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Proje adı: 

Dilin Kadarsın! 

 

Amaç:  

İletişimde kullanılan dilin anlama, öğrenme ve başarı üzerindeki belirleyici etkisinden 

hareketle, etkili iletişim stilleri ve kanallarının verimli kullanılmasına ve dolayısıyla çocuk ve 

gençlerimizin anlama ve anlatma kabiliyetlerini yükseltilerek akademik başarılarının daha 

yüksek seviyelere ulaştırılmasına katkı sunmak proje çalışmasının amacını oluşturmaktadır. 

 

Gerekçe: 

İnsanoğlu dünyada var olduğundan bu yana içinde bulunduğu evreni anlamaya, öğrenmeye 

gayret göstermiştir. Doğayı, çevresini, olayları ve durumları, doğruyu ve yanlışı, iyiyi ve 

kötüyü daima öğrenmeye çalışan insanoğlunun en önemli aracı geliştirdiği diller olmuştur. 

İnsanoğlunun gerek içinde bulunduğu evreni tanımada ve gerekse kendi toplumsal, kültürel ve 

tarihi niteliklerini bir sonraki nesillere aktarmada kullandığı diller, yaşayan bir canlı gibi 

yüzyıllar boyu kendini sürekli yenilemiş ve gelişerek büyümüştür. Bu yenileşmeye ayak 

uyduramayan diller ise yok olmuş, içinde bulunduğu toplumla birlikte tarihin tozlu sayfaları 

arasında yerini almıştır. Anlamaya, anlatmaya, dinlemeye ve öğrenmeye yönelik olarak 

kullanılan gelişmiş diller yaşatıldıkları toplumları, gelişmiş toplumlarda kullandıkları dilleri 

daima olumlu yönde etkilemişlerdir. Bu gelişim döngüsü birbirlerini kuvvetlendirmiş ve 21. 

yüzyılın medeniyetlerine dönüştürmüştür. Türkçe de sahip olduğu özellikler ve yaşattığı 

büyük medeniyetlerle insanlık tarihine damga vurmuş, gelişmeye daima açık, yaşayan bir 

dildir.      

Okullarımızda eğitim öğretim dili Türkçedir ve her yaştan öğrencilerimiz resmi ve özel 

okullarda yoğun olarak Türkçe eğitimi alırlar. Bunun yanında dil eğitimi sadece okullar 

vasıtasıyla verilmez, aksine, eğitimin oldukça önemli bir bölümü aile ve çevre vasıtasıyla 

sağlanır. Öğrencilerimizin okullarımızda almış oldukları dil eğitimi, uygun çevre şartları ve 

aile ortamlarıyla pekiştirilmediği sürece verimli olmayacak ve yetersiz kalacaktır. Bununla 

birlikte dil eğitiminde gözlemlenecek her türlü aksaklık veya yanlış yönlendirme 

öğrencilerimizin akademik başarılarını da doğrudan etkileyecektir.  

Türkçenin doğru ve tam öğrenilmesinin akademik başarıyı olumlu yönde etkilediği, sosyal 

başarıda önemli bir yerinin olduğu ve üzerinde hassasiyetle çalışılması gereği Çubuk İlçe 

Milli Eğitim Müdürlüğünün 2014 yılı içerisinde düzenlemiş olduğu zümre toplantılarına şu 

şekilde yansımıştır: “Her hakikat kendini ortaya koyacağı bir dile ihtiyaç duyar ve İnsan 

dünyayı sahip olduğu sözcük sayısınca anlayabilir. Çok kelime bilen insanın iletişimi 

derinleşir. Bu nedenle sözcük dağarcığının genişliği büyük önem arz etmektedir. Çocuklar 

sınavlarda soru köklerini anladıklarında doğru seçeneğe daha kolay ulaşabilecekler ve bu 

durumda akademik başarıyı getirecektir. Tüm branşlarda mutlaka dilin önemi 

vurgulanmalıdır. Bu kapsamda ilçemizde öğrencilerimizin sözcük dağarcıklarını genişletme 

çalışmaları yapacağız. Bu yolla anlama kapasitelerinin arttırılabileceğini düşünmekteyiz.” 

(Aslan, M; Çubuk İlçe Milli Eğitim Müdürü; Çubuk İlçesi Zümre Toplantı Tutanakları; Eylül 

-2014- Ankara)   



 

 

Türkçe’nin önemi ve Eğitimi 

Dil bir milleti millet yapan, toplumsal birlik ve bütünlüğü pekiştiren olmazsa olmaz bir 

unsurdur. Öyle ki bir devleti yok etmenin, bir milleti ortadan kaldırmanın en kilit yolu dilini 

ortadan kaldırmaktır. Ülkemizdeki her vatandaşımızın bu konuda hassasiyet göstermesi, 

üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi her şeyden önce bir vatandaşlık görevidir. Kaldı 

ki kurumlarımızın Türkçenin doğru ve yerinde kullanılmasına göstereceği önem dilimizin 

varlığına, çağa ayak uydurarak yenileşmesine ve bilimsel her alanda kalıcı eserlerin üretilmesi 

ile birlikte öğrenme-başarı ilişkisinin pekiştirilmesine önemli destek sağlayacaktır. 

2005 yılında gerçekleştirilen Türkçe Kurultayında bu konuya şu şekilde değinilmiştir; 

 “Nitelikli bir kültür, diğer bir deyişle, uluslararası bilim, felsefe ve yazın alanına katkıda 

bulunan bir kültür, ancak ve ancak kendi dilinin kavramlarını varsıllaştırmış ve onun 

kullanım olanaklarının sınırlarını genişletmiş olmaya karşılık gelir. Bu ise yazın alanında, 

bilim alanında ve özellikle de felsefe alanında bir birikim kazanmakla sağlanabilir. Türkçe 

düşünmek ve Türkçe kavram içerikleriyle özgün yeni anlatım olanakları yaratmak, sağlıklı bir 

kültürel öz oluşturmak demektir ve bu, aynı zamanda evrensel kültüre katılmak, onun içinde 

yer almak anlamına gelir. Eğer bunu başaramazsak, sorunları kendi anlam dünyamızda 

tartışamaz, terimler, kavramlar türeterek çözemezsek başka bir kültürün çözümlerini 

kendimize yamamaya çalışırız ve ister istemez anlam dünyamızı kısırlaştırırız” (Milli Eğitim; 

Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi; Türkçe Kurultayı Sonuç Bildirgesi) 

Türkçenin verimli kullanımı için eğitim hayatında uyulması gereken ilkeler bulunmaktadır. 

Çocuk ve gençlere Türkçenin doğru öğretilmesinde en uygun ortamlar anasınıfından 

başlayacak şekilde ilk ve orta dereceli okullardır. Türkçe eğitiminde okumanın önemine 

Türkçe kurultayı sonuç bildirgesinde şu şekilde değinilmiştir;   

“Türkçe ve yazın dersleri, öğrencilerin okuma beğenisi (zevki) ve alışkanlığı kazanmaları için 

bütünleştirilmiş öğretim anlayışıyla işlenmelidir. Türkçe öğretiminin temel amacı, eleştirel 

düşünebilen, duyarlı okur yetiştirmek olmalıdır. Okur yetiştirmede çocuk yazınının önemli bir 

işlevi vardır.” 

Bu noktadan hareketle Türkçenin doğru şekilde öğretilmesinde çocukların okuma ve yazma 

girişimlerinin desteklenmesi önem arz etmektedir. Okullarda dil eğitimi konusunda 

öğrencilerin aktif kılınması ve ürün odaklı yazma girişimlerinin özendirilmesi, iyi bir okuyucu 

kitlesinin oluşturulmasında önemli bir adım olacaktır. Bununla birlikte dil eğitiminin 

öğrencilerin içinde bulundukları topluma adaptasyonlarında ve bireysel niteliklerinin 

yükseltilmesinde kilit rol aldığı unutulmamalıdır. Konu ile ilgili olarak yapılan bir çalışmada; 

“Bununla birlikte öğreneni merkez alan, öğretmeni öğrenme sürecinde rehber konumuna 

getiren eğitim anlayışı, öğretim sürecinden eleştirel ve yaratıcı düşünme becerileri gelişmiş, 

problem çözebilen, iş birliği içinde çalışabilen, özelliklerini fark eden bireyler yetiştirmeye 

büyük önem vermektedir. Belirtilen amaçlara ulaşmanın anahtarı iletişim becerilerini 

geliştirmekten, dil becerilerini doğru ve etkili kullanmaktan geçmektedir.”(Maden; S; 

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi; Rol Kartlarının 



 

 

Konuşma Eğitimindeki Başarı ve Tutum Üzerine Etkisi; S:23-28; Giresun) 

denilmektedir. 

 

Dilin doğru ve yerinde kullanımı çocuk ve gençlerin anlama ve anlatma yeteneklerini de 

doğrudan etkilemektedir. Öyleki onların toplum içinde kendilerini iyi ifade edebilmeleri ve 

sosyal statü edinebilmeleri dil eğitimleri ve kelime dağarcıkları ile doğru orantılıdır. Bunun 

yanında okul hayatlarında elde ettikleri akademik başarı ya da başarısızlık dil eğitimi 

seviyeleri ile paralellik göstermektedir. Yapılan bir araştırmada ; 

“Öğrencilerin yaşadıkları akademik başarı düzeylerine göre kitap okuma alışkanlığı arasında 

anlamlı bir farklılığın olup olmadığı kaykare ile test edildiğinde, öğrencilerin akademik 

başarı düzeyleriyle kitap okuma alışkanlıkları arasında anlamlı bir farklılık olduğu tespit 

edilmiştir. Sonuçlara göre, öğrencilerin kitap okuma alışkanlıklarının akademik başarı 

düzeyleri düştükçe azaldığı sonucu ortaya çıkmıştır.” (Elif GÜNGÖR; ilköğretim 5. Sınıf 

öğrencilerinin kitap okuma alışkanlığı ile Türkçe dersi akademik başarıları arasındaki 

ilişkinin İncelenmesi; Yüksek lisans tezi; Adana-2009) sonucu elde edilmiştir. Okuyan, 

anlayan kimselerin aynı zamanda yorumlama ve çözümleme yetenekleri de artmakta bu 

durum da akademik başarılarını olumlu yönde etkilemektedir. 

 

Anayasamızda da değişmez ve değişmesi teklif edilemez maddeler arasında gösterilen 

Türkçemiz medeniyetimize paralel olarak uzun yıllar boyunca şekillenmiş ve günümüze kadar 

varlığını sürdürmüştür. Tarihte Türk dilinde ilk sözlük ve ansiklopedi çalışmasına imza atan 

Kaşgarlı Mahmud çalışmanın sekizinci bölümünün hem de Divanü Lugati’t-Türk’ün bittiğini 

şu sözlerle açıklar: 

 

Hamdolsun âlemlerin Rabbi Allah’a… Hüseyin oğlu Mahmud der ki: Bu kitabı yazmaya 

başlarken Türk dilinin sözlerini toplama, kurallarını ve usullerini bildirme, ölçülerini 

açıklama, bölümlerini sıralama sözünü vermiştik. Bu sözümüzü yerine getirmiş, amacımıza 

ulaşmış oluyoruz. Gereksiz sözleri, fazlalıkları, kullanımdan düşmüş şekilleri kitabın dışında 

tuttum. Burada sona eren kitabımız sonsuza kadar varlığını sürdürsün. Hamd, ezelî ve ebedî 

olan Allah’a, salat ve selam Muhammed’e ve onun soyuna olsun… 

 

Okullarımızda eğitim almakta olan öğrencilerimizin dildeki gözlemlenen yozlaşma 

neticesinde kavrama ve analiz etme özellikleri örselenebilmekte, akademik başarılarında 

önemli düşüşler gözlemlenebilmektedir. Öğrenmenin temelinde anlamanın olduğu 

noktasından hareketle öğrencilerimizin Türkçe’nin doğru ve yerinde kullanımı ile ilgili 

bilinçlendirilmesi ve yabancı dil eğitiminde yeni stratejiler benimsenerek ana dil – yabancı dil 

ayırımının yerinde ve etkili şekilde yapılması, kimlik ve aidiyet duygusunun pekiştirilmesi 

gerek vatandaşlık duygusunu pekiştirmede ve gerekse genç nesillerin akadamik başarılarının 

yükseltilmesinde önemli bir yere sahiptir.   

  

 

Yabancı Dil Eğitimi  



 

 

 

İnsanla yaşayan dil insanla var olur ve varlığını korur. Toplumların da var olması kendi 

dillerinin gelecek nesillere aktarılmasıyla mümkündür. Bunun yanında topluların diğer 

toplumları ve dünyayı yakından tanıyabilmesi için ise yabancı dil eğitimi şarttır. Büyük 

uygarlıklar maddeyi ve dünyayı tanımak için her dilden kaynağı okuma ve anlamaya gayret 

gösterirler.  

 

Yakın tarihte medeniyetlerin yabancı dil eğitimine genel bakışı şu şekilde özetlenebilir.   

 

2.1. Osmanlı İmparatorluğunda Dil Eğitimi 

Osmanlı İmparatorluğu’nda yabancı dil öğretimi genelde dini amaçlar ile örtüşmüştür. Eğitim 

boyutunda yabancı dil eğitimi çoğunlukla Arapça ve Farsça üzerine yoğunlaşmış, bu dillerin 

yapısal özellikleri üzerinde durularak bu dillerde oluşturulan yazılı eserlerin incelenmesi ön 

plana çıkmıştır. İmparatorluğun son dönemlerinde Batı karşısında alınan yenilgilerden sonra 

yenileşme çalışmaları başlamış, siyasi, ticari ve askeri açıdan Batı’yı yakalamak için yabancı 

dil öğretimi önem kazanmıştır. 

Batılılaşma çalışmaları çerçevesinde, Osmanlı İmparatorluğu 18.yy ikinci yarısından itibaren 

yenileşme çalışmalarını hızlandırmıştır. Yeni okullar ve okullaşma yenilikler için ön koşul 

olarak görülmüştür. Bu amaçla, reformlarla birlikte Batı tarzı devlet okulları ve özel okullar 

da ortaya çıkmıştır. Orta dereceli okulların programına yabancı dil, Tanzimat Fermanı’ndan 

sonra girdiğinden, Osmanlı İmparatorluğu’nda yabancı dil öğrenimi ve öğretiminin gelişmesi 

açısından Tanzimat Fermanı’nın etkisi oldukça büyüktür. Bu süreçte okullar ilk önce 

yabancılar tarafından açılmıştır ve çok iyi düzeyde yabancı dil eğitimi verilmeye çalışılmıştır. 

Yabancı dilin artan önemi üzerine özellikle İstanbul’da hem iyi düzeyde yabancı dil öğretecek 

hem de devletin sivil kadro ihtiyacını karşılayacak iyi düzeyde bir okul açılması için 

çalışmalar hızlanmış, bu amaçla kurulan bir okul, “Galatasaray Sultanisi” adıyla 1868’de 

Fransızca olarak eğitime başlamıştır. İlk özel Türk okulu olan Darüşşafaka 1873 yılında 

derslere başlamıştır. Darüşşafaka özellikle o dönemde matematik ve fen dersleriyle, Fransızca 

derslerinde diğer okullardan daha iyi olmakla ün kazanmıştır. 

 

2.2. Cumhuriyet Dönemi: 

Cumhuriyet döneminde “Türk çocuklarını, yabancı bir dil öğrenmek için yabancı okullara 

gitmekten kurtarmak” amacıyla 31 Ocak 1928 tarihinde Türk Eğitim Derneği kurularak, 

1928-1934 yılları arasında bugünkü TED koleji ortaya çıkmış, bu okul 1951 –1952 öğretim 

yılından sonra tamamen İngilizce eğitime geçmiştir. 1956 yılından itibaren kolej adıyla (daha 

sonraki yıllarda da Anadolu Lisesi adıyla) ve deneme amacıyla yeni tür okullar açılmaya 

başlanmıştır. 

Yüksek öğretimde de yabancı dilin ağırlığını görmek mümkündür. Osmanlı 

İmparatorluğu’nda ilk kurulan yüksek öğretim kurumlarında da yabancı dilde eğitim 

yapılmıştır. Mühendishane-i Bahrî-i Hümâyûn, Mühendishane-i Berrî-i Hümâyûn (1795), 

Mekteb-i Tıbbiye-i Askeriye (1831) gibi okullarda, o günlerde okutulacak Türkçe ders kitabı 

ve bu dersleri verecek nitelikte Türk öğretim üyesi bulunmadığından, eğitim yabancı dilde 

sürdürülmüştür. Cumhuriyet döneminde ise, Orta Doğu Teknik Üniversitesini (ODTÜ) 

(1956), Robert Koleji ve daha sonraki adıyla Boğaziçi Üniversitesini (1957), Hacettepe ve 



 

 

Cerrahpaşa gibi bazı tıp fakültelerini ve tüm vakıf ve özel üniversitelerini yabancı dilde eğitim 

veren yüksek öğretim kurumları olarak nitelemek mümkündür. Batılılaşma ile birlikte 

okullaşma ve okullaşma ile birlikte yabancı dil eğitimi, eğitim-öğretim sistemimizin ayrılmaz 

bir parçası olmuştur. (IŞIK, Ali; Journal of Language and Linguistic Studies; “Yabancı dil 

eğitimimizdeki yanlışlar nereden kaynaklanıyor?”; 2008 – ODTÜ – Ankara) 

 

2.3. AB’de Dil Eğitimi 

Avrupa Konseyinin, 1949 yılında katılan Türkiye dahil olmak üzere, halen 48 üyesi 

bulunmaktadır. Konseyin başlıca amacı demokrasi ve insan haklarını korumak, eğitim ve 

kültür politikaları için ortak yollar çizmek, ırkçılık, etnik ayrımcılık, çevrenin korunması ve 

organize suçlar gibi temel sorunlar için çözüm yolları bularak, Avrupalı vatandaşlarının 

yaşam koşullarını iyileştirmek ve tüm bireylere Avrupalılık kimliği kazandırmaktır. AB içinde 

en çok konuşulan ana dil, AB nüfusunun %24’ü, Almancayı konuştuğunu belirtmekte iken, 

Almancayı sırasıyla Fransızca, İngilizce ve İtalyanca (%16) izlemektedir. Ancak Avrupa’da 

en çok konuşulan “ikinci” veya “yabancı” dil ise İngilizcedir. Araştırmalar, AB nüfusunun 

%47’sinin İngilizceyi “çok iyi” veya “iyi” konuştuğunu göstermektedir. AB nüfusunun 

%32’si Almanca, %26’sı Fransızca, %18’i İtalyanca, %14’ü ise İspanyolca 

konuşabilmektedir. Avrupa’da en fazla yabancı dil konuşanların 15-39 yaş grubunda 

bulunanlarla, yüksek düzey kalifiye elemanlar ve üniversite öğrencilerinin olduğu 

belirtilmektedir (Bilginer, Yrd Doc Dr Hayriye; Sütçü İmam Üniversitesi, İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi Dergisi: 312-323- Kahramanmaraş) 

 

Günlük hayatta dil bir araçtır, bir amaç değildir. Bir başka deyişle, dil, bilgi aktarımını 

sağlayan bir iletişim aracıdır. İnsanlar iletişim kurarken, dil hakkında (şahıs ekleri, zaman 

ekleri, ismin halleri, vb) değil, dili kullanarak ve dilbilgisi kurallarından faydalanarak konuşur 

ya da yazarlar. Kişiler, karşısındaki konuşurken, o şahsın iyelik ekini, çoğul ekini ve benzer 

dil yapılarını nasıl kullandığına değil, onun anlatmak istediği şeye, yani anlama yoğunlaşır. 

Bu nedenle, yabancı dil eğitimi, dili mümkün olabildiğince gerçek işlevinde, yani bir öğrenme 

ve iletişim aracı olarak kullanılmak üzere sunacak şekilde planlanmalıdır. (IŞIK, Ali; Journal 

of Language and Linguistic Studies; “Yabancı dil eğitimimizdeki yanlışlar nereden 

kaynaklanıyor?”; 2008 – ODTÜ – Ankara) 

Yabancı dil eğitiminde teknoloji kullanımı: 

Yabancı dil öğreniminde bilgisayar bireye çoklu öğrenme ortamı sunar. Yabancı dil öğrenen 

kimse, bilgisayar aracılığıyla yabancı dilde yazılmış çeşitli metin türlerine görsel ve işitsel 

olarak ulaşabilir; söz varlığını artırabilir; çok zengin dilbilgisi alıştırmalarını etkileşimsel 

olarak yapabilir; bir sözcüğün telaffuzunu ve cümle içerisindeki kullanım örneklerini 

görebilir; çeviri programlarından yararlanabilir; iletişim becerisini geliştirmede sohbet 

arkadaşı bulabilir; kütüphanelerdeki bilimsel yayınlara ulaşabilme, yabancı dilde haber okuma 

ve dinleme gibi olanaklardan da yararlanmak suretiyle dilsel yetkinliğini daha az zamanda 

geliştirebilir (ŞAHİN,  Yrd. Doç. Dr. Yusuf ; Yabancı Dil Öğrenen Öğrencilerin 

Bilgisayardan Yararlanmalarına İlişkin Görüşleri; Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü; Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı: 29 Yıl: 2010/2 

(307-316 s.)) 



 

 

 

Bu noktadan hareketle dil eğitiminin ezber ve dilbilgisi kurallarının öğretimi çerçevesinden 

çıkarılıp “öğrenme ve iletişim aracı” olarak kullanımına yönelik öğretim politikalarının 

geliştirilmesi, eğitim kalitesinin yükseltilmesine ve gerçek amaca ulaşılmasına vesile 

olacaktır. Bu proje çalışması dil eğitimini ve önemini geleneksel bakış açılarından çıkararak 

teknoloji desteği ile tamamen ihtiyaç ve öğrenme temelli zemin üzerine oturtmayı 

hedeflemektedir. Resmi ve resmi olmayan ortam ve durumlarda kullanılan dilin veriminin 

yükseltilmesi, iletişim kalitesinin ileri seviyelere ulaştırılması, yabancı dil eğitiminde özgün 

stillerin desteklenmesi ile Türkçenin verimli kullanılmasına yönelik olarak gerçekleştirilecek 

faaliyetlerle Ankara ili Çubuk İlçesinde etkili bir iletişim iklimi oluşturmak desteklenecektir.   

Yasal Dayanak: 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 3. Madde 

Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. 

 

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Madde 10; 

“Milli birlik ve bütünlüğün temel unsurlarından biri olarak Türk dilinin, eğitimin her kademesinde, 

özellikleri bozulmadan ve aşırılığa kaçılmadan öğretilmesine önem verilir; çağdaş eğitim ve bilim dili 

halinde zenginleşmesine çalışılır” 

 

Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 6 Fıkra c: 

“İlköğretimde derslerde ve ders dışı etkinliklerde Türkçe’nin doğru, güzel ve etkili 

kullanılması temel hedeftir.” 

 

PLANLANAN FAALİYETLER: 
 

Proje çalışmasının genel eşgüdümünü Çubuk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yapacaktır. Bu 

kapsamda yerel düzeyde ilçemizde aşağıdaki faaliyetlerin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır: 

- Proje imlekinin eşgüdümü sağlayan kurum tarafından tasarımı, 

- Ankara ili Çubuk İlçesinde “Eğitimde Dil Yılı” ilan edilerek tüm eğitim kurumlarında 

bu konuya ilişkin yol haritalarının belirlenmesinin sağlanması, 

- Proje paydaşları ve tüm resmi kurumlarda projeye yönelik farkındalığı arttırmak adına 

yazışmalarda kullanılmak üzere alt başlıklı resmi evrak oluşturulması, 

- “Türkçenin doğru kullanılmasının önemi” konulu kompozisyon yarışması, 

- Okullarımızdaki sosyal kulüpler vasıtasıyla toplum hizmeti kapsamında yerel 

etkinliklerin düzenlenmesi, 

- İlçemiz genelindeki okullarımızda okuma saatlerinin desteklenerek verimli 

kılınmasına yönelik çalışmaların yapılması,  

- Resmi toplantı ve organizasyonlarda etkili iletişimin gerçekleştirilmesi için toplantı 

ortam ve yöntemlerinin gözden geçirilerek yeni izlemsellerin belirlenmesi,   

- Ortaöğretim kurumları arasında “Gelecek Türkçe Gelecek” adlı fotoğraf yarışması 

- Ticaretle meşgul olan ve tabela ve reklamlarında Türkçe kullanarak hassasiyet 

gösteren yerel esnafa teşekkür belgesi verilmesi ve bu suretle Türkçe kullanımı 

konusunda toplumsal hassasiyet oluşturmaya katkı sağlanması, 



 

 

- Paydaşların da katılımıyla ilçenin görünür bölgelerine proje faaliyetleri ve amaçlarını 

tanıtıcı afişlerin asılması, 

- TDK tarafından Türkçenin doğru kullanılması ile ilgili ilçemizde en az bir toplantı 

(panel, seminer, sempozyum, konferans) düzenlenmesi, bu panele ilçemiz Türkçe ve 

Edebiyat öğretmenlerimizin en az bir bildiri ile katılımlarının sağlanması, 

- Öğrenci ve öğretmenlerimizin katılımlarıyla okullarımızda Kültür Sanat ve Edebiyat 

Dergilerinin dönemlik olarak çıkarılması ve gerçekleştirecekleri okul gazetesi, 

araştırma çalışmalarına destek sağlanması, 

- İlçemize özgü, “Doğru Bilinen Yanlışlar” adlı sözlük çalışması. Bu çalışmada hem 

günlük hayatta kullanılan hem de sanal ortamlarda kullanılan yanlış, Türkçe olmayan 

ifadelerin Türkçe karşılıklarının tek kaynakta toplanması ve eğitim kurumlarına 

dağıtılarak bu konuda bilincin arttırılması,  

- Yabancı dil eğitiminde özgün yöntemlerin belirlenmesi ve okullarımızda 

uygulanmasına yönelik girişimlerin desteklenmesi, 

- Proje etkilerinin yaygınlaştırılmasına yönelik olarak Proje paydaşlarının ortaklaşa 

katılacakları ve basın kuruluşlarının davet edildiği bir toplantının düzenlenmesi 

hedeflemektedir.   

 

SONUÇLAR VE ÇIKTILAR 
Proje çalışması toplumumuzda Türkçenin doğru kullanılması, yozlaşmanın engellenmesi ve 

daha iyi anlama ve anlatmak için dil eğitiminin veriminin yükseltilmesine katkı sunmayı amaç 

edinmektedir.  Bu kapsamda düzenlenecek faaliyetler sonucunda aşağıdaki çıktıların elde 

edilmesi hedeflenmektedir.  

- Proje imleki 

- Ortak resmi yazışma evrakı örneği 

- “Türkçenin doğru kullanılmasının önemi” konulu kompozisyonlar 

- “Gelecek Türkçe Gelecek” adlı fotoğraf sergisi 

- Projeyi ve faaliyetlerinin tanıtıcı afişler 

- Konu ile ilgili düzenlenecek özel toplantıya ait sonuç raporu ve bildiriler 

- Okullarca hazırlanacak Kültür, Sanat ve Edebiyat Dergileri, okul gazeteleri 

- Türkçenin yanlış kullanılmasının engellenmesine yönelik hazırlanacak “doğru bilinen 

yanlışlar” adlı kaynak çalışması 

- Yaygınlaştırma çalışmaları. 

 



 

 

Proje Takvimi: 

 

 

Planlanan faaliyetler 
Aylar 

Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 

Eğitimde Dil Yılı ilan edilmesi          

Proje imlekinin oluşturulması          

Alt başlıklı resmi evrak oluşturulması          

Okuma saatlerinin düzenlenmesi          

Projenin tanıtıcı afişlerinin asılması          

Türkçenin doğru kullanılmasının önemi konulu kompozisyon 

yarışması 
         

Toplantı ortam ve yöntemlerinin gözden geçirilerek yeni 

izlemsellerin belirlenmesi 
         

Gelecek Türkçe Gelecek adlı fotoğraf yarışması          

Türkçe kullanan yerel esnafa teşekkür belgesi verilmesi          

Türkçenin doğru kullanılması ile ilgili ilçemizde en az bir toplantı 

düzenlenmesi 
         

Kültür Sanat ve Edebiyat Dergilerinin dönemlik olarak çıkarılması          

Doğru Bilinen Yanlışlar adlı sözlük çalışması          

Basın kuruluşlarının davet edildiği bir toplantının düzenlenmesi          

Yabancı dil eğitiminde özgün yöntemlerin belirlenmesi ve 

okullarda uygulanması 
         



 

 

 


