu
duygular alıĢveriĢin ardından
suçluluk ve piĢmanlığa
dönüĢebilir.

 

 

 

Öğrencilerin zihinlerini konuya yönlendirmeye, konuya ısınmalarını sağlamaya 

yönelik görseller ve sorular verilmiĢtir. Ġlk soruda(a) öğrencilerin erek yapıyla ilgili 

çalıĢmalara baĢlamadan önce konu hakkında hazırbuluĢluğunu harekete geçirmek 

amaçlanmaktadır. Ardından (b) ise okuma metnine hazırlanan öğrenciye metinde 

anlatılan alıĢveriĢ bağımlılığı konusu hakkında bildikleri sorularak artalan bligileri 

ortaya çıkarılmak amaçlanmaktadır. Diğer (3) soru günlük yaĢamında karĢılaĢtığı kiĢi ve 

olayları gözden geçirmesini ve konuya ısınmasını sağlamaya yöneliktir. Ardından 

metnin okunması istenerek öğrenciyi derse ve konuya güdülemek amaçlanmıĢtır. Erek 

yapının kullanımına dikkat edilmemiĢtir. Okuma metni öğrencinin konuyu anlayarak 

erek yapının kullanımına hazır olmasını amaçlamaktadır. 
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AlıĢveriĢ Önerileri

 

 

 

AlıĢveriĢe çıkarken uyulması gereken kurallar:

AlıĢveriĢ listesi yapıp çıkın!

AlıĢveriĢ yapmadan önce araĢtırıp çıkın!

AlıĢveriĢ için mutlaka bir amaç belirleyip çıkın!

AlıĢveriĢe dinlenip çıkın!

AlıĢveriĢe karnınızı doyurup çıkın!

 

 

 

e. AĢağıdaki alıĢveriĢ önerilerini okurken koyu renkli sözcüklere 

dikkat edin. 
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• Alışverişe………………………… çıkın!

• Alışverişe………………………….çıkın!

• Alışverişe …………………………çıkın!

 

 

 

1. Bölümde verilen görevler ile erek dil yapısının basit bir Ģekilde içererek, 

öğrencilerin bu yapının farkına varması amaçlanmıĢtır. Etkinlikler ( e ve f) okuma metni 

Ģeklindedir. Konu ile ilgili olan metinden sonra sağlıklı bir alıĢveriĢ için uyulması 

gereken birtakım kurallar –Ġp ulaç yapısını içererek verilmiĢtir. Böylece öğrencinin bu 

yapıyla tanıĢması sağlanmıĢtır. Etkinlik (f) de ise önceden verilmiĢ kuralların 

benzerlerinin öğrenci tarafından yazılması beklenmektedir. Bunun için öğrenciye 

eylemler verilmiĢ bu eylemlere –Ġp ekini uygun biçimde ekleyerek tümceyi 

tamamlamaları istenmiĢtir. Bunun için öğrencinin önceden ünlü uyumunu bilmesi 

yeterlidir. Bu aĢamada erek yapının tümce kurma iĢlevi üzerinde durulmamıĢtır.  

 

 

 

 

 

f. Yukarıda verilmiĢ kurallara siz de yenilerini ekleyin. AĢağıdaki 

fiillerden uygun olanlara –Ġp eki getirerek tümceleri tamamlayın. 

Plan yap-  Rahat kıyafetler giy-  Uygun zaman 

belirle-   
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Alışverişte herkesin önceliği farklıdır. 
Sizin önceliğiniz nedir?

• Yeni bir ayakkabı alacaksın neye dikkat edip 
alırsın?

Önce fiyatına bakarım. Fiyatı uygunsa alırım.

Fiyatına bakıp alırım.

 

 

 

g. AĢağıda herkesin alıĢveriĢte nelere dikkat ettiğine dair bilgiler 

verilmiĢtir. Bu bilgilerden hareketle tümceleri tamamlayın. 



92 
 

1. Yeni bir televizyon alacaksın neyine bakıp alırsın?

Önce kalitesine bakarım, kaliteliyse alırım.

Kalitesine ………………….. alırım.

2. Yeni bir elbiselik kumaĢ alacaksın neyine bakıp alırsın?

Önce desenini incelerim. Sonra beğenirsem alırım.

Desenini …………………… alırım.

3. Yeni bir cep telefonu alacaksın, neye bakıp alırsın?

Önce araĢtırırım. Sonra alırım.

………………………………alırım.
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4. Yeni bir mücevher alacaksın, neye bakıp alırsın?

Önce eĢime danıĢır. Sonra alırım.

EĢime …………………………… alırım.

5.Yeni bir ev alacaksın, neye bakıp alırsın?

Önce para biriktiririm. Sonra alırım.

Para …………………………….. alırım. 

6.Bir sinema bileti alacaksın, neye bakıp alırsın?

Önce yorumları okurum. Sonra alırım.

Yorumları ……………….alırım.

 

Etkinliğinde görseller ve yanlarında görsellerle ilgili bilgiler verilmiĢtir. Bu 

etkinlikte amaç erek yapının tümcedeki iĢlevini kavramaktır. Türkiye Türkçesinde –

(y)ıp/(y)-ip, -(y)up/-(y)üp biçimleriyle kullanılan bu ekin iki cümleyi, temel cümle ve 

yan cümleyi birbirine bağlama görevini yerine getirirken anlamsal boyutta belirttiği 

öncelik sonralık iliĢkisi de bu etkinlikte verilmiĢtir. Bu bağlamda cümleler önce ve 

sonra sözcükleriyle kurulmuĢ hemen sonrasında ise öğrenciden bu iki cümleyi 

birleĢtirmesi istenmiĢtir. Bu görevle öğrenci yan tümcenin temel tümceye bağlanırken 

ifade ettiği öncelik sonralık iliĢkisini kavrayacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. BÖLÜM 

a. Ümit Usta’ dan nefis ıspanaklı yumurta tarifini dinleyerek not 

alın, uygulamaya hazırlanın. 
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Tablo:13 

Görev Odaklı Öğretim Modeline Göre OluĢturulmuĢ Ders Planı 5 

 

 

Hedef/ Kazanım Öğrenci erek yapının ulaç yan tümcesi 

kurma özelliğini kavrar.  

Materyaller Konu ile ilgili hazırlanmıĢ özgün metinler, 

slaytlar, görseller, okuma metnini içeren 

CD. 

Görev Öncesi 

Hazırlayıcı 

Etkinlikler/ 

Öğrencilerden ünlü bir aĢçının 

seslendirdiği yemek tarifini dinlemesi ve 

dinlerken not alması beklenir (a, ç). 

Görev Öğrencinin, erek yapıyı kullanarak not 

aldığı tümceleri etkinlik üzerinde 

birleĢtirmesi beklenir (b, c ) 

Görev Sonrası Öğrenciden, dinlediği metinden hareketle 

arkadaĢına bir yemek tarifi vermesi 

beklenir. (d) 

 

 

Bu bölümde konu olarak yemek tarifleri seçilmiĢtir. Yemek tarifleri konusu 

üzerinden erek yapının farklı bir kullanımı üzerinde durulacaktır. Bir önceki bölümde 

öğrenci –Ip erek yapısının yan tümceyi temel tümceye bağlarken öncelik-sonralık 

anlamı kazandırması üzerinde durulmuĢtur.  Bu bölümde erek yapının bağlama iĢlevi 

üzerinde durulacak görevler ile „‟ve‟‟ bağlacı yerine kullanımına dikkat çekilecektir. Bu 

bölümde dinleme, konuĢma ve yazma görevleri ile erek yapının kullanımı sağlanacaktır. 
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Ümit Usta nefis ıspanaklı yumurta 

tarifi veriyor, dinleyip yapalım.

1.Kuru soğanı yemeklik doğrayıp biraz sıvı yağ ile 
kavurun.

2.Ispanakları yıkayıp, süzün.

3.Ispanakları ince ince doğrayıp tavaya ilave edin.

4.Suyunu çektirip kavurun.

5.Tuz, karabiber ilave edip karıĢtırın

AFĠYET OLSUN!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

b.  Dinlediğiniz tariften hareketle aĢağıdaki etkinliği yapınız. 

Tümceleri –Ip ekini kullanarak bağlayınız. 
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ISPANAKLI YUMURTA TARIFI

 1. Soğanı yemeklik doğrayın ve sıvı yağ ile kavurun

 ……………………………………………………………………….

 2. Ispanakları yıkayın ve süzün.

 …..............................................................................

 3. Ispanakları ince ince doğrayın ve tavaya ekleyin.

 ……………………………………………………………………….

 4. Suyunu çektirin ve kavurun.

 ………………………………………………………………………

 5. Tuz, karabiber ilave edin ve karıĢtırın.

 ………………………………………………………………………

 

 

 Etkinlikte (c) örencinin erek yapıyı uygulama yaparak kullanması amaçlanmıĢtır. 

Bir önceki etkinlikte (b) öğrenci –Ġp ekinin bağlayıcı iĢlevini kavramıĢ olduğundan 

öğrendiği yemek tarifini anlatmakta zorlanmayacaktır. Görev erek yapının uygulanarak 

eğlenceli bir hale dönüĢmesini amaçlamaktadır. 

 

 

 

Havuçlu Kek

 

c.Dinlerken aldığınız notları düzenleyerek yazın ve  bir 

arkadaĢlarınızla birlikte tarifi uygulayın. 

 

 

ç. Emine Usta’ dan nefis havuçlu kek tarifi. Dinlerken not alın.  
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Emine Usta nefis havuçlu kek farifi

veriyor dinleyip uygulayalım.
1.Yumurtaları çırpıp, yağı ekleyin.

2.Un, tarçın, Ģeker ve kabartma tozu ekleyip karıĢtırın.

3.Havuçları rendeleyip ilave edin.

4.Kek kalıbını yağlayıp malzemeleri içine ekleyin.

5. 150 derecede 40 dak. piĢirip servis edin. 

AFĠYET OLSUN

 

 

 

 

HAVUÇLU KEK TARIFI

 1…………………………………………………………………….

 2…………………………………………………………………….

 3…………………………………………………………………...

 4……………………………………………………………………

 5…………………………………………………………………….

 

 

Bu bölümde konu olarak yemek tarifleri seçilmiĢtir. Öğrencilere iki farklı aĢçıdan iki 

farklı yemek tarifi dinletilmiĢ ardından bu tarifleri uygulamaları istenmiĢtir. Görev 

d. Dinlediğiniz tarifi uygulamak üzere aĢağıdaki not defterine 

yazın. Daha sonra arkadaĢınıza da havuçlu kek tarifi verin. 



98 
 

öğrencilerin iletiĢim kurmasını amaçlarken bir yandan da –Ip ulaç yapısının kullanımını 

içermektedir. Öğrenciler birinci bölümde erek yapının ulaç tümcemsisi kurma özelliğini 

kavramıĢtır. Bu bölümde dinleme ve yazma etkinlikleri ile tümcelerin doğru Ģekilde 

birleĢtirilmesi amaçlanmıĢtır.   

 

 

 

 

 

Tablo:14 

Görev Odaklı Öğretim Modeline Göre OluĢturulmuĢ Ders Planı 6 

 

Hedef/ Kazanım Öğrenci hedef dilde –Ip ekini kullanarak 

etkili iletiĢim kurabilir. 

 

Materyaller Konu ile ilgili hazırlanmıĢ slaytlar ve 

görseller. 

Görev Öncesi 

Hazırlayıcı 

Etkinlikler/ 

Öğrenciden verilen görselleri sıralaması 

beklenir (a). 

Görev Öğrenciden sıraladığı görsellerden 

faydalanarak ve erek yapıyı kullanarak bir 

gününün nasıl geçtiğini yazması 

beklenir(a). 

Görev Sonrası Öğrenciden bir gününü diğer öğrencilere 

anlatması ve anlatımında erek yapıya yer 

vermesi beklenir. 

 

 

 

 

 

 

3. BÖLÜM 

GÜNLER GEÇĠP GĠDERKEN… 
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BİR GÜNÜN NASIL GEÇER?

İkili gruplar oluşturunuz. Görsellerden hareketle 

bir günün nasıl geçip gittiğini yazınız.

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

 

 

4.2.1. -Ip Ulaç Yapısına Yönelik OluĢturulan Materyallerin Değerlendirilmesi 

 

-Ip ulaç yapısının biçim, anlam ve kullanım özelliklerinin öğretilmesine yönelik 

geliĢtirilen materyaller üç bölüm halinde sunulmuĢtur. Her bölüm için görev- odaklı 

ders planı hazırlanmıĢtır. Hazırlanan ders planlarında amaçlar sırasıyla: 

 

a. AĢağıdaki görselleri bir günü ifade edecek Ģekilde sıralayınız. 
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1.  Öğrencinin erek yapının kullanım özelliklerinin farkına varabilmesi.  

2. Öğrencinin erek yapının ulaç yan tümcesi kurma özelliğini kavrayabilmesi. 

3. Öğrencinin hedef dilde –Ip ekini kullanarak etkili iletiĢim kurabilmesidir. 

Yukarıdaki amaçlar doğrultusunda birinci bölüm konuĢma ve okuma etkinliklerini 

içermektedir. Konu olarak “alıĢveriĢ” seçilmiĢtir. Hemen hemen herkesin ilgi alanına 

giren bu konu hakkında öğrencilerden birbirlerine soru sormaları istenmiĢ ve böylece 

kısa bir sohbet ortamı yaratılmıĢtır. Ardından alıĢveriĢkolik insanlara dair bir metin 

verilerek öğrencinin güdülenmesi sağlanmıĢ, girdi seli sunularak hazırbulunuĢluk 

beklenen düzeye getirilmiĢtir. Bu bölümde öğrenci erek yapının iki tümceyi birbirine 

bağlama özelliğini öğrenmiĢ ve görevler sayesinde uygulamıĢtır. Ġkinci bölümde yemek 

tarifleri konusu seçilmiĢ ve dinleme, yazma etkinliklerine yer verilmiĢtir. Böylece 

öğrenci, erek yapıyı dört kazanım alanında da uygulama imkanı bulmuĢtur. Üçüncü 

bölümde ise konuĢma ve yazma etkinlikleri ile öğrencinin erek yapıyı kullanarak 

kendisini özgürce ifade etmesi sağlanmıĢtır.  

Yukarıdaki amaçlar doğrultusunda hazırlanan görevler: 

 Anlam odaklıdır ve etkileĢime dayalıdır. 

 Gerçek yaĢam iletiĢimini sınıf ortamına aktarmayı sağlamaktadır. 

 Türkçede dört temel kazanım alanı kabul edilen okuma, dinleme, konuĢma ve 

yazma becerilerinin geliĢtirilmesine yöneliktir. 

 Önceki öğrenmelerin artalandan çağrılarak yeniden kullanılmasına yönelik 

olduğu için biliĢsel süreçler etkindir. 

 Öğrencilerin konu ile ilgili yeterince bilgi ve beceri sahibi olduktan sonra 

özgürce etkileĢime geçmelerini sağladığı için dil üretimine olanak tanır.   

  Gerçek yaĢamda da öğrencilerin karĢısına çıkabilecek niteliktedir. (Yemek 

tarifi almak ya da vermek, alıĢveriĢ listesi yapmak gibi)  

 

4.3. –IncA Ulaç Yapısına Yönelik OluĢturulan Materyaller 

Bu bölümde –IncA ulaç yapısının öğretilmesine yönelik malzemeler 

oluĢturulmuĢtur. Malzemelerin oluĢturulmasında göreve dayalı öğrenme yöntemi temel 
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alınmıĢtır. OluĢturulan malzemeler öğrencinin iletiĢim kurmasına olanak sağlayacak 

türdendir. Bu bakımdan yalnızca yapının öğretilmesi üzerinde durulmamıĢ söz konusu 

ulaç yapısı kullanılarak okuma, konuĢma, dinleme, yazma etkinlikleri düzenlenmiĢtir. 

Bu etkinlikler anlam odaklı görevlerdir. Etkinliklerde kullanılan metinler erek yapının 

öğretilmesine yönelik hazırlanmıĢ özgün metinlerdir. Farklı bölümler Ģeklinde ele 

alınan ders malzemesinde her bölüm ayrı bir konuyu ele alır.  Malzeme oluĢturulurken –

IncA ulaç yapısının biçim- anlam- kullanım özellikleri göz önüne alınmıĢtır. 

 

 

Tablo:15 

Görev Odaklı Öğretim Modeline Göre OluĢturulmuĢ Ders Planı 7 

 

Hedef/ Kazanım Öğrenci –IncA ulaç yapısının kullanım 

özelliklerini fark eder. 

Materyaller Özgün metinler, slaytlar ve görseller. 

Görev Öncesi 

Hazırlayıcı 

Etkinlikler/ 

Öğrencilerin verilen görseller ile ilgili 

tahminde bulunmaları ve fikir yürütmeleri 

beklenmektedir (a, b).  

Görev Öğrenciden beklenen görev fiillere –Ip 

ulaç ekini ekleyerek verilen metindeki 

boĢlukları doldurmasıdır (c). 

Görev Sonrası Öğrenciden bir metin okuması ve not 

alması ardından metinle ilgili cümleleri 

tamamlaması beklenmektedir. (ç) 

 

Birinci bölümde konu olarak mevsimler seçilmiĢtir. Bölüm baĢlığı konuya giriĢ 

niteliğinde olmakla birlikte aynı zamanda erek yapıyı içermesi bakımından çift yönlü 

bir kullanım sağlamıĢtır. –IncA ulaç yapısının cümleye zaman anlamı kazandırdığı 

1. BÖLÜM 

ZAMANI GELĠNCE… 
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düĢünülerek seçilmiĢ baĢlık her bakımdan öğrenciyi konuya ve erek yapıya hazırlamayı 

amaçlamaktadır. 

 

  

a. Her Ģeyin bir zamanı vardır. AĢağıdaki görseller size 

hangi mevsimi hatırlatıyor? Niçin?

    

 

Etkinlikte (a) öğrenciye yaz mevsimini hatırlatan görseller verilmiĢtir. Konuya 

giriĢ yapmak amacıyla öğrenciden görsellere bakarak hangi mevsimi hatırladıklarını 

nedeniyle birlikte söylemeleri istenmektedir. Burada öğrenci yaz mevsimini 

hatırlamasının nedenini açıklarken görsellerden yararlanacak ve konu ile ilgili sözcükler 

kullanacaktır.  Konuya ısınma bağlamında olan etkinlikten sonra öğrencinin vermiĢ 

olabileceği cevaplar aĢağıda verilecek ve öğrencinin kendi söyledikleri ile 
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karĢılaĢtırması istenecektir. Bu görevde öğrenci erek yapının kullanımıyla 

karĢılaĢacaktır. 

 

b. Kendi nedenlerinizle aĢağıdaki nedenleri karĢılaĢtırın.

Benim nedenlerim:………………....................

………………………………………………..

Görseller yaz mevsimini hatırlatmaktadır.

Çünkü:

Yaz gelince karpuz, dondurma ve kiraz yeriz.

Yaz baĢlayınca kumsallarda güneĢleniriz.

 

Etkinlikte (b) öğrenciye konu ile ilgili özgürce düĢüncelerini söyleme görevi 

verilmiĢtir. Görevde öğrencinin erek yapıyı kullanması beklenmemiĢtir. Ancak kendi 

tümceleri ile etkinlikte (b) yer alan tümceleri karĢılaĢtırdığında erek yapının dikkat 

çekmesi amaçlanmaktadır. Örtük biçimde vurgulanan erek yapı dikkat çekmesi 

bakımından koyu renkle vurgulanmıĢtır.  Okuma metnine geçmeden önce öğrencilerin 

mevsimler konusuna yönelik sözcük bilgilerini değerlendirmek ve öğrencileri okuma 

metnine hazır hale getirmek amacıyla resimleri yorumlamaları istenmiĢtir.  

 

 

c.  AĢağıdaki eylemlere uygun biçimde –Ip ekini ekleyerek metindeki boĢlukları 

doldurunuz. 

- gel   -ısın   -baĢla     -göster     -bunal       -yorul     -çal       -acık  
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Yaz gelince havalar ısınır. Havalar ısınınca

ağaçlar meyvelerini sunmaya baĢlar. Karpuz, çilek,

kiraz, Ģeftali…Hepsi yaz baĢlayınca ağzımızı

tatlandırır. GüneĢ yüzünü iyice gösterince kızgın

kumlara seriliriz. Sıcakta fazla kalıp bunalınca da

denizlere atarız kendimizi. Denizde eğlence gibisi

yoktur. Yüzmek yorucudur. Yorulunca elimize

keyifli bir dergi alıp uzanırız yine kumlara.

Karnımız zil çalınca anlarız ki açıkmıĢız. Yaz

mevsimi acıkınca da nefis lezzetler sunar bizlere.

 

Öğrencilerden erek yapıyı kullanarak verilen boĢlukları uygun eylemle birlikte 

tamamlamaları istenir. Bu görev daha önceden ünlü uyumunu bilen öğrenciler için 

sadece doğru eylemi ve ünlü uyumunu kullanmak anlamına geleceği için bu aĢamada 

uygun görülmüĢtür.  

 

Kış gelince gözümüz beyaz renge
doyar. Kar bir kere yağmaya başlayınca
kolay kolay yerden kalkmaz. Her yer ve her
şey saflığı anımsatır. Havalar soğuyunca
kalın paltolar meydana çıkar.

 

ç. AĢağıdaki metni okuyunuz ve tümceleri tamamlayınız. 
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Hastalıklar da insanların

peĢine düĢünce zor günler

baĢlar. Boğazımız ağrıyınca

soluğu doktorda alırız.

Ġlaçları içince toparlarız

kendimizi. KıĢ mevsiminde

bol bol vitamin almak

gerekir. KıĢ deyince akla

portakal, mandalina, limon,

nar gelir. Hepsi de vitamin

deposudur. Bol bol yiyince

hastalıktan korunuruz.

 

 

 

 

Bu etkinlik (ç) bir okuma metni ve metinle ilgili erek yapıyı kullanmaya yönelik 

sorulardan oluĢmaktadır. Sunulan metnin ardından öğrencilerden metin sonrasında 

verilen tümceleri tamamlamaları istenmektedir. Böylece öğrencilerin metni belirli bir 

amaca yönelik okumalarının sağlanacağı düĢünülmektedir. Metni anlayan öğrenci 

tümceleri tamamlarken erek yapıyı kullanacaktır. ġimdiye kadar öğrenci erek yapının 

biçimsel özelliklerini ünlü uyumuna göre değiĢimini kavramıĢtır. Bundan sonra –IncA 

ulaç yapısının anlam ve kullanım özelliklerini de içeren etkinliklere yer verilecektir.  

 

 

 

1. …………………………. gözümüz beyaz renge doyar. 

2. …………………………..her yer ve her Ģey bembeyaz olur. 

3. …………………………..anlarız ki kıĢ gelmiĢ. 

4. …………………………..soluğu doktorda alırız. 

5. …………………………..akla portakal, mandalina, limon, nar gelir. 

6. …………………………..hastalıktan kurtuluruz. 
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Tablo:16 

Görev Odaklı Öğretim Modeline Göre OluĢturulmuĢ Ders Planı 8 

 

Hedef/ Kazanım Öğrenci –IncA ekinin ulaç yan tümcesi 

kurma özelliğini kavrar ve bu eki 

kullanarak etkili iletiĢim kurabilir. 

Materyaller Konu ile ilgili hazırlanmıĢ özgün metinler, 

slaytlar ve görseller. 

Görev Öncesi 

Hazırlayıcı 

Etkinlikler/ 

Öğrenciden verilen görselleri incelemesi 

ve görselde sorulanlarla ilgili tahminlerini 

yazması beklenir. (a) 

Görev Öğrencilerden gruplar oluĢturarak 

birbirlerine tahminlerini açıklamaları 

beklenmektedir. (a) 

Görev Sonrası Öğrenciden beklenen görev en uygun olan 

tahmin ile soru tümcesini birleĢtirerek 

birleĢik tümce oluĢturmasıdır.(a) 

 

 

 

 

a. ikili gruplar oluĢturunuz ve aĢağıdaki görsellerden hareketle birbirinize sorular 

sorarak birlikte oluĢturduğunuz cevapları yazınız. 

 

2. BÖLÜM: SENCE NE ZAMAN OLABĠLĠR?  
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Örnek:

Öğrenci A: Ne zaman kardan

adam yaparız?

Öğrenci B: Kar yağınca ve

arkadaĢlarla buluĢunca.

Kar yağınca ve arkadaĢlarla

buluĢunca kardan adam

Yaparız.   

 

1.

Öğrenci A:

Ne zaman trafik sıkıĢır?

Öğrenci B:

Karlı havada herkes yola çıkınca.

Karlı havada herkes yola çıkınca trafik sıkıĢır.

2.

Öğrenci A:

Ne zaman  trafik kazası olur?

Öğrenci B:

Sürücüler  zincir takmayınca.

Sürücüler  zincir takmayınca trafik kazası olur.
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3.

Öğrenci A:

Ne zaman kayak yaparız.

Öğrenci B:

KıĢ aylarında dağa çıkınca.

KıĢ aylarında dağa çıkınca kayak yaparız.

4.

Öğrenci A:

Ne zaman portakal yemeliyiz?

Öğrenci B:

KıĢ geline.

KıĢ gelince portakal yemeliyiz.

 

 

Ġkinci bölüm (a) konuĢma etkinliğidir. Etkinlikte öğrenciler ikili gruplar 

oluĢtururlar. Birinci öğrenci görselden yola çıkarak soru sorar. Ancak soruda „‟ne 

zaman‟‟ vurgusu yapması gerektiği örnekte gösterilmiĢtir. Ġkinci öğrenci de yine 

görselden yola çıkarak cevap verir. Ġkinci öğrencinin cevap verirken erek yapıyı 

kullanması gerektiği örnekte vurgulanmıĢtır. Ardından soru ve cevap birleĢtirilerek 

tümce Ģeklinde yazılır. Burada öğrencilere yalnızca görseller verilmiĢ ve bu 

görsellerden hareket ederek konuĢma ve yazma görevlerinin gerçekleĢtirilmesi 

amaçlanmıĢtır. –IncA ulaç yapısının zaman bildirme kullanımı anlamsal bağlamda 

öğrenciye sunulmuĢtur. Görev iletiĢimsel bağlamda erek yapının anlam ve kullanım 

özelliklerini de içermektedir. Birinci öğrencinin soruda kullandığı „‟ ne zaman‟‟ 

vurgusu erek yapının „‟zaman bildirme‟‟ anlamının kavranmasına yöneliktir. KonuĢma 

etkinliğinden sonra öğrencilerin birlikte çalıĢması tümceyi birleĢtirmeleri istenmiĢtir. 

Etkinlikte erek yapının yan tümceyi bir zaman iliĢkisi ile temel tümceye bağladığının 

kavranması amaçlanmaktadır. 
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4.3.1. -IncA Ulaç Yapısına Yönelik OluĢturulan Materyallerin Değerlendirilmesi 

 -IncA ulaç yapısının biçim, anlam ve kullanım özelliklerinin öğretilmesine 

yönelik geliĢtirilen materyaller iki bölüm halinde sunulmuĢtur. Her bölüm için görev- 

odaklı ders planı hazırlanmıĢtır. Hazırlanan ders planlarında amaçlar sırasıyla: 

1.  Öğrencinin -IncA ekinin kullanım özelliklerinin farkına varabilmesi.  

2. Öğrencinin -IncA ekinin yan tümcesi kurma özelliğini kavrayabilmesi ve bu eki 

kullanarak etkili iletiĢim kurabilmesidir. 

Yukarıdaki amaçlar doğrultusunda birinci bölüm konuĢma, okuma ve yazma 

etkinliklerini içermektedir. Konu olarak “mevsimler” seçilmiĢtir. –IncA ekinin tümceye 

kattığı zaman anlamının vurgulanması açısından bu bölümde kıĢ ve yaz aylarının 

karĢılaĢtırmasını içeren metne yer verilmiĢtir. Bu bölümde öncelikle öğrencinin 

serbestçe konuĢması sağlanmıĢ ve öğrenci konuya ısındırılmıĢtır. Sonradan erek yapıyı 

içeren metinler sayesinde girdi seli sağlanmıĢtır. Ġkinci bölümde konuĢma ve yazma 

etkinliklerine yer verilmiĢtir. Görseller yardımıyla tahminlerde bulunan öğrenciler bu 

bölümde erek yapının yan tümce kurma iĢlevini, tümceye kattığı zaman ve Ģart 

anlamlarını uygulamalarla öğrenmiĢtir. 

Yukarıdaki amaçlar doğrultusunda hazırlanan görevlerin özellikleri Ģöyledir: 

  Görevler sözlü anlatım becerisinin geliĢtirilmesine yöneliktir. 

  Beyin fırtınasına gerektirdiği için biliĢsel becerilerin harekete geçirilmesi söz 

konusudur. 

 Öğrenciler tüm görevlerde dili kullanmıĢlardır buna göre hedef dilde üretime 

geçmiĢlerdir. 

 Görevler anlam odaklıdır ve etkileĢime dayalıdır. 

 Gerçek yaĢam iletiĢimini sınıf ortamına aktarmayı sağlamaktadır. 

 Türkçede dört temel kazanım alanı kabul edilen okuma, dinleme, konuĢma ve 

yazma becerilerinin geliĢtirilmesine yöneliktir. 

 Önceki öğrenmelerin artalandan çağrılarak yeniden kullanılmasına yönelik 

olduğu için biliĢsel süreçler etkindir. 
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 Öğrencilerin konu ile ilgili yeterince bilgi ve beceri sahibi olduktan sonra 

özgürce etkileĢime geçmelerini sağladığı için dil üretimine olanak tanır.   

 

4.4. – AlI Ulaç Yapısına Yönelik OluĢturulan Materyaller 

Bu bölümde –AlI ulaç yapısına odaklanmıĢ özgün materyaller hazırlanmıĢtır. 

Hazırlanan materyaller basitten karmaĢığa olacak biçimde gerçek yaĢamdaki anlam ve 

kullanımları içermektedir. Bu bölümde öncelikle girdi seli sayesinde öğrenci erek yapı 

ile karĢılaĢtırılacak ardından ulaç yapısının yan tümce kurma özelliği kavratılacaktır. Bu 

bölümde hazırlanan materyaller “zaman” teması bağlamındadır. Ders materyalleri 

okuma, dinleme, konuĢma ve yazma kazanımları göz önünde bulundurularak 

oluĢturulmuĢtur. –AlI ulaç yapısına yönelik hazırlanan materyaller 3 bölümden 

oluĢmaktadır.  OluĢturulan materyaller Ģu Ģekildedir: 

 

 

Tablo:17 

Görev Odaklı Öğretim Modeline Göre OluĢturulmuĢ Ders Planı 9 

 

Hedef/ Kazanım Öğrenci –AlI ulaç yapısının tümceye 

kattığı anlamı kavrar. 

Materyaller Konu ile ilgili hazırlanmıĢ slaytlar, özgün 

okuma metinleri ve görseller. 

Görev Öncesi 

Hazırlayıcı 

Etkinlikler/ 

Öğrenciden verilen görseller ile cümleleri 

eĢleĢtirmesi beklenir.(a) 

Görev Öğrenciden tümceleri uygun fiil 

kullanarak tamamlamaları istenir. Seçilen 

fiile –AlI ulaç yapısının doğru bir Ģekilde 

eklenmesi gerekmektedir. (b) 

 

1. BÖLÜM: ÖYLE BĠR GEÇER ZAMAN KĠ… 
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Görev Sonrası Öğrenciden konu ile ilgili kendi 

örneklerini vermesi ve arkadaĢları ile 

iletiĢim kurması beklenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

12

4

 

 

 

 

 1.Televizyon, 1923 yılında Ġngiliz John Logie Baird tarafından icat edildi. 

 2.Otomobil, 1885 yılında Alman mühendis Karl Benz tarafından icat edildi. 

 3.Cep Telefonu, 1973 yılında Amerikalı Martin Cooper tarafından icat edildi. 

 4.ÇamaĢır Makinesi, 1908‟ de Alva John Fisher tarafından icat edildi.  

Türkiye‟ de ve Dünya‟ da zaman zaman son derece önemli  geliĢmeler 

olmaktadır. Bunların bir kısmı hayatımızı kolaylaĢtıran icatlar, bir kısmı bizi üzen 

kayıplar, bir kısmı doğal afetler ve bir kısmı da spor veya sanat alanındaki 

geliĢmelerdir. 

a.  AĢağıdaki görseller ile cümleleri eĢleĢtirin. 
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Bölümde öğrencileri temaya hazırlamak ve girdi seli sağlanarak erek yapının 

kullanımına dikkat çekmek amaçlanmıĢtır. erek yapının amaçlanmıĢtır. 1. Bölümün 

baĢlığı “Öyle bir geçer zaman ki” olarak seçilmiĢtir. BaĢlık gerek konu içinde icatların 

verilmesi bakımından gerekse erek yapının geçmiĢ zaman ile iliĢkisi bakımından iki 

boyutlu düĢünülmüĢtür. Etkinlikte (a) henüz erek yapı kullanılmamıĢ konuya giriĢ 

yaparak, öğrencilerin bu konuda sıklıkla kullanacakları kelimeleri öğrenmeleri 

amaçlanmıĢtır. 

   

• Otomobil icat edileli 127 yıl oldu.

• Televizyon icat edileli 89 yıl oldu.
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• ÇamaĢır makinesi icat edileli 104 yıl oldu

• Cep telefonu icat edileli 39 yıl oldu.

 

 

 

Etkinliğin (a) devamında erek yapının eklendiği eyleme bir “zamandan beri” anlamı 

kattığının kavranması amaçlanmaktadır. Örtük yolla ulaĢılmaya çalıĢılan bu amaç için 

görseller kullanılmıĢtır. Görsellerin önce eski biçimleri ardından yeni biçimleri 

kullanılarak geçmiĢ zamandan beri var olan değiĢim gösterilmiĢtir. Tümcelerde erek 

yapı kalın, italik ve altı çizili olarak verilmiĢ böylece diğer sözcükler arasında fark edilir 

bir Ģekil almıĢtır. 

 

   

 

 

 

 

 

b. AĢağıda Türkiye ve Dünya‟ dan birtakım geliĢmeler verilmiĢtir. Görsellerden 

yararlanarak örnekteki gibi cümleleri tamamlayın.  
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Örnek:
• Sertab Erener Eurovision‟ da birinciliği

kazanalı yedi yıl oldu. 

1.BarıĢ Manço yaĢamını yitireli 13 yıl oldu. (yitir-)

2.Galatasaray UEFA kupasını kazanalı 12 yıl oldu. (kazan-)

3. Facebook kurulalı 8 yıl oldu. (kurul-)

4. 11 Eylül saldırıları gerçekleĢeli 11 yıl oldu.( gerçekleĢ-)

 

 

Etkinlikte (b) öğrencilerin erek yapıyı fiil kök ve gövdelerine ünlü uyumuna uygun 

biçimde eklemesi amaçlanmaktadır. Bu bölümde –AlI ulaç yapısının yan tümce kurma 

iĢlevine değinilmemiĢtir. Ġlk olarak öğrenci erek yapı ile tanıĢmıĢ ardından erek yapının 

cümlede kullanım özelliğini kavramıĢ sonrasında ise cümle içine ünlü uyumuna uygun 

biçimde eklemiĢtir. Erek yapının ulaç tümcemsisi kurma iĢlevi bir sonraki bölümde 

verilecektir. 
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Tablo:18 

Görev Odaklı Öğretim Modeline Göre OluĢturulmuĢ Ders Planı 10 

 

 

Hedef/ Kazanım 

 

Öğrenci erek yapıyı doğru biçimde 

kullanarak etkili iletiĢim kurar. 

 

Materyaller 

Konu ile ilgili hazırlanmıĢ slaytlar, 

dinleme metni CD‟ si 

Görev Öncesi 

Hazırlayıcı 

Etkinlikler/ 

Öğrenciden beklenen görev dinleyeceği 

röportajlardan notlar alamasıdır. (a) 

 

Görev 

Öğrenciden beklenen görev eldeki 

notlardan yararlanarak metinlerdeki 

boĢlukları doldurmasıdır.(b) 

 

Görev Sonrası 

Öğrencinin erek yapıyı kullanım 

özelliğine uygun kullanarak tümceleri 

birleĢtirmesi beklenir.(b)   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

2. BÖLÜM: O ZAMANDAN BERĠ… 

 

a. ġimdi dört farklı kiĢiyle yapılmıĢ röportaj dinleyeceksiniz 

lütfen not alın. 
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1. Röportaj:

Röportajcı: Merhaba, sizin hayatınızın dönüm noktası

nedir? Ne olduğundan beri hayatım değiĢti diyebilirsiniz?

Öncelikle kendinizi tanıtırsanız, sevinirim.

Semih Bey: Ben inĢaat mühendisi Semih S. Benim

hayatımın dönüm noktası 1999 yılında yaĢadığımız

depremdir. Depremi yaĢayalı sevdiklerimin kıymetini ve

mesleğimin önemini daha iyi anladım.

 

2. Röportaj:

Röportajcı: Merhaba, sizin hayatınızın dönüm noktası

nedir? Ne olduğundan beri hayatım değiĢti diyebilirsiniz?

Öncelikle kendinizi tanıtırsanız, sevinirim.

Deniz Hanım: Merhaba, ben Deniz T. Benim hayatımın

dönüm noktası mesleğim oldu. Öğretmen olalı çok daha

sabırlı ve hoĢgörülü bir insan oldum.

 



117 
 

3. Röportaj:

Röportajcı: Merhaba, sizin hayatınızın dönüm noktası

nedir? Ne olduğundan beri hayatım değiĢti diyebilirsiniz?

Öncelikle kendinizi tanıtırsanız, sevinirim.

Müge Hanım: Merhaba ben Müge T. benim hayatımın

dönüm noktası anne olmaktır. Oğlum Enver doğalı hayat

benim için daha anlamlı ve yaĢamaya değer bir hale geldi.

 

4. Röportaj:

Röportajcı: Merhaba, sizin hayatınızın dönüm noktası

nedir? Ne olduğundan beri hayatım değiĢti

diyebilirsiniz? Öncelikle kendinizi tanıtırsanız,

sevinirim.

Nazlı Hanım: Ben beslenme ve diyet uzmanı Nazlı A. 

Benim hayatımın dönüm noktası zayıflamak oldu. Kilo 

vereli kendime güvenim de mesleğime olan sevgim de 

arttı diyebilirim. 

 

Ġkinci bölüm dinleme metni ile baĢlamıĢtır. Bu bölümde dört farklı kiĢiyle 

yapılmıĢ röportaj dinletilmiĢtir. Ġlk röportajda Marmara depremini yaĢamıĢ bir kimsenin 

o zamandan beri hayatının değiĢtiği vurgulanmıĢtır. Ġkinci röportajda bir öğretmenin 

mesleğine sahip olduğundan beri hayatında meydana gelen olumlu değiĢiklik 

vurgulanmıĢtır. Üçüncü röportaj bir annenin, annelikle beraber nasıl değiĢtiğini 
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vurgulamıĢtır. Son röportajda ise bir diyetisyenin normal kilosuna kavuĢtuğundan beri 

hayatının olumlu yönde değiĢtiği vurgulanmıĢtır. Etkinlikte (a) amaç -AlI ulaç yapısının 

temel cümlenin eyleminin baĢladığı zamanı göstermesini kavratmaktır. Bu nedenle 

röportajların soru kökünde dönüm noktası ifadesi kullanılmıĢtır. Bu ifade ile örtük 

biçimde erek ulaç yapısının zaman kavramı ile iliĢkisi vurgulanmaktadır. Yine soru 

kökünde kullanılan “-DIğIndAn” eki de erek yapı ile aynı kullanım özelliğine sahip 

olması bakımından seçilmiĢtir.  

 

  

 

 

Örnek:

Ben …Semih S.…… benim hayatımın dönüm noktası 
yaĢadığım

deprem oldu. 

Depremi yaĢadım. Sevdiklerimin kıymetini anladım.

Depremi yaĢayalı sevdiklerimin kıymetini anladım.

1.Ben Deniz T. Benim hayatımın dönüm noktası ................. 
mesleğine baĢlamak oldu.

Öğretmenlik mesleğine baĢladım. HoĢgörülü ve sabırlı bir 
insan oldum.

…………………………………………………………………

 

 

b. AĢağıdaki tümcelerde bulunan boĢlukları doldurun ve tümceleri dinlediğiniz 

röportaja göre birleĢtirin. 
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2. Müge T. benim hayatımın dönüm noktası oğlumun 

doğumudur.

Anne oldum. Hayat benim için daha anlamlı bir hal aldı.

…………………………………………………………

3. Ben Nazlı A.  hayatımın dönüm noktası kilo vermek 

oldu.

Zayıfladım. Kendime güvenim geldi

…………………………………………………………

 

Etkinlikte (b) öğrenciden dinlediği röportaja göre boĢlukları doldurması ve 

ardından  iki tümceyi –AlI ulaç yapısını kullanarak birleĢtirmesi beklenmektedir. 

Böylece öğrenci erek yapının iki tümceyi birbirine ulama görevini yerine getirir.  

4.4.1. -AlI Ulaç Yapısına Yönelik OluĢturulan Materyallerin Değerlendirilmesi 

-AlI ulaç yapısının biçim, anlam ve kullanım özelliklerinin öğretilmesine 

yönelik geliĢtirilen materyaller iki bölüm halinde sunulmuĢtur. Her bölüm için görev- 

odaklı ders planı hazırlanmıĢtır. Hazırlanan ders planlarında amaçlar sırasıyla: 

1.  Öğrencinin -AlI ekinin kullanım özelliklerinin farkına varabilmesi.  

2. Öğrencinin –AlI ekini biçim ve anlam özelliklerine göre doğru Ģekilde kullanarak 

etkili iletiĢim kurabilmesidir. 

Yukarıdaki amaçlar doğrultusunda birinci bölüm okuma ve yazma etkinliklerini 

içermektedir.  Bu bölümde konu olarak tarihe damgasını vurmuĢ icatlar ele alınmıĢtır.-

AlI ulaç yapısının temel tümce için baĢlangıç sınırı bildirmesi özelliğinden dolayı 
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geçmiĢ vurgusu yapılmıĢtır. Ġkinci bölüm dinleme, konuĢma ve yazma etkinliklerinden 

oluĢmaktadır.     

Yukarıdaki amaçlar doğrultusunda hazırlanan görevlerin özellikleri Ģunlardır: 

 Anlam odaklıdır ve etkileĢime dayalıdır. 

 Gerçek yaĢam iletiĢimini sınıf ortamına aktarmayı sağlamaktadır. 

 Türkçede dört temel kazanım alanı kabul edilen okuma, dinleme, konuĢma ve 

yazma becerilerinin geliĢtirilmesine yöneliktir. 

 Önceki öğrenmelerin artalandan çağrılarak yeniden kullanılmasına yönelik 

olduğu için biliĢsel süreçler etkindir. 

 Öğrencilerin konu ile ilgili yeterince bilgi ve beceri sahibi olduktan sonra 

özgürce etkileĢime geçmelerini sağladığı için dil üretimine olanak tanır.   

  Gerçek yaĢamda da öğrencilerin karĢısına çıkabilecek niteliktedir. (Yemek 

tarifi almak ya da vermek, alıĢveriĢ listesi yapmak gibi)  

 

4.5. Hazırlanan Materyaller Ġle Ġlgili Öğrenci GörüĢleri 

 

Hazırlanan materyaller beĢ öğrencinin uygulamasına ve görüĢlerine 

sunulmuĢtur. Öğrencilerin orta ileri düzeyde oldukları bilinmektedir. Öğrencileri hepsi 

yetiĢkindir. Öğrencilerin yaĢ, cinsiyet, geldiği ülke, Türkçeyi ne için öğrendiği vb. 

özellik ve bilgileri ekler içindeki görüĢme formlarında verilmiĢtir. ÇalıĢmamıza 

görüĢleri ile katılan öğrenciler Ö1, Ö2, Ö3, Ö4 ve Ö5 olarak adlandırılmıĢtır.    

 

4.5.1.–ArAk Ulaç Yapısına Yönelik Hazırlanan Materyaller ile Ġlgili Öğrenci 

GörüĢleri 

 Bu bölümde –ArAk ulaç yapısına yönelik hazırlanan materyaller ile ilgili 

öğrenci görüĢlerine yer verilecektir. 

 

Ö1: “Bu bölümde de insan kişilikleri ile ilgili okuma yaptık. İlk önce bu renkler bana 

gökkuşağı çağrıştırdı. Renkler ve kişilikler ilişki içindemiş ben bilmiyordum. Okuduk ve 

ben kendimi düşündüm hangisiyim diye düşündüm. Her renkden sonra bu kişilikte 

tanıdık biri var mı diye soruyor ben hepsine birini bulamadım. Ben sarı olduğumu fark 
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ettim. Okumalarda değişik renkte yazılmış sözcükler vardı onlara dikkat ettim. Onlarla 

ilgili bir şey sormadı. 2. bölümde bazı boşluk doldurmalar vardı. Önce bir okuma içine 

kelimeleri koydum burada zorlandım. Sonra resimlere baktım cümleleri birleştirdim. 

Burası kolaydı çünkü örnek açıklayıcıydı. Örnekteki gibi yaptım. Sonra dinleme yaptık. 

Türkiye’ de ünlüler ile ilgili dinlemeydi. Ben bu ünlüleri tanıyorum. Mesela Cem 

Yılmaz’ ı çok severim. Dinledik sonra onların nasıl öğrendiğini yazdık, onların 

mesleklerini yazdık. Hatırlamak biraz zordu ama hatırladıklarımızı yazdık .3. bölümde 

herkes kendisi nasıl öğreniyor diye düşündü. Hangi zekada iyiyim diye yazdım. Ben 

sözel zekada iyi olduğumu fark ettim. Çünkü tez yazıyorum ve bence tez yazan biri sözel 

zekada daha iyidir. Sonra nasıl öğrendiğimizi yazık. –ArAk ekini kullandık bu ekin nasıl 

işe yaradığını anladık.” 

 

Ö2: “ Bana bu renkler hiçbir şey anlatmadı. Metinleri okudum koyu sözcüklerin hepsi 

aynı eki almıştı onu fark ettim. Ben bu eklerin ne işe yaradını biliyorum o yüzden bana 

kolay geldi. Renkler bana böyle çağrışım yaptı: Kırmızı: bir arkadaşım. Mavi: annem. 

Yeşil: kuzenim Sarı: Eşim. Sonraki bölüm kolaydı dinleme vardı etkinlik vardı. Eki 

kullandık ve cümleleri birleştirdik. Bu ek cümlede nasıl sorunca cevap vermek için 

kullanılmış. Yani zarf görevindedir. Dinleme görevinde de nasıl öğrendiklerini yazdık. 

Ben kendimi sosyal zekaya yatkın buldum. Arkadaşlarıma kendimi anlattım. 

Eğlenceliydi. 

 

Ö3: “ Renkle insan kişilikleri arasındaki ilişki gerçekçi değil ama eğlendim. Okurken 

koyu renkli sözcükleri not aldım. Bütün renklerle ilgili pek çok arkadaşım var isimlerini 

yazdım. Arkasından başka etkinlikler yaptık hep aynı eki kullandık. Arak ekini kullandık 

ve iki cümleyi birleştirdik. Dinleme görevi zor geldi ben sıkıldım. Zeka alanlarını zaten 

biliyorum. Kendimi içsel zekaya yatkın buldum.  

 

Ö4: “ burada okuma yaptık okuduk soruları cevapladık. Cevaplar yorum istiyordu. 

Renkler ile insan kişilikleri hoşuma gitti. Bu bölüm çok renkli ve çok güzel. Ben 

kırmızıyım çünkü kazanmayı severim.”ikinci bölüm çok uzundu hep etkinlik yaptık. 

Dinleme yaptık. Dinlerken not aldık ve notlardan soruları cevapladık. Sonraki bölüm 3. 
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Bölümdü burada kendimizi anlattık. Ben kendimi anlattım arkadaşımı dinledim eğlendik 

bu bölümde.  

 

Ö5:  “ Görev okumaktı. Okuduk tanıdık insanları yazdık. Koyu kelimeler ile ilgili bir 

şey var sandım ama yoktu. Sonraki bölümde vardı. Artık uygun kelimelere ek ekledik ve 

bunları okumanın içine yerleştirdik. Kolaydı. Sonra resimler vardı bakarak cümleleri 

birleştirdik. Hep aynı eki kullandık. Zaten bu eki öğreniyoruz. Dinleme yaptık. Dinledik 

ve not aldık. Sonra notlarımıza bakarak soruları cevapladık. Zeka türleri vardı. 

Ünlülerin hangisi olduğunu bulduk. Zevkliydi ama çok zaman alıcıydı. Sonraki bölümde 

3. Bölümdü. Burada da etkinlikler yaptık artık özgürce cümle kurmak için konuşma 

yaptık. Birbirimize sorduk sen hangi zekasın diye. Cevapladık. Ben sözel zekayım çünkü 

sürekli konuşurum. 

 

4.5.2. –Ip Ulaç Yapısına Yönelik Hazırlanan Materyaller ile Ġlgili Öğrenci 

GörüĢleri 

 Bu bölümde –Ip ulaç yapısına yönelik hazırlanan materyaller ile ilgili öğrenci 

görüĢlerine yer verilecektir.  

 

Ö1:  

“ 1. Bölüm alışverişler ile ilgiliydi. Çok alışveriş yapan insanların anlattığı bir parça 

okuduk. Çok ilgimi çekmedi. Ben böyle biri olmadığım için. Cümlelerin içine İp ekini 

eklediğimiz kelimeleri yerleştirdik. Hemen anladım bu ekin ne işe yaradığını. Sonra 

cümleleri ekledik. 2. Bölüm yemek tarifleriydi. Bence bu bölümler kızlara yönelik olmuş. 

Yemek tarifini dinleyip birbirimize anlattık. Dinlerken not aldık. Sonra not defterine 

havuçlu kek tarifi yazdık. 3. Bölümde kendimiz resimlere bakıp günümüzü yazdık. Ben 

yazmadım konuştum. –İp ekini kullanmamız istendi. 

 

 

Ö2: Burası daha kısa olduğu için daha güzeldi. Yine bir ek vardı. Görevimiz eki 

kullanmak ve cümlelerin içine koymaktı. Cümleleri birbirine eklemekti. Yemek tarifleri 

2. Bölümdeydi okudum anlattım. Eğlenceliydi. Cümleleri artık kendim yazdım. –Ip eki 

ne anlama geliyor biliyordum ben. Aslında kullanıyordum ama bu kadar bilmiyordum. 
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3. Bölümde artık kendimin gününü anlattım. Sabah kalkıp duş alırım. Böyle şeyler 

yazdık. 

 

Ö3: ” Bu ek bana kolay geldi. Bu görevler güzel, kısa. Alışverişi seviyorum o sebeple 

beğendim. Ama alışverişkolik değil. Alışverişe çıkarken ne yaparız yazdım. Cümleleri 

birleştirme kolaydı örnek vardı. Örnekten sonra hep aynısını yaptık. Anladık bu ek 

cümleleri birleştiriyor. Sonra yemek tarifi dinledik. Dinlemeleri sevmiyorum, hemen 

unutuyorum. Arkadaşıma anlattım yemek nasıl yapılır. Eğlendik. Günümüz nasıl 

geçiyor da yazdık. Öğrendik güzeldi. 

 

Ö4: “ Burada ekle ilgili okuma yaptık, dinleme yaptık, yazma yaptık ve konuşma yaptık. 

Önce konu alışveriş, sonra yemekler sonra da bir gün nasıl geçer. En çok konuşmayı 

sevdim. Anlatırken –İp eki kullandım. Cümleler kurdum. Bu ek cümleler nasıl yapılır 

onu anlatıyor. Cümleleri bağlıyormuş. Önce ayrı ayrı verilen cümleler sonra arada ip 

koydum birleştirdim.” 

 

Ö5: “ Burada amaç –İp ekiydi. Ama bu belli değildi. Önce alışveriş le ilgili okuma 

yaptık. Etkinlikler yaptık. Hepsi kolaydı. Sadece bazı kelime anlamlarını bilemedim. 

Onlara sözlükten baktım ve yaptım. Sonra yemek tarifi verdik ilgimi çekmedi. Ama 

öğrendim. En sonda yazdık bir gün nasıl geçip gider diye. Bu ek daha iyidi daha kolay 

öğrendim.” 

 

4.5.3. –IncA Ulaç Yapısına Yönelik Hazırlanan Materyaller ile Ġlgili Öğrenci 

GörüĢleri 

 Bu bölümde –IncA ulaç yapısına yönelik hazırlanan materyaller ile ilgili öğrenci 

görüĢlerine yer verilecektir. 

Ö1: “ Burada artık başka ek ile ilgili alıştırma vardı. Önce mevsimleri okuduk 

cümlelerde ne zaman ne olur yazdık –Inca ekini kullandık. Cümleleri birleştirdik. Sonra 

karşılıklı sorular sorduk. Hep resimlere bakarak yaptık. Ne zaman olur? Yaz 

gelince…gibi cümleler kurduk. Yan cümle kurmayı öğrendik.  

 

Ö2: 
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“ Burada zamanlar ve mevsimle ile ilgili çalıştık. Önce kış olunca neler oluyor, yaz 

olunca neler oluyor bunları yazdık. Buralar kolaydı hemen yapabildik. Sonra iki kişi 

yaptık ve resimlere baktık. Biri sordu diğeri cevap verdi. Cümle kurarken hep –ınca eki 

kullandık. “ 

 

Ö3:  

“En kısa ve kolay gelen ek bu oldu. Ben kısa etkinlik seviyorum. Daha çok cümle 

birleştirme ve Ne zaman? Sorusuna cevap verme vardı. Zaman önemliydi anladım 

ki…Zaten –Inca eki zamanla ilgili ektir. Burada da bu eki kullandık. Bu ek ulaç ekidir. 

Resimlerle birlikte olunca daha kolay oluyor ben beğendim.” 

 

Ö4: “Burada çok fazla etkinlik yoktu. Mesela dinleme yoktu. Öğrendiklerimi daha iyi 

anladım. Özellikle arkadaşımla birbirimize soru sorduk. Orada daha iyi anladım. –Inca 

ekini kullandık ve cümleler kurduk. Görseller güzeldi onlara bakıp yaptık.” 

 

Ö5: “Yine bir ekle çalışma yaptık. Bence bu en güzel çalışmaydı çünkü çok uzun 

değildi. İkili sorular sorduk. Cevap verdik ama hep örnekteki gibi yapmak için çalıştık 

örnekte –ınca eki vardı. Bizde bunu kullandık. Etkinlikleri beğendim ve öğrencim.”    

 

4.5.4. –AlI Ulaç Yapısına Yönelik Hazırlanan Materyaller ile Ġlgili Öğrenci 

GörüĢleri 

  

Bu bölümde –AlI ulaç yapısına yönelik hazırlanan materyaller ile ilgili öğrenci 

görüĢlerine yer verilecektir. 

Ö1: ” Bu bölüm en güzel bölümdü çünkü eğlendim. Röportaj yaptık. Cümlelerde zaman 

üzerine eğilmiş. Görseller güzeldi. Güncel konuları okumak daha çok hoşuma gitti. 

Cümleleri birleştirdim. Dinleme ve boşlukları doldurma yaptım. Hepsini doğru 

yapamadım çünkü bazı kelimeleri anlamadım. Ama genelde kolaydı. “ 

Ö2: “Burada da okuma, dinleme, konuşma yaptık. Boşlukları doldurduk. Cümleler 

kurduk. Değişik görevler vardı. Resimlerle ilgili eşleştirmeler yaptık. Hep şu eki 

kullanmak görevimizde:- Alı. Bu ekte zaman ile ilgili bir ekmiş cümle kurarken bunu 
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hep anlayabiliyorsun. Röportajları dinledim ve beğendim. Biz de röportaj yaptık ve 

konuştuk. Güzeldi.” 

 

Ö3: “ burayı da beğendim. Çünkü daha kısa ve çabuk geçti. Ulaç vardı. Bu ekle cümle 

kurduk. Cümlelerin içine eki getirdik. Bu ek –Alı ekiydi. Resimlere baktık ve yaptık 

dinlemede boşluk doldurma bana zor geldi. Not almada geç kaldım. Cümle kurup 

konuşmada iyi oldu. Ulaç daha iyi öğrendim. 

 

Ö4: “ 1. Bölümde ünlü olaylar vardı ama bazılarını be bilmiyordum. İcatları beğendim. 

Bu ek bir şeyin ne zaman başladığını gösterdi. Ben bunu anladım. Cümlenin içine 

yerleştirmek etkinlik hep en kolay etkinlik oldu. Çünkü kelimelere yalnız o eki getirip 

yazıyoruz. Bu bölüm sondu ve hepsini iyi anladım düşünüyorum. Yalnızca yorum 

yazarken sıkıldım. Teşekkür ederim.   

 

Ö5: “ Bu sondu. Bu ekte yine zaman vardı. Yani zaman anlattı. Bir şey ne zaman 

başlamış onu anladım. Resimler ve cümleler bir arada çok iyi oldu. Kitaplarda bu 

kadar renkli etkinlik yok. Bana yarar verdi. Teşekkür ederim. 
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BÖLÜM V: 

SONUÇ, TARTIġMA VE ÖNERĠLER 

 

Son yıllarda dünya genelinde yabancı dil eğitimi alanında Ġngilizce dıĢında 

baĢka dillerin de öğretilmesi gündeme gelmiĢtir. ĠĢte bu dillerden biri de Türkçedir. 

GeliĢen teknoloji ile birlikte toplumlar birbirine yakınlaĢmıĢ, farklılıklar kültürel 

zenginlik sayılır olmuĢtur. Farklı diller bilmenin insana farklı kapılar açtığı görülmüĢ ve 

çok dillilik ile çok kültürlüğün özendirmesine dayalı anlayıĢlar doğmuĢtur. Bu 

doğrultuda yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, Türkiye‟de ve pek çok yabancı ülkede 

büyük önem kazanmıĢtır. ÇalıĢmamızda Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlere ulaç 

tümcemsilerinin öğretimi sırasında kullanılacak malzemenin hazırlanması 

amaçlanmıĢtır. 

 

ÇalıĢmamızın birinci bölümünde problem durumu farklı baĢlıklar altında ortaya 

konulmuĢtur. Aynı zamanda çalıĢmamızın kuramsal çerçevesini de oluĢturan bu 

kısımda öncelikle yabancı dil olarak Türkçe öğretimine değinilmiĢtir. Türkçenin 

yabancı dil öğretimindeki yerinin gösterilmesi üzerinde durulmuĢ, tarihte yabancı dilin 

öğrenme gereksiniminin nasıl ortaya çıktığına ve bu gereksinimin zamanla nasıl 

değiĢtiğine değinilmiĢtir. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde bilinmesi gereken 

temel ve genel ilkeler açıklanmıĢ ardından Avrupa Birliğinin dil öğretimi üzerine 

çalıĢmaları ve bu bağlamda dil portfolyosu açıklanmıĢtır. Günümüzde dil öğreniminde 

geçerli olan dil seviyeleri ve göstergelerinin açıklanması geliĢtirilen materyallerin 

seviyesini belirleme hususunda da önemlidir. ÇalıĢmamızda hazırlanan materyaller orta 

ileri düzeye (B2) yöneliktir.  

 

Yabancı dil olarak Türkçenin hangi yöntemle öğretileceği sorusu ve problem 

durumunun incelenmesine yönelik, ikinci dil öğretimine iliĢkin yöntemlerden dilbilgisi-

çeviri yöntemi, düz varım yöntemi, iĢitsel-dilsel yöntem, biliĢsel öğrenme yöntemi, 

seçmeci yönteme kısaca değinilmiĢtir. Ülkemizde sınırlı olanaklar ve yöntemlerle 

gerçekleĢtirilen yabancı dil olarak Türkçe öğretiminin daha sistemli ve etkili olabilmesi 

için yabancı dil öğretimindeki güncel yaklaĢımların ve yöntemlerin bilinmesi ve iĢlevsel 
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biçimde kullanılması gerekmektedir. Bu bağlamda yabancı dil öğretiminde en yenilikçi 

yaklaĢımlardan olan ĠletiĢimsel yaklaĢım açıklanmıĢ. Görev odaklı dil öğretiminin de bu 

yaklaĢım içinde doğduğu ortaya konulmuĢtur. Buna ek olarak yine görev odaklı dil 

öğretiminin bir yöntem olarak ortaya çıkmasını etkileyen görüĢlere değinilmiĢtir. Bu 

doğrultuda son yıllarda öne çıkmıĢ iletiĢimsel yöntem ve göreve-dayalı öğrenme 

yöntemi açıklanmıĢtır. Görev-odaklı dil öğretiminin temel özellikleri sıralanmıĢ ve 

görev odaklı dil öğretiminin öğrenme sürecinde etkileĢime dayalı çalıĢmalarla 

öğrenenlerin dilsel öğelerin anlamlarına ve kullanımına odaklanmalarına dayalı bir 

yönelim olduğu vurgulanmıĢtır. Göreve–dayalı yöntemde görevin tanımı ve türleri 

belirtilerek odaklanmıĢ ve odaklanmamıĢ görev türleri incelenmiĢtir. ÇalıĢmamızda Rod 

Ellis‟ in ortaya koyduğu odaklanmıĢ görevler ve Willis tarafından ortaya konulan görev-

odaklı  model, uygulamaya dönük materyal oluĢturmada yararlanılan çalıĢmalardır.  

Dil öğretiminde materyallerin yeri ve önemi açıklanmıĢ, materyal geliĢtirirken 

üzerinde durulması ve dikkat edilmesi gerekenlere değinilmiĢtir. Materyal geliĢtirme 

konusundaki eksiklikler saptanmıĢ ve materyallerin daha çok duyu organına hitap 

etmesi gerektiği açıklanmıĢtır. Öğretim esnasında kullanılan materyallerin, öğrencilerin 

akademik benlik tasarımlarını olumlu yönde etkileyebileceği bir nitelik taĢıdığı taktirde, 

öğrenmenin de olumlu yönde etkileneceği vurgulanmıĢtır. Ardından, yine problem 

durumunun içinde kabul edilen ulaçların Türkiye Türkçesindeki yerlerine çeĢitli 

gramercilerin görüĢleri doğrultusunda değinilmiĢtir. Ulaçların Türkçede hangi iĢlevleri 

olduğu genel bir çerçeve ile açıklanarak ulaç eklerinin tümcemsi kurma özellikleri 

üzerinde durulmuĢtur. Ulaç kavramının farklı tanımlarına ve sınıflandırmalarına yer 

verilmiĢtir. Bu sınıflamalar içinde gramercilerin ortak kabul ettikleri ulaç yapıları tablo 

8‟ de gösterilmiĢtir. ÇalıĢmamızda –ArAk, -Ip, -IncA ve –AlI ulaç yapılarının biçimsel 

ve kullanımsal özellikleri açıklanmıĢtır. Buna göre her ulaç yapısının tümce içerisinde 

hangi anlam özelliklerine sahip olduğu üzerinde durulmuĢtur. 

ÇalıĢmamızın birinci bölümü AraĢtırmanın Amacı ve Önemi, Ana Sorun Tümcesi, 

Alt Problemler, Sayıltılar, Sınırlılıklar açıklanarak tamamlanmıĢtır. 
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 ÇalıĢmamızın ikinci bölümünde yabancı dil olarak Türkçe öğretimi ve Türkiye 

Türkçesinde ulaçlar ile ilgili yayınlar içinden çalıĢmamızla birebir ilintili olanlara 

değinilmiĢtir.  

ÇalıĢmamızın üçüncü bölümünde çalıĢmanın yöntemi açıklanmıĢtır.  

ÇalıĢmamızda betimsel yöntem kullanılmıĢtır. Betimsel çalıĢmada doküman inceleme 

yöntemi diğer adıyla belgesel tarama yöntemine baĢvurulmaktadır. Buna göre 

çalıĢmamızda yabancı dil öğretim yöntemleri, Türkçe‟ nin yabancılara öğretimine 

yönelik çalıĢmalar ve ulaçlar ile ilgili birtakım çalıĢmalar incelenerek Türkçe öğrenen 

yabancılara ulaç yaspısının öğretimine yönelik materyal geliĢtirilmiĢtir. 

ÇalıĢmamızın dördüncü bölümünde –ArAk, -Ip, -IncA ve –AlI ulaç yapıları 

odaklanarak hazırlanan göreve-dayalı ders malzemelerinin tasarımı ve sunumu 

yapılmıĢtır. ÇalıĢmamızda -ArAk, -Ip, -IncA ve –AlI ulaç yapılarının biçim özellikleri 

ve gerçek yaĢamdaki anlam ve iĢlev boyutları ele alınarak materyaller geliĢtirilmiĢtir. 

ÇalıĢmada hazırlanan materyaller Türkçedeki –ArAk, -Ip, -IncA ve –AlI ulaç 

yapılarının öğretimine yönelik tasarlanan ders materyalleri, gerçek dil kullanımlarını 

içermektedir ve tamamı özgündür. Göreve dayalı olarak hazırlanan ders malzemeleri 

öğrenciyi iletiĢime ve üretime yönlendirecek niteliktedir. Materyaller görsel olarak ilgi 

çekici ve öğrencileri güdüleyici niteliktedir.  

ÇalıĢmamızda geliĢtirilen materyaller Türkçenin dört temel kazanım alanı olan 

okuma, dinleme, yazma ve konuĢma alanlarının geliĢtirilmesine yöneliktir. Ulaç yapıları 

ile ilgili hazırlanan etkinlikler basitten karmaĢığa, somuttan soyuta doğrudur.  

ÇalıĢmamızda ele alınan -ArAk, -Ip, -IncA v e -AlI ulaç yapılarının öğretimine 

yönelik geliĢtirilen materyaller, öğrenme sürecinin orta düzeyinde öğretilmesi 

gerekliliği göz önüne alınarak hazırlanmıĢtır. Hazırlanan etkinlikler ve uygulamalar orta 

düzeyin ileri aĢamalarında öğretileceği düĢünülerek tasarlanmıĢtır. Hedef kitleyi 

oluĢturan öğrencilerin Türkçenin zaman, görünüĢ ve kip özelliklerini, durum eklerini, 

iyelik yapılarını, ad yantümcelerini, bağlaç kullanımını ve gerekli sözcük kullanımını 

bildikleri varsayılmıĢtır.  
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ÇalıĢmada hazırlanan ders malzemeleri beĢ farklı öğrencinin görüĢlerine 

sunularak bu öğrencilerin görüĢleri alınmıĢtır. Ancak hazırlanan görevlerin nicel bir 

çalıĢma ile değerlendirilmesi ilerideki çalıĢmalara bırakılmıĢtır. 

 

Sonuç olarak, bu çalıĢmada –ArAk, -Ip, -IncA ve –AlI ulaç yapılarının Türkçeyi 

yabancı dil olarak öğrenen öğrencilere öğretilmesine yönelik materyal geliĢtirilmiĢtir. 

Bu çalıĢma, ulaç konusunun, görev-odaklı dil öğretimi esas alınarak, iletiĢimin 

sağlanmasına yönelik anlam odaklı etkinlikler yoluyla öğretilebileceğini fark ettirmiĢtir.  
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EKLER: 

Ö1” 

Yaş 
 

27 

Cinsiyet 
 

Kadın 

Ülke 
 

Bulgaristan 

Türkiye’ de Bulunma Süresi 
 

3 Yıl 

Türkiye’ ye Geliş Amacı 
 

Lisans Eğitimi Almak 

Türkçeyi Hangi Yolla Öğreniyor 
 

Türkçe Kursu 

 

“Ö2” 

Yaş 
 

26 

Cinsiyet 
 

Erkek 

Ülke 
 

Fransa 

Türkiye’ de Bulunma Süresi 
 

13 Ay 

Türkiye’ ye Geliş Amacı 
 

Erasmus 

Türkçeyi Hangi Yolla Öğreniyor 
 

Türkçe Kursu 

 

“Ö3” 

Yaş 
 

30 

Cinsiyet 
 

Kadın 

Ülke 
 

İran 

Türkiye’ de Bulunma Süresi 
 

15 Ay 

Türkiye’ ye Geliş Amacı 
 

İş 

Türkçeyi Hangi Yolla Öğreniyor 
 

Türkçe Kursu 
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“Ö4” 

Yaş 
 

32 

Cinsiyet 
 

Erkek 

Ülke 
 

İran 

Türkiye’ de Bulunma Süresi 
 

15 Ay 

Türkiye’ ye Geliş Amacı 
 

İş 

Türkçeyi Hangi Yolla Öğreniyor 
 

Türkçe Kursu 

 

“Ö5” 

Yaş 
 

48 

Cinsiyet 
 

Erkek 

Ülke 
 

İran 

Türkiye’ de Bulunma Süresi 
 

15 Ay 

Türkiye’ ye Geliş Amacı 
 

İş 

Türkçeyi Hangi Yolla Öğreniyor 
 

Türkçe Kursu 
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