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Türkçe  ( TYT-2019 ) ve Türk Dili ve Edebiyatı ( AYT-2019 )  

Sorularının Değerlendirilmesi 
 

“Andan girü bu dersleri, hiç kimesne divanda bargâhta ve dahı her yirde Edebiyat-ı Lisan-ı 

Türkî ( Türk Dili ve Edebiyatı) diye anmamazlık etmeye…” 



  
 

 

 

GİRİŞ 

Bu araştırma, inceleme ve derleme çalışması, ortaöğretim öğrencilerinin üniversiteye geçişte 

belirleyici rol oynayan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS -2019 ) , Türkçe ( TYT -2019 ) 

ve Türk Dili ve Edebiyatı ( AYT-2019 ) derslerine yönelik sorulan soruları, ünitelere göre 

dağılımına, kazanımlara uyumluluğuna ve kapsam geçerliliğine göre incelenmek amacıyla 

yapılmıştır. 

YKS -2019, öğretim programlarındaki kazanımlara göre öğrencilerin seviyelerini belirlemeyi 

amaçlamaktadır. Bu nedenle sınavda sorulan sorular haftalık ders çizelgesinde yer alan ve 

yönetmelikte belirtilen derslerden, o yılın öğretim programı ve kazanımlar esas alınarak 

hazırlanmıştır.  

Bu seneye özgü olarak her yıl gerçekleştirilen ve ÖSYM Başkanlığı ile 

paylaşılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na esas konu, kazanım ve açıklamalar, Bakanlığımız 

tarafından ilk kez öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve kamuoyu ile paylaşıldı. Bu paylaşım ile 2019 

yılında ÖSYM Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na girecek 

öğrencilerimizin üzerindeki sınav baskısı ve stresin asgarîye indirilmesi, öğrencilerimizin sınavda 

karşılaşacakları soruların mahiyeti hakkında önceden bilgilenerek çalışmalarını bu doğrultuda 

planlamalarına katkı sağlanması amaçlandı.  

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, duyurular sayfasından “ 2019 Yükseköğretime 

Geçiş Sınavlarına Esas �Konu, Kazanım ve Açıklamalar”” dosyasını inceleyebilirsiniz. 
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               9,10,11.Sınıf müfredatı ( 2011 Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı ) 12.Sınıf müfredatı               

( TDE- 2018 ) Türkçe ( TYT-2019 ) ve Türk Dili ve Edebiyatı ( AYT-2019 ) sorularının öğretim 

programlarına göre kapsam geçerliliğinin sağlanabilmesi için Türkçe ve Türk dili ve edebiyatı sorularının 

öğretim programlarındaki ünitelerin oranlarına uygun şekilde dağılması gerekmektedir. Öğretim 

programları hazırlanırken ünitelere ayrılan oranlar hem öğretmenlerin hazırladıkları yıllık planlarda hem 

de ders kitabı yazım ve incelemesinde önemli bir rol oynamaktadır. Öğretmenler günlük ve yıllık 

planlarında öğretim programlarında ünitelere ayrılan ders saatlerine göre dağılım yapmakta ve ders 

işlenişinde buna dikkat etmektedir. Bu nedenle YKS’ de sorulan soruların da öğretim programını esas 

alarak hazırlanması ilkesine göre ünitelerin oranlarıyla uyum göstermesi beklenmektedir.  

 

            Türkçe ( TYT-2019 ) sorularında bu uyumu yakalamış görünmektedir. Fakat Türk Dili ve 

Edebiyatı ( AYT 2018 /AYT-2019 ) testindeki soru sayısının 56 sorudan 24 soruya indirilmesi 

kapsam geçerliliğinin önünde bir duvar gibi durmuştur. 

 

            Liseyi bitirecek olan ve bitiren gençler, üniversite sınavına hazırlık aşamasında, lise 

eğitiminde aldıkları bilgiler ile bu sınavlarda sorulan sorular arasında çelişkiye düşmemelidir. YKS -

2019 ile bu sorunun tamamen ortadan kaldırıldığını söyleyebiliriz. Bunda Milli Eğitim Bakanlığımız 

ile ÖSYM’nin yapmış olduğu anlaşmada önemlilik arz etmektedir. 

TÜRKÇE TYT / 2019 SORULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

TÜRKÇE TESTİ KONULARA GÖRE SORU DAĞILIMI  

Konular 2010   2011 2012 2013 2014 2015    2016 2017 2018 2019 

Ses Bilgisi – 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Deyim ve Atasözü – – 1 – – – – – 1 – 

Yapı, Sözcük, Cümle 

bilgisi 

5 5 5 5 5 5 3 3 5 7 

Noktalama İşaretleri 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 

Yazım Kuralları 2 2 – 2 1 1 1 1 3 2 

Anlatım Bozukluğu 1 1 – 1 – – 2 2 1 – 

Paragraf 20 20 23 20 23 23 22 22     22 22 

Cümlede Anlam 7 6 7 7 6 6 7 7 4 3 

Sözcükte Anlam 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 

TOPLAM 40 40 40 40 40 40 40 40    40 40 

 

 

 

http://www.basarisiralamalari.com/
http://www.basarisiralamalari.com/
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2019-TYT/ TÜRKÇE SORU DAĞILIMI 
Konular Soru 

Sırası 

Soru Sayısı Sınıf Ünite ve 

Numarası 

   Kazanım ve Sayısı 

Sözcükte Anlam 1,2,3. 3 12.Sınıf 1,2 ve 3.Üniteler A.1. 1. / A.2. 1./ A.3. 1. 

A.4. 1. 

Cümlede Anlam 

 

4,5,6. 3 10.Sınıf 5,6,7,8,9.Ünitele
r 

A. 2.10/ A.4.7/ B.6 / 

C.1.13 

Paragraf 19-40 22 12.Sınıf 4,5,6,7.Üniteler A.2.3/A.2.5/A.2.8/A.2.9/
A.2.10/ 

Yazım Kuralları 15,16. 2 9,10,11,1
2. 

Sınıf 

Tüm Üniteler A.1.12/2.16 / A.3.14 

/A.4.15 

Noktalama İşaretleri 17,18. 2 9,10,11,1
2. 

Sınıf 

Tüm Üniteler A.1.12/2.16 / A.3.14 
/A.4.15 

Ses Bilgisi 7. 1 5.Sınıf - T.5.4.11 

Sözcükte Yapı 8,9. 2 5,6, 
7.Sınıf 

- T.5.3.11 /T.6.3.7 

/T.6.3.11 /T.7.3.9 / 

T.7.3.10 

Sözcük Türleri 

 

12,13,
14. 

        3 9,10.Sınıf Tüm Üniteler A.1.12/2.16 / A.3.14 

/A.4.15 

Fiilimsi 10,14. Ortak Soru 10.Sınıf 2.Ünite A.1.12/2.16 / A.3.14 
/A.4.15 

Cümlenin Ögeleri 10,11. 2 11.Sınıf 2,3,4,5.Üniteler A.1.12/2.16 / A.3.14 
/A.4.15 

Cümle Türleri - - - - - 

Fiillerde Çatı - - - - - 

Anlatım Bozukluğu - - - - - 

      

 

Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı dersleri, A: Okuma, B: Yazma, C: Sözlü İletişim (A.1: Şiir kazanımı, 

A.2: Roman kazanımı, A.3: Tiyatro kazanımı, A.4: Öğretici Metinler kazanımı, B: Yazma kazanımları,    

C.1: Konuşma kazanımları, C.2: Dinleme kazanımları, 

Türkçe dersi, T.5.4.11 (T: Türkçe dersi, 5: Sınıfı, 4: Beceri Alanı, 11: Kazanım) 

 

  Güncellenen Türk dili ve edebiyatı öğretim programında “Ses bilgisi, şekil bilgisi, dilin işlevleri” konuları 

yer almamaktadır. Önceki öğretim programlarında yer alan bu konular 5,6, 7.sınıf Türkçe derslerinde yer 

almaktadır. Ya bu konular yeni müfredata eklenmelidir ya da bu konulardan YKS’ de soru sorulmamalıdır. 

Şahsi görüşüm bu konuların müfredatta yeniden yer almasıdır. Müfredatta (Öğretim programında) yer almayan 

bir konunun oluşturulacak olan yıllık plan ve günlük planlarda da yer alması beklenemez. Ses ve şekil bilgisi 

9.sınıf ders kitaplarında ve 9.sınıf eba testlerinde yer almıştır. (Test-1, test-3)   

 

Okullarımızda ders yılı (Derslerin başladığı tarihten, kesildiği tarihe kadar geçen ve iki dönemi 

kapsayan süre. ) 180 iş günü yani 36 haftadır. Öğretim programları, iş takvimi ve derslerin yıllık 

planları buna göre hazırlanır.  
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        Güncellenen Türk Dili ve Edebiyatı Müfredatında buna dikkat edilmemiştir. ( ! ) Not: 

Diğer tüm branşlar 36 haftaya göre ünite dağılımını yapmıştır. 

        9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi 35 hafta ( 1 hafta eksik) , 11,12. Sınıflar Türk 

Dili ve Edebiyatı dersleri 32’şer hafta (4’er hafta eksik). Bu eksik haftalar yıllık planların 

oluşturulmasında ve eğitim ve öğretim sürecinin sağlıklı yürütülmesinde sorun teşkil 

edecek gibi görünüyor. Yetkililerin bir an önce bu eksikliği düzeltmeleri gerekmektedir. 

Sadece 10.sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi 36 hafta üzerinden düzenlenmiştir. 

        9.Sınıflarda eksik olan 1 haftaya “Değerler Eğitimi” konusu konulabilir. 11, 

12.sınıflarda eksik olan haftalar içinde “şekil bilgisi, ses bilgisi, sözcük grupları, dilin 

işlevleri ” konuları konulabilir. 

         Her yıl olduğu gibi bu yılda bazı sorular tartışılmış ve alanın uzmanları tarafından 

görüşler bildirilmiştir. Bu seneki Türkçe sorularında hataya rastlanmamıştır. 

         2019-TYT/ TÜRKÇE testinde 28 Anlama dayalı ( Sözcükte anlam -3, Cümlede anlam -

3, Paragraf -22 ) ve 12 dil bilgisi (Yazım Kuralları -2, Noktalama İşaretleri -2, Ses Bilgisi -1, 

Sözcükte Yapı-2, Sözcük Türleri -3, Cümlenin Ögeleri – 2 ) sorusu sorulmuştur. Anlatım bozukluğu, 

cümle türleri ve fiilde çatı konularından bu sene de soru gelmedi. Ayrıca anlatım bozukluğu dilimizin 

temelini oluşturan bir konu olmasına rağmen son yıllarda unutulmaya yüz tutmuştur.  

           Kelime hazinesi zengin olmayan öğrenciler Türkçe testinde çok zorlandılar. Çünkü paragraf 

soruları son yılların söz varlığı en güçlü metinlerinden seçilmiş. Derin anlam taşıyan cümleler, sözcükler 

ön planda olmuştur. Seçeneklerdeki ifadeler anlam açısından ağır ve kolayca kavranacak türden değildir. 

“ inzivadan tutun da soyut algıdan, ‘acı aşısı’ ndan tutun da ‘etik’ kavramının algılanmasına, 

Erzurumluların ‘kırtlama’ çay içişinden hayata bakış açısına, Aristoteles’ten Abdülhak Hamit’in 

Makber’ine... Yani üst düzey Türkçe dil algılamasını soran anlam soruları, felsefik terimlerle 

karışık bir dil örgüsü olarak ortaya konulmuştur. 

Geçmiş yıllardaki paragraf soruları daha çok edebi metin kökenliyken son iki senedir 

daha çok bilimsel metin kökenli özellik göstermiştir. Bu durum öğrencilerin işini kolaylaştırmıştır. 

Her zamanki gibi güçlü çeldiriciler yer almıştır. Son yıllarda “ulaşılabilir, söylenebilir.”Soru 

köklerinin kullanılması okuma, okuduğunu anlama ve yorumlama yeteneğini ve becerisini ön plana 

çıkarmıştır. 

Geçmiş yıllarda paragraf sorularının uzunluğunun, öğrenci üzerinde oluşturduğu zaman 

baskısı bu sene kendisini fazla hissettirmemiştir. Fakat güçlü çeldiricilerin olması öğrencileri 

zorlamıştır. Sınavdaki anlam soruları gerek uzunluk gerekse yoğunluk bakımından okuma alışkanlığı 

olmayan öğrenciler için zorlayıcı olmuştur. “OKUMAK ŞART” 

 

Anlam bilgisi olarak tanımladığımız sorularda kullanılan dilin yalın olması soruların 

çözülebilirliğini artırıyor. Bu sorular daha çok bilimsel metinlerden seçilmiş gibi görülüyor. 
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Türkçe sorularında çeldiriciler arasındaki farklılıkların az olması öğrencilerin zorlanmasına neden 

olmuştur. Doğru yanıta ulaşmak için daha fazla zaman harcamak zorunda olan öğrenciler zaman 

yönetiminde zorlanmıştır. Dil bilgisi sorularının bir kısmı önceki yıllarda olduğu gibi bir soruda birden çok 

kazanımı ölçmeye yönelikti. Öğrencilerin zaman yönetimi becerilerinin bu sınavda başarıları üzerinde 

etkili olabileceğini her zaman vurguladığımız gibi yine vurgulamakta yarar vardır.  

Dil bilgisi soruları ayırt edici ve kaliteli hazırlanmış. Özellikle iki sorunun cevabının edat 

olması öğrencileri yanıltmıştır.  Yazım kurallarında “seyir mi etmişler” ifadesi akıllıca... Fiilimsilere 

ağırlık verilmiş, cümlenin ögeleri sorusu da güzel yani biraz zor. “KYK’da” ifadesi bilinen bir yazım 

yanlışı. Noktalama işaretlerinde ‘!..’ ünlem ve iki noktanın kullanımı yeni. Noktalı virgül sorusu zor. 

“Üçüncü tekil iyelik ekinin çokluk ekiyle” farkını soran soru ayırt edici. Söz öbeği üzerinden öge ve tür 

bilgisini soran güzel dil bilgisi soruları bu sene sınavda yerini almıştır. 

2019 TYT Türkçe, seçici sorulardan oluşmuştur. Türkçe sorularının sınavda sonucu 

belirleyici olduğu anlaşılmıştır. Sınav; hızlı ve doğru okuyabilen, doğru anlayabilen, doğru çıkarımlarda 

bulunabilen ve analitik bakış açısı güçlü olan öğrencilerin başarılı olabileceği bir sınavdı.  Öğrencilerin 

kelime hazinesinin yoğun olarak sorgulandığı sınavda, anlam bilgisi sorularının içeriklerinin edebiyat 

alanı dışına da yöneldiği ve öğrencilerin öğretici metinlerle okuma anlama yeterliliklerinin yanı sıra 

entelektüel seviyelerinin de ölçüldüğü görülmüştür. Sınavdaki 40 sorunun çözülme süresi soruların 

çeldiricilerin güçlü olması nedeniyle Türkçe yeterliliği yüksek bir öğrenci için bile 40 dakikanın üzerine 

çıkmıştır. Sonuç olarak gerek dil bilgisi gerek anlam soruları açısından nitelikli ve zorlayıcı bir sınav 

olmuştur. 

2018 TYT Türkçe testinde 4312 sözcük varken 2019 TYT Türkçe testinde 4399 sözcük var. 

Yani daha çok sözcük daha az zaman... Demek ki okuma ve anlama hızımızı arttırmamız gerekiyor. 

ÖSYM'nin belki de son yıllarda en çok sözcükten oluşan Türkçe testi bu yılki TYT’ de idi.  

Türkçe testinde müfredat dışı konu olmamakla birlikte soru dağılımı tüm konuları kapsamıyor. 

Dil bilgisinde ‘ fiilde çatı; cümle çeşitleri, anlatım bozukluğu ile ilgili kazanımları sorgulayacak herhangi 

bir soru sorulmadı. Genel olarak ÖSYM’nin açıkladığı gibi temel becerileri ölçecek düzeyde; okuma, 

okuduğunu anlama ve yorumlamaya dayalı bir sınav. Dolayısıyla bu sınavın okuyan, okuduğunu 

anlayan, yorum ve analiz yapabilen öğrencilerin sınavı olduğunu söyleyebiliriz. 

              TYT Türkçe testinde daha önceki yıllara göre şekil ve soru formatı açısından pek bir değişikliğe 

gitmedi. Fakat hem öğrencilere hem de Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerine açık ve net olarak birkaç 

şey söyledi. Peki, nedir bunlar? 

             Öğrencilere; 

1. 9.Sınıftan itibaren bilimsel makaleler, araştırmalar, teknolojik gelişmeleri de içine 

alacak şekilde kitap, dergi, gazete vs okuyacak; sinema, sanat, edebiyat gibi alanlarda kültürel 

donanıma sahip olacaksın.  

2. Okuduğun metni anlama, yorumlama ve kelime dağarcığını geliştirerek analiz yazma 

gücüne sahip olacaksın. 
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3. Dilimizin temel kurallarının yanında yazım, noktalama, ses bilgisi vs inceliklerine hâkim 

olacaksın. 

4. Sınava hazırlanırken MEB’in ders kitaplarını ve özellikle bu kitaplardaki metinleri iyi 

analiz edeceksin. 

5. Hazırlık aşamasında piyasada var olan ve kapağında TYT/AYT Türkçe yazan her soru 

bankasını değil, seni hedefe götürecek, benim sınav formatıma uygun kitapları alıp çözeceksin. 

Öğretmenlere; 

1. MEB’in kitaplarındaki içeriğe hâkim bir şekilde kazanımları, dilin 

inceliklerini/kurallarını açık ve net bir şekilde öğrenciye öğretmeliyiz. 

2. Özellikle ders kitaplarındaki metinleri anlama, metinden yola çıkarak sorulara, 

sorulardan yola çıkarak metne ulaşma yollarını/yöntemlerini öğrencilere iyice kavratmalıyız. 

3. Öğrenciye anlatım yöntem ve tekniklerini öğretmeli, öğrencinin bilimsel yazı 

yazma/analiz etme kabiliyeti kazanmasını sağlamalıyız. 

4. MEB müfredatında yer alan edebi bilgileri, kazanımları; edebi dönemleri, hangi yazarın 

hangi türde ve hangi dönemde yazılar/eserler yazdığını, dönemsel özellikleri ile birlikte öğrenciye 

kazandırmalıyız. 

5. Sadece edebi türü vermekle yetinilmemeli, metinleri tür endeksli değerlendirme yoluna 

gidilmeli; istenilen bilgilerin öğrencinin metinden çıkarması sağlanmalı; örneğin şiirden yola 

çıkılarak “şiir/dönem zihniyet” mantığı ile günlük hayata ait verilere ulaşılmalıdır. 

6. Edebi akımların edebiyatımıza yansımaları/özellikleri üzerinde durulmalı; Batı 

edebiyatının sanatçı/yazarları, eserleri ile öğrenciye eziyet edilmemelidir. 

NOT:  

ÖSYM, yine “ okuyan, okuduğunu anlayan ve yorumlayabilen” ve “ kelime hazinesi zengin 

ve kelime dağarcığı kuvvetli” öğrencileri bu sınavla bir adım öne taşımıştır. Son yılların olması 

gerekli en kaliteli sınavıydı. 
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TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI AYT / 2019 SORULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ KONULARA GÖRE SORU DAĞILIMI 

Konular 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Sözcükte Anlam 2 2 1 - 1 1 2 3 1 1 

Cümlede Anlam 2 3 4 4 4 2 4 5 1 1 

Paragraf 10 11 12 11 12 15 14 12 2 2 

Dil Bilgisi 4 3 4 5 4 2 3 3 - - 

Anlatım Bozuklukları - - 1 - - 1 - - - - 

Yazım Kuralları 1 1 1 - - 1 1 1 - - 

Noktalama İşaretleri 1 1 - 1 1 1 1 - - - 

Edebi Türler ( Masal, 

Tiyatro) 

 

2 

 

3 

 

- 

 

1 

 

- 

 

2 

 

3 

 

1 

 

- 

 

2 

Edebi Türler ( Şiir Bilgisi / 

Söz Sanatları) 

 

6 

 

5 

 

6 

 

5 

 

4 

 

4 

 

3 

 

5 

 

3 

 

4 

Edebi Akımlar 1 2 - 1 1 1 1 1 1 1 

İslamiyet Öncesi Türk 

Edebiyatı 

 

- 

 

1 

 

3 

 

- 

 

1 

 

2 

 

1 

 

1 

 

- 

 

1 

Halk Edebiyatı 2 1 2 2 1 - 3 3 1 - 

Divan Edebiyatı 3 4 3 6 5 5 4 4 5 3 

Tanzimat Dönemi Türk 

Edebiyatı 

 

4 

 

5 

 

2 

 

3 

 

2 

 

2 

 

3 

 

1 

 

2 

 

2 

Servet-i Fünun ve Fecr-i Ati 

Edebiyatı 

 

4 

 

2 

 

2 

 

3 

 

4 

 

4 

 

2 

 

3 

 

1 

 

1 

Milli Edebiyat Dönemi Türk 

Edebiyatı 

 

3 

 

4 

 

1 

 

7 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

 

1 

Cumhuriyet Dönemi Türk 

Edebiyatı 

 

11 

 

8 

 

14 

 

7 

 

15 

 

12 

 

10 

 

11 

 

5 

 

5 

TOPLAM 56 56 56 56 56 56 56 56        24        24 
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2019-AYT/ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI SORU DAĞILIMI 
Konular Soru 

Sırası 

Soru 

Sayısı 

Sınıf Ünite ve 

Numarası 

   Kazanım ve Sayısı 

Sözcükte Anlam 
1. 1 

12.Sınıf 1,2 ve 3.Üniteler A.1. 1. / A.2. 1./ A.3. 1. /  

A.4. 1. 

Cümlede Anlam 
2. 1 

10.Sınıf 5,6,7,8,9.Üniteler A. 2.10/ A.4.7/ B.6 / 
C.1.13 

Karma Dil Bilgisi  

( Yapı, Şekil Bilgisi; 

Sözcük, Cümle Türleri ) 

- - 

 

- 

 

- 

 

 

- 

Paragraf 3,20. 2 
12.Sınıf 4,5,6,7.Üniteler A.2.3/A.2.5/A.2.8/A.2.9/

A.2.10 

Anlatım Bozuklukları - - - - - 

Yazım Kuralları - - - - - 

Noktalama İşaretleri - - - - - 

Edebi Türler ( Masal, 

Tiyatro )  
8,9 2 

9,10. 

Sınıf 

4.Ünite ( 9.sınıf) , 

6.Ünite ( 10.sınıf 

)  

A.2.2 /A.2.3 /A.2.4 /A.2.5 

/A.2.6 

Edebi Türler ( Şiir 

Bilgisi / Söz Sanatları) 
4,5,6,7. 4 

9.Sınıf 3.Ünite A.1.2 / A.1.3 / A.1.5 

İslamiyet Öncesi Türk 

Edebiyatı 
10. 1 

10.Sınıf 4.Ünite  A.2.2 /A.2.3 /A.2.4 /A.2.5 
/A.2. 

Halk Edebiyatı - - - - - 

Divan Edebiyatı 11,12,13. 3 

10.Sınıf 3.Ünite A.1.3 /A.1.4 /A.1.5 /  

A.1.6 / A.1.7                 

A.1.8 / A.1.10 /A.1.11 

Tanzimat Dönemi Türk 

Edebiyatı 
14,15. 2 

10.Sınıf 5.Ünite  A.3.2 /A.3.3 /A.3.4 /A.3.5 

/A.3.6 

A.2.3 /A.2.6 

Servet-i Fünun ve Fecr-i 

Ati Edebiyatı 
16. 1 

10.Sınıf 5.Ünite A.2.3/A.2.5 / A.2.6 

Milli Edebiyat Dönemi 

Türk Edebiyatı 
18 1 

10.Sınıf 5.Ünite A.1.11/A.2.12/A.3.10 / 

A.4.11 

Cumhuriyet Dönemi 

Türk Edebiyatı 

17,19,21,22

,23 
5 

12.Sınıf 2.Ünite / 4.Ünite A.2.2 /A.2.3 /A.2.4 /A.2.5 

/A.2.6 / A.2.7 / A.2.8/ 

A.2.9 

Edebi Akımlar 24 1 
11.Sınıf12.Sı

nıf 
1.Üniteler 

A.1.11/A.2.12/A.3.10 / 

A.4.11 

TOPLAM 24 24   E.Y 

      

 

 

Öğrencilerimizin okuma, anlama ve edebiyat bilgilerinin sorgulandığı AYT 2019 Türk Dili ve 

Edebiyatı testinde 4 anlam bilgisi,  20 edebiyat sorusu sorulmuştur. Anlam bilgisi; öğrencinin 

okuma, anlama ve çıkarımda bulunma yeterliliğini ölçmek amaçlıdır. 20 edebiyat sorusu temel 

edebiyat bilgilerinin yorumlanmasıyla doğru cevaba gidilebilecek sorulardır.  
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AYT 2019 Türk Dili ve Edebiyatı soruları , "Metne Dayalı Tür Bazlı Anlayış"ın izlerini 

taşımaktadır. İstenen bilgiler genellikle metin ile ilişkilendirilmiş ya da metinden buldurulmaya 

çalışılmıştır. Özellikle Divan edebiyatı ve Osmanlı Mutfağı'nın birleştirildiği soru basit olmasına 

rağmen çok orijinaldi. Anlatım tekniği sorusu ve masalın döşeme bölümü sorusu çok seçiciydi. 

Tanpınar diyalogundan oluşturulan soru ÖSYM‘nin ilk kez kullandığı bir soru kalıbıydı.                      

( Sadece Tanpınar’ı ve eserlerini bilmek yetmez, analitik ve pratik düşünceye sahip misiniz? Dikkatli 

misiniz? Sınav ortamında baskı altında doğru  karar verebiliyor musunuz? )  

Bu bağlamda sınav sadece bilginin ölçüldüğü bir sınav olmaktan çok bilginin yorumu ve 

analizine dayanmaktadır. Bazı sorularda doğrudan bilgi vererek değil, öğrencilerin bilgilerini kullanıp 

parçayı yorumlayarak doğru cevaba ulaşması istenmiş. Bu nedenle genel olarak Türk Dili ve 

Edebiyatı sorularının öğrencilerimizin kolaylıkla çözebileceği düzeyde olduğunu söylemek doğru 

olacaktır. ÖSYM, AYT Türk Dili ve Edebiyatı testinde ayırt edici özelliği yüksek birkaç soruya yer 

vermiştir. 

 

Türk Dili ve Edebiyatı testindeki en büyük problem kapsam geçerliliğinin düşük 

olmasıdır. Bunun en büyük sebebi soru sayısı ve soru dağılımındaki sıkıntıdır.   

Türk Dili ve Edebiyatı testinin edebiyat soruları şeklinde algılanması yanlıştır. Türk Dili ve 

Edebiyatı dersi, edebiyat ve dil bilgisinin bileşiğidir. Yeni müfredatla birlikte dil bilgisi konularının 

anlatılmaması sadece metin üzerinde uygulanma yapılması istense de dil bilgisinin önemi ve değeri 

unutulmamalıdır. Dil bilgisi, kısaca bir dili ses, şekil ve cümle yapıları bakımından inceleyip bunlarla 

ilgili kuralları tespit eden bir bilim dalı olarak tanımlanabilir. Dil bilgisi öğretimi ise dilin ses, şekil 

ve cümle yapılarını birtakım yöntemler kullanarak öğrencilere sezdirme ve bu yolla onların dili etkili, 

doğru ve düzgün kullanmalarını sağlamaya yönelik etkinlikler yapma sürecidir. Dolayısıyla dil bilgisi 

öğretimi, anlama ve anlatma becerilerinin öğrencilere etkili bir şekilde kazandırılması için yardımcı 

ve destekleyici bir alan olarak görülebilir. 

Öğretim programında ayrı bir öğrenme alanı olarak ele alınmamış, diğer alanlar içerisine 

dağıtılmış olsa da dil bilgisine gereken önem verilmelidir. Bu açıdan anlatım bozukluğu konusuna 

son on yılda gereken önemin verilmediği ve bu konuda hemen hemen hiç soru sorulmadığı 

görülmektedir. Bir dilin öğrenilmesinde önemli bir yere sahip olan bu konuya gereken önemin 

verilmesi ve sınavlarda da sorular sorulması dileklerimle.  

 

Türk dili ve edebiyatı testinde ismine yakışır şekilde dil bilgisi sorularının da yer alması 

gerekir ki kapsam geçerliliği sağlanmış olsun. 

Sözcükte ve cümlede anlam sorularının Türk dili ve edebiyatı testi yerine sadece Türkçe 

testinde yer alması daha uygundur diye düşünüyorum. Bu soruların yerine Halk edebiyatı ve geçiş 

dönemi eserlerinden soru sorulması daha doğru olur. Yazım kuralları ve noktalama işaretleri her 

zaman sorulması gereken önemli konulardır. 
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Yeni öğretim programı tür merkezli olarak hazırlanmıştır ve öğretim programda üç öğrenme 

alanı bulunmaktadır.( Okuma, yazma, sözlü iletişim ) Türkçe (TYT -2019 ) ve Türk dili ve edebiyatı 

( AYT-2019 ) soruları ağırlıklı olarak okuma (öğrenme ve uygulama) alanına ( Eleştirel okuma, 

Metni anlama ve çözümleme, Metni dil bilgisi özellikleriyle inceleme, Kitap okuma ve 

değerlendirme, Edebiyat bilgi ve kavramları ) yönelik hazırlanmıştır. Yazma ve sözlü iletişim 

alanlarına yönelik de soruların daha fazla yer alması gerekir. 

Yazım kuralları ve noktalama işaretleri konularıyla ilgili sorular daha çok yazma beceri alanına 

yönelik şekilde hazırlanmalıdır. Yazma aşamalarından bir tanesi de sınavda soru olarak sorulmalıdır. 

Sözlü iletişim alanına yönelik; sözlü iletişim becerileri ve ilkeleri, iletişim ögeleri, dilin işlevleri de 

sınavda soru olarak yerini almalıdır ki kapsam geçerliliği sağlanmış olsun ve öğrenci derste işlediği 

konunun üniversite sınavlarında karşısına çıkacağını bilsin. 

Yeni öğretim programı da “tür merkezli yaklaşım”  anlayışıyla örülmüştür.                           

( Hikaye,şiir,tiyatro,roman,makale,fıkra,…) Türk dili ve edebiyatı ( AYT /2019 ) testinde şiir, hikâye, 

roman ve tiyatro türlerine gereken önem verilmiştir. Bu türlerden sorular en güzel şekilde hazırlanmış 

ve öğrencilere sunulmuştur. Fakat diğer türlerle ilgili en az bir sorunun sorulması gerekmekteydi. 

Çünkü öğretim programının büyük bir bölümünü bu türler oluşturmaktadır.( Öğretici /  Bilimsel 

Metinler: Fıkra, Makale, Deneme, Mektup, Sohbet, Mülakat, Söylev, Röportaj, Mülakat vb.)  

 

Değişen bütün öğretim programlarında yer alan değer eğitiminin soru kalıbı olarak sunulan 

metinlerde yer alması öğrenmeyi ve öğretmeyi sürekli hale getireceği aşikârdır. 

Yazılı sınavlarda “öncüle  ( konuyla ilgili okuma metinlerinden alıntılar, örnek olaylar, gerçek 

yaşam durumlarına ilişkin gazete ve dergi haberleri, görseller “ karikatür, fotoğraf, resim vb.” )  , 

grafik düzenleyicilere ( kavram haritaları, tablo vb. ) ” yer verilmesinin önemi ve gerçek yaşama ait 

durumların ve materyallerin kullanılması gerektiği öğretim programımızda nasıl vurgulanıyorsa 

Türkçe ( TYT ) ve Türk dili ve edebiyatı ( AYT ) testlerinde de daha fazla grafik, tablo, şekil 

gibi görsel metinlerin kullanımı artırılmalıdır ki Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı 

( PISA ) seviyesini yakalayıp geçelim.  2019 AYT Türk Dili ve Edebiyatı 22 ve 23.sorular en 

güzel örnekler olarak karşımıza çıkmaktadır.( Emeği geçenlerin ellerine sağlık ) 

 

 

Sınavlarda öğrencilere yöneltilen sorular daha çok uluslararası düzeyde kabul gören Bloom 

taksonomisine göre sınıflandırılmaktadır.  Türkçe ( TYT ) ve Türk dili ve edebiyatı ( AYT ) 

testlerindeki soru türlerinin Bloom taksonomisine göre analiz edilerek soruların bilgi ve bilişsel süreç 

boyutunda hangi basamakta olduğu ve dolayısıyla komisyon üyelerinin öğrencileri hangi 

basamaklara göre ölçtüklerinin belirlenmesi amacıyla şöyle bir göz atalım. Soruların daha çok 

hatırlama ( bilgi ) , anlama ( kavrama ) ,çözümleme ( analiz ) basamaklarına yönelik olduğu görülmüştür. 

https://www.milligazete.com.tr/etiket/pisa
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MEB Türk Edebiyatı dersi öğretim programı ( 2011 )  Bloom Taksonomisine göre incelendiğinde 

hedeflerin aşamalı sınıflandırılmasında ortaya çıkan sonuç; kavrama, analiz ve değerlendirme 

basamaklarının oldukça yüksek oranda olduğu; bunun yanı sıra uygulama ve sentez basamaklarının 

oldukça az olduğudur. Ortaöğretim Türk dili ve edebiyatı öğretim programı ( 2018 ) incelendiğinde ise 

uygulama ve sentez basamaklarının yazma ve sözlü iletişim beceri alanları sayesinde programda 

etkin bir şekilde yer aldığı gözlemlenmiştir. 

MEB Türk Edebiyatı dersi öğretim programı ( 2011 )  Bloom Taksonomisine göre incelendiğinde 

hedeflerin aşamalı sınıflandırılmasında ortaya çıkan sonuç; kavrama, analiz ve değerlendirme 

basamaklarının oldukça yüksek oranda olduğu; bunun yanı sıra uygulama ve sentez basamaklarının 

oldukça az olduğudur. Ortaöğretim Türk dili ve edebiyatı öğretim programı ( 2018 ) incelendiğinde ise 

uygulama ve sentez basamaklarının yazma ve sözlü iletişim beceri alanları sayesinde programda 

etkin bir şekilde yer aldığı gözlemlenmiştir. 

 
 
Not: Ne ilginçtir ki TYT 2019 Türkçe ve AYT 2019 Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinin 1.soruları aynı soru köküne sahiptir.  

“Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin anlamı parantez ( ) içinde verilen açıklamayla uyuşmamaktadır?” 
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           TYT Türkçe bölümü soruları sağlam ve seçici olmuş. TYT için zaman yönetimi önemli. LGS 

2019 sınavı için fazladan eklenen 20 dakikanın TYT içinde uygulanması gerekir, AYT Türk Dili ve 

Edebiyatı soruları bölümü yüzeysel ve kolay olmuş. “Ne gerek var edebiyatın inciğini boncuğunu 

çıkarmaya? Öğrenciler edebiyatın özünü ve önemli isimlerini bilsin yeter. Asıl önemli olan 

okuduğunu anlama ve yorumlama. Yıllarca Cumhuriyet Dönemi'ni anlatırken,  yüzlerce isim-eser 

verirken biz de perişan oluyorduk öğrenci de. Yeni ders kitaplarında az isim ve eser olması boşuna 

değilmiş. Bundan kelli zinhar derine inmem edebiyatta. Orta derinlik yeter. Yanlış mıyım? ” 

Öğretmen ve öğrenci için en iyi kılavuz öğretim programı ve ders kitaplarıdır. Müfredata 

uymalı ve ders kitaplarını aktif kullanmalıyız. Gereksiz bilgilerle öğrenciler perişan edilmemelidir. 

Genel bir değerlendirme yaptıktan sonra biraz da öğrencilerimize yönelik birkaç tavsiye de 

bulunalım: 

TÜRKÇE / TYT İÇİN NASIL ÇALIŞMALIYIZ? 

        A.) Türkçe ( TYT )  İçin Çalışma Programı / Planı Hazırlamak 

        Her derse olduğu gibi Türkçe içinde bir çalışma programı yapmalısınız. Türkçeden hangi konulara 

ağırlık verilmeli, hangi konudan kaçar soru çözülmeli belirlemelisiniz. Bunun için geçmiş yıllarda 

sınavda çıkan soruların çok iyi analiz edilmesi gerekir. Belli bir düzen dâhilinde çalıştığınızda, 

istediğinizden çok daha başarılı sonuçlar elde edersiniz. Günün en az 2 ders saatini Türkçeye ayırmanız 

önemlidir.    2 ders saatinin 1 ders saati, konu çalışmak için kalan 1 ders saati de soru çözmek için 

düzenlenmelidir. 

B.) Türkçe ( TYT )  İçin Konu Çalışmak 

Üniversite sınavlarına girecek olan öğrencilerin Türkçeye çalışırken düzenli hareket 

etmeleri gerekmektedir. Her şeyden önce bilmeleri gereken lise boyunca gördükleri konuların 

sınavda karşılarına çıkacağını unutmadan bu konuları en iyi şekilde öğrenmeleri gerekmektedir. 

Sadece dersin sınavını geçmek için kısa süreli çalışmalar yapmamalıdırlar. Her konunun 

öğrenilerek bitirilmesi oldukça önemlidir. Burada devreye okullarda açılan destekleme ve 

yetiştirme kursları girmektedir. Öğrenci kaçırdığı ya da anlamadığı konuları bu kurs sayesinde 

telafi etme şansına sahiptir. Öğrenciler 9.sınıftan başlayarak temel Türkçeye dair tüm konuları 

düzenli bir şekilde deftere yazmalıdırlar. Her yıl yaz tatilinde bu konular kısaca tekrar 

edilmelidir. 

Sınava hazırlanma sürecinde yapılabilecek en büyük hata, konularda kişisel elemeler 

yapmaktır. Sınava girmeden önce tüm konuları bitirmeniz gerekirken o çıkmaz, bu çıkmaz deyip 

konuları parçalarsanız yanılma ihtimaliniz bir hayli yüksek olur. 
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 Bu nedenle her konuyu tek tek bitirmeniz son derece önemlidir. Neyin sorulup neyin 

sorulmayacağına siz değil sınav komisyonu karar vermektedir. İşinizi şansa bırakmamalısınız. 

C.) Türkçe ( TYT )  İçin Özet Çıkarma ve Not Tutmak 

Sınava girecek olan öğrencilerin Türkçe dersine hazırlanırken özellikle not tutmaları 

gerekmektedir. Not alarak çalışmak, sözel derslerin en büyük kurtarıcısıdır. Sözel derslerinize 

çalışırken konuları önce okumalı daha sonra kendinize göre notlar almalısınız. 

Sınav zamanı yaklaştığında tekrar tekrar okumanız gerektiğinde kitaplardan değil, kendi 

kısa notlarınızdan okumanız daha faydalı olacaktır. TYT sürecinde öğrencilerin okuduklarını 

anlamlandırabilmesi oldukça önemlidir. Sınav, yeterliliği test ettiği için öğrencinin okuduğunu tek seferde 

anlayabilmesi gerekmektedir. Aksi halde sınav anında süre yetiştirememe durumu söz konusu olacaktır. 

Bilimsel ifadelere sahip uzun paragrafları tek seferde okuyup anlamak için yazarak 

çalışmanız gerekmektedir. Yazmak, okunanın daha hızlı şekilde hafızaya alınmasına yardımcı 

olmaktadır. Not tutmak öğrenci için çok önemlidir. Hem aynı anda dinleme yapar ve dinlediğini 

yazarak daha çok akılda tutmasını sağlar. Not tutmak için öğrencinin hazır bulunuşluk 

seviyesinin iyi olması gerekir.  Not tutmak, eğitimin en büyük düşmanı olan unutmayı önler. 

D.) Türkçe ( TYT )  İçin Soru / Deneme Çözmek 

TYT hazırlığında olan öğrencilerin Türkçe söz konusu olduğunda, kendilerine 

yapabilecekleri en büyük iyilik soru çözmek olacaktır. Konuları ilerletirken aynı zamanda soru 

çözümüne de başlamış olmanız gerekmektedir. 

Her konu için eş zamanlı soru çözümü gerçekleştirmelisiniz. Soru çözümlerinde dikkat 

etmeniz gereken kolaydan başlayarak ilerlemektir. Konuyu ilk çalışmaya başladığınızda kolay 

testlerle başlamalı daha sonra zor testlerle devam etmelisiniz. Türkçeden deneme çözmenin en 

büyük avantajı zamanı kontrol etmeye yardımcı olmasıdır. Zamanın özellikle paragraf sorularıyla 

çok zor kontrol edildiği bilinmektedir. Bu sıkıntıyı yaşamamak adına düzenli olarak deneme 

çözülmesi önerilmektedir. 

İlk aylarda yalnızca 1 kez çözülmesi gereken denemeler daha sonra 2 haftada 1 kere 

olmalıdır. Sınava az bir zaman kaldığında ise her hafta 1 deneme çözülmesi önerilmektedir. Bu 

şekilde hangi konulardan yetersiz olduğunuzu da fark edebilirsiniz. 
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E.) Türkçe ( TYT )  İçin Konu Tekrarı Yapmak 

TYT hazırlığında olan öğrencilerin konu tekrarlarını aksatmamaları oldukça önemlidir. 

Bunun nedeni Türkçenin çok rahat bir şekilde unutulmaya müsait olmasıdır. Özellikle dilbilgisi 

alanında devamlı tekrarlar yapılması son derece önemlidir. 

Konular arasında yer alan; sözcükte anlam, cümlede anlam gibi okuduğunu anlama detaylı 

başlıklar, tekrar gerektirmese de ekler, fiiller, sözcükte yapı gibi birkaç püf noktası bulunan 

konular, tekrar edilmelidir. Türkçe konuların haftalık bir gün tekrar edilmesi hatırlamak için 

yeterli olacaktır. Herhangi bir gün, birkaç saat aldığınız eski notlara yönelik tekrarlarlar 

yapmanız, konuların hatırlanmasını son derece kolaylaştıracaktır. 

F.) Türkçe ( TYT )  İçin Kitap Okumak ( En önemli kural  ) 

Türkçe ( TYT ) testine hazırlanmanın en önemli noktası bolca ve sürekli kitap okumaktır. 

Kitap okumak sadece Türkçe dersi için değil bütün derslerin en iyi ve en hızlı şekilde 

anlaşılmasını sağlamak için gereklidir ve kişinin kendisini geliştirmek için önemlilik arz 

etmektedir. TYT hazırlığında olan öğrencilerden biriyseniz düzenli şekilde kitap okumak 

mecburiyetindesiniz. Netlerde artış sağlayabilmek için zamanı iyi kullanmanız gerekmektedir. 

Zamanı iyi kullanmak ise okuduğunuzu tek seferde anlamaya dayanmaktadır. Sınav heyecanı ile 

okuduğunu tek seferde anlayabilecek kişi sayısı da bir hayli azdır. Bu durumu aşabilmek için 

soğukkanlılığınızı ve idrak edebilme becerinizi devreye sokmanız gerekmektedir. Bunu 

başarabilmenin tek yolu ise kitap okumaktan geçmektedir. Her gün en az 20 sayfa kitap okuyarak 

sınav sürecine adım atabilirsiniz. Daha sonra yavaş yavaş sayfa sayısını arttırabilir çok daha hızlı 

olabilirsiniz. Hepsinden önemlisi kitap okumayı alışkanlık haline getirmelisiniz. 

           G.) Türkçe ( TYT )  İçin Süreli Çalışmak / Zamanı Kontrol Etmek 

Temel matematiğin zorluğu ve zaman kaybettirici özelliği nedeniyle Türkçeden ne kadar 

zaman arttırabilirseniz o kadar karda olursunuz. Dolayısıyla Türkçe hızınızın çok yüksek olması 

gerekmektedir. Soru başına düşen dakikadan daha fazlasını asla harcamamalı, bir soruda 

gereğinden fazla beklememelisiniz. Türkçeye çalışırken yanınızda her zaman saat olmalıdır. 

Özellikle test çözerken her soruya zamanı paylaştırmalı, soru başına düşen dakikayı 

arttırmalısınız. Sınava girdiğiniz gün arttırdığınız her dakika, matematikte elinizi rahatlatacak, 

kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayacaktır. 

Sınav sürecinde olan öğrencilerin her dersi, her konuyu yalnız başlarına başarmaları 

mümkün olmayabilir. TYT temel Türkçeye girecek olan öğrenciler, ısrarla anlamadıkları 

noktalarda yardım almayı ihmal etmemelidir.  
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Aldığınız yardım, sizin kendi kendinize öğrenmenizden çok daha profesyonel şekilde 

açığınızı kapatacaktır. En büyük yardımı ve desteği ders öğretmenlerinizin vereceğini 

unutmayınız. 

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI / AYT İÇİN NASIL ÇALIŞMALIYIZ? 

Eşit ağırlıkçıların ve sözelcilerin korkulu rüyası olan Türk dili ve edebiyatı testi bildiğiniz 

üzere YKS sisteminde 24 soru ve sadece edebiyat şeklinde çıkmaktadır. Ancak oldukça fazla 

olan yazar/ şair ve eserlere bakınca 24 soruda çıkabilecek konu yoğunluğundan korkmamak 

imkânsız. Sadece Cumhuriyet edebiyatı bile daha başlamadan pes etme sebebi olabilir. Peki, eşit 

ağırlık ve sözelciler için oldukça önemli olan Türk dili ve edebiyatı nasıl çalışılır? 

Bu seneki sorularda gördük ki ders kitabı ve öğretim programı esas alınmaktadır. Aşırı 

ayrıntıya gerek yoktur. 

A.) Türk Dili ve Edebiyatı ( AYT )  İçin Çalışma Programı / Planı Hazırlamak 

➤İlk Yapmanız Gereken Tüm Konuları İçeren Bir Çalışma Programı Hazırlamak 

Olmalı! 

Her derse olduğu gibi Türk dili ve edebiyatı dersi için de bir çalışma programı 

yapmalısınız. Hangi konulara ağırlık verilmeli, hangi konudan kaçar soru çözülmeli 

belirlemelisiniz. Bunun için geçmiş yıllarda sınavda çıkan soruların çok iyi analiz edilmesi 

gerekir. Belli bir düzen dâhilinde çalıştığınızda, istediğinizden çok daha başarılı sonuçlar elde 

edersiniz. Günün en az 2 ders saatini ayırmanız önemlidir.        2 ders saatinin 1 ders saati, konu 

çalışmak için kalan 1 ders saati de soru çözmek için düzenlenmelidir. 

B.) Türk Dili ve Edebiyatı ( AYT )  İçin Konu Çalışmak / Oyunlar Hazırlamak 

➤Kendinize Uygun Çalışma Teknikleri Belirleyin! ➧Elinizde sürekli yazar-eser 

notlarınız olsun.  

Bir arkadaşınızla eser-yazar-tür oynayın. Bu söylediğim üçünden birini arkadaşınıza 

söyleyin ve diğer ikisini bulmasını isteyin, aynı şekilde arkadaşınız da size sorsun hem değişik 

hem de akılda kalıcı olacaktır. Kâğıtlara eser yazar yazmak fikri mantıklı gelebilir ancak 

muhtemelen fazla vakit alacaktır. Zamandan tasarruf adına bu şekilde olan kâğıtlardan 

alabilirsiniz. Bu seneki sorularda eser –yazar ilişkisi vurgulanmıştır. Bu tarz çalışmalar yeni 

müfredatla birlikte Türk dili ve edebiyatı derslerinin ünite sonlarında sözlü iletişim beceri 

alanlarında uygulanmaya başlanmıştır. 
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 Her şeyden önce öğrencilerimizin, lise boyunca gördükleri konuların sınavda karşılarına 

çıkacağını unutmadan bu konuları en iyi şekilde öğrenmeleri gerekmektedir.  

Küçük bir kartın bir yüzüne yazarın adını, diğer yüzüne eserlerini yazın ve kartları bir kutu 

veya kavanozun içine atın. Karıştırıp bir kart çekin ve eserleri çıktıysa yazarı, yazar çıktıysa 

eserlerini söylemeye çalışın. Kartlara dönemleri, akımları, vs. ve özelliklerini de katabilirsiniz. 

Kavanoz/kutudaki kartlar bitene kadar oyuna devam edin. Bu alıştırmayı gün içinde birkaç kez 

tekrarlayabilirsiniz. 

➧Eserleri ezberlemek yerine hikâyeleştiriniz. 

C.) Türk Dili ve Edebiyatı ( AYT )  İçin Soru / Deneme Çözmek 

➤Her Bir Konuyu Bitirdikten Sonra Mutlaka Bol Bol Soru Çözün! 

Her ne kadar ezber yapıp bildiğinizi düşünseniz de neleri bilmediğinizi öğrenmek ya da 

yanlış bilgilerinizi görmek en önemlisidir. Ayrıca çözemediğiniz sorular aklınızda kalır ve 

unutmak zorlaşır. Soru çözdükçe hızlanacağınızı da unutmayalım. YKS sisteminde önemli olan 

şey hız. Bu şekilde daha fazla vakit isteyen matematik ve geometriye zaman ayırabilirsiniz. İlk 

aylarda yalnızca 1 kez çözülmesi gereken denemeler daha sonra 2 haftada 1 kere olmalıdır. 

Sınava az bir zaman kaldığında ise her hafta 1 deneme çözülmesi önerilmektedir. Bu şekilde 

hangi konulardan yetersiz olduğunuzu da fark edebilirsiniz. 

D.) Türk Dili ve Edebiyatı ( AYT )  İçin Kodlama Yapmak 

➤Her Şeye Değil; Sorulma İhtimali Olan, Önemli Noktalara Ağırlık Verin! 

Her ne kadar kitaptan görsek de onu kendimizle birleştirmek çok önemli. Kendi 

anlayacağınız şekilde kodlar yazın. Kendi hikâyelerinizi oluşturun. Kulağa çok saçma bile gelse 

siz hatırlıyorsanız işe yarar. Özellikle dönemin yazarları ve bu yazarların eserlerini ister istemez 

kodlamak zorundayız. 

Dün sürem ( TYT 2019  ) , bugün bilgim ( AYT 2019 ) yetmedi dememek için, 

1- Öğretmeninizi iyi ve aktif dinleyin. Hiçbir kitap öğretmen kadar bilgiye sahip değildir ve 

size anında cevap veremez. 

2- Derste işlenen konuları tekrar edin. 
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3- Aynı gün iki veya üç konu çalışmak yeterlidir. "Konuları anladım." diyerek devam 

ederseniz çalıştığınız konuları unutabilirsiniz.  

4- Bilgileri ezberlemek yerine konular arası ilişkilere, benzerliklere, farklılıklara odaklanın.  

5- Çalıştığınız dönem ya da sanatçı ile ilgili belirgin özellikleri bulunan bir eseri incelemek 

çok faydalıdır. 

6- İşlenen konuyu daha önceki konularla kıyaslayın, benzerlikleri ve farklılıkları bulun ve 

birbirlerine etkisi olup olmadığını tespit edin. 

7- Türk Dili ve edebiyatı dersinin ve Türkçe dersinin olmazsa olmazı okumaktır. Bol bol 

okumak eserler, sanatçılar ve dönem hakkında gerçekçi bilgiler kazanmanızı sağlayacaktır. 

          8- Bir anın, bir olayın, bir durumun, farklı bakış açılarından ve birden çok kere yazılma 

çalışması yapılabilir. 

          9- Gazeteden, dergiden kesilen bir fotoğraftaki bir kişiye, bir ayrıntıya dair bir öykü yazma 

çalışması, öğrencilerin hayal güçlerini çalıştırdığı gibi, her insanın bir öyküsü olduğu fikrini vererek 

yaşam üzerinde daha incelikli düşünmelerini sağlayabilir. 

         10- Yazılı reklam metinleri, cümle yapıları, sözcük seçimleri, söylenmek isteneni son 

derece yalın, vurucu ve özgün bir şekilde ifade etme gücü bakımından incelenip, ilginç örnekler 

üzerinde ‘özgünlüğün veya yanlışlığın’ nerede olduğu tartışıldıktan sonra, kişiler kendi reklam 

metinlerini yazabilirler. 

         11- Öğretim programı ve ders kitapları çalışmanın merkezinde olmalıdır. Gereksiz bilgiler 

ve ayrıntılarla boğuşulmamalıdır. 

 

Bu çalışma gösteriyor ki, 

Eğitimin temeli elbette öğretim programlarıdır. Başarılı, özgüveni olan, kendini doğru ve 

etkili bir biçimde ifade edebilen, özgür düşünen, üreten, katılan, toplumla dayanışma halinde olan bir 

bireyin bu kurumdan yetişmesi bu temel üzerine kuruludur. Ancak öğretim programının tek başına 

varlığı da yeterli değildir. Uygun öğretim programı uygun bir haftalık ders çizelgesi ile verildiği 

zaman etkili olur ve anlam kazanır. Sadece okulda okutulan dersler değil ders dışında yapılan 

etkinlikler, yarışmalar, kurslar ve programlar bu amaca hizmet eder. 
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YKS -2019, öğretim programlarındaki kazanımlara göre öğrencilerin seviyelerini belirlemeyi 

amaçlamaktadır. Bu nedenle sınavda sorulan sorular haftalık ders çizelgesinde yer alan ve 

yönetmelikte belirtilen derslerden, o yılın öğretim programı ve kazanımlar esas alınarak 

hazırlanmıştır. Fakat kapsam geçerliliğine dikkat edilmelidir. 

Türkçe ( TYT-2019 ) ve Türk Dili ve Edebiyatı ( AYT-2019 ) sorularının öğretim 

programlarına göre kapsam geçerliliğinin sağlanabilmesi için Türkçe ve Türk dili ve edebiyatı 

sorularının öğretim programlarındaki ünitelerin oranlarına uygun şekilde dağılması gerekmektedir.          

Türkçe ( TYT-2019) sorularında bu uyumu yakalamış görünmektedir. Fakat Türk Dili ve 

Edebiyatı ( AYT-2019 ) testindeki soru sayısının 56 sorudan 24 soruya indirilmesi kapsam 

geçerliliğinin önünde bir duvar gibi durmuştur. 

Liseyi bitirecek olan ve bitiren gençler, üniversite sınavına hazırlık aşamasında, lise 

eğitiminde aldıkları bilgiler ile bu sınavlarda sorulan sorular arasında çelişkiye düşmemelidir. YKS -

2019 ile bu sorunun tamamen ortadan kaldırılmaya çalışıldığını söyleyebiliriz. Bunda Milli Eğitim 

Bakanlığımız ile ÖSYM’nin yapmış olduğu anlaşmada önemlilik arz etmektedir.   

Türk Dili ve Edebiyatı testinin edebiyat soruları şeklinde algılanması yanlıştır. Türk Dili ve 

Edebiyatı dersi edebiyat ve dil bilgisinin bileşiğidir. Yeni müfredatla birlikte dil bilgisi konularının 

anlatılmaması sadece metin üzerinde uygulanma yapılması istense de dil bilgisinin önemi ve değeri 

unutulmamalıdır. 

Yeni öğretim programı tür merkezli olarak hazırlanmıştır ve öğretim programda üç öğrenme 

alanı bulunmaktadır.( Okuma, yazma, sözlü iletişim ) Türkçe (TYT -2019 ) ve Türk dili ve edebiyatı 

( AYT-2019 ) soruları ağırlıklı olarak okuma (öğrenme ve uygulama) alanına ( Eleştirel okuma, 

Metni anlama ve çözümleme, Metni dil bilgisi özellikleriyle inceleme, Kitap okuma ve 

değerlendirme, Edebiyat bilgi ve kavramları ) yönelik hazırlanmıştır. Yazma ve sözlü iletişim 

alanlarına yönelik de soruların daha fazla yer alması gerekir. 

Yazılı sınavlarda “öncüle  ( konuyla ilgili okuma metinlerinden alıntılar, örnek olaylar, gerçek 

yaşam durumlarına ilişkin gazete ve dergi haberleri, görseller “ karikatür, fotoğraf, resim vb.” )  , 

grafik düzenleyicilere ( kavram haritaları, tablo vb. ) ” yer verilmesinin önemi ve gerçek yaşama ait 

durumların ve materyallerin kullanılması gerektiği öğretim programımızda nasıl vurgulanıyorsa 

Türkçe ( TYT ) ve Türk dili ve edebiyatı ( AYT ) testlerinde de daha fazla grafik, tablo, şekil 

gibi görsel metinlerin kullanımı artırılmalıdır ki Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı 

( PISA ) seviyesini yakalayıp geçelim.  2019 AYT Türk Dili ve Edebiyatı 22 ve 23.sorular en 

güzel örnekler olarak karşımıza çıkmaktadır.( Emeği geçenlerin ellerine sağlık ) 

 

 

https://www.milligazete.com.tr/etiket/pisa
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MEB Türk Edebiyatı dersi öğretim programı ( 2011 )  Bloom Taksonomisine göre incelendiğinde 

hedeflerin aşamalı sınıflandırılmasında ortaya çıkan sonuç; kavrama, analiz ve değerlendirme 

basamaklarının oldukça yüksek oranda olduğu; bunun yanı sıra uygulama ve sentez basamaklarının 

oldukça az olduğudur. Ortaöğretim Türk dili ve edebiyatı öğretim programı ( 2018 ) incelendiğinde ise 

uygulama ve sentez basamaklarının yazma ve sözlü iletişim beceri alanları sayesinde programda 

etkin bir şekilde yer aldığı gözlemlenmiştir. Yazma ve sözlü iletişim beceri alanlarına ait 

kazanımların da üniversite sınavlarında yerini alması dileklerimle.                    

 

                                                                                                                         20.06.2019  

                                                                                                       Ekrem YEKREK  

                                                                                              Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni   
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	9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi 35 hafta ( 1 hafta eksik) , 11,12. Sınıflar Türk Dili ve Edebiyatı dersleri 32’şer hafta (4’er hafta eksik). Bu eksik haftalar yıllık planların oluşturulmasında ve eğitim ve öğretim sürecinin sağlıklı yürü...

