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TEPEGÖZLE D‹LB‹LG‹S‹ Ö⁄RET‹M‹

Selçuk ÇIKLA*

Özet

E¤itim-ö¤retim faaliyetlerinin dört vazgeçilmez ögesi vard›r: Ö¤renci,
ö¤retmen, okul ve materyal. Okulda ö¤retmenlerin, ö¤rencilere sadece s›n›f or-
tam›nda ve sadece ders kitab›-tahta eflli¤inde ders anlatmalar› e¤itim-ö¤retim
faaliyetlerinden beklenen verimi azaltmaktad›r. O sebeple verimi art›rmak için
ö¤retmenlerin farkl› ortamlar› ve araç-gereçleri kullanmalar› zorunludur.

E¤itim-ö¤retimi kal›c› ve verimli k›lan araç-gereçlerden birisi de tepe-
gözdür. Tepegözü Türkçe ö¤retmenleri dilbilgisi derslerinde rahatl›kla kullana-
bilirler. Nitekim bu yaz›da e¤itim-ö¤retim ortamlar›nda çeflitli ders araç-gereç-
lerinin kullan›lmas›n›n önemi, “görme” duyusuna hitap eden etkinliklerin öne-
mi, dilbilgisi ö¤retiminde tepegöz kullan›m›n›n faydalar› ve Türkçe ö¤retmen-
lerinin bu gereci nas›l kullanabilecekleri ile saydam› nas›l haz›rlayabilecekleri
üzerinde durulmufltur.

Anahtar Sözcükler: Dilbilgisi ö¤retimi, e¤itim araç-gereçleri, tepegöz,
saydam

E¤itim-Ö¤retimde Çeflitli Ders Araç-Gereçlerinin Kullan›lmas› ve Önemi

Araçlar, ö¤rencilerin daha etkin bir ö¤renme yapabilmesi için özel olarak ha-
z›rlanm›fl ö¤renme-ö¤retme yard›mc›lar›;1 gereçler ise daha çok bas›l› ve yaz›l› ö¤ren-
me materyalleridir.2 Bu ba¤lamda bilgisayar, tepegöz, projektör, teyp, radyo, televiz-
yon, kamera, kara tahta, tebeflir, silgi birer araç; harita, grafik, flema, resim ve foto¤-
raflar, film CD’leri, fliir kaset veya CD’leri, romanlardan sinemaya uyarlanm›fl filmler,
e¤itici yönü olan kasetler, dergiler, kitaplar, duvar panolar›, slayt gösterileri, posterler
de birer gereçtirler.

Ders kitab› d›fl›nda farkl› ö¤retim araç-gereçlerinin kullan›lmas›n›n belli bafll›
faydalar› flunlar olacakt›r: 

a) Dersler monotonluktan kurtulur.
b) Ö¤retmen kendini gelifltirme imkanlar›n› zorlam›fl olur.

c) Ö¤renci dersi daha dikkatli bir flekilde dinler.
d) Ö¤renme büyük oranda kal›c› ve verimli olur.
e) Ö¤rencinin derse ilgisi artar.

Murat Özbay’›n 108 Türkçe ö¤retmeniyle görüflerek yapt›¤› “Ö¤retmen Gö-
rüfllerine Göre Ankara Merkez ‹lkö¤retim Okullar›nda Türkçe Ö¤retimi” bafll›kl› ça-

* Yrd. Doç: Dr.; Erzincan Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakultesi, Türk Dili ve Edebiyat› Bölümü.
1 C. Alkan, E¤itim Teknolojisi, 1984, s. 6’dan aktaran DEM‹REL, Özcan, Ö¤retme Sanat› , Pegem

A Yay›nc›l›k, 7. bs., Ankara 2004, s. 56.
2 DEM‹REL, Özcan, age, s. 56.
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l›flmas›nda, afla¤›daki tabloda görüldü¤ü üzere Türkçe ö¤retmenlerinin çok büyük
bir k›sm›n›n ders kitab› d›fl›nda di¤er yaz›l› veya görsel kaynak ve araç-gereçleri kul-
lanmad›klar› anlafl›lmaktad›r.3

Türkçe e¤itim ve ö¤retimini yaln›zca s›n›f ortam›nda ve Türkçe ders kitab›, söz-
lük gibi birkaç araç-gerece dayal› olarak yürütmek hem ö¤retmen hem de ö¤re n c i l e r
aç›s›ndan verimli sonuçlar do¤urmayabilir. Ö¤retmen bu konuda kendisini sar›p sar-
malayan korkulardan, endiflelerden, çekincelerden s›yr›larak mümkün olan her türlü
a r a ç - g e reci s›n›f ortam›nda veya bilgisayar s›n›f›nda, laboratuarda, okul bahçesinde,
kütüphanede, medya odas›nda, dil ö¤retimi dersli¤inde kullanman›n yollar›n› arama-
l › d › r. Böylece Türkçe ö¤retmeni ö¤rencilerin farkl› yeteneklerinin ortaya ç›kmas› konu-
sunda daha çok uyar›c› olabilir, dersi daha çok sevdire b i l i r, ö¤rencilerin derse olan il-
gilerini üst seviyelere ç›karabilir, okul ortam›n›n s›k›c› yönlerini törpüleyebilir, ö¤re n-
ciyi canl› tutabilir, onlar›n anlama ve anlatma becerilerini daha çok gelifltire b i l i r.

Son y›llarda Millî E¤itim Bakanl›¤›’na ba¤l› e¤itim kurumlar› içinde yer alan
MLO’lar› (Müfredat Laboratuar Okulu) yayg›nlaflt›rma karar› al›nm›flt›r. “Yayg›nlafl-
t›rma karar›n›n al›nmas›nda amaç; e¤itimin kalitesini ve ö¤renci baflar›s›n› art›rmak,
yönetim ve e¤itim personelinin yeterliliklerini art›rmak, mesleki becerilerini gelifltir-
mek, kaynak kullan›m›n›n daha etkili ve verimli olmas›n› sa¤lamak, teknolojinin e¤i-
timde etkin kullan›m›n› sa¤lamakt›r.”4 Bu çerçevede okullar›m›zda oluflturulacak fizi-
kî mekanlardan mesela sadece dersliklerde bulundurulacak donan›m ve ekipmanlar
flöyle s›ralanm›flt›r: 

“1- Her derslikte bulunacak donan›mlar: Tek kiflilik ö¤renci masa, sandalye ve
dolaplar›, ö¤retmen masa ve sandalyesi, siyah veya beyaz yaz› tahtas›, tekerlekli te-
pegöz sehpas›, bülten panosu, harita ask›l›¤›, pencere perdesi, çok amaçl› kullan›ma
uygun dolap, palto ask›s›, sabit veya portatif projeksiyon perdesi, duvar saati, gerek-
li görülen durumlarda klima (s›cak bölgeler için) ve termometre.

KAYNAKLAR SAYI YÜZDE (%)
Ders Kitab› 102 94,44

Dergiler 3 2,77
Gazeteler 1 0,92

Radyo 0 0
Teyp ve Video 1 0,92

Bilgisayar, Tepegöz vs. 1 0,92
Bilgisayar 0 0
TOPLAM 108 100

3 ÖZBAY, Murat, “Türkçe Ö¤retiminde Hedef-Araç ‹liflkisinin Ders Kitab› Örne¤inde De¤er-
lendirilmesi”, Türklük Bilimi Araflt›rmalar› (Türkçenin Ö¤retimi Özel Say›s›) , S. 13, Ba-
har-Ni¤de 2003, s. 63.

4 “Müfredat Laboratuar Okulu Uygulamalar› Yayg›nlaflt›rma Çal›flmalar›”, Samsun Millî
E¤itim Müdürlü¤ü -Program Gelifltirme fiubesi- Müfredat Laboratuar Okulu ve Uygula -
malar› Bülteni , S. 3, Ocak 2004, s. 1. 
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Her derslikte bulunacak ekipmanlar: Televizyon, video player, CD’li kasetça-
lar, tepegöz ve ka¤›tl› tahta.”5

Yukar›da say›lan donan›m ve ekipmanlar›n dersliklerde bulundurulmas› yi-
ne yukar›da ifade edilen amaçlar›n gerçekleflmesinde son derece olumlu katk›lar
s a ¤ l a y a c a k t › r. Bu olumlu katk›lar özellikle tepegözü s›n›fa tafl›maktan üflenen, ö¤re n-
c i l e re bir belgesel, film veya e¤itici bir CD izletmek için onlar› bilgisayar s›n›f›na gö-
türmek zahmetine girmek istemeyen ve böylece tekdüze kalan, kendini gelifltire m e-
yen, ö¤rencilerinin ufuklar›n› açma gayreti tafl›mayan ö¤retmenler için anlaml› ola-
c a k t › r.    

Okullar›m›zda, ö¤retmenlerimizin bu türlü e¤itim araç-gereçlerine ulaflabile-
cekleri, ö¤rencilerin de ö¤renme süreçlerinde onlara kazand›r›lmas› amaçlanan dav-
ran›fllar› benimseyebilmelerini sa¤layacak “Dil Ö¤retimi Dersli¤i” ad› alt›nda derslik-
ler kurulmas› yerinde olacakt›r. “Dil dersli¤inde kamera, televizyon, bilgisayar, yaz›-
c›, tepegöz, fotokopi ya da bask› makinesi, slayt makinesi, video, kasetçalar, klasik
müzik, fliir, öykü vb. kasetleri, duvar panolar›, yazar ve çizerlerin foto¤raflar›, usta
ressamlar taraf›ndan yap›lm›fl (röprodüksiyon ya da bulunabilirse özgün) resimler,
slaytlar, mikrofilm sistemi, de¤iflik yaflam durumlar›n› ve sanatç›lar› konu alan k›sa
filmler bulunabilir. Dil dersli¤inde, oyunlaflt›rma, yaz›l› çal›flmalar› sunma, oluflan bir
durum karfl›s›nda duygu ve düflünceleri aç›klama, k›sa oyunlar› sahneye koyma gibi
etkinliklerin gerçekleflmesine olanak sa¤layacak küçük bir sahne yer almal›d›r. Ders-
likte, içinde yafl gruplar›n›n düzeyine uygun, nitelikli çocuk yay›nlar›n›n bulundu¤u
bir kitapl›k bulunmal›d›r.”6

E¤itim-Ö¤retimde “Görme” Duyusuna Yönelik Etkinliklerin Önemi ve 
Tepegöz Kullan›m›

Türkçe ö¤retimi daha çok yaz›l› metinlere dayal› olarak yürütülmektedir. Çün-
kü söz konusu olan ana dili e¤itim-ö¤retimidir. Bu bak›mdan dilin inceliklerinin ö¤-
renilmesi ve uygulanmas› da ya konuflma yoluyla ya da yaz›l› olarak yap›lmak veya
yaz›l› olan metinler üzerine e¤ilmek suretiyle yürütülmek zorundad›r. Ancak flu da
unutulmamal›d›r ki “… görsellefltirme haf›zan›n iflini kolaylaflt›r›r. Alg›laman›n daha
kal›c›, daha etkili ve daha kolay olmas› için mümkün olan her bilginin görsellefltiril-
mesinin veya görsel unsurlarla desteklenmesinin yarar› inkar edilemez”7 bir gerçek-
tir.

“Yap›lan bilimsel araflt›rmalara göre ö¤rendiklerimizin; 

% 1’ini tatma duyusu yoluyla, 

% 1,5’unu dokunma duyusu yoluyla, 

% 3,5’unu koklama duyusu yoluyla, 

% 11’ini iflitme duyusu yoluyla, 

5 Agm, s. 1.
6 SEVER, Sedat, “Türkçe Ö¤retiminde Yeni Yap›lanma Çal›flmalar›”, Türklük Bilimi Araflt›r -

malar› (Türkçenin Ö¤retimi Özel Say›s›) , S. 13, Bahar-Ni¤de 2003, s. 37.
7 Ç‹FTÇ‹, Musa, “Dil ve Edebiyat Ö¤retiminde Zaman Haritas›”, Türklük Bilimi Araflt›rma -

lar› (Türkçenin Ö¤retimi Özel Say›s›) , S. 13, Bahar-Ni¤de 2003, s. 74.
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% 83’ünü de görme duyusu yoluyla ö¤renmekteyiz. Bu sonuçlara göre, göze
ve kula¤a hitap eden okuman›n ö¤renmede % 83 + % 11 = % 94 gibi önemli bir rol oy-
nad›¤› ortaya ç›kmaktad›r.”8

ABD’de Texas Üniversitesi’nde Philips taraf›ndan yap›lan bir baflka araflt›rma
sonuçlar›na göre insanlar; 

okuduklar›n›n % 10’unu, 
duyduklar›n›n % 20’sini,
gördüklerinin % 30’unu,

hem görüp hem duyduklar›n›n % 50’sini,
görüp, iflittikleri ve söylediklerinin % 80’ini,
görüp, iflitip, dokunup söylediklerinin ise % 90’›n› hat›rlamaktad›rlar.9

Görme ve görsellefltirmenin bu kadar önemli olmas› her bilgi veya uygulama-
n›n -mümkün oldukça- görsellefltirilerek sunulmaya çal›fl›lmas›n›n gereklili¤ini vur-
gulamaktad›r. Yaln›z derslerde ifllenecek ço¤u bilgi veya uygulaman›n görsellefltirile-
rek sunulabilmesi Türkçe ö¤retmeninin gayretine ba¤l›d›r. Söz gelifli ayn› okulda bir
Türkçe ö¤retmeni bütün y›l boyunca bir kez bile tepegöz kullanmadan dilbilgisi der-
si iflleyebilece¤i gibi, bir baflka ö¤retmen ise derslerinin ço¤unu tepegöz yard›m›yla
iflliyor olabilir. Bu da bize ikinci ö¤retmenin görselli¤e verdi¤i de¤eri ve kendisini ge-
lifltirmek konusundaki gayretini göstermektedir. Zira bir dilbilgisi dersinin tepegöz
eflli¤inde ifllenebilmesi için ö¤retmenin biraz zahmete girmesi gerekmektedir. Bunun
için Türkçe ö¤retmeni s›ras›yla:

1. Anlataca¤› dersi bilgisayarda bir veya iki sayfaya s›¤acak flekilde bol örnek-
lerle süsleyerek yazd›ktan sonra haz›rlad›¤› bilgisayar sayfas›n› ya bir yaz›c›dan ase-
tat ka¤›d›na (saydama) ç›kt› almal› ya da ç›kt› ald›¤› bu sayfay› saydama fotokopi çek-
tirmelidir.

2. Anlat›lacak dersin ve örneklerin saydama elle yaz›lmas› da mümkündür.

3. ‹flin son aflamas› en kolay olan taraf›d›r. Ö¤retmen tepegözü ya s›n›fa tafl›-
mal› ya da tepegözün bulundu¤u laboratuar, bilgisayar s›n›f› veya kütüphane -her
neresi uygunsa- ö¤rencileri oraya götürmelidir.

Dilbilgisi derslerini “E¤itimde ça¤dafl bir düzeye gelmifl ülkelerin e¤itim or-
tamlar›n›n tamam›nda yayg›n bir flekilde kullan›lmakta”10 olan tepegözle ifllemenin
birçok faydas› vard›r: 

1. Ö¤retmen en baflta anlataca¤› konuyu bilgisayarda düzenlerken konuya ha-
z›rlanm›fl olur.

2. Ö¤retmen konuya haz›rland›¤› için ders anlat›m›nda konuya hakim olur.

8 AYTAfi, G›yasettin, “Okuma Gelifliminde Çocuk Edebiyat›n›n Rolü”, Türklük Bilimi Arafl -
t›rmalar› (Türkçenin Ö¤retimi Özel Say›s›) , S. 13, Bahar-Ni¤de 2003, s. 155.

9 J. S. Kinder, Using Instructional Media, 1973, s. 39’dan aktaran DEM‹REL, Özcan, age, s. 56-
57. 

10 KOfiAR, Edip-Sedat Yüksel-Rüçhan Özk›l›ç-U¤ur Avc›-Yunus Alyaz-Harun Çi¤dem, Ö¤-
retim Teknolojileri ve Materyal Gelifltirme , Pegem A Yay›nc›l›k, Ankara 2003, s. 60.
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3. Ö¤renciler her zamanki dilbilgisi ders iflleyifl yönteminden farkl› bir yön-
temle ders ifllenece¤i için daha dikkatli olurlar.

4. Ö¤renciler görselli¤in ön plânda oldu¤u bu tür bir ders ifllenifliyle konuyu
daha iyi kavrarlar.

5. Ö¤retmen ve ö¤renciler konu ilerledikçe konunun ayr›nt›lar›n› ve örnekleri
daha bütüncül olarak görme imkan›na sahiptirler.

6. Tepegözle ders anlat›m›nda ö¤renciler daha sessiz olmaktad›rlar.

7. Görüntünün duvara yans›t›ld›¤› durumlarda ö¤retmen saydamda yer alma-
yan bir bilgi veya örne¤i tahtay› kullanarak sunabilir. Böylece sadece tepegöz de¤il
tahta da kullan›larak iki çeflit görsel araçtan istifade edilmifl olur.

8. Konunun o günkü derste bitmemesi durumunda, ö¤retmen bir sonraki
derste nerede kald›¤›n› daha kolay görecek, ö¤renciler de yine nerede kald›klar›n› ve
konunun ilk ayr›nt›lar›n›-örneklerini çabucak görüp hat›rlayabileceklerdir.

9. Tepegöz yard›m›yla ifllenen derslerde ö¤retmen konuyu yavafl yavafl anlat-
ma, ö¤rencilerin anlay›p anlamad›klar›n› daha genifl bir flekilde kontrol edebilme im-
kan›na da sahiptir.

10. Böyle bir anlat›m›n sonunda ö¤renciler anlat›lan bölümleri defterlerine da-
ha düzgün bir flekilde yazmaktad›rlar.

11. Sadece tepegöz veya sadece tahta kullan›larak anlat›lan ayn› dersi ö¤renci-
lerin ö¤renme durumlar› aras›nda bariz farklar görülmektedir.

12. Tepegözle ifllenen dersler daha çok ak›lda kal›c› olmaktad›r.

13. Ö¤renciler tepegözü daha yak›ndan görmekte ve nas›l kullan›ld›¤›n› da ö¤-
retmenin öncülü¤ünde ö¤renebilmektedirler. Bu onlara teknolojiye ulaflma ve onu
kullanma konusunda güven vermektedir.

14. Ö¤retmen sunum için haz›rlad›¤› her konuyu dosyalad›¤› takdirde her y›l
kullanabilece¤i bir arflive de sahip olacak demektir.

15. Tepegöz kullan›m› bir bak›ma e¤itimi ezbercilikten uzaklaflt›rmaktad›r.
Ö¤retmenler ezbercilikten muhakkak kaç›nmak durumundad›r. ‹lkö¤retim Okullar›
Türkçe E¤itim Program›’nda geçen flu ifadeler ezbercilikten kaç›nman›n ne kadar ge-
rekli oldu¤unu aç›kça göstermektedir: 

“Türkçe derslerinde, öteki derslerde de oldu¤u gibi, kesin olarak ezbercilikten
kaç›nmak gereklidir. Türkçe ö¤retiminde baflar› sa¤lanabilmesi için birtak›m kuralla-
r›n, tan›mlar›n ö¤retilmesi, ezberletilmesi hiçbir anlam tafl›maz. Bir ö¤rencinin, nok-
tan›n ve büyük harfin nerelerde kullan›laca¤›n›, s›fat›n ve zarf›n tan›m›n›, f›kran›n
makalenin özelliklerini ezbere bilmesinin bir yarar› yoktur. Böyle bir yol tutulmas›,
belle¤i y›pratmaktan, zaman› bofla harcamaktan, dersi ö¤renci için sevimsiz k›lmak-
tan baflka bir fleye yaramaz.”11

11 ‹lkö¤retim Okulu Ders Programlar›, Türkçe-Y az› Program› 6-7-8, Millî E¤itim Bakanl›¤›
Yay›nlar›, ‹stanbul 2002, s. 10.



Dilbilgisi dersleri çerçevesinde tepegözün ifllevlik kazanabilmesinin tek yolu
vard›r. O da saydam kullan›m›d›r. Tepegöz kullan›m›n›n en önemli aflamas› saydam›n
haz›rlanmas›d›r. Saydama ders anlat›m› haz›rlan›rken dikkat edilmesi gereken baz›
önemli noktalar vard›r.

Saydam Haz›rlarken Dikkat Edilmesi Gereken Unsurlar 

Asetat ka¤›d› hem ucuz hem de yayg›n olarak bulunabilen bir gereçtir. A 4 bo-
yutunda olan bu ka¤›tlar›n ders için haz›rlanmas› ve kullan›m›nda dikkat edilmesi
gereken hususlar flöyle s›ralanabilir: 

Metin Haz›rl›¤›: Türkçe ö¤retmeni ilk önce anlataca¤› dilbilgisi konusunu bir
müsvedde ka¤›tta veya bilgisayarda haz›r hale getirmelidir.

Saydama Aktarma: Ö¤retmen, haz›rlad›¤› metni ve örnekleri saydama aktar-
ma ifli için flu üç yoldan birine karar vermelidir: 

a) Özel olarak haz›rlanm›fl asetat kalemi kullanarak saydam›n üzerine yaz-
mak, 

b) Haz›rlad›¤› metni lazer veya kaliteli bir yaz›c›dan saydama ç›kt› almak,  

c) Haz›rlad›¤› metni yaz›c›dan A 4 ka¤›d›na ç›kt› al›p saydam üzerine fotoko-
pi çektirmek.

Türkçe ö¤retmenlerinin, hangi yolu seçerlerse seçsinler, saydam› haz›rlarken
dikkat etmeleri gereken di¤er hususlar da flunlard›r: 

Punto: Bilgisayarda veya saydama asetat kalemiyle yap›lan haz›rl›kta duvara
yans›yacak görüntüdeki yaz›lar›n puntolar›n›n küçük olmas› durumunda s›n›ftaki
bütün ö¤rencilerin yaz›lar› net bir flekilde okuyabilmesi mümkün olmayacakt›r. O ba-
k›mdan en az 14 punto büyüklü¤ünde bir yaz› boyutu seçilmelidir. Örnek olmas› ba-
k›m›ndan afla¤›da k›sa bir cümle üzerinde uygulama yap›lm›flt›r.

Ayfle s›n›fa girdi. (10 punto)

Ayfle s›n›fa girdi. (11 punto)

Ayfle s›n›fa girdi. (12 punto)

Ayfle s›n›fa girdi. (13 punto)

Ayfle s›n›fa girdi. (14 punto)

Ayfle s›n›fa girdi. (16 punto)

Ayfle s›n›fa girdi. (18 punto)

Ayfle s›n›fa girdi. (20 punto)
Bu boyutlar içinde 10, 11, 12 ve 13 puntolarda haz›rlanan metinlerin bütün ö¤-

renciler taraf›ndan rahatl›kla okunamayaca¤›n› düflünerek daha yüksek boyutlarda
ç›kt› alman›z ya da kalemle büyük boyutlara uygun flekilde yazman›z gerekmektedir.
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Yar›m Sayfa: Asetat ka¤›d› A 4 boyutunda oldu¤u için bütün bir ka¤›da ç›kt›
almak ya da bütün ka¤›d› yazarak doldurmak duvara yans›mada bütünlü¤ü boza-
cakt›r. Yani tam ka¤›t kullanmak istedi¤imizde bu ka¤›d›n tepegözün tablas› üzerin-
de (konu ilerledikçe) elle afla¤› do¤ru hareket ettirilmesi gerekecektir. Bu elbette
mümkündür, ancak uygulama olarak böyle bir yol yanl›flt›r. Bu aflamada ö¤retmenin
takip etmesi gereken iki yol vard›r:

a) Ö¤retmen anlataca¤› konuyu asetat kalemiyle yazacaksa saydam› ortadan
düzgün bir flekilde ikiye bölmeli ve tam bir ka¤›da yazacaklar›n› konu bütünlü¤ünü
bozmadan, konuyu alt konulara ay›rarak, bu iki yar›m sayfaya yerlefltirmelidir.

b) Ö¤retmen yaz›c›dan ç›kt› yoluyla veya ç›kt›dan fotokopi çektirmek yoluyla
haz›rl›k yapm›flsa elindeki saydam› sonradan ortadan ikiye ay›rarak iki yar›m sayfa
elde etmifl olacakt›r.

Yar›m sayfa kullanmakla ö¤retmen s›k s›k tepegözün bafl›na gidip saydam›
afla¤›-yukar› kayd›rmak zorunda kalmayacak, yar›m sayfal›k ka¤›d›n tabla üzerinde-
ki konumu ve duvara yans›t›lmas› daha kullan›fll› hâle gelecektir.

K›sa, Az, Öz: Türkçe ö¤retmeninin haz›rlad›¤› metin ve örneklerin yar›mflar
sayfalara s›¤mas› ve birkaç saydamda konunun bütününün ö¤rencilere kavrat›labil-
mesi son derece önemlidir. O nedenle ö¤retmen saydama yazaca¤›/yazd›raca¤› me-
tin ve örnekleri konunun bütününü verecek flekilde haz›rlamal›d›r.

Burada konuyu örneklemek yerinde olacakt›r:  

Söz gelifli ö¤retmen cümlenin ögeleri konusunu iflleyecek olsun. Ö¤re n c i l e re
ilk önce “yüklem” terimini kavratmak gerekti¤ini biliyoruz. Özne, nesne ve tümleç-
lerin bulunmas› için bütün sorular yükleme yöneltildi¤ine göre onlara bol örnekler-
le yüklemi kavratmak flartt›r. Bunun için hem isim hem de fiil cümlelerinden oluflan
bol örnek seçilmelidir. Ö¤retmen 1. yar›m sayfal›k saydama flu cümleleri yazm›fl ol-
s u n .

1
Adem akflam eve yorgun döndü.

Orada top oynayan befl çocuk var.

Arkadafl› ekme¤ini paylaflm›fl onunla.

Onun babas› kasabada befl y›ld›r ö¤retmendir.

Ö¤retmen, ö¤rencilerin duvara yans›yan saydamdaki bu dört cümleyi okuma-
lar›n› söyler, ard›ndan onlara flöyle hitap eder:

– Arkadafllar, her “bütün” parçalardan oluflur. Söz gelifli insan vücudu yüzler-
ce kemik ve onlarca organdan oluflmaktad›r. Nas›l ki harfler heceleri, heceler sözcük-
leri, sözcükler cümleleri, cümleler paragraflar›, paragraflar da metinleri oluflturuyor-
sa ve bunlar›n içinde yer ald›klar› bütün içinde birer görevi varsa, ayn› flekilde cüm-
leleri oluflturan sözcüklerin de o cümle içinde belli birer görevi ve ad› vard›r. ‹flte
“Cümlenin Ögeleri” ad› verilen bu ögelerin en önemlisi “yüklem”dir. Cümlelerde
yüklemi bulmadan di¤er ögeleri bulmam›z mümkün de¤ildir. O nedenle bugün cüm-
lelerdeki yüklemleri bulmay› ö¤renece¤iz.
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Ö¤retmen, ö¤rencilerin dikkatini birinci cümleye çeker. Ö¤rencilerine flu flekil-
de seslenir:

– Peki size bir soru soraca¤›m. Yükleme niçin yüklem demifller, biliyor musu-
nuz? (Ö¤rencilerden yeterli cevab› ald›ktan sonra) Yüklem (ad›ndan da anlafl›l›yor),
cümlenin yükünü üzerinde tafl›yan ögedir arkadafllar. Yani onu cümleden ç›kartt›¤›-
m›zda di¤er sözcüklerin tek bafllar›na pek bir anlam› kalmaz. Siz bu “cümlenin yükü-
nü üzerinde tafl›yan” ifadesinden hareketle yüklemi neye benzetebilirsiniz? (“Trenin
makinist lokomotifine” cevab› gelirse o ö¤renci(ler) tebrik edilecek, gelmezse ö¤ret-
men taraf›ndan cevaplanacak.)

Ard›ndan ö¤retmen flöyle devam eder: 

– Evet, öyleyse sizce birinci cümlede hangi sözcük yüklem olabilir? Yani han-
gi sözcü¤ü cümleden ç›kar›rsan›z tren gitmez, di¤er vagonlar›n hiçbir fonksiyonu
kalmaz. Bu sözcü¤ü (yüklemi) bulabilmek için cümleden ayr› ayr› birer sözcük ç›ka-
rarak cümleyi tekrar tekrar okuyal›m.        

(…) Akflam eve yorgun döndü.

Adem (…) eve yorgun döndü.

Adem akflam (…) yorgun döndü.

Adem akflam eve (…) döndü.

Adem akflam eve yorgun (…)  

Bu uygulama tahtaya yaz›larak ö¤rencilerin önce 1. saydamdaki, sonra da tah-
tadaki cümleleri defterlerine yazmalar› söylenir. Ard›ndan ö¤retmen flöyle devam
eder: 

– Evet, sizce bu cümleler içinde hangisinde anlam tamamen bozuldu? (“So-
nuncu cümlede” cevab› gelince) Demek ki yüklem “döndü” sözcü¤üymüfl. Niçin?
Kim söyleyecek? (– Ö¤retmenim, az önce yüklemin cümlenin yükünü üzerinde tafl›-
yan öge oldu¤unu, cümleden ç›kar›l›nca cümlenin anlams›zlaflt›¤›n› söylemifltik.
“Döndü” sözcü¤ü de cümleden ç›kar›l›nca cümlenin anlam› bozuldu. O yüzden yük-
lem “döndü” sözcü¤üdür, gibi bir cevap al›nd›ktan ve birkaç ö¤renciye tekrar ettiril-
dikten sonra konuflan ö¤renciler alk›fllatt›r›labilir. Bu arada ö¤rencilere uygulamay›
anlay›p anlamad›klar›n› da sormay› unutmamal›d›r.)

Ö¤retmen bu aflamadan sonra 2. saydam› yans›t›r.

2
Adem akflam eve yorgun d ö n d ü.

Kim döndü?

Ne zaman döndü?

Nereye döndü?

Nas›l döndü? 

Ö¤retmen, ö¤rencilere ikinci saydamda yer alan bu ifadeleri defterlerine yaz-
d›rd›ktan sonra onlara “döndü” sözcü¤ünün alt›na yaz›lan sorulara cevap vermeleri-
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ni ister. Cevapland›rma bittikten sonra ö¤rencilere cevaplar› okutturulur, do¤ru ce-
vaplara uygun pekifltireçler verilir, yanl›fl cevaplar üzerinde de düzeltme yap›l›r. Ar-
d›ndan ö¤rencilere flöyle hitap etmek uygun olur:

– Arkadafllar, bir fley dikkatinizi çekti mi? Bütün sorular› tek bir sözcü¤e sor-
duk. Bu sözcü¤ün özelli¤i nedir ki bütün sorular› onun üzerine yükledik? (– Ö¤ret-
menim, “döndü” sözcü¤ü yüklem oldu¤u için bütün sorular› ona sorduk. Siz demifl-
tiniz, yüklemler cümlelerin yükünü üzerinde tafl›yan sözcüklerdir. Bütün bu sorula-
r›n yükünü ancak yüklem çekebilirdi, biz de o yüzden hep ondan hesap sorduk, gibi
bir cevap al›nd›ktan sonra ö¤retmen 3. saydama geçer.)

3
Adem akflam eve yorgun d ö n d ü. Cevaplar

Kim döndü? – Adem (dönme iflini yapan kifli)

Ne zaman döndü? – akflam (dönme iflinin zaman›)

Nereye döndü? – eve (dönme iflinin yönü)

Nas›l döndü? – yorgun (dönme iflinin nas›l 
yap›ld›¤›)

Ö¤retmen, üçüncü saydam› yans›t›nca ö¤rencilerine flöyle seslenir:

– Gördü¤ünüz gibi yükleme sordu¤umuz her sorunun bir cevab› var. O cevap-
lar›n hepsi de dönme iflinin farkl› bir yönünü anlat›yor. “Kim” sorusu dönme iflini ya-
pan kifliyi, “ne zaman” sorusu dönme iflinin ne zaman yap›ld›¤›n›, “nereye” sorusu
dönme iflinin ne yöne do¤ru oldu¤unu, “nas›l” sorusu ise dönme iflinin nas›l yap›ld›-
¤›n› belirtiyor. ‹flte yükleme sorulan her soru cümlenin bir ögesini buldurur. fiimdi
yükleme sorulan sorular› ve bu sorular›n hangilerinin hangi ögeleri buldurdu¤unu
görelim. (Bu aflamada ö¤retmen 4. saydam› yans›t›r.)   

4
Cümlelerde yüklem d›fl›ndaki ögeler ve bu ögeleri bulmak için yükleme soru-

lacak sorular:

ÖZNE: kim, ne

DOLAYLI TÜMLEÇ: neye, kime, nereye; nerede, kimde; nereden, kimden 

BEL‹RT‹L‹ NESNE: neyi, kimi

BEL‹RT‹S‹Z NESNE: ne

ZARF TÜMLEC‹: ne zaman, nas›l, ne kadar, niçin (neden, niye), ne ile, kim ile,
nereye...

Dördüncü saydam yans›t›l›p ö¤renciler yukar›daki ifadeleri defterlerine yaz-
d›ktan sonra ö¤retmen örnek cümledeki sorular›n hangi ögeleri buldurdu¤unu ö¤-
rencilerine sorar, bu ögeler afla¤›daki örnekte oldu¤u gibi defterlere yaz›l›r.

A d e m a k fl a m e v e y o r g u n d ö n d ü.

özne zarf  t.        dolayl› t.         zarf t.            yüklem
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Bu uygulamadan sonra ilk saydamda yer alan di¤er cümleler için 2, 3 ve 4.
saydamdaki uygulamalar tek tek gerçeklefltirebilir. Ayr›ca ö¤retmen bulaca¤› baflka
örneklerle “Cümlenin Ögeleri” konusunun farkl› yönlerini de ö¤rencilerine kavrat-
maya çal›flmal›d›r. Söz gelifli ö¤retmen baz› örneklerden hareketle flu ayr›nt›lar› ö¤-
rencilerine kavratabilir:

1) Birinci saydamdaki cümlelerden ikisinin yüklemi fiil, ikisinin de isimdir.
Buradan hareketle isim ve fiil cümleleri aras›ndaki farkl›l›k kavrat›lmaya çal›fl›l›r. Ö¤-
rencilerin en çok zorland›klar› isim cümlelerinin yüklemini bulmakt›r. O nedenle bu
konuya özel bir önem verilmelidir.

2) Cümlenin ögeleri bulunurken ilk önce mutlaka yüklemin, ikinci olarak mut-
laka öznenin bulunmas› gerekti¤i vurgulanmal›d›r. Yüklem ve özne bulunduktan
sonra di¤er ögelerin bulunma s›ras› o kadar önemli de¤ildir.

3) ‹ki tane “ne” sorusuna cevap veren iki ayr› ögenin bulundu¤u cümlelere ör-
nekler vermelidir. “Kamyon kömür tafl›yor.” örne¤inde oldu¤u gibi. Bu tür örnekler-
de ifli yapan varl›¤›n özne, iflin üzerinde gerçekleflti¤i (yap›lan iflten etkilenen) varl›-
¤›n da belirtisiz nesne oldu¤u üzerinde durulmal›d›r.

4) Gizli özne kavram› yeterli miktarda örnek üzerinden kavrat›lmal›d›r.

5) Cümlelerde “nereye” sorusunun cevab› “afla¤›, yukar›, ileri, geri, içeri, d›fla-
r›” gibi sözcüklerse (bunlar yer-yön bildiren zarflar oldu¤u için) bunlar›n zarf tümle-
ci, “afla¤›ya, yukar›ya, ileriye, geriye, içeriye, d›flar›ya” gibi yönelme belirten sözcük-
lerse bunlar›n da dolayl› tümleç olduklar›n›n vurgulanmas› flartt›r.

6) Birinci saydamdaki birinci örnekte iki adet zarf tümleci vard›. Bu cümlede
bir de¤il de iki adet zarf tümleci olmas›n›n sebebi yüklemin iki farkl› zarf tümleci so-
rusuna (ne zaman ve nas›l) cevap veriyor olmas›yd›. Bu durumun baflka örneklerle
izah edilmesi yerinde olacakt›r.

7) Ö¤rencilerden baz›lar› yüklemi hep cümle sonunda gelen bir öge olarak bi-
lirler. Onlar›n zihnindeki bu flartlanm›fll›¤› ortadan kald›rmak için devrik cümle ör-
neklerine de yer vermeli ve bu cümleler arac›l›¤›yla yüklemin cümlenin herhangi bir
yerinde de gelebilece¤ini kavratmal›d›r.

8) Çeflitli cümleler arac›l›¤›yla cümlelerde sözcük öbeklerinin bölünmeden tek
bir ögenin çat›s› alt›nda yer almas› gerekti¤ini kavratmal›d›r.

9) Bir tek sözcükten oluflan yüklemlerin oldu¤u cümlelerin yan› s›ra sözcük
öbe¤inden oluflan yüklemlerin oldu¤u cümlelere de örnekler vermelidir.

10) Birden çok yüklemin oldu¤u cümlelere (s›ral› cümlelere) de örnekler veril-
melidir.

Renkli Asetat Kalemi: Asetat kalemleri, asetat ka¤›d›na yazmak için haz›rlan-
m›fl özel kalemlerdir. Bunlar›n çeflitli renkte olanlar› vard›r: Mavi, k›rm›z›, yeflil...
Farkl› renkteki yaz› ve flekiller dikkat çekici olaca¤›ndan bunlar›n kullan›lmas›nda ya-
rar vard›r.

Anlat›m ‹fadelerinin Y az›lmamas›: Saydamla seminer sunan veya ders iflle-
mek isteyen ö¤retmenlerimizin yapt›¤› en önemli hata gereksiz anlat›m ifadelerinin
saydama yaz›lmas› veya saydama ç›kt› al›nmas›d›r. Bu konuda neredeyse bir kitap



sayfas› bilgi bir tek ka¤›da s›¤d›r›lmaktad›r. Oysaki saydam, yukar›da da de¤inildi¤i
üzere, k›sa, az ve öz bilgi ve örneklerin yans›t›lmas› için kullan›lmal›d›r. O bak›mdan
anlat›m ifadeleri ö¤retmen taraf›ndan sözlü olarak sunulmal›d›r.

Tepegözün S›n›fta Haz›r Bulundurulmas›: Ö¤retmenlerimizin büyük oranda
teknolojik araçlar›n derslerde kullan›lmas› konusunda çekingenlik gösterdi¤i bilini-
yor. Burada çekingenli¤e bir de üflengeçlik ekleniyor. Saydam›n haz›rlanmas› zahme-
ti ve tepegöze zarar veririm endiflesi çekingenli¤i, tepegözün s›n›fa tafl›nmas› veya
ö¤rencilerin tepegözün bulundu¤u yere götürülmesi konusunda gözlenen isteksizlik
de üflengeçli¤i örnekliyor. Ancak kendini yenilemek ve konuyu tam anlam›yla kav-
ratmak isteyen ö¤retmenlerin tepegöz kullanmas›n›n önemi çok aç›kt›r.

Görüfl Mesafesi: Saydamdaki punto 14-16 gibi s›n›f›n her yerinden rahatl›kla
okunabilecek büyüklükteyse tepegözün uygun bir yere yerlefltirilmesiyle ideal bir gö-
rüfl mesafesi sa¤lanabilir. Tepegözün duvara veya perdeye çok yak›n veya çok uzak
olmamas› gerekmektedir. Bu görüfl mesafesi, ö¤retmenin bir iki uygulamas›yla ayar-
lanabilir.

Duvar-Perde: Saydam s›n›f ortam›nda veya dil dersli¤i, dil laboratuar›, med-
ya odas› gibi yerlerde ya duvara ya da beyaz perdeye yans›t›lacakt›r. Duvara yans›t-
mada, ö¤rencilerin rahat bir flekilde görebilecekleri bir alan tercih edilmelidir. Perde-
ye yans›tmada ise yine ö¤rencilerin görüfl mesafesi dikkate al›nmal›d›r.

Tepegözün Kullan›m›: Tepegöz ad› verilen arac›n kullan›m› son derece kolay-
d›r. Bu arac›n nas›l kullan›ld›¤› burada teknik olarak anlat›lmayacak. Zira bu arac›n
kaç parçadan olufltu¤u, kullan›m s›ras›nda hangi parça veya kolun ne ifle yarad›¤› ve
nas›l kullan›lmas› gerekti¤inin teknik olarak anlat›lmas› kullan›c›lar için neredeyse
hiçbir fayda sa¤lamamaktad›r. O bak›mdan tepegözün nas›l kullan›ld›¤›n› okulunuz-
da bilen bir ö¤retmen veya teknisyenden ö¤renmelisiniz. Bu, yaflayarak ö¤renmeye
de güzel bir örnek olacakt›r. Burada tek önemli sorun, baz› ö¤retmenlerin bilgisayara
oldu¤u gibi tepegöze de mesafeli durmalar›d›r. Bilgisayar›n da tepegözün de öyle ko-
lay kolay bozulan araçlar olmad›¤›n› bilmek ve bu araçlar›n kullan›m› konusunda
herhangi bir çekince göstermemek gerekmektedir.

Bu aç›klamalara karfl›n tepegöz kullan›m› ile ilgili birkaç uyar›da bulunmak
gerekir. Tepegözde kullan›c›n›n ifline yarayan, yans›man›n istenen flekil ve boyutta ol-
mas›n› sa¤lamak amac›yla tasarlanm›fl bir kol (odak ayar kolu), iki dü¤me (açma/ka-
pama dü¤mesi ve fan dü¤mesi), bir de ayna vard›r.

Tepegözün kablosu prize tak›ld›ktan sonra açma/kapama dü¤mesi devreye
sokulur, ancak fan dü¤mesinin de açma/kapama dü¤mesi ile birlikte aç›lmas› gerek-
mektedir. Aksi takdirde tepegözün motorunda bir süre sonra sorun yaflanabilir.

Odak ayar kolunun uygun yöne çevrilmesiyle tabla üzerine yerlefltirilen say-
dam›n duvar üzerinde net görünmesi sa¤lan›r; aynan›n yukar› afla¤› oynat›lmas›yla
ise duvara veya beyaz perdeye yans›t›lan görüntünün yüksekli¤i (duvarda istenen
yüksekli¤e getirilmesi veya tam perde üzerine odaklanmas›) temin edilir.

Di¤er taraftan görüntünün duvar üzerindeki büyüklü¤ünün arzulanan boyut-
ta olmas› için tepegöz ile duvar (veya perde) aras›ndaki mesafe de ayarlanmal›d›r.

Dosyalama: Ö¤retmen haz›rlad›¤› saydam uygulamalar›n› bir dosya içinde
saklamaya bafllad›¤› takdirde her y›l bu uygulamalar› kullanma imkan› kazanm›fl
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olur. Böylece saydam›n ilk haz›rlan›fl›nda çekilen zahmet, di¤er kullan›mlar için bir
kolayl›k olacakt›r.

ÖRNEK DERSLER

Bu çal›flmada -afla¤›da- dilbilgisi konular›n›n saydamla anlat›m›na uygun sa-
dece birkaç örnek metin haz›rlanm›flt›r. Türkçe ö¤retmenleri bu çal›flmada anlat›lan
hususlara dikkat ederek birçok aç›dan yararl› olan saydam ve tepegöz kullan›m›ndan
hem kendileri istifade etmifl olacaklar, hem de ö¤renciler konular› daha kolay ve ka-
l›c› bir flekilde ö¤reneceklerdir.

Örnek 1: Sözcük Kökleri-Y ap›m ve Çekim Ekleri

1

Hangi sözcü¤ün harfleri kutular içine al›nm›flt›r? Bu sözcü¤ü bulunuz.

g ö z l ü k ç ü / göz lük çü / gözlükçü

2

Her dilde oldu¤u gibi Türkçe’de de harfler heceleri, heceler de kelimeleri olufl-
turur. Baz› heceler tek bafl›na anlaml›, baz›lar› ise tek bafl›na anlams›zd›r.

“göz” anlaml› bir hece, “lük” ve “çü” ise anlams›z hecelerdir.

‹flte bu örnekte de görüldü¤ü üzere sözcüklerin en küçük anlaml› birimine
kök diyoruz.

fiimdi “yaz›c›lardan” sözcü¤ünün kaç harf ve ekten olufltu¤una bakal›m.

y a z › c › l a r d a n / yaz › c› lar dan / yaz›c›lardan

Bu hecelerde “yaz” tek bafl›na anlaml›, “›”, “c›”, “lar” ve “dan” ise anlams›z-
d›r. Demek ki bu sözcü¤ün kök ü “yaz -”d›r. ‹flte sözcüklerin köklerinden sonra gelen
tek bafl›na anlams›z olan bu birimlere, hecelere de ek diyoruz.

kitapç›lar, yolcumuz, keskin, sevgiye, bak›c›n›n, beceri, süpürge, okuyucu söz-
cüklerinin kök ve eklerini bulunuz.  

3

“ö¤rencilerden” sözcü¤ünün kök ve eklerini belirleyiniz.

ö¤ren ci ler den

Bu sözcükte üç ek vard›r. Birinci ek (-ci), ö¤ren- fiilinin anlam›n› de¤ifltirmifl
midir? -ci ekinin gelmesiyle ö¤ren- fiili “ö¤renci” sözcü¤üne “ö¤renme iflini yapan ki-
fli” anlam›n› vermifltir. Demek ki -ci eki anlam de¤iflikli¤ine sebep olan eklerden biri-
dir. Bu flekilde sözcüklerin anlam›n› de¤ifltiren eklere Yap›m Eki denmektedir.
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4

Peki -ler eki “ö¤renci” sözcü¤ünün anlam›n› de¤ifltirmifl midir?

Hay›r, -ler eki “ö¤renci” sözcü¤ünün anlam›n› bambaflka bir anlama sokma-
m›fl, sadece ona ço¤ul anlam vermifltir, yani ö¤renciler sözcü¤ünde söz konusu edilen
varl›k yine ö¤renci’dir.

Gelelim -den ekine. Bu ek ö¤renciler sözcü¤ünün anlam›n› de¤ifltirmifl midir? 

Hay›r, -den eki ö¤renciler sözcü¤üne yepyeni bir anlam vermemifltir. Sadece
sözcü¤e “ayr›lma, ç›kma” görevi yüklemifltir.

‹flte bu iki ekte (-ler ve -den ekleri) oldu¤u gibi sözcüklerin anlam›n› de¤ifltir-
meyen, fakat onlara çeflitli görevlerle ulanan eklere Çekim Eki diyoruz.

Örnek 2: Zarf (Belirteç)

1
farkl› s›cak
isim                                 isim

farkl› resim s›cak çorba
s›fat    isim s›fat     isim

Farkl› çizmifl. S›cak olmufl.
zarf      fiil zarf       fiil

“a¤›r” ve “geç” sözcüklerini kullanarak bir uygulama da siz yap›n›z. 

Yukar›daki örneklerde de görüldü¤ü üzere baz› isimlerin s›fat olmas› için mut-
laka kendilerinden sonraki ismi nitelemesi veya belirtmesi, baz› isimlerin zarf olmas›
için de mutlaka fiilleri (fiilimsileri) nitelemesi gerekmektedir.

2

A¤›r a¤›r ç›kacaks›n bu merdivenlerden. Durum (Hâl) Zarflar›
Güzel gören, güzel düflünür. “Nas›l” sorusunun cevab›  
E¤ri otural›m, do¤ru konuflal›m. olurlar.

Tatile yar›n ç›kaca¤›z. Zaman Zarflar›
Ben gelmeden ç›kmay›n lütfen. “Ne zaman” sorusunun cevab› 
Hemen git, çabucak gel. olurlar.

Soka¤›n sonunda geri dön. Yer-Yön Zarflar›
‹çeri girdi, pencereden d›flar› bakt›. “Nereye” sorusunun cevab› 
Hep ileri git. olurlar.
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Az yiyen, çok yaflar. Miktar (Azl›k Çokluk) Zarflar›

Hayli a¤›rm›fl bu tafl. “Ne kadar” sorusunun cevab› 
Biraz bekler misiniz? olurlar.

Ne zaman geleceksiniz?
Niçin gelmedin dün? Soru Zarflar›
Bu alet nas›l kullan›l›yor acaba?

3

Not: Miktar zarflar› di¤er zarflardan farkl› olarak s›fat ve zarflar› da derecelen-
direbilir.

Bu   s›nava   çok fazla çal›flmal›s›n.   ‹çinizde  en çok kitap kimde   var?

zarf   zarf          fiil zarf  s›fat    isim 

Örnek 3: Fiilimsi (Eylemsi)

1

oku-du-n (oku- fiilinin -di’li geçmifl zaman›n›n II. tekil flahs›)

oku-mufl-sun (oku- fiilinin -mifl’li geçmifl zaman›n›n II. tekil flahs›)

oku-yor-sun (oku- fiilinin flimdiki zaman›n›n II. tekil flahs›)

oku-y-acak-s›n (oku- fiilinin gelecek zaman›n›n II. tekil flahs›)

oku-r-sun  (oku- fiilinin genifl zaman›n›n II. tekil flahs›)

oku-mal›-s›n (oku- fiilinin gereklilik kipinin II. tekil flahs›)

oku-sa-n (oku- fiilinin dilek-flart kipinin II. tekil flahs›)

oku-y-a-s›n (oku- fiilinin istek kipinin II. tekil flahs›)

oku (oku- fiilinin emir kipinin II. tekil flahs›)

Yukar›da görüldü¤ü gibi kip ve flah›s eki alm›fl olan fiillere çekimli fiil diyo-
ruz. 

2

Bir de afla¤›daki örneklerde oldu¤u gibi kip ve flah›s eki almayan, ancak fiille-
re çeflitli ekler getirilerek yap›lan sözcükler vard›r ki biz bunlara fiillere benzedikleri
için fiilimsi (eylemsi) diyoruz.



Türkçe’de üç türlü fiilimsi vard›r:

Okumak, bizi zenginlefltirir.

Okuma eylemini çok severim.           ‹sim-fiil (Mastar) ekleri: -mek, -ma, -ifl

Okuyuflunu gelifltirmelisin.

3

Okuyan insan fikren zenginleflir.

Okur-yazar olmak ne güzel. S›fat-fiil (Ortaç) ekleri: 

Okumad›k kitap b›rakmayaca¤›m.                -an, -as›, -mez, -( ) r, -dik, 

Okuyacak çocuk küçüklü¤ünden belli olur. -ecek, -mifl 

Okumufl adam›n hâli baflka oluyor can›m! -en, -esi, -maz, -( ) r , -d›k,

Lakab› okumaz çocuktur onun. -acak, -m›fl

Okuyas› çocuk olsun hayat boyu.

4

Okurken fark›nda olmadan gelifliriz. Zarf-fiil (Ulaç, Ba¤-fiil) Ekleri:

Okuyunca bana ver olur mu o kitab›? -›p, -ip, -up, -üp

Okumadan geri getirme. -arak, -erek

Okur okumaz geri getir. -d›kça, -dikçe, -dukça, -dükçe

Okuya okuya adam olunur bu dünyada.     -d›¤›nda, -di¤inde, -du¤unda, -dü¤ünde

Çok okuyal› beri bir hayli de¤iflti. -a, -e

Okuyarak çok badireleri atlatabilirsiniz. -madan, -meden

Okuyup da ne olacak demeyin. -al›, -eli

Okudukça kendinizi tan›yacaks›n›z. -( ) r  -mez

Okudu¤unda alacaks›n tad›n› bu kitab›n. -ken

SONUÇ

Her türlü ders araç-gerecinin ö¤renmeyi olumlu yönde etkiledi¤i bir gerçektir.
Ö¤retmenlerin ders kitab› d›fl›nda bu araç-gereçleri kullanmalar› özellikle günümüz-
de büyük öneme sahiptir. E¤itim faaliyetlerinin üretici, yarat›c›, de¤ifltirici, gelifltirici
ve elefltirici beyinler ortaya ç›karmas› e¤itim ortamlar›n›n sürekli bir flekilde çeflitli
araç-gereçlerle desteklenmesine ba¤l›d›r.

E¤itim ve bilimin geliflmesinde en önemli rolü ö¤retmenler oynad›¤›na göre,
bu noktada onlara büyük görevler düflmektedir. Ö¤retmen gayretli, üretici, yenilikçi
olamad›¤› sürece genç beyinlerin yetiflmesi yar›m kalacakt›r. Bu bak›mdan ö¤retmen-
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ler ö¤renmeyi kal›c› k›lmak, üretken-elefltirici beyinler yetifltirmek, zaman› ve eldeki
imkanlar› verimli kullanmak istiyorsa mesle¤inde kendini daima taze tutmal›d›r. Bu-
nun yollar›ndan biri de çal›flt›¤› okulun mevcut imkanlar›n›, okuldaki görsel ve iflit-
sel araç-gereçleri kullanman›n yollar›n› aramakt›r. Böylece ö¤retmen kendini yenile-
menin yan› s›ra modern e¤itim anlay›fl›n›n gereklerini de yerine getirmifl olacakt›r.
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TEACHING GRAMMAR USING
OVERHEAD PROJECTOR

Selçuk ÇIKLA*

Abstract

Teaching activities involve four indispensable items: Student, teacher,
school and the material. When teachers teach the lessons only using the text
books, the blackboard in classroom environment, the expected efficiency of the
educational activities decrease. For this reason, in order to increase the efficiency
level in education, teachers have to use various equipment and teaching envi-
ronments.

Overhead projector is an item of equipment that make education more
efficient and enduring. Turkish teachers can easily use it to teach grammar. As a
matter of fact, in this article, we deal with the importance of using various items
of teaching equipment and visual activities, advantages of using overhead pro-
jector to teach grammar, and how the teachers will be able to use this material
and how they will prepare transparency.

Key Words: Teaching grammar, educational equipment and materials,
overhead projector, transparency.
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