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AAMMAASSYYAA’’DDAAKK‹‹ ‹‹LLKKÖÖ⁄⁄RREETT‹‹MM ‹‹KK‹‹NNCC‹‹ KKAADDEEMMEE
ÖÖ⁄⁄RREENNCC‹‹LLEERR‹‹NN‹‹NN

‘‘‹‹mmllaa KKuurraallllaarr››nn›› KKuullllaannmmaa DDüüzzeeyylleerrii’’
ÜÜZZEERR‹‹NNEE BB‹‹RR DDEE⁄⁄EERRLLEENNDD‹‹RRMMEE

YYaavvuuzz BBAAYYRRAAMM**

AAvvnnii EERRDDEEMM‹‹RR**

ÖÖzzeett

Bu makale, Amasya’da ilkö¤retimin ikinci kademesinde okuyan ö¤ren-
cilerin imla seviyeleri üzerine haz›rlanm›flt›r. Çal›flmada Amasya merkezinde
bulunan 15 ilkö¤retim okulunun 6., 7. ve 8. s›n›f›nda okuyan ve rastgele seçilen
450 ö¤renciyi kapsayan bir istatistik çal›flmas›yla elde edilen veriler kullan›lm›fl-
t›r. Bu veriler, makalede ayr›nt›l› biçimde, tablolar ve grafikler hâlinde sunul-
mufltur.

Makalede ö¤rencilerin seviyelerinin gözlemlendi¤i imla kurallar›; “bü-
yük harf kullan›m›, düzeltme (inceltme, uzatma) iflaretinin kullan›m›, ünsüz
uyumu, ki ve de ba¤laçlar›n›n yaz›m›, soru ekinin ve baz› özel kelimelerin imla-
s›”d›r. Elde edilen veriler; araflt›rma kapsam›ndaki ö¤rencilerin genel a¤›rl›kl›
baflar› ortalamas›n›n % 68.33 oldu¤unu göstermektedir. Yaz›l› anlat›m aç›s›ndan
imla kurallar›n›n önemi ve ifllevleri göz önünde tutuldu¤unda, bu verilerin
önemli bir probleme iflaret etti¤i aç›kt›r: Amasya’da ilkö¤retimin ikinci kademe-
sindeki ö¤rencilerin imla seviyeleri beklenen düzeyin alt›ndad›r.

AAnnaahhttaarr SSöözzccüükklleerr:: ‹lkö¤retim, imla, dil kullan›m›, e¤itimde dil

GGiirriiflfl

Bilindi¤i gibi istatistikte ana kütleden (evren) örneklem ç›karmak ve elde edi-
len verileri aç›klamak fleklinde iki temel amaç vard›r (Aslantürk, 1995). Bununla ba¤-
lant›l› olarak bu çal›flmada, Amasya ili belediye s›n›rlar› içerisinde yer alan ilkö¤retim
okullar›n›n 6., 7. ve 8. s›n›flar›nda okuyan ö¤rencilerin imla kurallar›n› ne ölçüde do¤-
ru kulland›klar›n›n ölçülmesi amaçlanm›flt›r.

AAmmaaçç

Dil, insan ve toplum hayat›nda önemli bir yere sahiptir. Çünkü “Bir toplumu
ulus yapan ba¤lar›n en güçlüsü, dildir. Bireyleri ulusuna, yurduna, geçmifline s›k› s›-
k›ya ba¤lar; kuflaktan kufla¤a aktar›larak gelen dil, bireyi geçmiflle gelecek aras›nda-
ki zincirin bir halkas› durumuna getirir.” (Aksan, 1995,13).

Bir dilin varl›¤›nda ve bu varl›¤›n› sürdürmesinde yaz›l› unsurlar›n önemli ifl-
levleri vard›r. Konusu ve türü ne olursa olsun yaz›l› unsurlar, bir dil için en dikkate
de¤er kan›tlar ve belgeler niteli¤indedir. Genel anlamda dilin oldu¤u gibi yaz›l› anla-
t›m›n da kendine özgü kurallar› vard›r. Bu kurallar›n önemli bir bölümünü de imla
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oluflturmaktad›r. K›sa bir tan›mlamayla “Bir dilin sözcüklerinin do¤ru olarak yaz›ya
geçirilmesini sa¤layan ortak yazma biçimine yaz›m (imla) denir (Kavcar, 2002, 50).

Yaz›l› anlat›mda, kelimelerin belirlenen kurallara uygun biçimde imlas›, hem
yazar hem de okur aç›s›ndan önemlidir. Yazar aç›s›ndan önemlidir; çünkü zihninde-
kini do¤ru ve eksiksiz biçimde yaz›ya aktarabilmesi, ilgili kurallara ba¤l›l›¤›yla bire-
bir iliflkilidir. ‹mla, okur aç›s›ndan da önemlidir; çünkü metni do¤ru biçimde alg›la-
yabilmesi ve anlamland›rabilmesi, yine ilgili kurallara ba¤l›l›kla yak›ndan iliflkilidir.
Nitekim “Do¤ru yazma, do¤ru okumay› ve do¤ru anlamland›rmay› sa¤lar. ‹mlan›n
düzgünlü¤ü ayd›n olman›n bir göstergesidir.” (Akal›n vd., 2001, 219).

“Türk e¤itim sisteminde, bireylere zihinsel geliflimlerine ve toplumsal gerek-
sinimlerine dayal› olarak gerekli dilsel becerilerin kazand›r›lmas› görevi, anadilini te-
mel alan Türkçe ö¤retimine verilmifltir.” (Sever, 2004, 300). Bu görevle ba¤lant›l› ola-
rak ilkö¤retim okullar› Türkçe ö¤retim program›n›n özel amaçlar› aras›nda imla ile il-
gili olarak ‘dilbilgisi’ bafll›¤› alt›nda afla¤›daki dört madde dikkat çekmektedir:

1.Kelime da¤arc›¤›n› düzeye uygun olarak zenginlefltirebilme
2.Ünlü ve ünsüzlerle ilgili kurallar› uygulayabilme
3.Cümle ve kelime bilgisini gelifltirebilme
4.S›n›f düzeyinin gerektirdi¤i yaz›m kurallar›n› uygulayabilme ve noktalama

iflaretlerini kullanabilme beceri ve al›flkanl›klar›n› kazand›rmak (Demirel, 2000, 18).

Di¤er yandan imla kurallar›na ilkö¤retimin ilk s›n›f›ndan son s›n›f›na kadar
Türkçe müfredat›nda1 da a¤›rl›kl› biçimde yer verilmifltir (Vural, 2000, 45-106). “‹lkö¤-
retim program›na göre imla çal›flmalar› Dilbilgisi çal›flmalar› alt›nda verilmektedir.
‹mla çal›flmalar›yla, ö¤renciler, ‘kulland›klar› kelimelerin do¤ru yaz›l›fllar›n› ve belli
bafll› imla kurallar›n› kavrar ve do¤ru yazma al›flkanl›¤›n› kazan›rlar.” (Öz, 2003, 268).

‹mla kurallar›n›n önemi, baflta Türkçe müfredat› olmak üzere her aflamada ve
her ortamda vurgulanm›flsa da uygulamada ve sonuçta, var›lan nokta hiç de iç aç›c›
de¤ildir. Dahas› bu anlamda ö¤rencilerin seviyelerini belirlemeye yönelik yeterli sa-
y›da istatistiksel çal›flma da yap›lmam›flt›r. Bu anlamda Sever taraf›ndan haz›rlanan
Türkçe Ö¤retimi ve Tam Ö¤renme adl› çal›flma önemli ve dikkat çekicidir (Sever,
2004). Bununla birlikte ilgili çal›flmalar bugün için daha çok imla, noktalama ve anla-
t›m bozukluklar›na yönelik genel izlenim ve gözlemlere dayan›larak haz›rlanm›flt›r.
Bu makale ise daha çok say›sal veriler yoluyla, bir tespit yapmaya yönelik olarak ha-
z›rlanm›flt›r.

KKaappssaamm

Çal›flmada ilgili ö¤rencilerin seviyeleri aç›s›ndan gözlemlenen imla kurallar›,
gözlem say›lar› ve üzerinde gözlem yap›lan dikte metni, afla¤›daki tablolar›n ilkinde
verilmifltir (Bkz. Tablo 1). ‹kinci tabloda ise çal›flma kapsam›na dahil  ilkö¤retim okul-
lar›, s›n›flar ve deneklerle ilgili veriler gösterilmifltir. Bu veriler, ayn› zamanda çal›fl-
man›n örneklemini de oluflturmaktad›r. Örneklemin evreni temsil yetene¤ini yüksek
tutmak amac›yla Amasya ili flehir merkezinde bulunan ilkö¤retim okullar›n›n tama-
m›n›n kapsama dahil edilmesine dikkat edilmifltir. Ayr›ca homojen biçimde her oku-
lun 6., 7. ve 8. s›n›f›nda okuyan ö¤renciler aras›ndan rastgele 10’ar ö¤renci seçilmifl-
tir. Böylece örneklem grubu, her s›n›ftan 10, her okuldan 30 olmak üzere toplamda
450’ye ulaflm›flt›r.

1 Söz konusu müfredat program›, Talim Terbiye Kurulu Baflkanl›¤›n›n 22.9.1981 tarih ve 172
say›l› karar› ile kabul edilmifl ve 2098 say›l› Tebli¤ler Dergisi’nde yay›nlanm›flt›r.

                        



YYöönntteemm

Çal›flmada ilk olarak ilgili kaynakça ve araç gereçler düzenlenmifl; uygulana-
cak yöntemler ve izlenecek aflamalar belirlenmifltir. Bu do¤rultuda imla kurallar›y-

OOkkuullllaarr ((AAllffaabbeettiikk SS››rraayyllaa)) 66..SS››nn››ff 77..SS››nn››ff 88..SS››nn››ff TTooppllaamm

Abdurrahman Kâmil ‹lkö¤retim Okulu 10 10 10 30

Akflemsettin ‹lkö¤retim Okulu 10 10 10 30

Atatürk ‹lkö¤retim Okulu 10 10 10 30

Bahçeleriçi ‹lkö¤retim Okulu 10 10 10 30

Cumhuriyet ‹lkö¤retim Okulu 10 10 10 30

Gazi ‹lkö¤retim Okulu 10 10 10 30

Hürriyet ‹lkö¤retim Okulu 10 10 10 30

Mehmet Varinli ‹lkö¤retim Okulu 10 10 10 30

Plevne ‹lkö¤retim Okulu 10 10 10 30

Serdar Zeren ‹lkö¤retim Okulu 10 10 10 30

Yavuz Selim ‹lkö¤retim Okulu 10 10 10 30

Vali Hüseyin Poroy ‹lkö¤retim Okulu 10 10 10 30

Yeflil›rmak ‹lkö¤retim Okulu 10 10 10 30

75.Y›l ‹MKB Bayezid ‹lkö¤retim Okulu 10 10 10 30

Ziya Pafla ‹lkö¤retim Okulu 10 10 10 30

TTooppllaamm 115500 115500 115500 445500

TTaabblloo 22:: AArraaflfltt››rrmmaann››nn KKaappssaamm›› ((ÖÖrrnneekklleemm))
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MMeettiinn

YYAAZZ TTAATT‹‹LL‹‹

Ayfle Nine, Hasan’›n eline küçük,
eski, topraktan yap›lm›fl bir testi tutufl-
turuverdi. Sonra, “Haydi evlâd›m! Gü-
müfllü Camisi’nin çeflmesinden doldur
da gel.” dedi. Hasan bugün çok nefleliy-
di. Yar›n Bayburt’a, a¤abeyinin yan›na
gidecek. Hasan’›n a¤abeyi bir ilkö¤re-
tim okulunda Türkçe ö¤retmeni. Hasan
da onun gibi ö¤retmen olmak istiyor. 16
A¤ustos’a kadar orada kalacak. Birkaç
gündür öyle heyecanl› ki, ne yapaca¤›n›
bilemiyor. Gökçeli’deki arkadafllar›n›,
onlarla oynad›klar› oyunlar› ve meyve
a¤açlar›n› bir türlü akl›ndan ç›karam›-
yor. Orada yaln›z gezip e¤lenmeyecek;
f›rsat buldukça okulun kütüphanesin-
deki kitaplardan da okuyacak. Hasan,
bu y›l da geçen y›lki gibi kârl› bir yaz
tatili geçirece¤ini umuyor. Hasan’›n ye-
rinde olsayd›n›z sevinmez miydiniz?

TTaabblloo 11:: GGöözzlleemm ((DDiikkttee)) MMeettnnii vvee GGöözzlleemmlleenneenn ‹‹mmllaa KKuurraallllaarr››

‹‹mmllaa KKuurraallllaarr››

1. Büyük Harf

2. Düzeltme 

(‹nceltme, Uzatma)

3. Ünsüz Benzeflmesi

4. ‘Ki’ Ba¤lac›

5. ‘De’ Ba¤lac›

6. Soru Eki

7. Kelime ‹mlas›

GGöözzlleemm SSaayy››ss››

21

2

5

1 

4 

1

10
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la ilgili eksikliklerin belirlenmesi aflamas›nda kullan›lmak üzere bir dikte metninin
haz›rlanmas› ve örneklemi oluflturan denekler üzerinde uygulanmas› kararlaflt›r›l-
m›flt›r. Dikte metninin oluflturulmas›nda, Talim Terbiye Kurulu Baflkanl›¤›n›n 1981
tarih ve 172 say›l› karar›yla kabul edilen ve 2098 Say›l› Tebli¤ler Dergisi’nde yay›n-
lanan Türkçe müfredat program›, Türk Dil Kurumunca haz›rlanan ‹mla K›lavuzu
(TDK, 2000), Türkçe ve yaz›l› anlat›m üzerine haz›rlanm›fl kaynaklar göz önünde
bulundurulmufltur (Akal›n vd., 2001; Akbay›r, 2002; Aksan, 2000; Aktafl, 2001; Kav-
car, 2002; Korkmaz, 2003). Dikte metni üzerinde gözlemlenen imla kurallar›n›n be-
lirlenmesinde de ayn› kaynaklardan yararlan›lm›flt›r. Bunlarla ilgili istatistiksel ve-
rilerin tespit edilmesinde, ilgili çetelelerin oluflturulmas›nda, bunlar›n s›n›fland›r›l-
mas›nda ve aritmetik ortalama, a¤›rl›kl› ortalama, en yüksek ve en düflük de¤er gi-
bi verilerin düzenlenmesinde, ço¤unlu¤u sosyal bilimler için haz›rlanm›fl olan ista-
tistik kaynaklar› kullan›lm›flt›r (Ar›kan, 2000; Arl›, 2001; Karasar, 2000; Köklü, 2000;
Turgut, 1977).

BBuullgguullaarr vvee YYoorruummllaarr

Yapt›¤›m›z tarama çal›flmas› sonunda ilkö¤retim ö¤rencilerinin imla düzeyle-
rini belirlemeye yönelik herhangi bir bilimsel makale ya da kaynak edinebilece¤imiz
bir kitap tespit edemedik. Dolay›s›yla elde edilen sonuçlar› karfl›laflt›rma imkân› da
bulamad›k. Bununla birlikte ilkö¤retim ö¤rencileri üzerinde Türkçe dersi müfreda-
t›yla ilgili olarak yap›lan birkaç çal›flma dikkatimizi çekmifltir. (Calp, 2001; Turan,
2002; Gönen, Öncü ve Ifl›tan, 2004; fiengül ve Yalç›n, 2004; Balyemez, 2004; Erdemir
ve Bayram, 2004).

11.. BBüüyyüükk HHaarrff KKuullllaann››mm››

Ö¤rencilerin büyük harf kullan›m›yla ilgili istatistiksel verilere ve bu verilerin
de¤erlendirmesine bafllamadan önce, büyük harfle ilgili gözlemlenen kurallar›n ha-
t›rlanmas›nda yarar vard›r. Bu anlamda TDK taraf›ndan haz›rlanan ‹mla K›lavu-
zu’ndaki bilgiler esas al›nm›flt›r. Buna göre araflt›rmada büyük harflerin kullan›m›y-
la ilgili afla¤›daki hususlar gözlemlenmifltir (TDK, 2000):

1. Bafll›klarda her kelimenin ilk harfi büyük yaz›l›r.
2. Özel isimler (insan adlar›, yer adlar›, dil adlar›) büyük harfle bafllar.
3. Özel isimlerle ilgili unvanlar, akrabal›k ifade etmiyorlarsa, büyük harfle

bafllar.
4. Cümlenin ilk harfi büyük yaz›l›r. 
5. Bir cümle içinde geçse bile, al›nt› cümlelerin ilk harfi de büyük yaz›l›r.
6. Tarihlerde, özel bir günü belirtiyorlarsa, ay ve gün adlar› büyük harfle ya-

z›l›r.

Araflt›rma kapsam›na dahil edilen ö¤rencilerin büyük harfleri yanl›fl kullan-
malar›na iliflkin say›sal veriler, afla¤›daki tabloda, s›n›flar ve okullar aç›s›ndan, karfl›-
laflt›rmal› olarak verilmifl ve bu veriler, ayr›ca s›ralamal› olarak, bir grafik hâlinde su-
nulmufltur.2 Bu verilerle haz›rlanan grafik ise verilerin okullar aç›s›ndan karfl›laflt›r›l-
mas›na dayanmaktad›r:
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1 Tablolardaki ilk sütun, s›n›flar›; GS harfleri,  gözlem say›s›n›; AO, aritmetik ortalamalar›;
A¤O, A¤›rl›kl› ortalamalar›; T, toplam›; ilk sat›rda yer alan 1’den 15’e kadarki say›lar, okul-
lar›; koyu gölgelendirilmifl zemin içinde beyaz karakterli rakamlar, en yüksek de¤eri; aç›k
gölgeli zemindeki siyah rakamlar, en düflük de¤eri ifade etmektedir. Ayn› flekilde grafikler-
de de¤er çubu¤unun (sütun) üzerindeki rakam, okullara taraf›m›zdan rastgele verilmifl nu-
maray›, alttaki rakam ise okullar›n hatalar aç›s›ndan s›ralamas›n› (azdan ço¤a) vermektedir.
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Yukar›daki tablo ve grafikten anlafl›ld›¤›na göre;

1. 6. s›n›flarda en çok hata, 7.1 ortalamaya sahip olan 7 numaral› okul ö¤ren-
cilerine; en az hata ise 2.0 ortalamaya sahip 4 numaral› okul ö¤rencilerine aittir. 6.s›-
n›flar›n hata genel ortalamas› ise 4.15’tir. Yani 6. s›n›fta okuyan her bir ö¤renci dikte
ettirilen metinde ortalama 4 kez büyük harflerin kullan›m›yla ilgili bir hataya düfl-
müfltür. Bu de¤erle,  % 18.75 oran›nda baflar›s›zl›k anlam›na gelmektedir.

2. 7. s›n›flarda en çok hata, 6.2 ortalamaya sahip olan 7 numaral› okul ö¤ren-
cilerine; en az hata ise 1.9 ortalamaya sahip 2 numaral› okul ö¤rencilerine aittir. 7. s›-
n›flar›n genel ortalamas› ise 3.87’dir ( % 18.44).

3. 8. s›n›flarda en çok hata, 6.2 ortalamaya sahip olan 6 numaral› okul ö¤ren-
cilerine; en az hata ise 1.5 ortalamaya sahip 4 numaral› okul ö¤rencilerine aittir. 8. s›-
n›flar›n genel ortalamas› ise 4.09’dur ( % 19.46).

4. Veriler s›n›flar aç›s›ndan dikkate al›nd›¤›nda, en yüksek hata ortalamas›n›n
6. s›n›flara; en düflük hata ortalamas›n›n ise 7. s›n›flara ait oldu¤u görülmektedir.

5. Veriler okullar aç›s›ndan dikkate al›nd›¤›nda, en yüksek hata ortalamas›-
n›n 5.7 ile 7 numaral› okul ö¤rencilerine; en düflük hata ortalamas›n›n 2.3 ile 4 numa-
ral› okul ö¤rencilerine ait oldu¤u görülmektedir. Genel hata ortalamas› ise 4.04’tür (%
19.22). 

fiu hâlde, dikte ettirilen metinde toplam 21 yerde büyük harf kullan›lmas› ge-
rekti¤i, buna karfl›l›k ö¤rencilerin hata ortalamas›n›n 4.00 oldu¤u dikkate al›nd›¤›n-
da, ö¤rencilerin 21 s›naman›n 17’sinde baflar›l› 4’ünde baflar›s›z olduklar› görülmek-
tedir. Bu de¤erler, % 80.78’lik baflar›ya karfl›l›k % 19.22’lik baflar›s›zl›¤› ifade etmekte-
dir.

22.. DDüüzzeellttmmee ((‹‹nncceellttmmee,, UUzzaattmmaa)) ‹‹flflaarreettiinniinn KKuullllaann››mm››
TDK ‹mla K›lavuzu dikkate al›nd›¤›nda, metinde iki kelimede düzeltme (in-

celtme, uzatma) iflaretinin kullan›lmas› gerekmektedir. Bu iki kelime, “evlâd›m” ve
“kârl›”d›r. Yap›lan dikte çal›flmas›yla ilgili istatistiksel de¤erlendirmelerde düzeltme
(inceltme, uzatma) iflaretinin yanl›fl kullan›m›yla ilgili olarak tespit edilen veriler afla-
¤›da gösterilmifltir (TDK, 2000):

                       



Yukar›daki tabloyla grafikten anlafl›ld›¤›na göre;

1. 6. s›n›flarda en çok hata, 1.8 ortalamaya sahip olan 1 numaral› okul ö¤ren-
cilerine; en az hata ise 0.3 ortalamaya sahip 4 ve 13 numaral› okul ö¤rencilerine aittir.
6.s›n›flar›n genel ortalamas› ise 1.2’dir.

2. 7. s›n›flarda en çok hata, 1.5 ortalamaya sahip olan 11 numaral› okul ö¤ren-
cilerine; en az hata ise 0.2 ortalamaya sahip 15 numaral› okul ö¤rencilerine aittir. 7. s›-
n›flar›n genel ortalamas› ise 1.1’dir.

3. 8. s›n›flarda en çok hata, 2.0 ortalamaya sahip olan 12 numaral› okul ö¤ren-
cilerine; en az hata ise 0.8 ortalamaya sahip 4 numaral› okul ö¤rencilerine aittir. 7. s›-
n›flar›n genel ortalamas› ise 1.3’tür.

4. Veriler s›n›flar aç›s›ndan dikkate al›nd›¤›nda, en yüksek hata ortalamas›n›n
8. s›n›flara; en düflük hata ortalamas›n›n ise 7. s›n›flara ait oldu¤u görülmektedir.

5. Veriler okullar aç›s›ndan dikkate al›nd›¤›nda, en yüksek hata ortalamas›n›n
1.6 ile 12 numaral› okul ö¤rencilerine; en düflük hata ortalamas›n›n 0.8 ile 4 numaral›
okul ö¤rencilerine ait oldu¤u görülmektedir. Genel hata ortalamas› ise 1.2’dir.

fiu hâlde, dikte ettirilen metinde 2 yerde düzeltme (inceltme, uzatma) iflareti-
nin kullan›lmas› gerekti¤i, buna karfl›l›k ö¤rencilerin hata ortalamas›n›n 1.2 oldu¤u
dikkate al›nd›¤›nda, baflar›s›zl›k oran›n›n % 60.33,  baflar› oran›n›n % 39.67 oldu¤u an-
lafl›lmaktad›r.

33.. ÜÜnnssüüzz UUyyuummuu

Ünsüz uyumu (Alm. Konsonantenharmonie, Konsonantengesetz; Fr. Harmo-
nie consonantique; ‹ng. Consonant harmony): Kelimelerin eklerle geniflletilmesi s›ra-
s›nda veya yan yana gelen hecelerde tonlu ünsüzlerden ve ünlülerden sonra tonlu,
tonsuz ünsüzlerden sonra genellikle tonsuz ünsüzlerin gelmesi temeline dayanan
uyum: atk› (>at-k›), avc› (<av-c›), avdan (<av-dan), sarg› (<sar-g›), sucu (<su-cu), su-
dan (<su-dan), geçti (<geç-ti), yaprak (<yap-rak<ET. yapur-gak), süzgeç (<süz-geç)
vb (Korkmaz, 2003, 232).  Bu bilgi ›fl›¤›nda, metinde 5 ayr› kelimedeki ünsüz benzefl-
mesi gözlenmifltir. Bu kelimeler flunlard›r: topraktan, tutuflturuverdi, Türkçe, A¤us-
tos, buldukça. Dikte metnindeki ünsüz benzeflmesiyle ilgili hatalar›n s›n›flara ve
okullara göre da¤›l›m›n› gösteren say›sal veriler afla¤›daki tablo ve grafikte karfl›lafl-
t›rmal› olarak verilmifltir:

u YYaavvuuzz BBaayyrraamm // AAvvnnii EErrddeemmiirr

uMMiillllîî EE¤¤iittiimm u Say› 171  u Yaz/2006 114455

                                  



Yukar›daki tablo ile grafikten anlafl›ld›¤›na göre;

1. 6. s›n›flarda en çok hata, 0.4 ortalamaya sahip olan 8 numaral› okul ö¤ren-
cilerine ait iken 1, 2, 4, 6, 7, 14 ve 15 numaral› okula ö¤rencilerinde bu hataya hiç rast-
lanmam›flt›r. 6. s›n›flar›n genel ortalamas› 0.10’dur.

2. 7. s›n›flarda en çok hata, 0.4 ortalamaya sahip olan 13 numaral› okul ö¤ren-
cilerine ait iken 2, 4, 5, 11, 14 ve 15 numaral› okula ö¤rencilerinde bu hataya hiç rast-
lanmam›flt›r. 7. s›n›flar›n genel ortalamas› 0.08’dir.

3. 8. s›n›flarda en çok hata, 0.7 ortalamaya sahip olan 15 numaral› okul ö¤ren-
cilerine ait iken 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 numaral› okula ö¤rencilerinde bu
hataya hiç rastlanmam›flt›r. 6. s›n›flar›n genel ortalamas› 0.06’d›r.

4. Veriler s›n›flar aç›s›ndan dikkate al›nd›¤›nda, en yüksek hata ortalamas›n›n
6. s›n›flara; en düflük hata ortalamas›n›n ise 8. s›n›flara ait oldu¤u görülmektedir.

5. Veriler okullar aç›s›ndan dikkate al›nd›¤›nda, en yüksek hata ortalamas›n›n
0.23 ile 13 ve 15 numaral› okul ö¤rencilerine ait oldu¤u; 2, 4 ve 14 numaral› okul ö¤-
rencilerinde ise bu hataya hiç rastlanmad›¤› görülmektedir. Genel hata ortalamas› ise
0.08’dir.

fiu hâlde, dikte ettirilen metinde 5 ayr› kelimede ünsüz uyumu gözlemlendi-
¤i, buna karfl›l›k ö¤rencilerin hata ortalamas›n›n 0.08 oldu¤u dikkate al›nd›¤›nda, ba-
flar›s›zl›k oran›n›n % 1.69,  baflar› oran›n›n % 98.31 oldu¤u anlafl›lmaktad›r.

44.. ““KKii”” BBaa¤¤llaacc››nn››nn KKuullllaann››mm››

Ki ba¤lac› (Alm. relativprononmen; Fr. pronom relatif; ‹ng. relative pronoun)
ki’li birleflik cümlelerde ana cümleyi yard›mc› cümleye ba¤layan ve dilimize Farsça-
dan geçmifl olan ki nispet zamiri: Biliyorum ki yap›lan ifller hakk›nda size bilgi veri-
lecektir. Öyle bir ev alm›fl ki görülmeye de¤er. Öyle yorulmufl ki yemek bile yiyeme-
di. Bize öyle bir oyun oynad› ki sorma vb (Korkmaz, 2003, 147-148).  Bu bilgiye göre
metinde yaln›zca bir tane ki ba¤lac› bulundu¤u görülmektedir. Dikte metnindeki “ki”
ba¤lac›yla ilgili hatalar›n s›n›flara ve okullara göre da¤›l›m›n› gösteren say›sal veriler,
afla¤›daki tablo ve grafikte verilmifltir:

AAmmaassyyaa’’ddaakkii ‹‹llkköö¤¤rreettiimm ‹‹kkiinnccii KKaaddeemmee ÖÖ¤¤rreenncciilleerriinniinn ‘‘‹‹mmllââ KKuurraallllaarr››nn›› KKuullllaannmmaa DDüüzzeeyylleerrii’’...... u

u MMiillllîî EE¤¤iittiimm u Say› 171  u Yaz/2006114466

                                 



Yukar›daki tablo ile grafikten anlafl›ld›¤›na göre;

1. 6. s›n›flarda en çok hata, 1.3 ortalamaya sahip olan 5 numaral› okul ö¤ren-
cilerine; en az hata ise 0.4 ortalamaya sahip 3 ve 15 numaral› okul ö¤rencilerine aittir.
6. s›n›flar›n genel ortalamas› ise 0.9’dur.

2. 7. s›n›flarda en çok hata, 1.0 ortalamaya sahip olan 2, 3, 10, 12 ve 15 numa-
ral› okul ö¤rencilerine; en az hata ise 0.2 ortalamaya sahip 11 numaral› okul ö¤renci-
lerine aittir. 7. s›n›flar›n genel ortalamas› ise 0.7’dir.

3. 8. s›n›flarda en çok hata, 1.7 ortalamaya sahip olan 11 numaral› okul ö¤ren-
cilerine; en az hata ise 0.1 ortalamaya sahip 4 ve 9 numaral› okul ö¤rencilerine aittir.
8. s›n›flar›n genel ortalamas› ise 0.7’dir.

4. Veriler s›n›flar aç›s›ndan dikkate al›nd›¤›nda, en yüksek hata ortalamas›n›n
6. s›n›flara; en düflük hata ortalamas›n›n ise 7. ve 8. s›n›flara ait oldu¤u görülmekte-
dir.

5. Veriler okullar aç›s›ndan dikkate al›nd›¤›nda, en yüksek hata ortalamas›-
n›n 1.0 ile 10 ve 13 numaral› okul ö¤rencilerine; en düflük hata ortalamas›n›n 0.5 ile 9
numaral› okul ö¤rencilerine ait oldu¤u görülmektedir. Genel hata ortalamas› ise
0.7’dir.

fiu hâlde, dikte ettirilen metinde ba¤laç olan; dolay›s›yla ayr› yaz›lmas› gere-
ken 1 adet “ki” bulundu¤u, buna karfl›l›k ö¤rencilerin hata ortalamas›n›n 0.7 oldu¤u
dikkate al›nd›¤›nda, baflar›s›zl›k oran›n›n % 76.22,  baflar› oran›n›n % 23.78 oldu¤u an-
lafl›lmaktad›r.

55.. ““DDee”” BBaa¤¤llaacc››nn››nn KKuullllaann››mm››

“Bugün, Eski Türkçedeki ma/me ve ok/ök edatlar› gibi, ba¤lama, s›ralama,
belirtme ve bilhassa kuvvetlendirme vazifesi gören da/de, Bat› Türkçesinde yayg›n
ve zengin kullan›fl› olan bir edatt›r (Hac›emino¤lu, 1992, 220). Buna göre elimizdeki
metinde 4 adet ‘de ba¤lac›’ bulunmaktad›r. Dikte metnindeki “de” ba¤lac›yla ilgili
hatalar›n s›n›flara ve okullara göre da¤›l›m›n› gösteren say›sal veriler, afla¤›daki tab-
loyla grafikte karfl›laflt›rmal› olarak verilmifltir:

u YYaavvuuzz BBaayyrraamm // AAvvnnii EErrddeemmiirr

uMMiillllîî EE¤¤iittiimm u Say› 171  u Yaz/2006 114477

                                  



Yukar›daki tablo ile grafikten anlafl›ld›¤›na göre;

1. 6. s›n›flarda en çok hata, 2.7 ortalamaya sahip olan 1, 3, 9 ve 12 numaral›
okul ö¤rencilerine; en az hata ise 1.1 ortalamaya sahip 15 numaral› okul ö¤rencileri-
ne aittir. 6. s›n›flar›n genel ortalamas› ise 2.1’dir.

2. 7. s›n›flarda en çok hata, 3.2 ortalamaya sahip olan 15 numaral› okul ö¤ren-
cilerine; en az hata ise 1.6 ortalamaya sahip 8 numaral› okul ö¤rencilerine aittir. 7. s›-
n›flar›n genel ortalamas› ise 2.2’dir.

3. 8. s›n›flarda en çok hata, 3.1 ortalamaya sahip olan 9 numaral› okul ö¤ren-
cilerine; en az hata ise 0.9 ortalamaya sahip 6 numaral› okul ö¤rencilerine aittir. 8. s›-
n›flar›n genel ortalamas› ise 2.2’dir.

4. Veriler s›n›flar aç›s›ndan dikkate al›nd›¤›nda, en yüksek hata ortalamas›-
n›n 7. ve 8. s›n›flara; en düflük hata ortalamas›n›n ise 6.s›n›flara ait oldu¤u görül-
mektedir.

5. Veriler okullar aç›s›ndan dikkate al›nd›¤›nda, en yüksek hata ortalamas›n›n
2.8 ile 9 numaral› okul ö¤rencilerine; en düflük hata ortalamas›n›n 1.6 ile 4 numaral›
okul ö¤rencilerine ait oldu¤u görülmektedir. Genel hata ortalamas› ise 2.2’dir.

fiu hâlde, dikte ettirilen metinde ba¤laç olan; dolay›s›yla ayr› yaz›lmas› gere-
ken 4 adet “de” bulundu¤u, buna karfl›l›k ö¤rencilerin hata ortalamas›n›n 2.2 oldu¤u
dikkate al›nd›¤›nda, baflar›s›zl›k oran›n›n % 54.56,  baflar› oran›n›n % 45.44 oldu¤u an-
lafl›lmaktad›r.

66.. SSoorruu EEkkiinniinn ‹‹mmllaass››

Soru eki (Alm. fragepartikel; Fr. particule interrogative; ‹ng. interrogative par-
ticle; Osm. Edât-› istifhâm): Soru kavram› veren mI/mU eki. ‹lgili oldu¤u kelimeden
ayr› yaz›l›r; ancak, o kelimenin son ünlüsüne göre ünlü uyumlar›na girer; soru biçi-
mindeki yüklemlerde flah›s ekleri alabilir (Korkmaz, 2003, 196).  

Dikte metninde bir kez kullan›lan soru ekinin imlas›yla ilgili hatalar›n s›n›fla-
ra ve okullara göre da¤›l›m›n› gösteren say›sal veriler, afla¤›daki tablo ve grafikte kar-
fl›laflt›rmal› olarak verilmifltir:

AAmmaassyyaa’’ddaakkii ‹‹llkköö¤¤rreettiimm ‹‹kkiinnccii KKaaddeemmee ÖÖ¤¤rreenncciilleerriinniinn ‘‘‹‹mmllââ KKuurraallllaarr››nn›› KKuullllaannmmaa DDüüzzeeyylleerrii’’...... u

u MMiillllîî EE¤¤iittiimm u Say› 171  u Yaz/2006114488

                                 



Yukar›daki tabloyla grafikten anlafl›ld›¤›na göre;

1. 6. s›n›flarda en çok hata, 1.0 ortalamaya sahip olan 7 ve 9 numaral› okul ö¤-
rencilerine; en az hata ise 0.2 ortalamaya sahip 11 ve 14 numaral› okul ö¤rencilerine
aittir. 6. s›n›flar›n genel ortalamas› ise 0.6’d›r.

2. 7. s›n›flarda en çok hata, 1.1 ortalamaya sahip olan 10 numaral› okul ö¤ren-
cilerine; en az hata ise 0.1 ortalamaya sahip 2 numaral› okul ö¤rencilerine aittir. 7. s›-
n›flar›n genel ortalamas› ise 0.6’d›r.

3. 8. s›n›flarda en çok hata, 1.0 ortalamaya sahip olan 5 numaral› okul ö¤ren-
cilerine ait iken 14 numaral› okul ö¤rencilerinde bu hataya hiç rastlanmam›flt›r. 8. s›-
n›flar›n genel ortalamas› ise 0.5’tir.

4. Veriler s›n›flar aç›s›ndan dikkate al›nd›¤›nda, en yüksek hata ortalamas›n›n
6. ve 7. s›n›flara; en düflük hata ortalamas›n›n ise 8. s›n›flara ait oldu¤u görülmekte-
dir.

5. Veriler okullar aç›s›ndan dikkate al›nd›¤›nda, en yüksek hata ortalamas›n›n
0.8 ile 5, 6, 9, 10 ve 15 numaral› okul ö¤rencilerine; en düflük hata ortalamas›n›n 0.3
ile 4, 11 ve 14  numaral› okul ö¤rencilerine ait oldu¤u görülmektedir. Genel hata or-
talamas› ise 0.6’d›r.

fiu hâlde, dikte ettirilen metinde 1 adet soru eki bulundu¤u, buna karfl›l›k ö¤-
rencilerin hata ortalamas›n›n 0.6 oldu¤u dikkate al›nd›¤›nda, baflar›s›zl›k oran›n›n %
57.78,  baflar› oran›n›n % 42.22 oldu¤u anlafl›lmaktad›r.

77.. KKeelliimmee ‹‹mmllaass››

Dikte ettirilen metinde imlas› gözlemlenen 10 adet kelime seçilmifltir. Bu keli-
meler flunlard›r: tutuflturuverdi, camisi, Bayburt’a, a¤abeyi, ilkö¤retim, birkaç, yaln›z,
e¤lenmeyecek, kütüphane, y›lki. Bu kelimelerin imlas›yla ilgili hatalar›n s›n›flara ve
okullara göre da¤›l›m›n› gösteren say›sal veriler, afla¤›daki tablo ve grafikte karfl›lafl-
t›rmal› olarak verilmifltir:

u YYaavvuuzz BBaayyrraamm // AAvvnnii EErrddeemmiirr

uMMiillllîî EE¤¤iittiimm u Say› 171  u Yaz/2006 114499

                        



Yukar›daki tabloyla grafikten anlafl›ld›¤›na göre;

1. 6. s›n›flarda en çok hata, 17.0 ortalamaya sahip olan 7 numaral› okul ö¤ren-
cilerine; en az hata ise 3.1 ortalamaya sahip 4 numaral› okul ö¤rencilerine aittir. 6. s›-
n›flar›n genel ortalamas› ise 6.1’dir.

2. 7. s›n›flarda en çok hata, 9.4 ortalamaya sahip olan 12 numaral› okul ö¤ren-
cilerine; en az hata ise 1.0 ortalamaya sahip 11 numaral› okul ö¤rencilerine aittir. 7. s›-
n›flar›n genel ortalamas› ise 4.6’d›r.

3. 8. s›n›flarda en çok hata, 8.1 ortalamaya sahip olan 7 numaral› okul ö¤renci-
lerine; en az hata ise 2.3 ortalamaya sahip 2 numaral› okul ö¤rencilerine aittir. 8. s›n›f-
lar›n genel ortalamas› ise 4.6’d›r.

4. Veriler s›n›flar aç›s›ndan dikkate al›nd›¤›nda, en yüksek hata ortalamas›-
n›n 6. s›n›flara; en düflük hata ortalamas›n›n ise 7. ve 8. s›n›flara ait oldu¤u görül-
mektedir.

5. Veriler okullar aç›s›ndan dikkate al›nd›¤›nda, en yüksek hata ortalamas›-
n›n 9.9 ile 7 numaral› okul ö¤rencilerine; en düflük hata ortalamas›n›n 2.6 ile 2 nu-
maral› okul ö¤rencilerine ait oldu¤u görülmektedir. Genel hata ortalamas› ise
5.1’dir.

fiu hâlde, dikte ettirilen metinde imlas› gözlemlenen 10 kelime bulundu¤u, bu-
na karfl›l›k ö¤rencilerin hata ortalamas›n›n 5.1 oldu¤u dikkate al›nd›¤›nda, baflar›s›z-
l›k oran›n›n % 50.84,  baflar› oran›n›n % 49.16 oldu¤u anlafl›lmaktad›r.

AAmmaassyyaa’’ddaakkii ‹‹llkköö¤¤rreettiimm ‹‹kkiinnccii KKaaddeemmee ÖÖ¤¤rreenncciilleerriinniinn ‘‘‹‹mmllââ KKuurraallllaarr››nn›› KKuullllaannmmaa DDüüzzeeyylleerrii’’...... u

u MMiillllîî EE¤¤iittiimm u Say› 171  u Yaz/2006115500

                  



SSoonnuuçç vvee DDee¤¤eerrlleennddiirrmmee

Yukar›da ayr›nt›l› olarak yorumlanan imlayla ilgili hatalara dair yüzdelik de-
¤erler, aritmetik ve a¤›rl›kl› ortalamalar; afla¤›daki tablolarda karfl›laflt›rma imkân›
sunmak amac›yla topluca verilmifltir. Ayr›ca karfl›laflt›rmada kolayl›k sa¤lamak dü-
flüncesiyle ilgili veriler, bir grafik hâlinde de sunulmufltur.

Yukar›daki tablo ile grafikten anlafl›ld›¤›na göre;

1. 6. s›n›flarda en çok hata, 4.3 ortalamaya sahip olan 7 numaral› okul ö¤renci-
lerine; en az hata ise 1.2 ortalamaya sahip 4 numaral› okul ö¤rencilerine aittir. 6. s›n›f-
lar›n genel ortalamas› ise 2.2’dir.

2. 7. s›n›flarda en çok hata, 2.8 ortalamaya sahip olan 12 numaral› okul ö¤ren-
cilerine; en az hata ise 1.1 ortalamaya sahip 11 numaral› okul ö¤rencilerine aittir. 7. s›-
n›flar›n genel ortalamas› ise 1.9’dur.

3. 8. s›n›flarda en çok hata, 2.5 ortalamaya sahip olan 1 ve 7 numaral› okul ö¤-
rencilerine; en az hata ise 1.2 ortalamaya sahip 4 numaral› okul ö¤rencilerine aittir. 8.
s›n›flar›n genel ortalamas› ise 1.9’dur.

4. Veriler s›n›flar aç›s›ndan dikkate al›nd›¤›nda, en yüksek hata ortalamas›n›n
6. s›n›flara; en düflük hata ortalamas›n›n ise 7. ve 8. s›n›flara ait oldu¤u görülmekte-
dir.

5. Veriler okullar aç›s›ndan dikkate al›nd›¤›nda, en yüksek hata ortalamas›n›n
3.0 ile 7 numaral› okul ö¤rencilerine; en düflük hata ortalamas›n›n 1.3 ile 4 numaral›
okul ö¤rencilerine ait oldu¤u görülmektedir. Genel hata ortalamas› ise 2.0’d›r.

fiu hâlde, toplam ö¤renci say›s›n›n 450, dikte ettirilen metinde gözlemlenen
imla kural› say›s›n›n 44 oldu¤u; buna karfl›l›k ö¤rencilerin toplam 6260 hata yapt›kla-
r› dikkate al›nd›¤›nda, baflar›s›zl›k oran›n›n % 31.67,  baflar› oran›n›n % 68.33 oldu¤u
anlafl›lmaktad›r. Yukar›da yer alan tablolar, grafikler ve bunlarla ilgili yorumlar, da-
ha çok ilgili verilerin s›n›flar ve okullar aç›s›ndan de¤erlendirilmesiyle oluflturulmufl-
tur. Bunun gibi, ilgili verilerin gözlemlenen kurallar aç›s›ndan da de¤erlendirilmesin-
de yarar vard›r. Afla¤›daki tablo ve grafik, bu amaçla haz›rlanm›flt›r.
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Yukar›daki verilere göre;
1. Ö¤renciler en çok ‘ki ba¤lac›’ ile ilgili hataya düflmüfllerdir. Daha sonra en

çok hata yap›lan imla kurallar›; düzeltme (inceltme, uzatma) iflareti, soru ekinin yaz›-
m›, ‘de ba¤lac›’n›n yaz›m› ve baz› kelimelerin imlas› olmufltur.

2. Ö¤renciler gözlemlenen imla kurallar› aras›ndan sadece büyük harf kullan›-
m› ve ünsüz uyumu konusunda % 50’lik baflar› oran›n› geçebilmifller; di¤er imla ku-
rallar›nda baflar› oran› % 23.78 ile % 49.16 aras›nda kalm›flt›r.

3. Ünsüz uyumuyla ilgili hatalar, istisna düzeyinde kalm›flt›r.

4. ‹mla ile ilgili hatalar›n toplam› dikkate al›nd›¤›nda ö¤rencilerin % 10, % 20
ve % 30’luk gözard› edilebilir hata yüzdelerine göre baflar›s›z; daha yukar›s› için ba-
flar›l› olduklar› görülmektedir. Hesaplaman›n a¤r›l›kl› ortalamalara dayand›¤› göz
önünde bulundurulursa, bu de¤erlerde büyük harf kullan›m›yla ilgili gözlemlerin (21
adet) etkili oldu¤u anlafl›lmaktad›r.

fiu hâlde bu çal›flma sonunda elde edilen bulgular, yukar›da ayr›nt›l› tablolar
ve grafikler eflli¤inde verilmifltir. Ayr›ca bu verilerle ilgili yorum ve de¤erlendirmeler
ve bunlarla ilgili olarak var›lan sonuçlar da maddeler hâlinde ortaya konmufltur. ‹mla
kurallar›n›n yaz›l› anlat›m aç›s›ndan ifllevleri ve ilkokul birinci s›n›ftan itibaren her y›l
müfredatta yer ald›klar› da dikkate al›nacak olursa, bu verilerin araflt›rma kapsam›n-
daki ilgili ö¤rencilerin yeterli seviyeye henüz ulaflamam›fl olduklar›n› aç›kça ortaya
koydu¤u kabul edilmelidir.

ÖÖnneerriilleerr
Böyle bir eksikli¤in varl›¤› ve ciddiyeti ortadad›r. Akademisyen ve araflt›rma-

c›lar›m›z›n bu anlamda dikkate al›nmas› gereken pek çok uyar› ve önerisi vard›r. Ni-
tekim afla¤›daki öneriler, söz konusu uyar› ve önlemlere örnek olmak üzere dile geti-
rilmifllerdir (Bayram, 2005, 20-23, 144-146 ).

1. Ö¤rencinin yak›n ve uzak çevresinde bulunanlar›n imla, noktalama ve an-
lat›m aç›s›ndan baflar›l› örnekler oluflturmalar› motive edici bir unsurdur. Bu anlam-
da anne babalar, di¤er yak›nlar, ö¤retmenler, sinema ve ses sanatç›lar›, ünlü futbol-
cular ve siyasetçiler hem olumlu hem de olumsuz örnek oluflturabilirler.
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2. Yürürlükte olanlar takviye edilerek, yasa ve yönetmeliklerde Türkçeyi do¤-
ru kullanmaya yönelik yeniden yap›land›rma çal›flmalar›na ihtiyaç vard›r. ‹fllerlik ka-
zanm›fl, uygulanabilir düzenlemeler, her fleyden önce konuyla ilgilenenlere elveriflli
hukuki bir ortam oluflturmaya yönelik olmal›d›r.

3. Bu konuda baflar›s›n› ispat etmifl ö¤retmenler ciddi ve inand›r›c› yöntemler-
le ödüllendirilmeli; tüm ö¤retmenlerin belirli bir seviyeye ulaflmalar› için önlemler
al›nmal›d›r.

4. E¤itimde art›k Türkçe bir bak›fl aç›s›n›n hakim k›l›nmas› gerekmektedir.
Unutulmamal›d›r ki Türkçenin do¤ru ö¤retimi için ilgililerin Türkçe konusunda ye-
terli olmalar› gerekmektedir. Ne var ki di¤er branfl ö¤retmenleri bir yana, ço¤u kez
Türkçe ö¤retmenlerinin de bu anlamda uygun ve yeterli bilgi, birikim, al›flkanl›k ve
bak›fl aç›s›na sahip olamad›klar› görülmektedir. Bu sebeple KPDS, ÜDS, TOEFL gibi
yabanc› dil seviyesini ölçmeye yönelik s›navlar›n Türkçe için de gerçeklefltirilmesi
önemli birtak›m ad›mlar›n at›lmas›nda etkili olacakt›r.

5. Ders kitaplar›n›n, konular›n ve okuma parçalar›n›n güncellefltirilmesi ve
bunlar›n imla, noktalama ve anlat›m bak›m›ndan yeterli düzeyde olmalar› sa¤lanma-
l›d›r. Oysa bugün birçok Türkçe ders kitab›nda ilgili hatalara s›k s›k rastlamak müm-
kündür. Do¤al olarak ders kitaplar›nda bu tür hatalar› bulunan ö¤rencinin do¤ru
al›flkanl›klar edinmesi beklenemez. Bu anlamda da samimi ve titiz bir seferberli¤e ih-
tiyaç vard›r.

6. Duvar gazeteleri, okul dergileri ve okul gazeteleri, ö¤rencilerin imla, nokta-
lama ve anlat›m seviyelerini gelifltirmeye yönelik etkili araçlar aras›ndad›r. Bunlar›n
yeterince ve amaca uygun biçimde kullan›m›, oldukça yararl› sonuçlar getirecektir.

7. ‹mla, noktalama ve anlat›m aç›s›ndan en önemli aflama; bu anlamda baflar›-
l› olman›n hem maddi hem de psikolojik hem de sosyal anlamda önemli kazan›mlar
sa¤layaca¤› konusunda ö¤rencilerin ikna edilmeleridir. ‹flin özü ö¤renciler, Türkçeyi
do¤ru ve güzel kullanman›n güzel flark› okumak, ve iyi futbol oynamak kadar kendi-
lerine avantaj sa¤layabilece¤ine inand›klar›nda ilk ve en büyük ad›m at›lm›fl olacak-
t›r.
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AA SSTTAATTIISSTTIICCAALL EEVVAALLUUAATTIIOONN OONN
SSppeelllliinngg LLeevveell ooff 

SSTTUUDDEENNTTSS IINN TTHHEE PPRRIIMMAARRYY EEDDUUCCAATTIIOONN IINN AAMMAASSYYAA

YYaavvuuzz BBAAYYRRAAMM**

AAvvnnii EERRDDEEMM‹‹RR****

AAbbssttrraacctt

This article has been prepared on spelling levels of students in the pri-
mary education in Amasya. In the study, the data obtained through the statisti-
cal study was used consisting of 450 students chosen randomly in the 6th, 7th
and 8th classes of 15 primary schools in the city center of Amasya.  These data
have been presented in the article in detail in the form of tables and graphics.

The observed spelling mistakes in the article are “using capital letters,
lengthening, consonant harmony, writing conjunctions of ‘ki’ and ‘de’,  adding
question suffix and spelling of some special words”.  The obtained data indica-
ted that the average success level of the students participated in the research is
% 68.33. If we take into account importance of spelling rules by the point of the-
ir writings, we understand that these data mark an important problem: Spelling
levels of the students in the second step of primary education in Amasya is lo-
wer than the expected level.

KKeeyy WWoorrddss:: Primary education, spelling, language in education, use of
lang›uage
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