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ÖZET 

Eğitimin en önemli hedeflerinden biri de ana dilini iyi kullanabilen bireyler yetiştirmektir. 

Bireyin ana dilini etkili kullanabilmesi o dilin dil bilgisi kurallarını bilmesine bağlıdır. Kendi ana dilinin 

gramer yapısını bilme, o dili daha etkili kullanmaya olanak sağladığı gibi ikinci bir dil öğrenimini de 

kolaylaştırır. Türkçenin dil bilgisi kuralları iyi bilinirse yabancı dil olarak İngilizce öğretimi de 

kolaylaşacaktır. Bu çalışmanın amacı, 2006 Türkçe Öğretim Programları ile 2013 İngilizce Öğretim 

Programına göre hazırlanan Türkçe ve İngilizce derslerinin dil bilgisi kazanımlarını eşgüdümlülük 

açısından değerlendirmektir. Bu amaçla çalışmada iki dersin öğretim programı sınıf bazında 

incelenmiştir. Değerlendirmede birkaç kazanım dışında iki dersin dil bilgisi öğretiminde eşgüdümlü 

olmadıkları sonucuna ulaşılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Ana dili, dil bilgisi, Türkçe ve İngilizce Öğretim Programı, eşgüdümlülük  

 

 

COMPARING THE OBJECTIVES OF TURKISH AND ENGLISH GRAMMER 

AT THE SECONDARY SCHOOL LEVEL WITH REGARDS TO COOPERATION 

 
ABSTRACT 

 

One of the most important goals of education is also to raise the people who can use their mother 

tongue efficiently. Being able to use people’s tongue efficiently is based on knowing the grammer rules 

of that language. Knowing the grammer structures of one’s own language let that language be used more 

powerfully as well as making easier second language teaching. If the grammer rules of Turkish is known 

well, teaching of English as a foreign language will be much easier. The aim of this study is to evaluate 

the grammar objectives of Turkish and English lessons which have been prepared in accordance with 

2006 and 2015 Turkish Curriculum and 2013 English Curriculum with regards to cooperation For that 

purpose, the curriculum of the lessons have been analysed on each class basis. In the evaluation, it has 

been concluded that there is not any cooperation in the teaching of grammer of two lessons except for 

few attainments. 

 

Key Words: Mother tongue, grammer, Turkish and English Curriculum, cooperation. 

 

GİRİŞ 
Dil, toplumdaki bireyler arasında haberleşmeyi, duygu ve düşünce ifade etmeyi, kültürel 

değerleri başkalarına aktarmayı sağlayan çok yönlü ve güçlü bir iletişim aracıdır. İçinde bulunduğu 

toplumun yaşayışından, kültüründen izler taşıyan dil, dış dünyayla iletişim kurmayı ve bütünleşmeyi 

kolaylaştırır. Bu sebeple yüzyıllardır dil öğretimine büyük önem verilmiştir ve bu zamana kadar dil 

öğretimi ile ilgili farklı birçok yaklaşım öne sürülmüştür. Bu yaklaşımlar değerlendirildiğinde her birinin 

dil öğretimine farklı açılardan baktığı, yeni yaklaşımların öncekilerden kaynaklanan eksikliklere tepki 

olarak çıktığı ve günümüze kadar birçok değişiklik geçirdiklerini söylenebilir.  

Dil öğretiminde ortaya çıkan yaklaşımların farklı amaç ve ilkeleri vardır. Bir yaklaşımda önemli 

olan dil bilgisi kuralları ve çeviri iken; diğer bir yaklaşımda sınırlı dil bilgisi yapılarıyla iletişim kurmak 

önemlidir. Günümüze kadar değişen bu yaklaşımları geleneksel, davranışçı, bilişsel ve yapılandırıcı 
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olarak sıralamak mümkündür. Geleneksel yaklaşımda önemli olan dilin kurallarıdır. “Öğretim sürecinde 

dil bilgisi kuralları, atasözleri, edebiyat, tarih, coğrafya, genel kültür gibi konulara ağırlık verilmiştir” 

(Güneş, 2011: 2). “Davranışçı yaklaşımda dil bir davranıştır ve diğer davranışlar gibi öğretilir. Bilişsel 

dil yaklaşımında dil edinim süreci insanlarda genetik bir donanımla gerçekleşir. Çocukların dil edinmek 

için (bilgisayar gibi) özel olarak programlandırıldığı ve çocuklarda dil edinim sürecinin zihinsel 

işlemlerden bağımsız geliştiği açıklanır. Yapılandırıcı dil yaklaşımındaysa dil, bireyin aktif 

çalışmalarıyla öğrenilir ve zihninde yapılanır” (Güneş, 2014: 14). Bu yaklaşımlar incelendiğinde dil 

bilgisi öğretiminde, çeviri ağırlıklı bir dil öğretiminden (dil bilgisi çeviri yöntemi gibi geleneksel 

yaklaşımlar) dört temel beceriye dayanan, iletişim kurma odaklı (iletişimsel yaklaşım, beceri yaklaşımı 

) dil öğretimine doğru geçildiği görülmektedir. Yenilikçi yaklaşımlar, dil bilgisi kurallarının dört temel 

beceriyle (dinleme, konuşma, okuma, yazma) birlikte verilmesini ve dil bilgisi öğretiminde dinleme ve 

okuma parçalarından hareketle sezdirme yönteminin benimsenmesini işaret eder. 

Türkiye’de 2004 yılından itibaren uygulamaya konan yapılandırıcı yaklaşıma göre dil bilgisinin 

dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinden ayrı olarak öğretilmemesi amaçlanmıştır. Yeni 

Türkçe Öğretim Programında dil bilgisi öğretimiyle ilgili şu ifadeler geçmektedir: 

“Dil bilgisi; bir dilin dinleme/izleme, konuşma, okuma, yazma 

alanlarını destekleyen kurallar bütünüdür. Öğrenci açısından Türkçenin 

yapısını oluşturan ve işleyiş kurallarını tanımlayan bilgilere sahip 

olmak oldukça önemlidir ancak daha da önemli olan bu kuralların 

konuşma, yazma, dinlemeyle ilgili dil etkinliklerinde uygulanmasıdır. 

Dolayısıyla dil bilgisi öğretimi kuramsal bilgilere değil, uygulamaya 

dayanmalıdır. Bu amaçla dil bilgilerinin öğretiminde, kuralların 

verilmesinin yanında, bu kuralların kelime, cümle ve metin düzeyindeki 

uygulamaları amaçlanmıştır.  

 

Programda, Türkçenin kurallarıyla ilgili kazanımlar, öğrencilerin 

düzeylerine uygun olarak ve aşamalı bir biçimde verilmiştir. Dil 

bilgisinde kolaydan zora ilerleyen bir sıra izlenmiş olup konuların 

birbiriyle olan ilişkileri gözetilmiştir. Türkçeyle ilgili kural ve bilgilerin 

örneklerden hareket edilerek verilmesi daha doğru olacaktır. Derslerde 

konularla ilgili farklı uygulama örneklerinin yer aldığı çalışma 

kâğıtlarının kullanılması ve konuların görsel materyallerle 

desteklenmesi öğrenimi kolaylaştıracaktır. Ayrıca dil bilgisi 

konularının anlama olan katkısına özellikle dikkat edilmesi, konuların 

birer beceriye dönüşmesine yardımcı olacaktır. Bu bağlamda konuların 

konuşma ve yazma becerileriyle ilişkilendirilmesi gerekmektedir. ” 

(MEB, 2006: 7-8)     

 

Program, bu şekliyle geleneksel yaklaşımların savunduğu öğretim tekniklerini geride 

bırakmakta ve dil bilgisi öğretiminin bütün dil alanlarıyla birlikte sarmal olarak yapılandırılması 

üzerinde durmaktadır. Programın üzerinde durduğu bazı dil bilgisi öğretim ilkeleri şu şekildedir (Özbay, 

2014: 76-79) : 

 

1. Dil bilgisi öğretiminde tümevarım yöntemi uygulanmalıdır. 

2. Dil bilgisi öğretiminde, hazır soyut bilgilerden kaçınılmalı, bilgiler öğrencilerin yaşantılarından 

hareketle verilerek somutlaştırılmalıdır. 

3. Dil bilgisi, ayrı bir ders saatinde değil konuşma, dinleme, yazma ve okuma çalışmaları içerisinde 

işlevsel olarak yer almalıdır. 

4.Dil bilgisi, anlama ve anlatımın tam, kusursuz olmasını sağlamak için araç olarak kullanılmalıdır. 
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5. Dil bilgisi konuları, birbirinden bağımsız olarak değil, birbirine dayandırılarak, birbirinin anlamını 

tamamlayacak şekilde işlenmelidir. 

6. Öğrencilerin dil bilgisi kurallarını ezberlemesi değil, bu kuralları örneklerden hareketle sezmesi 

sağlanmalıdır. 

7. Dil bilgisi öğretimi somuttan soyuta, bilinenden bilinmeyene gibi öğretimin temel ilkelerine göre 

yapılmalıdır.” 

8. Dil bilgisi konularının öğretiminde, hedef kitlenin zihinsel gelişim özellikleri göz önüne alınmalıdır. 

9.   Dil bilgisi konuları ile öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçları arasında bir ilişki olmalıdır. 

10.  Hazırlanan etkinlikler, bütün sınıf düzeyindeki kazanımları kapsayıcı bir niteliğe sahip olmalıdır. 

 

“Öğrenciler, ana dillerini dil bilgisini öğrenmeden de edinmektedirler. 

Ana dili eğitiminden amaç, günlük hayatta meramını ifade edecek kadar 

dil öğretmek değildir. Bireyin, ana dilini kusursuz bir şekilde anlaması 

ve kullanabilmesi için dilin kurallarını doğru öğrenmesi, çeşitli 

etkenlerden kaynaklanan dil yanlışlarından korunması gerekir. Bunun 

için de bir dil bilgisi eğitimine ihtiyaç vardır. Kullanılan dilden, bu dilin 

işlendiği metinlerden hareketle dilin kuralları öğretilecek, böylece 

öğrencinin, öğrendiği dil yapılarını bu kural ve temeller üzerine bina 

etmesi sağlanarak dil bilgisi kurallarının ana dilini doğru kullanmada 

bir mihenk taşı olduğu gerçeği anlaşılacaktır” (Aytaş ve Çeçen, 2010: 

4).  

 

“Dil bilgisi öğretiminin ana dili eğitimine katkısı yanında yabancı dilleri öğrenmeye yardımcı 

olmasının belirtilmesi, yabancı dil öğrenmenin büyük bir önem kazandığı günümüzde üzerinde ayrıca 

durulması gereken bir husustur” (Aytaş ve Çeçen, 2010: 8). 

 

Bireyin hem ana dilinin olanaklarını iyi kullanabilmesi hem de bir yabancı dili daha kolay 

öğrenebilmesi açısından dil bilgisi öğretimi önemlidir. Türkçe ve İngilizce Öğretim Programlarında 

bireyin kendi ana dilini iyi öğrenmesi ve kullanması üzerinde durulmuştur. 

 

Eğitimin en önemli hedeflerinden biri de ana dilini iyi kullanabilen bireyler yetiştirmektir. 

Türkçe Öğretim Programında, öğrencilerin “Türkçeyi, konuşma ve yazma kurallarına uygun olarak 

bilinçli, doğru ve özenli kullanmaları” amaçlanmıştır (MEB, 2006:8). Ana dilini iyi bilen öğrencilerin 

diğer derslerde de başarılı oldukları görülmüştür. Bu nedenle eğitimin her kademesinde Türkçenin iyi 

öğretilmesi hedeflenmektedir. 

 

“Öğrenciler İngilizce öğrenirken kendi ana dillerine de saygı duyar ve dil gelişimlerinin önemli 

bir parçası olarak görürler” (MEB, 2013: 9). Ana dilin ikinci dil öğretimine etkisi yadsınamaz. Bu 

sebeple İngilizce Öğretim Programında, Türkçeyi doğru kullanmanın öğrencilerin dil gelişiminde 

önemli bir rol oynadığı üzerinde durulmaktadır. Ana dilin dil bilgisi kurallarını bilmek başka bir dili 

öğrenmeye katkı sağlayacaktır. Kendi dilinin kurallarına hâkim olan öğrencilerin ikinci dili daha kolay 

öğrendikleri bilinmektedir. Dolayısıyla Türkçenin dil bilgisi kuralları iyi bilinirse yabancı dil olarak 

İngilizce öğretimi daha kolaylaşacaktır. Örneğin, evrensel dil kabullerini (sıfat, zarf, fiil vs.), bunların 

özelliklerini, işlevlerini kendi dilinde iyi bilen öğrenci, hedef dili kazanımında zorlanmayacaktır.  

 

Türkçe ve İngilizce derslerinin dil bilgisi öğretimindeki eşgüdümlülük her iki dilin daha kolay 

öğrenilmesini sağlayacaktır. Bu eşgüdümlülüğe dikkat edilip edilmediğini saptamadan önce, hem 

Türkçe hem de İngilizce öğretim programlarında dil bilgisine ne oranda yer verildiğini, dil bilgisi 

öğretiminin günümüze kadar hangi aşamalardan geçtiğini belirlemek faydalı olacaktır.  

 

Türkçe öğretim programlarında dil bilgisi öğretimi şu şekildedir: 
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“1924 tarihli ilk program, dil bilgisi konu başlıklarını ayrıntılı olarak sıralamakta ve 

öğretilmesini istemektedir. İlk iki sınıfta dil bilgisi için bağımsız ders saatleri bulunurken son sınıfta 

bağımsız bir ders saati ayrılmamıştır. Programda dil bilgisi konuları, çoğunlukla Arapça ve Farsça dil 

bilgisi kurallarıdır. 

1929 tarihli programı içinde yapılan açıklamalarda “kıraat, tahrir, gramer” gibi alt başlıklar olsa 

da Türkçe dersinin bir ‘küll’ (bütün) olduğu belirtilerek konuların birbirini tamamlayacak şekilde 

öğretimi istenir. Ancak bu açıklamaya rağmen dil bilgisi konularının işlendiği “Gramer Dersleri” 

bölümü dâhil olmak üzere her alan için bağımsız ders saatleri bulunmaktadır. Dil bilgisi öğretimi sadece 

konu başlıklarının sıralanmasıyla sınırlı kalmıştır. 

 

1931-1932 tarihli programda bir önceki programa oranla dil bilgisi konularının biraz daha 

Türkçe merkezli bir hale getirilme çalışmalarının izleri görülmektedir. Dil bilgisi öğretimi konu 

başlıklarının sıralanmasının ötesine geçememiştir. 

 

1938 tarihli programda genel amaçları ifade eden cümleler arasında yazma eğitimine ilişkin 

amaç cümleleri içinde ‘gramer ve sentaks’ kurallarına uygun yazma amacına yer verilmiştir. Ancak 

Mustafa Kemal Atatürk’ün 1935 yılındaki dil bilgisi konularının müfredattan çıkarılması yönündeki 

talimatı sonucunda bu programda dil bilgisi bölümünün çıkarıldığı görülmüştür. 

 

1949 tarihli programın başında “Amaçlar” bölümünde ‘Dilimizin bağlı olduğu ana kuralları 

sezdirip öğreterek, onlara Türk dilini kullanmada güven sağlamak’ ifadesiyle dil bilgisi öğretiminin 

Türkçe dersinin yine amaçları arasında yer aldığı anlaşılmaktadır. Programda ‘Dil Bilgisi’ başlığı altında 

bağımsız bir bölüme yer verilmiştir. Bu bölümde ‘Amaç’ ve ‘Açıklamalar’ alt başlıkları bulunmaktadır. 

Türkçe dersi içindeki dil bilgisi konularının öğretiminin amacı ‘Öğrencilere Türk dilinin konuşma, 

yazma ve okuma ile ilgili ana kurallarını sezdirip ana dilini kullanışta güven kazandırmak ‘tır. Bu durum 

‘dil kurallarını sezdirme’ ifadesiyle açıklanmaktadır. Dil bilgisi için bağımsız ders saatlerine yer 

verilmemiştir. 

 

1962 tarihli program 1949 tarihli programda yapılan küçük değişiklikleri içermektedir. Dil 

bilgisi bölümü de 1949 tarihli programın içeriğiyle aynıdır. 

 

1981 tarihli programın ‘Genel Amaçlar’ başlığı altında üçüncü madde, ‘Öğrencilere Türk dilini 

sevdirmek, kuralları sezdirmek; onları, Türkçeyi gelişim süreci içinde bilinçle, özenle ve güvenle 

kullanmaya yöneltmek’ ifadesiyle dil bilgisi öğretimine ait genel bir çerçevenin çizildiğini söylemek 

mümkündür. Türkçe dersinin bir bilgi değil beceri dersi olduğu vurgusu yapılarak dil bilgisi konularının 

öğretimi ile ilgili olarak; ‘Dil bilgisi öğretimindeki ayrıntıları inceleyerek kuralı sezme ve kurala varma 

çalışmalarıyla usa vurması;’ geliştirmesi istenmiştir.  

 

Yapılandırıcı yaklaşımın benimsendiği 2005 tarihli son programda okuma, dinleme, konuşma 

ve yazma becerilerinin yanında dil bilgisi beşinci öğrenme alanı olarak belirlenmiştir. Dil bilgisi 

öğretiminin diğer beceri alanlarıyla ilişki içinde olması ve kuramsal bilgi yerine Türkçeyi doğru 

kullanmayı sağlayacak şekilde öğretilmesi yönüyle önceki programlarla uyuşsa da konu öğretim 

sıralamasının sesten başlaması ve sınıflara göre farklı konu başlıklarının belirlenmesi yönüyle 

ayrılmaktadır” (Özbay, 2014: 25-43). 

 

Türkiye’de İngilizce öğretimi ve İngilizce öğretim programlarında dil bilgisinin yeri şu 

şekildedir: 

 

Türkiye’de İngilizce öğrenmeye ve öğretimine ilgi İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra başlamıştır. 

Savaş sonrası dünyadaki sosyal, ekonomik, kültürel, teknolojik ve siyasi gelişmeler İngilizce öğrenme 

ihtiyacını arttırmıştır. 

 

1944 ve 1952 yılları arasında İngilizce öğretiminde “Doğrudan Yöntem” kullanılmıştır. Dil 

bilgisi tümevarım yöntemiyle öğretilir. Öğrenciler verilen örnek cümlelerden kuralları ve genellemeleri 

çıkarır. 
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1955 ve 1965 yılları arasında “Kulak-Dil Alışkanlığı” yöntemi kullanılır. Dil bilgisi cümle 

içinde ve tümevarım yöntemiyle öğretilir. 

“1960’ların sonlarına doğru ‘Dil Bilgisi Çeviri Yöntemi’ öne çıkar. İngilizce öğretimi 1980’lere 

kadar öğretmen merkezli bir yapıya odaklanır. Öğrencilere detaylı dilbilgisi kuralları ve formülleri 

verilir” (Sarıçoban, 2012: 14). 

 

İletişim odaklı İngilizce öğretimi ilk olarak 1980’lerde başlatılır. İkinci önemli değişiklik ise 

1997 İngilizce öğretim programında görülmektedir. 1997 tarihli İngilizce öğretim programı şu temel 

üzerine kurulmuştur: 

   

“Dil (İngilizce) alt birimlere ayrılarak her kısım diğeri üzerine inşa edilecek şekilde sıralanmış 

ve dilin, öğrenciye bölümler ve dilbilgisi yapıları halinde öğretilmesi esas alınmıştır” (Haznedar, 

2010:2). 

 

2006 tarihli İngilizce öğretim programının, “Dilin dil bilgisel kurallarını öğretmek yerine, 

öğrenci odaklı olup, dil öğreniminin değerlendirmesinde sürece dayalı bir yaklaşımın benimsendiği 

görülmektedir. Benzer şekilde, yöntemsel açıdan dilin gramer kurallarının analizine dayalı bir 

yaklaşımdan çok, günlük yaşamda dili işlevsel olarak kullanabilmeyi gerçekleştirici öğretim 

tekniklerine yer verilmiştir” (Haznedar, 2010:2). 

 

2013 tarihli İngilizce öğretim programında dil bilgisi öğretimiyle ilgili şu ifadeler geçmektedir: 

  

“Larsen’un-Freeman ve Andersan’ın belirttiği gibi, dilin biçimsel 

yapısına dikkat etmek anlam oluşumunda önemli bir unsurdur; bundan 

dolayı, dilin biçimsel yapısının iletişimsel dil öğrenme bağlamında 

düşünülmesi gerekmektedir. Bununla beraber; Cameron’un, çocukların 

bir dilin gramer bilgisini ‘kelime ve söylem arasındaki uzamda’ doğal 

olarak oluşturdukları görüşüne uygun olarak, birey iletişim becerilerini 

geliştirdikçe, İngilizcenin yapısal özelliklerini ayrı bir konu olarak ele 

almayıp dolaylı olarak öğrenecektir” (MEB, 2013: 4).  

 

Hem Türkçe hem de İngilizce programlarına bakıldığında kural öğretiminden dil kullanımına 

kademeli olarak geçildiği görülmektedir. Dil bilgisinin bağımsız olarak verilmemesi gerektiği her iki 

programın üzerinde durduğu ortak noktalardan biridir. 

 

ÇALIŞMANIN AMACI 
Bu çalışmanın amacı, 2006 Türkçe Öğretim Programına ve 2013 İngilizce Öğretim Programına 

göre hazırlanan Türkçe ve İngilizce derslerinin dil bilgisi öğretimindeki eşgüdümlülüğünü tespit 

etmektir. Çalışmada; 2006 ve sonrası programların ele alınmasının nedeni yapılandırmacı yaklaşımla 

beraber öğrenme alanlarının günümüz dil eğitim anlayışına uygun olarak ilk kez dinleme, konuşma, 

okuma, yazma başlıkları altında düzenlenmesi ve dil bilgisinin ayrı bir öğrenme alanı olarak ele 

alınmaması diğer öğrenme alanları içinde verilmiş olmasıdır. 

 

SINIRLILIKLAR 
Çalışma, 2006 Türkçe Öğretim Programında ve 2013 İngilizce Öğretim Programında yer alan 

dil bilgisi kazanımlarıyla sınırlıdır. 

 

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 
Bu araştırmada, veri toplama aracı olarak nitel araştırma yöntemlerinden doküman inceleme 

kullanılmıştır. Eğitimle ilgili bir araştırmada ders kitapları, program yönergeleri, okul içi ve dışı 

yazışmalar vb. kullanılabilir. Bu çalışmada Türkçe ve İngilizce derslerinin dil bilgisi öğretiminde 

eşgüdümlülüğünü tespit etmek için Türkçe ve İngilizce ders kitaplarıyla Öğretim Programları 

incelenmiştir. 
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BULGULAR VE YORUMLAR 
Türkçe ve İngilizce derslerinin dil bilgisi öğretiminde eşgüdümlülüğü ne oranda dikkate 

aldıklarını belirlemek için her iki ders sınıf bazında karşılaştırılıp incelenmiştir.  

 

Beşinci Sınıf Dil Bilgisi Kazanımlarının Karşılaştırılması  

İlköğretim Türkçe Öğretim Programı incelendiğinde dil bilgisi öğretimiyle ilgili şu ifadeler 

geçmektedir: “İlköğretim 1-5. sınıflar düzeyinde, dil bilgisi kural ve ilkelerinin sezdirilerek öğretilmesi 

benimsenmiştir. Bu nedenle dil bilgisi konularının verilişinde adlandırmaya gidilmemiştir” (MEB, 

2009: 18). Sezdirilmeye çalışılan dil bilgisi konuları bağlaç, isim, sıfat, zamir, fiil, edat gibi 

kavramlardır. Beşinci sınıf İngilizce Öğretim Programındaysa dil bilgisi konularının daha kapsamlı 

olduğu görülmektedir. 

 
Tablo 1. Beşinci Sınıf Türkçe ve İngilizce Dersi Dil Bilgisi Kazanımları 

 
                    Türkçe Dersi                 İngilizce Dersi 

“Farklı düşünmeye yönlendiren ifadeleri 

dikkate 

alarak okur. 

Ekleri kullanarak kelimeler türetir. 

Anlamlı ve kurallı cümleler yazar. 

“İnsanların her zaman yaptıklarını tarif eder. 

Yapabildiklerini ve yapamadıklarını ifade eder. 

Basit önerilerde bulunur 

Zorunluluk ifade eder. 

 

Yazılarında kelime türlerini işlevine uygun 

kullanır. 

Yazılarında farklı cümle yapılarına yer verir. 

Yazılarında farklı düşünmeye yönlendiren 

ifadeleri kullanır” ( MEB, 2009: 129). 

İnsanlara ne yapmaları gerektiğini söyler. 

İnsanların şu anda ne yaptıklarını ifade eder. 

Nesnelerin konumunu belirtir. 

Karakterleri/insanları betimler” (MEB, 2013: 35-

44). 

  

Tablo incelendiğinde Türkçe dersinde temel dil bilgisi kavramlarına yer verilirken, İngilizce 

dersinde ise daha ileri düzeyde bir dil bilgisi öğretiminin olduğu görülmektedir. İki dersin tek ortak 

kazanımı ise sıfat öğretimiyle ilgilidir. Kazanım iki derste şu şekilde yer almıştır: 

 
Tablo 2. Beşinci Sınıf Türkçe ve İngilizce Dersi Ortak Dil Bilgisi Kazanımları 

 
                    Türkçe Dersi                     İngilizce Dersi 

“Yazılarında kelime türlerini işlevine uygun 

kullanır”(MEB, 2009: 129). 

 

 

 

“Karakterleri/insanları betimler”(MEB, 

2013: 40). 

 

 

 

Bu kazanımın dışında dil bilgisi konularının ele alınışı bakımından iki ders arasında bir 

paralellikten söz etmek mümkün değildir. 
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Altıncı Sınıf Dil Bilgisi Kazanımlarının Karşılaştırılması  

 
Tablo 3. Altıncı Sınıf Türkçe ve İngilizce Dersi Dil Bilgisi Kazanımları 

 
                   Türkçe dersi                      İngilizce Dersi 

“Kök ve eki kavrar. 

İsim kökü ile fiil kökünü ayırt eder. 

Yapım eki ile çekim ekini ayırt eder. 

Gövdeyi kavrar. 

Yapım eklerinin işlevlerini ve kelimeye kazandırdığı anlam 

özelliklerini kavrar. 

Birleşik kelimeyi kavrar. 

Basit, türemiş ve birleşik kelimeleri ayırt eder. 

İsimlerin cümledeki işlevlerini kavrar, isimleri 

işlevlerine uygun olarak kullanır. 

Zamirlerin cümledeki işlevlerini fark eder, zamirleri 

işlevlerine uygun olarak kullanır. 

Hâl eklerinin işlevlerini kavrar. 

İyelik eklerinin işlevlerini kavrar. 

İsim tamlamalarının kuruluş ve anlam özelliklerini kavrar. 

Sıfatların cümledeki işlevlerini fark eder, sıfatları 

işlevlerine uygun olarak kullanır. 

Sıfat tamlamalarının kuruluş ve anlam özelliklerini kavrar. 

Edat, bağlaç, ünlemlerin işlevlerini ve cümleye 

kazandırdıkları anlam özelliklerini kavrar; bu 

kelimeleri işlevlerine uygun olarak kullanır. 

Kelimeleri cümlede farklı görevlerde kullanır” (MEB, 2006: 

41-42. 

“İnsanların her zaman yaptıklarını 

tarif eder. 

İnsanların şu anda ne yaptıklarını 

ifade eder. 

Kıyaslamalar yapar. 

Duyguları ifade eder. 

Geçmiş olaylardan bahseder. 

Yapabildiklerini ve yapamadıklarını 

ifade eder. 

Nesnelerin konumunu belirtir. 

İnsanlara ne yapmaları gerektiğini 

söyler. 

Sıklık zarflarını ifade eder” (MEB, 

2013: 46-55). 

 

 

 

Tablo incelendiğinde Türkçe dersi dil bilgisi kazanımlarının beşinci sınıfa göre altıncı sınıfta 

daha yoğun olduğu görülmektedir. Dil bilgisi kazanımları kelimenin yapı özellikleriyle ve kelime 

türleriyle ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. İngilizce dersi 

dil bilgisi kazanımlarında ise içerik düzenleme yaklaşımlarından sarmal programın uygulandığı 

görülmektedir. Bu bağlamda bir önceki yıl öğretilen geniş ve şimdiki zaman, sıfatlar, yer edatları ve 

emir cümleleri altıncı sınıf dil bilgisi kazanımlarında tekrar yer almıştır. Geçmiş zaman yeni bir kazanım 

olarak altıncı sınıf İngilizce Öğretim Programında yerini almıştır. İki dersin ortak kazanımının sıfat ve 

edat öğretimi olduğu görülmektedir. Kazanımlar iki derste şu şekilde yer almıştır: 

 
Tablo 4. Altıncı Sınıf Türkçe ve İngilizce Dersi Ortak Dil Bilgisi Kazanımları 

 
                   Türkçe Dersi              İngilizce Dersi 

“Sıfatların cümledeki işlevlerini fark eder, sıfatları işlevlerine uygun 

olarak kullanır. 

Edat, bağlaç, ünlemlerin işlevlerini ve cümleye kazandırdıkları 

anlam özelliklerini kavrar; bu kelimeleri işlevlerine uygun olarak 

kullanır” (MEB, 2006: 42). 

 

 

“Kıyaslamalar yapar.  

Nesnelerin konumunu 

belirtir” (MEB, 2013: 48-

53). 

 

 

Bu kazanımlar dışında iki derse ait ortak bir kazanım tespit edilmemiştir. 
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Yedinci Sınıf Dil Bilgisi Kazanımlarının Karşılaştırılması  

 
Tablo 5. Yedinci Sınıf Türkçe ve İngilizce Dersi Dil Bilgisi Kazanımları 

 
                   Türkçe Dersi                      İngilizce Dersi 

“Fiillerin anlam özelliklerini kavrar. 

Kip ve çekimli fiili kavrar. 

Bildirme kipleriyle dilek kiplerini ayırt eder. 

Bildirme kiplerinin kullanım özelliklerini kavrar. 

Dilek kiplerinin kullanım özelliklerini kavrar. 

Fiillerin olumlu, olumsuz, soru ve olumsuz soru 

çekimleriyle ilgili uygulamalar yapar. 

Zarfların cümledeki işlevlerini fark eder, zarfları işlevlerine 

uygun olarak kullanır. 

Kelimeleri cümlede farklı görevlerde kullanır. 

Basit, türemiş ve birleşik fiillerin kuruluş ve anlam 

özelliklerini kavrar. 

Farklı yapı özelliklerinde fiilleri anlam özelliklerini dikkate 

alarak kullanır. 

Cümlede zaman kavramını belirleyen/destekleyen zarfları 

fark eder. 

Fiil kiplerinde zaman ve anlam kaymasının nasıl 

gerçekleştiğini kavrar. 

Fiil kiplerini farklı zaman ve anlamları ifade edecek şekilde 

kullanır. 

İsim türünden kelimelerin kip ve kişi açısından biçimlenerek 

çekimlenebildiğini kavrar. 

İsimlerin kip eki almasında ek fiilin rolünü kavrar. 

İsimlerin ek fiil aracılığıyla hangi kiplerde çekimlenebildiğini 

kavrar. 

 Ek fiili işlevine uygun olarak kullanır. 

Zaman ve kip çekimlerindeki birleşik yapıların oluşumunda 

ek fiilin işlevini kavrar. 

Zaman ve kip çekimlerindeki birleşik yapıların işlevlerini ve 

kullanım özelliklerini kavrar. 

Zaman ve kip çekimlerindeki birleşik yapıları özelliklerine 

uygun biçimde kullanır” (MEB, 2006: 43-47). 

“Geçmiş zamandan bahseder. 

Sıklık zarflarını ifade eder. 

İnsanların şu an yaptıklarını ifade 

eder. 

İnsanların her gün yaptıklarını ifade 

eder. 

Miktar ifadelerini kullanır. 

Gelecekle ilgili tahminde bulunur. 

Planlarından bahseder. 

Zorunluluk ifade eder. 

Bildiğimiz şeyleri insanlara söyler. 

İnsanlara ne yapmaları gerektiğini 

söyler. 

Basit kıyaslamalar yapar. 

Basit önerilerde bulunur. 

Temel ihtiyaçları ifade eder” (MEB, 

2013: 57-66). 

 

Tablo incelendiğinde Türkçe dersi dil bilgisi kazanımlarının kelime türleri, fiillerin yapı 

özellikleri, fiil kiplerinde zaman ve anlam kayması, ek fiil, zaman ve kip çekimlerindeki birleşik 

yapıların özellikleriyle ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama açısından sınıflandırıldığı 

görülmektedir. İngilizce dersindeyse altıncı sınıfta ele alınan bazı dil bilgisi kazanımlarının yedinci 

sınıfta tekrar edildiği ve gelecek zamanı içeren yeni kazanımların olduğu görülmektedir. Her iki derste 

de zaman öğretimini içeren kazanımlara ağırlık verilmiştir. İki dersin ortak kazanımları şu şekildedir: 
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Tablo 6. Yedinci Sınıf Türkçe ve İngilizce Dersi Ortak Dil Bilgisi Kazanımları 

 
                    Türkçe Dersi                        İngilizce Dersi 

“Zarfların cümledeki işlevlerini fark eder, zarfları işlevlerine uygun 

olarak kullanır. 

 

Dilek kiplerinin kullanım özelliklerini kavrar.(gereklilik, istek, şart, 

emir kipleri) 

 

Bildirme kiplerinin (geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman, 

geniş zaman) kullanım özelliklerini kavrar.” (MEB, 2006: 43). 

 

“Sıklık zarflarını ifade eder. 

Zorunluluk ifade eder. 

İnsanlara ne yapmaları 

gerektiğini söyler. 

Basit önerilerde 

bulunur.(should, if) 

Temel ihtiyaçları ifade eder. 

Geçmiş zamandan bahseder. 

İnsanların şu an yaptıklarını 

ifade eder. 

İnsanların her gün 

yaptıklarını ifade eder. 

Gelecekle ilgili tahminde 

bulunur. 

Planlarından bahseder” 

(MEB, 2013: 57-66). 

 

Tablo incelendiğinde her iki ders zarf ve kip öğretimi açısından ortak kazanımlar içermektedir. 

Bu kazanımlar dışında iki derse ait ortak bir kazanım tespit edilmemiştir. 

 

Sekizinci Sınıf Dil Bilgisi Kazanımlarının Karşılaştırılması  

 
Tablo 7. Sekizinci Sınıf Türkçe ve İngilizce Dersi Dil Bilgisi Kazanımları 

 
                  Türkçe Dersi                         İngilizce Dersi 

“Fiilimsiyle, fiil ve isim soylu kelimeler arasındaki farkları 

kavrar. 

Fiilimsilerin işlevlerini ve kullanım özelliklerini kavrar. 

Fiilimsileri özelliklerine uygun biçimde kullanır. 

Cümlede, fiilimsiye bağlı kelime veya kelime gruplarını bulur. 

Cümlenin temel ögelerini ve özelliklerini kavrar. 

Cümlenin yardımcı ögelerini ve özelliklerini kavrar. 

Cümlede vurgulanmak istenen ifadeyi belirler. 

Cümledeki fiillerin çatı özelliklerini kavrar. 

 İsim ve fiil cümlelerini, anlam ve kullanım özelliklerine 

uygun biçimde kullanır. 

Kurallı ve devrik cümleleri, anlam ve kullanım özelliklerine 

uygun biçimde kullanır. 

Cümlelerin yapı özelliklerini kavrar. 

Kalıplaşmış cümle yapılarının kuruluş ve kullanım 

özelliklerini kavrar. 

Cümlenin ifade ettiği anlam özelliklerini kavrar. 

Cümleler arasındaki anlam ilişkilerini kavrar. 

Cümleye hâkim olan duyguyu fark eder. 

Cümlede anlatım bozukluğuna neden olan kullanımları 

belirler. 

Anlatım bozuklarını düzeltir” (MEB, 2006: 48-50). 

“Sıklık zarflarını kullanır. 

Planlarından bahseder. 

İnsanların her zaman yaptıklarından 

bahseder. 

Geçmiş olaylardan bahseder. 

Zorunluluk ifade eder. 

İnsanların şu an yaptıklarından 

bahseder. 

Gelecekle ilgili tahminde bulunur. 

Basit kıyaslamalar yapar. 

Önerilerde bulunur” (MEB, 2013: 

68-77). 
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Tablo incelendiğinde Türkçe dersi dil bilgisi kazanımlarının fiilimsilerle, cümleyle ilgili bilgi 

ve kuralları kavrama ve uygulama, anlatım bozukluklarını belirleme ve düzeltme olarak sınıflandırıldığı 

görülmektedir. İngilizce dersi dil bilgisi kazanımlarıysa sekizinci sınıfa kadar öğrenilen yapıların tekrarı 

niteliğindedir. Sarmal programın İngilizce dersinde açıkça uygulandığı görülmektedir. Tabloya 

bakıldığında her iki ders sekizinci sınıf boyutunda ortak bir kazanım içermemektedir. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Bireyin ana dilini etkin bir biçimde kullanabilmesi için dilinin dil bilgisi kurallarını iyi bilmesi 

gerekmektedir. Ana dilinin gramer yapısını iyi kavrayan bir birey, hem o dili daha etkili kullanır hem 

de o dilin zenginliklerinden faydalanır. Aynı zamanda ana dilinin dil bilgisi kurallarını bilme yabancı 

dil öğretimini kolaylaştırmaktadır. Sözgelimi aynı sınıf düzeyindeki öğrencilere hem Türkçe hem de 

İngilizce derslerinde sıfatların eş zamanlı verilmesi öğrenme kolaylığı sağlayacaktır.  Bu bağlamda dil 

bilgisi konularının öğretiminde Türkçe ve İngilizce derslerinin eşgüdümlü olması beklenmektedir. 2006 

Türkçe ve 2013 İngilizce Öğretim Programları incelendiğinde iki dersin dil bilgisi öğretiminde birkaç 

kazanım dışında herhangi bir eşgüdümlülük tespit edilememiştir. Ortaya çıkan bulgular şu şekildedir: 

 

1. Beşinci sınıf Türkçe dersinde dil bilgisi kurallarının ve ilkelerinin sezdirilerek öğretilmesi 

amaçlandığından dil bilgisi konularının verilişinde adlandırmaya gidilmemiştir. Sezdirilmeye çalışılan 

kazanımlar isim, sıfat, zarf, edat gibi sözcük türlerini kapsamaktadır. İngilizce dersindeyse dil bilgisi 

kazanımlarının daha kapsamlı olduğu görülmektedir. İngilizce Öğretim Programı geniş zaman, şimdiki 

zaman gibi dil bilgisi kazanımlarını içermektedir. İki derste sadece sıfat öğretimi açısından bir 

eşgüdümlülük vardır. 

 

2. Türkçe dersi dil bilgisi kazanımlarının altıncı sınıfta bir önceki yıla göre daha yoğun olduğu 

görülmektedir. İngilizce dersinde ise geçmiş zaman yeni bir kazanım olarak öğretim programında yerini 

almıştır. İki dersin ortak kazanımı sıfat ve edat öğretimidir. 

 

3. Yedinci sınıfta her iki dersin zaman öğretimini içeren kazanımlara ağırlık verdikleri görülmektedir. 

Dil bilgisi konularından zarfların ve kiplerin öğretiminin ortak kazanım olduğu tespit edilmiştir. Burada 

dikkat edilmesi gereken nokta bu kazanımların İngilizce dersinden önce Türkçe dersinde verilmesi 

gerektiğidir.  Ancak Türkçe ve İngilizce Öğretim Programları incelendiğinde bu durumun (gelecek 

zamanı içeren kazanımlar hariç) tam tersine olduğu görülmektedir. 

 

4. Sekizinci sınıf boyutunda Türkçe ve İngilizce dersleri dil bilgisi konularının öğretiminde ortak 

herhangi bir kazanım içermemektedir. Türkçe Öğretim Programı fiilimsiler, anlatım bozuklukları gibi 

dil bilgisi konularına yer vermiştir. İngilizce Öğretim Programı ise önceki yıllarda öğretilen dil bilgisi 

konularına tekrar yer vermiştir. 

 

Elde edilen bulgulara bakıldığında Türkçe ve İngilizce derslerinde dil bilgisi öğretimi açısından 

ortak birkaç kazanımın dışında herhangi bir eşgüdümlülükten bahsetmek mümkün değildir. Bireye önce 

kendi ana dilinin dil bilgisi kuralları öğretilmelidir. Mevcut ortak kazanımların çoğu Türkçe dersinden 

önce İngilizce dersinde verilmektedir. Programlara bakıldığında dil bilgisi kazanımlarından geniş 

zaman, şimdiki zaman ve geçmiş zamanın öğretimi, Türkçe dersinden önce İngilizce dersinde 

öngörülmektedir. Bu duruma göre Türkçe ve İngilizce Öğretim Programları dil bilgisi öğretimi 

açısından yeniden düzenlenmelidir. Dil bilgisi konularının öğretiminde eşgüdümlülük sağlamak için iki 

dersin öğretim programları disiplinler arası yaklaşıma göre tekrar hazırlanmalıdır. Türkçe ve İngilizce 

öğretmenleri işbirliği halinde olmalıdır. Türkçe ve İngilizce Öğretim programlarında kazandırılması 

hedeflenen dil bilgisi konuları iki derse göre yeniden düzenlenmelidir. 
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