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Önsöz 

Dil, insanları topluma bağlayan en güçlü yapıdır. Ġyi bir iletiĢimin temelinde 

dil vardır. Dil geliĢimi anne karnından baĢlar, aile ve çevreyle Ģekillenir. Bireyin 

toplumlaĢma sürecinde iyi iletiĢim kurması planlanmıĢ bir dil eğitimiyle 

sağlanabilir. Bu eğitim okulda aĢama aĢama verilir. Böylece birey ana dili eğitimi 

almıĢ olur. 

 

Ana dili öğretiminin temel amaçları anlama ve anlatma gücünün 

geliĢtirilmesine dayanmaktadır. Dil becerilerinin temelinin iyi atılması sağlam bir 

anlama ve anlatma eğitiminden geçmektedir. Anlama ve anlatma becerisi; okuma, 

yazma, konuĢma ve dinleme becerilerinin verilmesiyle gerçekleĢir. Bu becerilerin 

hepsinde önemli bir yere sahip olan noktalama iĢaretleri; anlama ve anlatmanın da 

temelinde yer almaktadır. 

 

KonuĢma dilinin jest ve mimiklerle vurgulama, tonlama, tını gibi öğelerle 

bütünleĢen yapısını yazıya eksiksiz biçimde aktarabilmek için noktalama 

iĢaretlerini iĢlevine uygun kullanmak gereklidir. 

 

KonuĢmada seslenmelerdeki heyecan, soru sormadaki vurgu noktalama 

iĢaretleri kullanılarak sağlanmaya çalıĢılmıĢtır. Cümledeki yargı tamamlandığında 

duraksamak, sözcük türlerini ve cümlenin öğelerini ayırmak, özel olarak vurgular 

yapabilmek için noktalama iĢaretleri gerekmektedir. Bu nedenle noktalama 

iĢaretlerini cümlede kullanabilmek için Dil bilgisi kurallarına hakim olmak 

gerekmektedir. Bu dil öğretiminde aĢamalı olarak gerçekleĢebilecek bir durumdur. 

 

Noktalama iĢaretleri gerek çok fazla kural barındırmasından gerekse 

kullanımına özen gösterilmemesinden öğretilmesi zor bir konu olmuĢtur. Anlamı 

yapılandırmadaki önemi dikkate alınarak çeĢitli etkinliklerle noktalama 

iĢaretlerinin öğretilmesi gerekmektedir. ġarkıların ritmik yönünün akılda kalıcılığı 

arttırdığı düĢünülerek Ģarkılarla noktalama iĢareti öğretme etkinliğinin 8. sınıf 
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öğrencilerinin noktalama iĢaretlerini kullanma becerileri üzerine etkisi 

araĢtırılmıĢtır. 

AraĢtırma baĢarı testi hazırlanarak yapılmıĢtır. BaĢarı testinin geçerlilik ve 

güvenirlik testi yapılmıĢtır. Deney ve kontrol grubu belirlenmiĢ, kontrol grubuna 

düz anlatım yöntemi uygulanırken deney grubuna Ģarkılarla noktalama iĢareti 

öğretme etkinliği yapılmıĢtır. Sonuçta Ģarkıların ritmik özelliğinin birçok kuralı 

barındıran noktalama iĢaretleri eğitimi üzerindeki olumlu etkisi görülmüĢtür. 
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Özet 

 

 

ġarkılaĢtırılmıĢ Noktalama ĠĢareti Etkinliklerinin 8. Sınıf Öğrencilerinin 

Noktalama ĠĢaretlerini Kullanma Yönelik BaĢarılarına Etkisi 

 

Ġnsanların arasında anlaĢmayı sağlayan, kültürün en önemli taĢıyıcısı dildir. 

Anne karnında edinilmeye baĢlayan ana dil, çevre ve okulla Ģekillenir. Türkçe 

dersinde belli kazanımlar doğrultusunda aĢama aĢama verilmeye çalıĢılır.  

Bu araĢtırmada konuĢma becerisindeki vurgu ve tonlamaları yazma 

becerisinde göstermenin en etkili yolu olan noktalama iĢaretlerinin Ģarkılarla 

öğretilmesindeki etkisi incelenmiĢtir. Birçok kuraldan oluĢan noktalama iĢaretleri 

Ģarkıların ritmik özelliği kullanılarak öğretilmeye çalıĢılmıĢtır. 

Bu araĢtırmanın amacı planlanmıĢ etkinlikler içeren Ģarkılarla noktalama 

iĢareti öğretme etkinliğinin 8. sınıf öğrencilerinin noktalama iĢaretlerini 

kullanmaya yönelik akademik baĢarılarına etkisini tespit etmektir. Verilerin 

toplanması, analizi ve yorumlanmasında nicel araĢtırma yöntemlerinden ön test-

son test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıĢtır. AraĢtırma 2014-2015 

Eğitim-Öğretim yılında Kütahya ilinin TavĢanlı ilçesindeki bir devlet okulunda 

öğrenim görmekte olan 8-A ve 8-B sınıfı deney ve kontrol gruplarında bulunan 50 

8. sınıf öğrencisi ile birlikte gerçekleĢtirilmiĢtir. ÇalıĢma grubuna ön test, son test 

ve kalıcılık testi olarak noktalama iĢaretleri baĢarı testi uygulanmıĢtır.  

Her gruba bestelemeleri gereken noktalama iĢaretlerinin görevleri dağıtılmıĢ 

1 hafta süre tanınmıĢtır. Kontrol grubuna düz anlatım yapılmıĢ, deney grubuna ise 

noktamla iĢareti Ģarkılarla öğretilmiĢtir. Yapılan son test ve kalıcılık testi 

sonucunda deney grubunun daha baĢarılı olduğu görülmüĢtür.  

Genellikle yabancı dil eğitiminde kullanılan Ģarkılardan eğitimin her 

alanında faydalanmak gereklidir. ġarkılar sadece akılda kalıcılığıyla değil; 

derslerin eğlenceli geçmesinde ve öğrencilerin motivasyonunun artmasında da 

etkilidir. 

 

Anahtar Kelimeler: Türkçe öğretimi, noktalama iĢaretleri, Ģarkılar 
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Abstract 

 

 

The Influence of the Punctuation Marks Activities Which Are In the Song 

Form on the Success of the 8th Grade Students’ Punctuation Marks Usage 

 

Language that provides the agreement among the people is the most 

important carrier of the culture. The native language, which is acquired in the 

mother's womb, is shaped by the environment and the school. It is tried to be 

given step-by-step in the direction of the certain achievements within the Turkish 

course. 

In this study, it was investigated that the influence of the teaching the 

punctuation marks, which are the most effective ways to show the emphasis and 

the intonation within speaking skill in writing skill, by songs. The punctuation 

marks composed of many rules have been tried to be taught by using the rhythmic 

characteristic of the songs. 

The aim of this study is to determine the effect of the teaching punctuation 

marks activity by songs that include the planned activities on the academic 

achievement of the 8th grade students‘ usage of the punctuation marks. Semi-

experimental design with pre-test and post-test control groups which is a 

quantitative research method was used in the collection, analysis and the 

interpretation of the data. The study was carried out in the 2014-2015 academic 

year with 50 8th grade students who are studying in 8-A and 8-B experimental 

and control groups classes at a public school in TavĢanlı district of Kütahya 

province. The punctuation marks success test was applied to the study group as 

pre-test, post-test and persistency test. 

The punctuation marks tasks that are required to be melodized for each 

group are distributed and they are allowed for one week. The control group was 

given a direct instruction and as for the experimental group, the punctuation 

marks were taught by songs. As a result of the post-test and the permanence test 

scores, it was seen that the experimental group was more successful.  

Generally, it is necessary to benefit from the songs used in the foreign 

language education in every field of the education. Songs are not only for the 

memorability but also influential in the fun of the lessons and in the motivation of 

the students. 

 

Keywords: Turkish teaching, punctuation marks, songs 
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Birinci Bölüm 

 

GiriĢ 

Dünyaya gözünü açan bireyler çevrelerini anlamlandırmaya çalıĢırlar. Bu 

anlam ana dille oluĢur. Çok yönlü olan dil sayesinde anlam çerçevesi geniĢler. 

Anneden öğrenilmeye baĢlanılan ana dil zamanla aileye, okula ve sosyal çevreye 

doğru geniĢler.  

 

Ailede ve sosyal çevrede baĢlayan ana dili eğitimi okulda devam eder. 

Bireyin hayatını çeĢitli yönlerden etkileyen bu dil verilecek ana dili eğitiminin 

önemini de gösterir. Bireylerin baĢkalarıyla sağlıklı iletiĢim kurabilmeleri, 

eğitimleri sırasındaki her türlü öğrenmeyi gerçekleĢtirebilmeleri, ana dilini etkili 

kullanmalarına bağlıdır. Bu nedenle okullarda ana dili eğitimi planlı bir Ģekilde 

verilmektedir. 

 

Bir dil iki çehreden meydana gelir. Biri konuĢma dilidir. Ġnsanlar karĢı 

karĢıya sesli olarak görüĢürken bu dili kullanır. Diğeri ise insanların söylemek 

istediklerini yazı ile anlattıkları yazı dilidir. Bu bağlamda düĢünüldüğünde yazı 

dili dilin yazıya geçirilmesi Ģeklinde oluĢur. Yazılı anlatımda, düĢünceleri yazıya 

geçirirken belli kurallara uymak gerekir. Kelimeler yazıya geçirilirken verilmesi 

gereken mesajın doğru aktarılması önemlidir (Demirel ve ġahinel, 2006). 

 

KonuĢmada ifadeyi kuvvetlendirmek ve sözü daha etkili kılmak için 

tonlamalar kullanılır, jest ve mimiklerden faydalanılır. Noktalama iĢaretleri sözlü 

dilin yazı diline tam ve doğru aktarılması açısından önemlidir. Noktalama 

iĢaretlerinin doğru kullanılması temel dil becerilerinin kazanılmasında önemli 

katkı sağlar. 
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Noktalama iĢaretlerinin görevleri yol kavĢağındaki trafik polisinin ya da trafik 

ıĢıklarının görevine benzetilebilir. Bunların olmadığı yerlerdeki kazalar ve karıĢıklıklar 

düĢünüldüğünde noktalama iĢaretlerinin olmadığı ya da yanlıĢ kullanıldığı yerlerde de iletiĢim 

açısından ne denli kazaların ya da karıĢıklıkların ortaya çıkabileceği daha iyi anlaĢılacaktır (Alver 

ve Sancak, 2015: 376). 

 

Bir kurallar dizgesi olan noktalama iĢaretlerinin öğretilmesi çoğunlukla bilgi 

basamağına dahi ulaĢamamaktadır. Bunun için Ģarkıların ritmik gücüyle akılda 

kalıcılığı noktalama iĢareti öğretiminin baĢarıya ulaĢmasında yardımcı olacaktır.  

 

Öğrenciler Ģarkılar vasıtasıyla doğal bir yolla eğlenerek öğrenebilirler. 

Müzik ve Ģarkıların sınıf atmosferine olan katkısı ile öğretimin etkili 

yapılabileceği, ilgisizliklerin ve motivasyon probleminin giderilebileceği ve 

böylece noktalama iĢaretleri gibi birçok konuda baĢarıya ulaĢabileceği 

düĢünülmektedir. 

Kuramsal Çerçeve 

 Dil terimi, tanımı ve önemi 

Dille ilgili birçok tanım yapılmıĢtır. Türkçe sözlükte (2012) dil için lisan 

derken insanların sözcüklerle ve simgelerle düĢüncelerini bildirmek için yaptıkları 

anlaĢma olarak belirtilmiĢ ayrıca Aksan (2003) dilin çok yönlülüğünden hareket 

ederek onun özelliklerinin bakıldığı yöne göre değiĢebileceğini söylemiĢtir. Dil 

bütün özellikleri çözülemeyen gizemli bir oluĢumdur. 

 

Dil, taĢıdığı belirgin özellikler, iĢlevi ve ona verilen anlamlar göz önünde 

bulundurularak çok farklı tanımlarla ifade edilmiĢtir. Bunlardan en belirginleri 

dilin iletiĢim aracı, kültür taĢıyıcısı ve kuralları olan bir anlaĢma sistemi olmasıdır. 

Bunlar detaylı olarak incelendiğinde aĢağıdaki tanımlar ortaya çıkar.  

 

1. Dil, bir iletiĢim aracıdır. 

 

Ġnsan sosyal bir varlıktır ve temel ihtiyaçlarını karĢılayabilmek için diğer 

bireylerle iletiĢime geçmelidir. Bu iletiĢimi sağlayan unsur dildir. Duygu, düĢünce 
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ve dileklerimizi anlatmak için beden dilimizi kullanabiliriz. Fakat ne yaparsak 

yapalım en mükemmel anlatma aracımız dildir (Banguoğlu, 1995). Ġnsan, sürekli 

etkileĢim ve iletiĢim içindedir. Bu etkileĢim doğduğu anda baĢlar. Aile, sosyal 

çevre ve okul ortamındaki bireylerle kurduğu iletiĢim sonucunda yaĢam boyu yeni 

davranıĢlar kazanılır. 

 

Dilin birincil iĢlevi diyebileceğimiz iletiĢim ile insan kendini ifade eder ve 

diğer bireylerle birlikte yaĢamını kolaylaĢtırır. Bireyler yazılı ve sözlü 

aktarımlarını dili kullanarak yaparlar. Bilgilerini, duygularını ve düĢüncelerini dili 

kullanarak iletirler (GüneĢ, 2007). 

 

2. Kültürün taĢıyıcısıdır. 

 

Dili içinde yaĢadığımız toplumda kazanırız. Kültürün geleceğe 

aktarılmasında en büyük etken dildir. Ġnsanların sahip oldukları en önemli özellik 

dildir. Dil ve toplum birbiriyle öyle bütünleĢmiĢ kavramlardır ki dili olmayan bir 

toplum düĢünülemez. Toplumun bir arada olabilme özelliği dil ile mümkün 

olabilmektedir. Toplumların sahip oldukları en değerli özelliği olan kültür ise 

dilin varlığı ile korunabilir. 

 

Dil kültürün temelidir ve bir milletin dilini kullanarak anlattığı her Ģey 

kültür kavramının içinde yer alır. Kültürü oluĢturan temel unsurların baĢında 

gelen dil, toplumların sahip oldukları kültürü geliĢtirir ve nesilden nesile 

aktarımında rol oynar. Dil canlılığını devam ettiren bir varlıktır. Bu nedenle 

birçok kuralı içinde bulundurur. Kuralları dilin araĢtırma konusu olmasının en 

büyük sebebidir. Ġnsanları bir araya getirebilmesi, insanların düĢüncelerini 

aktarabilmesi için dilin olması gerekmektedir (Emre ve ġahinci, 2011). 

 

Fertlerin sosyalleĢme ve toplumun milletleĢme sürecini hazırlayan dil, aynı 

zamanda bu süreci geliĢtiren ve hızlandıran sosyal bir varlıktır. Dil bir milletin 

olmazsa olmazıdır (Ünalan, 2004). 

 

3. Dil, kuralları olan bir anlaĢma sistemidir. 
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Dil, sözcüklerden oluĢur. Bu sözcükler anlamı sağlayabilmek için belli bir 

kurala göre dizilirler. Bu kurallar Dil bilgisi kurallarını oluĢturur. Bu konuda 

Ergin (1989) dili insanların birbiriyle iletiĢim kurmasını sağlayan doğal bir araç 

olarak tanımlar. Dilin kendisine göre kuralları vardır. Bu kurallar içerisinde 

değiĢebilen canlı bir yapıya sahiptir. OluĢumu yıllar önceye dayanan sistematik 

sesler örgüsüdür. 

 Ana dili öğretimi 

Ana dili ilk önce anneden, daha sonraları ise aĢama aĢama ailenin diğer 

fertlerinden kavranır. Daha sonra çevre ve çocuğun içerisinde bulunduğu ortamda 

kavranılır. Ana dili insanların bilinçaltında oluĢabilen insanın toplumsal alanda 

var oluĢunu sağlayabilen etmendir. Bu bağlamda düĢünüldüğünde dil öğretiminin 

önemi ortaya çıkmaktadır. 

 

―Modern çağı yakalamanın ve değiĢen dünyada var olmanın araçlarından en 

önemlisi dildir. Dil öğretimi ise ana dili öğretimi ile baĢladığı için karĢımıza bu 

kavramın önemi çıkmaktadır.‖ (Topçuoğlu, 2010: 9). 

 

Ana dili kavramını anlayabilmek için ilk basamak olarak tanımına bakarsak 

―Ana dili, insanın çocukken ailesinden ve soyca bağlı olduğu topluluktan 

öğrendiği dil.‖ (Türkçe Sözlük, 2012: 104) olarak belirtildiği görülmektedir. 

 

Ana dili,  doğumdan hemen sonra edinilmeye baĢlanan ilk dildir. Bebekler 

ilk dönemlerini hep anneyle geçirirler. Bunun sonucu olarak kimi özel durumlar 

olmadığı sürece öğrenilen ilk dil annenin dilidir. Ana dili edinimi sürecinde önce 

aile, yakın çevre ve okul önemli etki eder. Sokakta oyun arkadaĢları, okulda 

öğretmen ve arkadaĢları dilsel etkileĢimdedir. Ana dili eğitimi geliĢimini yaĢam 

boyu sürdürür (Karpuz, 2006). 

 

Ana dili öğretimi aile ortamından topluma doğru geniĢleyen bir yapıya sahiptir. Burada 

aileden sonra en büyük görev okullara düĢmektedir. Ana dili eğitimi aile ve yakın çevrede planlı 

olarak yürütülmezken, okullarda bu süreç dili doğal yollar öğrenme ve geliĢtirmenin yanında bir 

takım planlı etkinliklerle de desteklenmektedir. (Topçuoğlu, 2010: 13). 
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Okullarda verilen ana dili eğitimi kuramcıların savunduğu değiĢik 

kuramlarla dil geliĢimini desteklemektedir. Temsilcileri J. Locke, B. F. Skinner ve 

L. S. Vygotsky olan DavranıĢsal Kuram dilin taklit, pekiĢtirme ve tekrar ile 

geliĢtiğini savunmaktadırlar. Dil, taklit yoluyla öğrenilir. Bu taklitçilik evde aile 

tarafından pekiĢtirilir. Böylece bebeğin dili anne, baba ve toplumsal çevre 

tarafından biçimlendirilir ve geliĢtirilir (Yıldız, Okur, Arı, ve Yılmaz, 2008). 

 

Temsilcileri J. Piaget, B. Bloom ve J. Bruner olan BiliĢsel Kuram, biliĢsel 

geliĢimin ilk planda yer aldığını söylemektedir (Dağabakan ve Dağabakan, 2007). 

 

Temsilcileri Noam Chomsky ve E. Lenneberg olan Dil Bilimsel 

(Psikodilbilimsel) Kuram‘a göre ise dil çocuğa doğuĢtan verilen bir yetenektir. 

Çocuk yakınında konuĢulan dili içselleĢtirir. Kurallarını anlayıp öğrenir ve sonra 

bu kurallara göre konuĢur. Bu kurama göre dil öğrenmek zekâ ile bağlantılı 

değildir. Dil öğrenilmez, edinilir (Yıldız ve diğ., 2008). 

 

Tüm bu kuramları dikkate alarak çocuğun dil geliĢimine tek yönlü 

bakılmayıp ana dili öğrenimi tek yönlü incelenmemelidir. Bu bilgilerin ıĢığında 

çocuğun dil geliĢimi fiziksel, ruhsal ve zihinsel geliĢime paraleldir. Okulda 

verilecek ana dili eğitimi bu kuramlar dikkate alınarak verilmelidir. 

 

Ana dili öğretimi çeĢitli amaçlar kapsamında yapılmaktadır. Bu anlamda 

yapılan çalıĢmaların büyük bir kısmı anlama becerisinin geliĢtirilmesi üzerinedir. 

Anlatım becerisinin kazandırılması, aktif dinlemenin sağlanması, okumanın 

alıĢkanlık haline dönüĢtürülmesi, dil bilgisi kurallarının iĢlevine uygun 

kullanımının sağlanması ana dili eğitiminin amaçlarını kapsamaktadır. Bunlar 

içinde dil sevgisinin kazandırılması da en temel hedeftir. 

 

Ana dili öğretiminin önemi, ana dili öğretiminin genel amaçları dikkate 

alınarak anlaĢılabilir. Öğrencilerin ana dili öğretimine ihtiyaç duyma sebepleri; 

temel dil becerileriyle kazandıklarını duygu, düĢünce ve yaĢadıkları yahut hayal 

ettikleri ile birleĢtirerek sözlü ya da yazılı doğru ve amacına uygun olarak 

anlatabilme becerisi ve alıĢkanlığı kazanmaktır. Ayrıca öğrencilerin Türk dilini 

sevmeleri gerekmektedir. Türk dilinin kurallarını öğrenip benimsemeleri ve 
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Türkçeyi bilinçli ve özenli kullanmaları ana dili öğretimi ile mümkün olur. Ana 

dili öğretimi öğrencilerin okuma alıĢkanlığı edinmelerinde, kültürel ve sanatsal 

etkinlikleri izleme-dinleme zevki ve alıĢkanlığı kazanmalarında, söz dağarcığı ile 

duygu ve düĢünce dünyalarını geliĢtirmelerinde önemli bir yere sahiptir. Ana dili 

öğretimi bunların yanında öğrencinin milli duygu ve coĢkusunu güçlendirme, 

Türk ve Dünya kültürlerini tanıma, bu kültürleri benimseme ve tanıtma 

konusunda öğrencinin bilinçlenmesine olanak sağlar. 

 

Anlama ve anlatma ana dili öğretiminin en temel parçasıdır. Anlama, 

dinleme ve okuma becerilerini; anlatma ise, konuĢma ve yazma becerilerinin tüm 

kazanımlarını içine almaktadır. Bu becerilerin geliĢtirilmesi çok önemlidir. Bu 

becerileri geliĢmeyen çocuklar hem diğer derslerde hem de toplumda beklenen 

baĢarıyı gösteremezler. Ana dili eğitimi toplumsallaĢmanın önemli koĢuludur. 

Çünkü ana dili eğitimimiz güçlü olduğu oranda sağlıklı iletiĢim kurabiliriz. 

DüĢünce üretiminin de en önemli koĢulu ana dilidir. DüĢünce ufkumuzun güçlü 

bir temele sahip olması ana dilimize bağlıdır (Dilidüzgün, 2004). 

 

Türkçe öğretiminin amacı okuma, yazma, dinleme, konuĢma becerilerini 

öğrenciye kazandırmaktır. Öğrencilerin zamanla bu dört temel beceriyi 

geliĢtirmesi beklenmektedir (Emre ve ġahinci, 2011) 

Temel dil becerileri 

Toplumların ilerlemelerini sağlayabilmeleri ve geliĢmelere ayak 

uydurmaları gerekmektedir. Bunun için de çağdaĢ insan profiline ihtiyaç 

duymaktadır. Eğitim programları toplumun ihtiyaçlarına göre düzenlenmektedir. 

GeliĢen teknoloji ve yaĢam tarzı ―çağın gereğine uygun‖ insan tanımını da 

oluĢturmaktadır. Üretkenlik toplumların kendini ayakta tutabilmesini sağlar. Bilgi 

bilimsel süreçlere uygun olarak üretilir, iĢlevsel olarak kullanılır. Eğitim ve 

öğretim programları bu doğrultuda değiĢtirilirler. Söz konusu değiĢikliklerden biri 

Türkçe dersi üzerinde yapılmıĢtır. 2006 yılında oluĢturulan yeni programa geçiĢ 

kademeli olarak sağlanmıĢtır. Kazanımlar ve konular dilin bütünlüğü dikkate 

alınarak belirlenmiĢtir (Gündoğdu, 2012). 
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Türkçe Dersi Öğretim Programı, etkinlik temelli yapılmaktadır. Kazanımlar 

tüm beceriler düzeyinde ayrı ayrı belirlenmiĢtir. Dilimizin zenginliklerini iĢlevsel 

olarak kullanmak amaçlanmıĢtır. Ayrıca sanatsal zevk taĢıyan, araĢtıran, soran, 

eleĢtiren bireyler yetiĢtirmek üzere kurulmuĢtur. (MEB, 2006: 6). 

 

―Türkçe Dersi Öğretim Programı ‗okuma, dinleme/izleme, konuĢma, yazma, 

temel dil becerileri‘ ile dil bilgisinden oluĢmaktadır. Bu temel dil becerileri hem 

kendi içinde hem de birbirleriyle bir bütünlük içerisinde ele alınmıĢ ve 

iliĢkilendirilmiĢtir.‖ (MEB, 2006: 10). 

 

Ġlköğretim Türkçe dersi (6, 7, 8. sınıflar) öğretim programı temel dil 

becerileri ve dil bilgisi oranları aĢağıdaki gibidir (MEB, 2006: 10). 

 

Tablo 1  

İlköğretim Türkçe Dersi (6,7,8. Sınıflar) Öğretim Programı Temel Dil Becerileri 

ve Dil Bilgisi Yüzde Dağılımı 

 

Temel Dil Becerileri % 

Okuma %30 

KonuĢma %20 

Yazma %20 

Dinleme/Ġzleme %15 

Dil Bilgisi %15 

 

Tablo 1'deki verilere göre okuma becerisine %30, konuĢma ve yazma 

becerilerine %20, dinleme/izleme ve dil bilgisi becerisine ise %15'lik bir oran 

verilmiĢtir. Dinleme/izleme becerisinin bu oranı sekizinci sınıf programında 

%10‘a düĢmektedir (MEB, 2006: 6). 

Dinleme izleme becerisi 

Dinleme ile ilgili yapılan çeĢitli tanımların ortak noktaları üç maddede toplanabilir. Bu 

tanımlarda, çeĢitli Ģekillerde ileti, mesaj ve veri gönderme, gönderilen iletiyi ya da mesajı iĢitme ve 

iĢitilen iletiyi anlamlandırma gibi ortak yönlerin bulunduğu görülmektedir. Ancak dinleme ile 

iĢitme karıĢtırılmamalıdır. Dinleme, kulağa gelen birçok sesten birini algılama ve değerlendirme 

sürecidir. Oysa iĢitme istem dıĢıdır ve sesin tınısını, Ģiddetini, yüksekliğini ve yönünü iĢitme 

duygusu aracılığıyla tanımadır (Topçuoğlu, 2010: 20). 
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GümüĢ (2017) dinlemeyi; bilgilerin baĢka kiĢi veya araçlardan çıktıktan 

sonra anlama dönüĢtürülmesi Ģeklinde anlatmıĢtır. Dinlemenin dilden çıkan 

verilerin kulak yoluyla beyne iletilmesi olduğunu belirtir. GümüĢ‘ e göre iĢitme 

isteğimiz dıĢında gerçekleĢebilir ve bir anlam ifade etmese de olur ama dinleme 

iletinin anlam Ģeklini almasıdır. 

 

Karagündüz (2010) dinlemeyi karmaĢık bir süreç olarak ifade etmektedir. 

Çünkü dinleme çok yönlü bir yapıya sahiptir. Hem biliĢsel hem duyuĢsal 

özellikleri barındırır. Doğan (2007) ise iĢitmeyle dinlemenin farkı üzerinde 

durarak iĢitmenin doğuĢtan gelen bir özellik olduğunu vurgulayarak dinlemenin 

öğrenilebilen ve geliĢtirilebilen bir beceri olduğunu söylemiĢtir. 

 

Dinlemenin birey ve toplum hayatı açısından ayrı bir önemi bulunmaktadır. 

Ġnsanın uyku dıĢındaki zamanının, yaklaĢık %75‘i sözlü iletiĢim etkinliği içinde 

geçtiğine göre insan günde ortalama 12 saat ya konuĢmakta ya da dinlemektedir. 

Bu da Ģunu gösterir ki insan iletiĢim içinde geçirdiği sürenin %60‘ı dinlemeyle ve 

%40‘ı konuĢmayla geçirmektedir (Temizyürek, 2011). 

 

Dinleme becerisi kazanılan ilk beceri olması dolayısıyla bu becerinin 

edinimi doğumdan önce baĢlar. Dinleme, insan dünyaya gelmeden önce, anne 

karnındayken, etraftaki sesleri algılaması ve bu seslere yönelik tepkiler 

geliĢtirmesiyle ortaya çıkar. Böylece çocuk, çeĢitli sesleri ve kullanacağı ana dili 

duyar, tanır ve anlamlandırır. Bu nedenle dinleme, çocuğun yaĢamında oluĢan ilk 

ana dili ve anlama etkinliği olmaktadır. 

 

―Hayata baĢlayan bir çocuk, ana diline iliĢkin ilk bilgilerini dinleme yoluyla 

edinir. Yani okul öncesi tüm bilgi birikimini, duygu ve fikir dünyasını 

dinleme/izleme ile oluĢturur.‖ (Topçuoğlu, 2010: 21). ―Ġnsan, dili öncelikle 

çevresindekileri dinleyerek edindiği için, bu doğal yola uygun olarak okulda da 

öğrencilerin karĢısına çıkartılacak ilk çalıĢma tarzıdır.‖ (Cemiloğlu, 2009: 69). 

Hayatın her alanında giderek yaygınlaĢan görsel ve iĢitsel araçlar dinleme 

eğitiminin okullarda verilmesini gerektirmiĢtir. 
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Ġlköğretim ikinci kademe sınıfları için ―Dinleme becerisinin 

geliĢtirilmesiyle, öğrencilerden dinlediklerini/izlediklerini sıralama, sınıflama, 

sorgulama, iliĢkilendirme, eleĢtirme ve bunlarla ilgili çıkarımlarda bulunma gibi 

üst becerileri gerçekleĢtirmesi beklenmektedir‖ (MEB, 2006: 7). 

 

Okullarda yaygın olarak dinleme becerisine yönelik ekinlikler öğretmen 

tarafından okunan veya baĢka bir kaynaktan dinletilen metinler aracılığı ile 

yapılmaktadır. Dinleme yöntem ve tekniklerini kullanmak yalnız bu metinlerle 

sınırlı kalmamalı Ģiir dinletileri, Ģarkılar, tartıĢma programları, film ve konferans 

gibi sunumları, haber ve belgesel gibi televizyon programları da yaygın olarak 

kullanılmalıdır. 

 

Sosyal değer yargılarımızı yansıtan atasözlerimizde dinleme konuĢmaya 

göre daha önemlidir. Bu konu atasözlerimize birçok örnek verilerek gösterilebilir. 

Ancak bu Ģekilde eğitim eğilimi pasif dinlemeye yönelmektedir. Pasif dinlemeye 

mahkum bırakılan çocuklar olumsuz dinleme davranıĢlarına yönelmektedir (Çifci, 

2001). Bu nedenledir ki okullarda dinleme eğitimine önem verilmeli ve 

dinlemenin aslında pasif bir süreç olmadığı öğrencilere çeĢitli yöntem ve teknikler 

kullandırılarak gösterilmelidir. 

Konuşma becerisi 

KonuĢma, Türk Dil Kurumunun Güncel Türkçe Sözlüğünde (2012: 1358) 

―Bir insanın düĢüncelerini seslendirdiği kelimelerle anlatması‖, bir diğer tanım 

olarak da ―Dinleyicilere bilim, sanat, edebiyat vb. konularda bilgi vermek 

amacıyla yapılan söyleĢi, konferans‖ Ģekliyle yer almaktadır. 

 

KonuĢma, beyinde oluĢan bir iletinin ses organları aracılığıyla iletiĢimi 

sağlar. KonuĢma, bilgi aktarımında kullanılan bir beceridir. KonuĢma hem fiziksel 

hem de zihinsel unsurları içinde barındırır.  Çünkü konuĢmanın fiziksel yönünde 

ses, doğru sesi çıkarabilmek için solunum fiziksel özellikleri oluĢtururken 

konuĢulanların beyin ve hafızanın konuĢmayla olan iliĢkisi de zihinsel yönünü 

oluĢturmaktadır (Temizyürek, Erdem, ve Temizkan, 2011). 

 



 
 

10 
 

Ġnsan konuĢma becerisine doğuĢtan sahip olur. Zaman içinde biriktirdiği 

düĢünce, fikir, arzu ve duyguları karĢısındaki alıcıya gönderir. Bunu yaparken de 

konuĢma becerisini belli bir amaca yönelik kullanır. 

 

Bu amacın hedefe doğru ve anlaĢılır geçmesi geliĢmiĢ bir konuĢma becerisi 

ile sağlanır. Çünkü konuĢma becerisi etkili söz söyleme sanatıdır (Doğan, 2005). 

 

Yalçın (2002), etkili konuĢmayı, bir kiĢinin baĢkaları karĢısında, önceden 

plânlanmamıĢ olan duyguların isteklerin ve fikirlerin anlatılması için kullanılan 

beceri olarak belirtmiĢtir. Temizyürek ve diğerleri (2011) ise etkili konuĢma için 

mesajın konuĢmacı tarafından konuĢma ilkelerine uyarak alıcıya aktarılmasıyla 

meydana gelmektedir. Bunu yaparken dinleyicinin en üst seviyede anlaması ve 

etkilenmesi sağlanmalıdır. Etkili bir konuĢma yapabilmek için öncelikle 

konuĢmacı kendine güven duymalıdır. Bunun yanında dinleyicilere güven 

vermelidir. Dinleyiciyi etkileyebilmek için beden dilini iyi kullanmalı, ortamın 

gerektirdiği gibi giyinmelidir. Ayrıca konuĢmanın konusunun amaca yönelik 

olması çok önemlidir. Bunun sağlanabilmesi için konu bütünlüğü korunup düzgün 

bir üslup kullanılmalıdır. 

 

Çocukların okul öncesinde ailelerinden öğrendikleri konuĢmanın kendine 

özgü kuralları vardır. Bu kurallar okul eğitimi ile üstünkörü olmaktan çıkıp belli 

bir disiplinle çocuklara aktarılır. Çocuklar önce çevrelerindeki kiĢilerden etkilenir 

ve onlar gibi konuĢur. Sonrasında edindikleri deneyimlere göre konuĢma 

becerilerini geliĢtirirler (Topçuoğlu, 2010: 24). 

Okuma becerisi 

Okuma, dinamik bir anlam kurma sürecidir. Bu sürecin dinamikliği yazarın 

ve okuyucunun arasındaki iletiĢimin canlı olmasına ve etkili olmasına bağlıdır 

(Akyol, 2010). 

 

Türkçe Sözlük‘te  (2011: 1675) okuma Ģu maddelerle tanımlanır: 1. Yazıya 

geçirilmiĢ bir metne bakarak bunu sessizce çözümleyip anlamak veya aynı 
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zamanda seslere çevirmek. 2. YazılmıĢ bir metnin iletmek istediği Ģeyleri 

öğrenmek. 

 

Okuma, gözün sayfa üzerinde yan yana yazılmıĢ harflerin üstünde 

sıçrayarak onları kelime Ģeklinde beyinde oluĢturması, kavraması ve 

seslendirmesidir (Öz, 2001). 

 

Tanımlara bakıldığında, okuma sadece gözle yapılan bir iĢ değildir. BiliĢsel 

bir sürecin de okuma iĢinin içinde olması gerekmektedir. Okuma sırasındaki sese 

dönüĢen sembollerin anlamlandırılmasının gerekliliği anlaĢılmaktadır. Bilgi 

birikiminin oluĢabilmesi için okumanın anlama dönüĢmesi Ģarttır (Elbir ve Bağcı, 

2013). 

 

―Okuma becerisi öğrencinin farklı kaynaklara ulaĢarak yeni bilgi, olay, 

durum ve deneyimlerle karĢılaĢmasını sağlar. Dolayısıyla bu beceri; öğrenme, 

araĢtırma, yorumlama, tartıĢma, eleĢtirel düĢünmeyi sağlayan bir süreci de içine 

alır.‖ (MEB, 2006: 6). 

 

Okuma, insanın kendini gerçekleĢtirmesi ve yaĢamını sürdürebilmesi 

bakımından önemlidir. Okuma, dil eğitiminde diğer becerilerin kazandırılmasında 

önemli bir yere sahiptir. Eğitimin ilk basamağından baĢlayarak son basamağına 

kadar en etkili en önemli edinimdir (Maden, 2012). 

 

Okuma insan yaĢamının en büyük gereksinimlerinden biridir ve okuma 

ediminin alıĢkanlık haline getirilmesi gerekmektedir. AlıĢkanlığın bir davranıĢın 

isteyerek ya da istemsiz olarak tekrarlamak olduğu düĢünüldüğünde okuma 

alıĢkanlığı istekli ve düzenli olarak tekrar edilerek kazanılır. Bunun yanında 

okunan metinlerden bilgi edinmek, düĢünme yeteneğini geliĢtirmek de gereklidir. 

Okunanların özümsenmesi ve önceki okumalarla iliĢkilendirilmesi okuma 

becerisinin alıĢkanlık olması için gereklidir. Ayrıca okuma analiz ve sentez 

süreçlerini de gerektirir (Yıldız, 2013). 

 

―Programda okuma becerisiyle, öğrencilerin günlük hayatlarında 

karĢılaĢtıkları yazılı metinlerin doğru, akıcı bir biçimde ve uygun yöntemleri 
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kullanarak okuyabilmeleri, okuduklarını değerlendirip eleĢtirel bir bakıĢ açısıyla 

yorumlayabilmeleri ve okumayı bir alıĢkanlık haline getirebilmeleri 

amaçlanmıĢtır.‖ (MEB, 2006: 6). 

 

Okuma becerisine sahip olmak akademik yönden çok önemlidir. Çünkü 

okuma becerisine yeterince sahip olamayan öğrenciler sadece Türkçe dersinde 

sorun yaĢamazlar. Okuma becerisi tüm dersler için önemli bir yere sahiptir. 

Okuma eğitimi öğrencilere Ģu Ģekilde faydalı olabilir: 

 Ders kitaplarından faydalanmayı sağlar. 

 Kaynak kitapların anlaĢılmasını sağlar. 

 EleĢtirme yeteneğini geliĢtirir ve değerlendirme becerisi kazandırır. 

 Kelime hazinesini zenginleĢtirir. 

 Yazılı ve sözlü anlatım becerisini güçlendirir. 

 Dil bilgisi kurallarının kavranmasını ve uygulanmasını kolaylaĢtırır. 

 Yazım kurallarının ve noktalama iĢaretlerinin iĢlevine uygun 

kullanılmasına destek olur (Temizkan, 2007). 

 

Okuma etkinliği yaĢamımızın her alanına etki eder. Okumayla 

deneyimlerimiz, duyarlılığımız geliĢir. Adeta yenileniriz (Göktürk, 2002). Bu 

nedenle okuma ediminin kazandırılması gereklidir. 

 

Okuma ediminin kazandırılması için bireye her yönden destek verilmelidir. 

Eğitimin en önemli basamağı olan ailelerin okuma ve okuma kültürü ile ilgili 

önemi kavrayıp destek olması gerekmektedir (Topçuoğlu Ünal ve Yiğit, 2014). 

Yazma becerisi 

DüĢünceyi, duyguyu, olayı yazıya aktarmak için kazanılan (Demirel, 2000) 

yazma becerisi hayatın her alanında kullanılmaktadır. Teknolojinin etkisiyle 

kullanımı giderek yaygınlaĢmakta ve iletiĢimin ayrılmaz bir parçası olmaktadır. 

Kendini ifade etmekte önemli bir yere sahip olan yazma becerisi diğer beceri 

alanlarıyla karĢılaĢtırdığımızda en zor geliĢen alandır. 

 



 
 

13 
 

 Çünkü yazma becerisi bir anlamda dinleme, okuma ve konuĢmanın bir sonucudur. 

Herhangi bir konuda yazabilmek, o konuda okuma yoluyla bilgi, duygu ve düĢüncelerin; dinleme 

ve izleme yoluyla deney ve tecrübelerin; baĢkalarıyla konuĢma ve görüĢ alıĢ veriĢi yoluyla 

fikirlerin edinilmesini gerektirir. Bu anlamda edinilen bütün ipuçları bir havuza benzetilirse, 

yazma da bu havuzdan planlı seçme ve ifade yoluyla oluĢturulan bir çıktı niteliği taĢır. Bu yüzden 

bir süreç olarak bakıldığında yazma, herhangi bir konuda o an itibariyle zihinde tasarlananları 

kalemin ucuna geldiği gibi anlatmak değil; geniĢ ve zengin bir arka planı olması gereken, 

uğraĢtırıcı ancak zevkli bir etkinlik alanıdır‖ (Temizkan ve Yalçınkaya, 2013). 

 

 Bu nedenle yazma becerisini geliĢtirmek için planlı çalıĢmak 

gerekmektedir. 

 

Öğrencilerde yazma becerisini geliĢtirmek için iĢe yazmaya hazırlık yapılarak 

baĢlanmalıdır. Bu bağlamda yazma amacı belirlenmeli ve bu amaca yönelik yöntem seçilmelidir. 

Yazma konusu sınırlandırılmalı, yazma kuralları üzerinde durulmalıdır. Böylece yazma becerisini 

geliĢtirmek için zihinsel hazırlık yapılmıĢ olur. Öğrencilerin kendini yazılı olarak ifade etme 

becerilerinin geliĢtirilmesi üzerinde durulmalıdır. Bu nedenle ön bilgilerden yararlanma 

sağlanmalı, yazma becerisinde görsellerden faydalanılmalıdır. Zihinsel becerileri geliĢtirecek 

yöntem ve teknikler kullanılmalıdır (Topçuoğlu, 2006: 19). 

 

2006 programına göre yazma yöntem ve teknikleri Ģöyle sıralanmaktadır: 

Not alma, özet çıkarma, boĢluk doldurma, kelime ve kavram havuzundan seçerek 

yazma, serbest yazma, kontrollü yazma, güdümlü yazma, yaratıcı yazma, metin 

tamamlama, tahminde bulunma, bir metni kendi kelimeleriyle yeniden oluĢturma, 

bir metinden hareketle yeniden oluĢturma, duyulardan hareketle yazma, grup 

olarak yazma ve eleĢtirel yazma. Öğrencinin okulda ve hatta okul dıĢında yaptığı 

yazma çalıĢmalarında bu yöntem ve teknikleri kullanabilmesi hedeflenmektedir. 

 

Yazma öğretimi ilköğretim birinci sınıftan itibaren baĢlar ve ilk okuma 

yazma etkinlikleri yapılır. Bu süreçte öğrencilerin yazma kurallarına uymaları, 

kendilerini yazılı olarak ifade edebilmeleri amaçlanmaktadır. Metnin türüne 

dikkat edilmesi, uygun yöntem ve tekniğin kullanılması hedeflenmektedir. 

 

Ġlköğretimi bitiren öğrencilerde sahip olması gereken beceriler, yazma ile 

ilgili kuralları bilme ve uygulama, kendilerini yazılı olarak aktarabilme alıĢkanlığı 

edinme, yazılarını içerik ve dıĢ yapı olarak planlayabilme, farklı yazı türlerinde 
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yazılar yazabilme ve yazdıklarını çeĢitli açılardan değerlendirmedir. Bütün bunlar 

yazma öğretimine dikkat edilmesini, uygun yöntem ve teknikler kullanılarak bu 

becerinin geliĢtirilmesini gerektirir (Temizkan ve Yalçınkaya, 2013). 

 

Sınıf içinde yapılan çalıĢmalarda yazma becerisini geliĢtirecek çalıĢmalar 

yapılmalıdır. Noktalama iĢaretlerine uyulmalı, yazım kurallarına dikkat edilmeye 

çalıĢılmalıdır (Demirel, 2000: 73). 

Dil bilgisi becerisi 

Dil bilgisi çeĢitli Ģekillerde tanımlanmıĢtır: ―Bir dilin ses, biçim ve cümle 

yapısını inceleyip kurallarını tespit eden bilim, gramer.‖ (TDK, 2012: 589). 

 

Dilaçar (1961: 517), dili birbiriyle bağlantılı olarak beĢ biçimde 

tanımlamaktadır: 

―1. Biçim, söyleniĢ, cümle yapısı, anlam ve sözcük tarihi bakımından belirli bir 

düzenlilik gösteren sistemli sözcük gruplanmalarından meydana gelen dilin, bu yönden 

incelenmesi. 

2. Belli bir çağda belli bir dilin bu bakımından incelenmesinin konusu olan görüngeler 

ve bunların sistemi. 

3. Bu görüngüleri yöneten kurallar. 

4. Bu kuralları öğreten ders kitabı. 

5. Bir sözün ya da yazının bu kurallara uyup uymama derecesi‖ 

 

Demirel‘e (2003: 112) göre ―Dil bilgisi, dilin iĢleyiĢi, düzeni ve kullanım 

kurallarını inceleyen bir dil bilim dalıdır.‖ 

 

KiĢi, kendisine hazır olarak verilen dil düzeneği sayesinde dilini öğrenirken farkında 

olmadan dilinin kurallarını da öğrenir. Yani sezgisel bir dil bilgisine sahiptir. Bu nedenle dil bilgisi 

birinci kademede ayrı bir öğrenme alanı olarak ele alınmamıĢ diğer beceri alanlarının içerisine 

dağıtılmıĢtır. Ġlköğretimin ikinci kademesinde ise dil bilgisinin bir bilgi çerçevesinde öğretilmesi 

yerine metinler içerisinde gösterilerek öğretilmesi amaçlanmıĢtır (Topçuoğlu, 2010: 28). 

 

Programda, Türkçenin kuralları ile ilgili kazanımlar, öğrencilerin 

düzeylerine göre aĢamalı olarak kolaydan zora doğru verilmiĢ, konuların birbiri 

ile iliĢkilerine dikkat edilmiĢtir (MEB, 2006: 7). 
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Hudson (2001), dil bilgisi öğretiminin fark ettirmeden yapılabileceğini 

belirtir. Ancak bunu yaparken belli baĢlı gramer teorisi ve en az dil bilgisel 

terminoloji kullanılmasının ve öğretimin metne dayalı olarak yapılmasının 

gerektiğini savunur. 

 

Üstten‘e (2004) göre dil bilgisi konuları, Türkçe dersinden ayrı 

verilmemelidir. Çünkü dil bilgisi Türkçe dersinden ayrı verildiğinde beceriye 

dönüĢmeyen kurallar ve tanımlar olarak kalır. Kanunun kavranması için araç 

olarak uygun bir metin seçilmelidir. Dil bilgisi, dilin her alandaki iĢleyiĢini ve 

düzenini inceler. Onun için Türkçe dersinin içinde tüm beceri anlarıyla birlikte 

verilmeli ayrı bir ders olarak okutulmamalıdır (Demirel, 2003). Dil bilgisi 

çalıĢmaları, okuma-anlama, yazma ve konuĢma alanlarıyla birlikte yürütülerek 

yapılmalıdır. Temel amaç öğrencilerin edinmesi gereken diğer becerileri 

geliĢtirmek ve dilin mantığı yapısına oturtmak olmalıdır (Yıldız, 2003). Anlamak 

ve anlatmak olan Türkçenin temel becerileri ancak sağlam bir dil bilgisi becerisi 

edinilerek sağlanabilir. 

 

Ana dili öğretimindeki konulardan biri, öğretimin betimsel veya emredici 

olmasıdır. Hudson (2006), dil bilimciler betimsel öğretimi emredici öğretime 

tercih ederler. Bunun nedeni sadece sosyal değil aynı zamanda zihinsel ve 

pedagojiktir. Hudson eğitimin ezberci olmaması gerektiğini savunur. Ana diline 

yeterince vakıf olmayan bir öğrenciye kural ezberletmeye çalıĢmak anlamsız bir 

çabadır. Ana dili doğal bir süreç içerisinde sezilerek ve kavranarak öğretilmelidir. 

Bu nedenle dil bilgisi öğretimi de dilsel bir bütünlük taĢıyan ―metin‖den hareketle 

yapılmalıdır. 

 

Bütün bunlar dikkate alınarak yapılan çalıĢmalarla 2017‘de düzenlenen 

Türkçe müfredatında Dil bilgisi becerilerinin diğer beceriler içerisinde yer aldığı 

görülmektedir. 
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Noktalama iĢaretleri 

Noktalama işaretlerinin önemi 

―KonuĢma dilinin inceliklerini belli ölçüde yazıya aktarmaya, cümlelerin 

öğelerini belirlemeye, birbirinden ayırmaya, çeĢitli duyguları, düĢünceleri yazıda 

ifade etmeye yarayan noktalama iĢaretleri, bu özelliğiyle her dilde üzerinde 

önemle durulan bir konudur.‖ (Kalfa, 2000: 182). 

Noktalama iĢaretlerinin kullanılmaması ya da eksik bırakılması anlamı 

olumsuz yönde etkiler. Yazının anlaĢılır olmamasına neden olur ve okuyucu 

metnin bağlamını kavrayamaz. Böylece anlam karıĢıklıkları ortaya çıkar, 

okuyucunun dikkati dağılır. 

 

KonuĢma dilinin jest ve mimiklerle vurgulama, tonlama, tını gibi öğelerle bütünleĢen 

yapısını yazıya eksiksiz biçimde, olduğu gibi aktarabilmek mümkün değildir. Bu ve buna benzer 

yönlerden bakıldığında konuĢma dilinin yazı diline oranla çok daha derin, zengin ve farklı olduğu 

anlaĢılır. Noktalama iĢaretleri, konuĢma dilinin belli baĢlı özelliklerinden bazılarını ancak belirli 

ölçüde yazıya yansıtır (Kalfa, 2000: 185). 

 

KonuĢmada seslenmelerdeki heyecan, soru sormadaki vurgu noktalama 

iĢaretleri kullanılarak sağlanmaya çalıĢılmıĢtır. Cümledeki yargı tamamlandığında 

duraksamak, sözcük türlerini ve cümlenin ögelerini ayırmak, özel olarak vurgular 

yapabilmek için noktalama iĢaretleri gerekmektedir. Bu nedenle noktalama 

iĢaretlerini cümlede kullanabilmek için gramer kurallarına hakim olmak 

gerekmektedir. Bu dil öğretiminde aĢamalı olarak gerçekleĢebilecek bir durumdur. 

 

Türkçede ana dili eğitimi verilirken noktalama iĢaretleri ilkokuldan 

baĢlayarak aĢamalı Ģekilde verilmektedir. Bu konuda GüneĢ (1997: 163) ―YetiĢkin 

veya çocuğun dikkatini okuma-yazmaya çekmek için baĢlangıç cümlelerinde 

sadece nokta ve virgül kullanılmalıdır. Diğer noktalama iĢaretleri belirli bir sıra 

içinde ve yeri geldikçe sınırlı sayıda kullanılmalıdır.‖ diyerek ana dili eğitiminde 

aĢamanın önemini vurgulamıĢtır. Noktalama iĢaretleri metnin anlamını okuyucuya 

doğru verebilmek amacıyla kullanılmalı ve öğretimine de önem verilmelidir. 
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―KonuĢmayı öğrenmek, insanın, ömrünce sözlü anlatım yoluyla kendini 

ifade etmesi için yeterli olabilirken; yazmayı öğrenmek, tek baĢına, yazılı 

anlatımdan yararlanmaya yetmemektedir. Yazılı anlatıma baĢvurmak, ille de buna 

ihtiyaç duymayı, belli bir eğitimi, belki de alıĢkanlık kazanmayı 

gerektirmektedir.‖ (Dara, 2000: 85). 

 

Noktalama iĢaretleri, yazıda amaç olarak düĢünülmesi gereken bir konudur. 

Çünkü noktalama iĢaretleri bir yazıyı okurken anlayarak okumayı sağlayan ve 

yazarken baĢkaları tarafından anlaĢılmaya yarayan Ģifrelerdir. Beyin bu Ģifreleri 

kodlar ve bu kodlamalar sayesinde ancak doğru okuma ve yazma gerçekleĢir. 

―Noktalama iĢaretlerinin kullanımı iĢleve yönelik olmalı ve noktalama iĢareti 

yazının içinde süs ya da ayrıntı olarak görülmemelidir.‖ (Ergin, 2009: 95). Sadece 

Türkçede değil baĢka dillerde de noktalama iĢaretlerinin kullanılma amacı 

gönderilmek istenen mesajın alıcıya doğru bir Ģekilde ulaĢmasını sağlamaktır.  

Noktalama işaretlerinin temel dil becerilerindeki yeri 

Temel dil becerileri genel olarak anlama becerisi ve anlatma becerisi olmak 

üzere iki ana bölümden oluĢmaktadır. Anlama becerisi okuma ve dinlemeyi 

kapsarken anlatma becerisi ise konuĢma ve yazmayı kapsamaktadır. Bu beceriler 

birbirinden ayrı gözükse de temel olarak ayrılmaz bir bütünü oluĢtururlar ve bu 

beceriler geliĢirken birbirlerini etkiler. Ġnsanlar birbirleriyle iletiĢim kurarken dili 

kullanırlar ve dilin sembol veya Ģekillerle kâğıda dökülmüĢ hali yazıdır. 

 

Yazı aracılığıyla kiĢilerin duygu ve düĢüncelerini anlatma Ģekli yazılı 

anlatımdır. Yazılı anlatımda anlamı güçlendirmek ve yazının anlaĢılabilirliğini 

arttırmak için uyulması gereken kurallara noktalama iĢaretleri yardımıyla uyulur. 

 

Noktalama iĢaretlerinin iĢlevine uygun kullanılması metnin anlaĢılır 

olmasını sağlar. Noktalama iĢaretleri sözün vurgulu yerlerinin, duraklarının 

seslendirilmesine, cümle türlerinin belirginleĢmesine, anlamın ifade edilmesinin  

kolaylaĢtırılmasına ve anlam derinliğinin ortaya çıkmasına yarar. Noktalama 

iĢaretleri her dilde kullanım farklılıkları gösterir. 
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Anlatım becerilerinin hem sözlü anlatımı hem de yazılı anlatımı 

kapsamasından dolayı noktalama iĢaretlerinin kullanımı sadece yazılı anlatımda 

değil konuĢma dilinde de geçerliliğini gösterir. ―Noktalama iĢaretlerinin geniĢ 

kapsamlı bir açıklaması, Ģöyle yapılabilir: Noktalama, sözlü ifadenin 

gerçekleĢmesine, yazılı/sözlü anlatımın kolaylaĢmasına destek sağlayan iĢaret 

sistemidir.‖ (Ağca, 2006: 95). 

 

Ayrıca noktalama iĢaretlerini doğru kullanmak, okuma ve dinleme 

eyleminin amaca uygun Ģekilde gerçekleĢmesi için de yardımcıdır. Sözlü ya da 

yazılı bir fikri doğru bir Ģekilde ifade edebilmek, karĢı tarafta kayda değer bir etki 

bırakabilmek önemlidir. Bunun için dil bilgisi bakımından doğru cümleler kurup 

fikrin açık olması sağlanmalıdır. 

 

Metinlerde verilmek istenilen bilgi noktalama iĢaretleri gereği gibi 

kullanılmadan tam anlamıyla aktarılamaz. Noktalama iĢaretleri kullanılmadan 

anlam akıcılığı sağlanamaz. KonuĢurken kullandığımız sesimizin vurgusunu, 

yükselmesini alçalmasını yazıya aktarırken noktalama iĢaretlerini kullanırız 

(SallabaĢ ve Temizkan, 2009). 

 

Bir metinde kullanılan noktalama iĢaretleri, metnin yazılıĢ amacına uygun 

olarak okunmasını sağlar. Ayrıca metin yoluyla verilmek istenen mesajın daha 

doğru anlaĢılmasını sağlayan, dile yardımcı iĢaretlerdir. Yazılı anlatımda 

kullanılan noktalama iĢaretleri okuyucu için daha doğru ve açık Ģekilde okuma ve 

kolay biçimde algılamada; metnin yazarı için ise daha açık Ģekilde sunulmasında 

önemli görevlere sahiptir (Beyreli, Çetindağ ve Celepoğlu, 2005). 

 

Metnin tam ve doğru olarak okunup yazılmasında noktalama iĢaretleri önemli bir yere 

sahiptir. Bu nedenle ana dili eğitiminin kapsamı içerisinde yer almaktadır. 2005 1-5. Sınıflar 

Türkçe Dersi Öğretim Programı, noktalama iĢaretlerinin öğrencilere kazandırılması gerektiğini 

belirtmekte ve ―Yazılı Anlatım‖ becerisi içinde ayrı bir baĢlık altında ele almaktadır (MEB, 2009: 

111). 
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Noktalama işaretlerinin tarihçesi 

Türkçede noktalama iĢaretleri kullanımını tarihi süreç içinde ele alındığı 

zaman Türk yazılı belgelerinde ilk kaynaklardan itibaren noktalama iĢaretlerinin 

kullanıldığı görülmektedir. Bu kullanım, günümüz kullanımları ile karĢılaĢtırıldığı 

zaman görevleri aynı olmamakla birlikte yazı dilinde bu iĢaretlerin kullanılmıĢ 

olması dilin geliĢim düzeyi hakkında bilgi vermektedir. Noktalama iĢaretleri tarihi 

süreç içinde Ģu baĢlıklar altında değerlendirilmiĢtir: 

İslamiyet öncesi dönemde kullanılan noktalama işaretleri 

Orhun Abideleri, Türkçenin bilinen en eski yazılı belgeleridir ve 8. yüzyılda 

Göktürkler tarafından Yenisey nehri kıyısına dikilmiĢtir. Orhun ve Yenisey 

yazıtlarında sözcükleri veya söz öbeklerini ayırmak için kullanılan tek noktalama 

iĢareti üst üste konulmuĢ iki noktadır. Bazı Yenisey yazıtlarında, örneğin Begre 

yazıtında üst üste iki nokta yerine tek nokta kullanılmıĢtır. Irk Bitig‘de ise 

sözcükler üst üste iki nokta yerine eĢit iĢaretine benzeyen iki kısa çizgiyle 

birbirinden ayırt edilir (Talat, 2000). 

 

Bu noktalama iĢaretinin kullanımı ile ilgili olarak dikkati çeken kurallar Ģunlardır: 

 

1.Normal uzunlukta sözcükler bu iĢaretle birbirinden ayırt edilir. 

 

:tanrıda: bolm(i)Ģ: türük: bilge: kagan: 

 

:türük: begler: bod(u)n: bunı: eĢ(i)d(i)n: 

2.Tek heceli sözcükler genellikle önceki ya da sonraki sözcükle birlikte 

yazılır. 

:ULtgdÜkdA:ol tagdokda 

 

:KDGRG:ak adg(ı)r(ı)g 

 

3.BirleĢikler ve söz öbekleri genellikle birlikte yazılır. 

 

:yItIyIgrmIrn : yiti yig(i)rmi ar(i)n 

 

:ytIyÜzr: yeti yüz ar 
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:tÜrÜkIDUKyIrISUBI: türük ıduk yiri subı 

 

4.Bazı Yenisey yazıtlarında bir sözcüğün noktalama iĢaretleri ile ikiye 

bölündüğü de olur. 

 

:KUnç:YmA:kunç(u)y(u)ma 

 

:Üçye:tmĢ:üç yetm(i)Ģ (Talat, 2000: 42) 

 

Bu kurala ait örnekler Ģu Ģekilde göstermektedir: 

―Tengriteg: tengride: bolmuĢ: Türk: Bilge: Kagan:bu: ödke: olurtum:‖ (Ergin, 

2001: 2) 

―Üzekök: tengri: asra: yağız: yer: kılındukda: ikin: ara: kiĢi: oglu: kılınmıĢ:‖ 

(Ergin, 2001: 8) 

 

Ahmet Caferoğlu, Uygur harfleriyle yazılmıĢ metinlerle noktalama 

iĢaretlerini karakteristik bir özellik olarak görmüĢtür. ―Uygur metinlerinin aĢağı 

yukarı hepsinde, muayyen bir noktalama usulü tatbik edilmiĢtir. Eski Budist 

metinlerinde, noktalama iĢareti olarak virgüle benzer iĢaretlere rastlandığı halde, 

daha sonra bunların yerine, çizgiler kaim olmuĢtur.‖ (Caferoğlu, 1970: 173). 

 

 

 

ġekil 1. Budist ve Mani metinlerindeki noktalama iĢaretleri. 

Budist ve Mani dinine ait metinlerde kullanılan noktalama iĢaretleri 

birbirinden farklıdır ―Birbirinden farklı olan noktalama iĢaretleri sayesinde, 

metinlerin münderecatını öğrenmeden, bunların hangi dine ait oldukları, ilk 

bakıĢta tayin edilebilmektedir.‖ (Caferoğlu, 1970: 173). 
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İslamiyet döneminde kullanılan noktalama işaretleri 

Ġslâmî dönemde noktalama iĢaretleri kullanımı Uygur dönemi eserlerinin 

devamı olarak görülebilir.  

 

Uygur yazmalarında görülen sistematikleĢmiĢ ve daha çok süsleme amacıyla 

kullanılmıĢ olan noktalama iĢaretleri, bir geleneğin devamı olarak, Arap harfleriyle yazılmıĢ Ġslâmî 

Türk edebiyatının ilk ürünlerinden olan Dîvânu Lûgati‘t-Türk‘te karĢımıza çıkmaktadır. Bazı 

sayfalarda yazım düzenine güzellik kazandırmak düĢüncesiyle, belki de daha çok göz zevkine 

hitap etmek amacıyla kullanılmıĢtır (Kalfa,  2000: 6). 

 

Dede Korkut Hikâyeleri‘nin Dresden nüshasında cümle sonunda büyükçe bir nokta 

iĢareti , eserin son bölümünde ise Uygur yazmalarında süsleme amaçlı  iĢareti 

kullanılmıĢtır. Nokta süsleme için değil de cümle sonunu ifade etmek amacıyla kullanılmıĢtır. 

Ayrıca 14. yüzyılda ġeyyad Hamza‘nın yazdığı Yusuf ve Zeliha mesnevisinde de virgüle benzeyen 

  iĢareti kullanılmıĢtır (Kalfa, 2000: 6). 

Tanzimat dönemi ve sonrasında kullanılan noktalama işaretleri 

Tanzimatla birlikte yönünü Doğu‘dan Batı‘ya çevirip yazıdaki verilen 

mesajın doğru algılanmasına yönelen Ģair ve yazarlarımız yazı dilinde ve cümle 

düzeninde beliren değiĢiklikle yazı iĢaretlerini kullanmak zorunda kaldı. 

 

Noktalama iĢaretlerinin görevlerinin kullanılması Tanzimat döneminde 

ġinasi‘nin ġair Evlenmesi adlı eseriyle gerçekleĢmiĢtir. ġinasi Efendi, ġair 

Evlenmesi‘nin baĢında, üç yazı iĢaretinin görevlerini açıklayıp kitabında 

kullanmaktadır: 

 

• ―Mu‘tarıza ( ) içinde bulunan kelâm hali tarif eder. 

• ġöyle bir hattı ufkî – söz baĢına delalet eder. 

• Nokta (.) sözün nihayetine alamet olur.‖ (ġinasi, 1966: 33) 

 

Yazıda noktalama iĢaretlerinin kullanılması hakkında, haftalık Ġstanbul gazetesinin 18 

Cumade‘l-Ahire 1269 tarihli onuncu sayısında imzasız bir yazı görülmektedir. Yazı sahibi, 

yabancı dillerde kullanılan iĢaretlerden bahsederek, bu iĢaretlerin yazımızda bulunmamasının bir 
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eksiklik olduğunu belirtmekte, bu konuda bir kitapçığın meydana getirilip gazetelerde 

yayınlanmasını tavsiye etmektedir (Levend, 1960: 150). 

 

Dönemin diğer önemli Ģahsiyetlerinden Ahmet Mithat Efendi, Felatun Beyle Rakım 

Efendi adlı hikâyesinde nokta, iki nokta, sıralı noktalar, soru, ünlem, ayraç, köĢeli ayraç, konuĢma 

çizgisi gibi iĢaretlere yer vermiĢ, ancak virgül ve noktalı virgül iĢaretlerini hiç kullanmamıĢtır. 

Kullanılan bu kadar iĢaretin yanıda virgül ve noktalı virgüle yer verilmeyiĢi basım evinin o günkü 

eksiklik ve yetersizliğine bağlanabilir. Zira ġinasi de ġair Evlenmesi adlı oyununda yukarıda sözü 

ettiği iĢaretlere yer vermesine rağmen, virgül ve noktalı virgül iĢaretlerini kullanmamıĢtır. Bunların 

yerine kelimeler arasında mesafe bırakarak bir ayırma iĢareti olan virgülün görevini karĢılamaya 

çalıĢmıĢ olabilir (Kalfa, 2000: 7). 

 

Yazı iĢaretlerini anlatıma özellik verecek yolda kullananlar, Edebiyat-ı Cedide‘ciler 

olmuĢtur. Tevfik Fikret, Cenap ġehabettin, Halit Ziya UĢaklıgil‘in Ģiir ve yazılarında noktalamanın 

önemi büyüktür. Onlar, noktalama iĢaretlerinden yararlanarak eserlerine anlatıĢ özelliği 

kazandırmıĢlardır. Edebiyat-ı Cedide sanatçılarının kaleminde noktalama iĢaretleri ―iĢaret‖ 

olmaktan öte bir anlam taĢır; duygu ve heyecanları belirtme ve iletme aracı durumundadır. 

AnlatıĢlarının bir özelliğini noktalama iĢaretleriyle sağlarlar. Edebiyat-ı Cedide‘ciler, en çok, ayraç 

cümlesi kurmaya yarayan iki çizgiye, üç noktaya, ünleme ve soru iĢaretine yer verdiler. Dikkat 

edilirse, bunlar, sanatçının iç dünyasını yansıtan, duygu ve heyecan dalgalarını dıĢa vuran 

iĢaretlerdir (Dizdaroğlu, 1962: 639). 

 

Noktalama konusunda en etkili adımı atan ġemsettin Sami olmuĢtur. ġemsettin Sami, 

noktalama iĢaretlerinin tarihinden söz ettikten sonra bu iĢaretleri tanıtarak, kullandığı yerleri 

maddeler halinde sıralamıĢ ve dönemin tanınmıĢ yazar ve Ģairlerinden aldığı örneklerle, konuya 

açıklık getirmeye çalıĢmıĢtır. Usûl-i Tenkît ü Tertîb adlı eserin birinci bölümünü tamamıyla 

noktalamaya ayırmıĢ, noktalamanın kullanımını dönemin önemli Ģair ve yazarlarından aldığı 

örneklerle ayrıntılı bir Ģekilde açıklamıĢtır. Usûl-i Tenkît ü Tertîb, Mihran‘da 1886 (1303) yılında, 

130 küçük sayfa olarak bastırılmıĢtır (Kalfa, 2007: 227). 

 

Sami, Usûl-i Tenkît ü Tertîb adlı eserinde noktalama iĢaretleri ve tarihçesi hakkında 

bilgi vermiĢ ve bu iĢaretlerin kullanımlarını örneklendirmiĢtir. Sami‘nin açıkladığı iĢaretler 

Ģunlardır: Kâtı‘a (nokta), fasıla (virgül), müfreze (noktalı virgül), Ģârika (iki nokta), râbita (kısa 

çizgi), fârika (uzun çizgi), mu‘terize (ayraç), tefrîkıye (köĢeli ayraç), mümeyyize (tırnak), 

istifhâmiye (soru iĢareti), ta‘accübiye (ünlem iĢareti), nukât-ı takdiriyye (sıra noktalar), bend 

(paragraf), yıldız (yıldız). Bu dönemle birlikte daha sistemli bir kullanım kazanan noktalama 

iĢaretleri, artık dil bilgisi kitaplarında da yer almıĢtır. Kitaplarda noktalama iĢaretlerinin 

görevlerini ve kullanım yerlerini açıklayan bilgilere yer verilmiĢtir (Acar, 2011: 91). 
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Cumhuriyet döneminde kullanılan noktalama işaretleri 

―Türkiye Cumhuriyeti Devleti‘nin kuruluĢu ile birlikte her alanda olduğu 

gibi eğitim alanında da yenilikler yapılmıĢtır, derslerin iĢleniĢi, hazırlanan 

programlar doğrultusunda yapılmıĢtır. Türkçe eğitimi için de program hazırlanmıĢ 

ve ders iĢleniĢinde program esas alınmıĢtır. Programda konular sınıf seviyelerine 

göre yer almıĢtır.‖ (Acar, 2011: 91). 

 

1928 yılında yeni harflerle Ġmlâ Lügati yayımlanmıĢ ve bütün yayınlara kaynaklık 

etmiĢtir. GiriĢ bölümünde noktalama ile ilgili uygulama, kelime dizinleri, yazım kurallarına temel 

oluĢturulmuĢ ve yol göstermiĢtir. ―Asıl üzerinde durulması gereken nokta, daha ortada bir yazım 

kılavuzu yokken Ahmet Cevat Emre tarafından hazırlanan Yeni Gramer Metodu Hakkında Layiha 

adlı çalıĢma ile Latin harflerine geçiĢten sonraki yazı dilinin yazımı ve grameri ile ilgili önemli ve 

ayrıntılı bilgilerin verilmiĢ olmasıdır. Kitapta noktalama iĢaretleri tutarlı olarak kullanılmıĢ, 

okuyuculara noktalamanın kullanımı ile ilgili örnek oluĢturulmuĢtur (Kalfa 2007: 224). 

 

Türk Dili Tetkik Cemiyeti adıyla 12 Temmuz 1932‘de kurulan Türk Dil 

Kurumu, baĢlangıçta bilimsel çalıĢmalarını Atatürk‘ün de onayladığı bir program 

çerçevesinde yürütmüĢtür. 

 

―1941‘den sonra noktalama iĢaretleri de yer almıĢ; ancak ayrıca bir 

noktalama kitabı çıkarılmamıĢtır. Noktalama iĢaretleri yazım kılavuzunun içinde 

bir bölüm olarak yer alır.‖ (Atasoy, 2010: 856). Noktalama iĢaretleri üzerine gerek 

kılavuzlarda gerekse öğretim yöntemlerinde çalıĢmalar yapılması noktalama 

iĢaretlerinin bugünkü hâlini almasında önemli rol oynamıĢtır. Günümüzde 

noktalama iĢaretlerinin göz ardı edilmesi bu çalıĢmaların yetersiz olduğunu 

göstermektedir. Bu durum daha fazla çalıĢmanın yapılmasını gerektirmektedir. 

 Noktalama işaretleri ve kullanımı 

―Duygu ve düĢünceleri daha açık ifade etmek, cümlenin yapısını ve 

duraklama noktalarını belirlemek, okumayı ve anlamayı kolaylaĢtırmak, sözün 

vurgu ve ton gibi özelliklerini belirtmek üzere noktalama iĢaretleri kullanılır‖ 

(TDK, 2012: 28). Yazılı anlatım öğelerinden biri olan noktalama iĢaretlerinin 

doğru kullanımı, hem okuyucunun iletilmek istenen mesajı doğru anlaması, hem 
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de yazarın kendini doğru aktarabilmesi için açısından hem gerekli hem de 

önemlidir. 

 

TDK‘ye (2012: 28) göre: ―Noktalama iĢaretlerinden nokta, virgül, noktalı 

virgül, iki nokta, üç nokta, soru, ünlem, tırnak, ayraç ve kesme iĢaretleri ait 

oldukları kelimelere bitiĢik olarak yazılır ve kesme iĢareti haricindeki iĢaretlerden 

sonra bir harf boĢluğu ara verilir.‖ 

Nokta 

TDK (2012)‘de tanımı, ―Cümlenin bittiğini anlatmak için sonuna konulan, 

küçük benek biçimindeki noktalama iĢareti‖ Ģeklindedir. 

1.Cümlelerin sonunda nokta kullanılır: 

Uçağını Sahra Çölü‘ne indirmek zorunda kalan bir pilot, orada küçük bir 

çocukla karĢılaĢır. 

2. Bazı kısaltmaların sonuna konur: 

Dr., Yrd. Doç., Cad., Sok., s.  

3. Sayılardan sonra sıra bildirmek için konur: 

8. (sekizinci), 19. (on dokuzuncu); II. Mustafa, V. Louis, X. yüzyıl; 4. 

Cadde, 27. Sokak, vb. 

UYARI: Arka arkaya sıralandıklarından dolayı virgülle veya kısa çizgiyle 

ayrılan rakamlardan sadece sonuncu rakamdan sonra nokta kullanılır: 

8, 9 ve 10. Maddeler 

X – XI. yüzyıllar arasında vb. 

4. Bir yazının maddelerini gösteren rakam veya harflerden sonra nokta 

kullanılır: 

I.  1.  A.  a. 

II.  2.  B.  b. 

5. Tarihlerin yazılıĢında gün, ay ve yılı gösteren sayıların arasında nokta 

kullanılır: 

23.12.1458 

22.IX.1927 vb. 

UYARI: Tarihlerde ay adlarının yazıyla yazıldığı durumlarda ay adlarından 

önce ve sonra nokta kullanılmaz: 
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22 ġubat 1553 

12 Ekim 1873 vb. 

6.Saat ve dakikayı gösterebilmek için nokta kullanılır: 

Ders  10.25‘te baĢlayacak. 

hazırlıklar 14.20‘de tamamlandı. 

7.Kitap, dergi vb.nin künyelerinin sonunda nokta kullanılır: 

Antoine de Saint Exupesy, Küçük Prens, Altın Kitaplar, Ġstanbul, 2015. 

8. Dört ve dörtten çok rakamlı sayılar sondan sayılmak üzere daha rahat 

okunması amacıyla üçlü gruplara ayrılarak yazılırken arada nokta 

kullanılır: 

3.467, 586.808 

67.690.355 vb. 

9. Genel Ağ adreslerinin yazımında nokta kullanılır: 

http://egitimhane.com.tr 

10. Matematikte çarpma iĢareti yerine nokta kullanılır: 

14.2=28 

11.6=66 vb. 

 Virgül 

TDK‘de (2012) tanımı, ―Yazılı cümlelerde birbiri ardınca sıralanan eĢ 

görevli kelime ve kelime grupları arasına konulan, kısa bir durmayı göstermek 

için kullanılan noktalama iĢaretinin adı.‖ Ģeklindedir. 

 

1. Birbiri ardınca yazılan eĢ görevli sözcük ve sözcük gruplarının arasında 

virgül kullanılır: 

ġehirlerin, nehirlerin, dağların, denizlerin, okyanus ve çöllerin kaydını tutan 

coğrafyacılar değildir.  

2. Sıralı cümlelerin arasında virgül kullanılır: 

Yalnızca aklıma geldi, düĢündüm, her Ģeye ne kadar uzak olduğumu 

anladım. 

3. Uzun cümlelerde yüklemden uzak düĢmüĢ olan özneyi belirtmek için 

virgül kullanılır: 

http://egitimhane.com.tr/
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Aliye Hanım, sınırın boyunda içindeki çığlıkların sessizliğine kulaklarını 

tıkadığını fark etmeden karĢıya bakıp hayallerinin peĢinden koĢacağı anı 

bekliyordu.  

4. Cümle içinde ara sözlerin veya ara cümlelerin baĢında ve sonunda virgül 

kullanılır: 

Umudunun bizde, gençlerde, olduğunu söylüyordu. 

DüĢüncelerimi, dikkate değer bulursanız, söylemek istiyorum. 

5. Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan kelimeler arasında virgül 

kullanılır: 

AkĢam, yine akĢam, yine akĢam, 

Göllerde bu dem bir kamıĢ olsam! (Ahmet HaĢim) 

6. Tırnak içinde olmayan alıntılardan sonra virgül kullanılır: 

Geldiğimde seni bulamadım, dedi.  

DüĢüncelerini hiçbir zaman saklamamalısın, dedi. 

7. KonuĢma çizgisinden sonraki alıntı cümlesinin bitiminde virgül 

kullanılır: 

– Yarın umutlarımızın son günü müdür acaba , diye sordu. 

8. Edebî eserlerde konuĢma bölümünden önceki ifadenin sonunda virgül 

kullanılır: 

Pencereden baktı. Sokakta oynayan çoculara, 

– Ben de sizinle oynayabilir miyim, dedi. 

9. Kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak ret, kabul ve teĢvik bildiren 

hayır, yok, evet, peki, pekâlâ, tamam, olur, hayhay, baĢüstüne, öyle, 

haydi, elbette gibi kelimelerden sonra virgül kullanılır: 

Peki, sizinle gelirim. 

Olur, sinemaya gideli. 

10. Bir kelimenin kendisinden sonra gelen kelime veya kelime gruplarıyla 

yapı ve anlam bakımından bağlantısı olmadığını göstermek ve anlam 

karıĢıklığını önlemek için virgül kullanılır: 

YaĢlı, doktora gitti. 

Sabahki sınav, baĢkanı fazla yormuĢtu 

11.Hitap kelimelerinden sonra virgül kullanılır: 

Efendiler, bilirsiniz ki hayat demek, mücadele, müsademe demektir. 

(Atatürk) 
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Sayın BaĢbakan, 

Sevgili Ahmet, 

Değerli Öğretmenim, 

12. Sayıların yazılıĢında kesirleri ayırmak için tam kısımla ondalık bölüm 

arasında virgül kullanılır: 

82,7 (seksen iki tam, onda yedi) 

5,34 (beĢ tam, yüzde otuz dört) 

13. Metin içinde arka arkaya gelen bağ fiil eki almıĢ fiilimsilerden sonra 

virgül kulaanılır: 

Okuldan çıkıp, arkasına bile bakmadan, ona koĢtu. 

UYARI: Metin içinde bağ fiil eki almıĢ fiilimsiden sonra virgül kullanılmaz: 

Öleceğini düĢündüğünden her Ģeyden elini eteğini çekmiĢti. 

14. Özne olarak kullanıldıklarında bu, Ģu, o adıllarından sonra virgül 

kullanılır: 

Bu, bana aldığı kitaplardan yalnız bir tanesiydi. 

 O, seni düĢündüğümü hep fark etmiĢ ona göre davranmıĢtı. 

15. Kitap, dergi vb.nin künyelerinde yazar, eser, basımevi vb. maddelerden 

sonra virgül kullanılır: 

Kaan Murat YANIK, Uzakların ġarkısı, Everest Yayınları, Ġstanbul, 2017. 

UYARI: Yazarın soyadı önce yazılmıĢsa soyadından sonra da virgül konur: 

GÜNTEKĠN, ReĢat Nuri, ÇalıkuĢu, Ġnkılap Yayınları,Ankara, 1982. 

UYARI: Metin içinde ve, veya, yahut, ya ... ya bağlaçlarından önce de sonra 

da virgül kullanılmaz: 

UYARI: Tekrarlı bağlaçlardan önce ve sonra virgül kullanılmaz: 

Ya benimle gel ya evde otur. 

Bu kurallar bugün de yarın da geçerlidir. 

UYARI: Cümlede pekiĢtirme ve bağlama görevinde kullanılan da / de 

bağlacından sonra virgül kullanılmaz. 

UYARI: Metin içinde -ınca / -ince anlamıyla zarf-fiil görevinde kullanılan 

mı / mi ekinden sonra virgül kullanılmaz. 

UYARI: ġart ekinden sonra virgül kullanılmaz. 
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Noktalı virgül 

TDK‘deki (2012) tanımı, ―Bağımsız fakat mantık açısından birbirini 

bütünleyen cümleleri bağlayan noktalama iĢaretinin adı‖ biçimindedir. 

 

1. Cümle içinde virgüllerle ayrılmıĢ tür veya takımları birbirinden ayırmak 

için noktalı virgül kullanılır: 

Fizik, kimya, biyoloji derslerine yazın; Türkçe, tarih, coğrafya dersineyse 

Ģimdi çalıĢacağım. 

Kütahya, EskiĢehir, Bursa; Emet, Alaçatı, Korkuteli. 

2. Öğeleri arasında virgül bulunan sıralı cümlelerin arasında noktalı virgül 

kullanılır: 

Eteğini, gömleğini, ayakkabısını yanına almıĢ; yolculuğa çıkmak için 

hazırlıklarını tamamlamıĢtı. 

Mavi gözlü, sarı saçlı, güzelce bir kızdı; sessizliği dikkat çekiyordu. 

3. Ġkiden fazla eĢ görevli öğe arasında virgül bulunan cümlelerde özneden 

sonra noktalı virgül kullanılabilir: 

Sınıfa yeni gelen öğrenci; dürüst, sevecen ve çalıĢkandı. 

İki nokta 

TDK‘de (2012) tanımı ―Kendisinden sonra örnek verilecek veya açıklama 

yapılacak cümlenin sonuna konulan noktalama iĢareti.‖ Ģeklinde ifade edilmiĢtir. 

 

1.Kendisiyle ilgili örnek verilecek olan cümlelerin sonunda iki nokta 

kullanılır: 

BeĢ hececileri sıralayalım: Faruk Nafiz Çamlıbel, Yusuf Ziya Ortaç, Enis 

Behiç Koryürek, Halit Fahri Ozansoy, Orhan Seyfi Orhon. 

2.Kendisiyle ilgili açıklama verilecek cümlelerin sonunda iki nokta 

kullanılır: 

En sevdiğim cümle Ģöyleydi: Seni seviyorum. 

3.Ses bilgisinde uzun ünlüyü göstermek için iki nokta kullanılır: 

a:ile 

ka:til 

usu:le 
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i:cat 

4.KarĢılıklı konuĢmalarda, konuĢan kiĢiyi gösteren sözlerden sonra iki nokta 

kullanılır: 

Çocuk: Düüüt! 

Anne: MaĢallah bey, oğlumuz büyüyor. 

Baba: Tabii canım, kimin oğlu! Kafaya bak kafaya tıpkı ben! (Oğlunun 

saçını okĢar.) 

Çocuk: Düüüt! 

5.Edebî eserlerde konuĢma bölümünden önceki ifadenin sonunda iki nokta 

kullanılır: 

– Buğdayla arpadan baĢka ne alabiliriz senden? 

Satıcı düĢünür: 

– Tahıl ürünlerinin hemen hemen hepsi bulunur bizde. 

6. Genel Ağ adreslerinde iki nokta kullanılır: 

 http://dusunsene.com.tr 

7. Matematikte bölme iĢareti olarak iki nokta kullanılır: 

60:10=6 

150:2=75 vb. 

Üç nokta 

TDK‘ye (2012) göre tanımı, ―TamamlanmamıĢ cümlelerin sonuna veya 

baĢına yan yana konulan noktalama iĢaretinin adı‖ Ģeklindedir. 

 

1. Anlatım olarak tamamlanmamıĢ cümlelerin sonunda üç nokta konur: 

Sessizce odaya girdi, tüm vücudu belirgindi fakat kafasındakiler… 

2. Kaba sayıldığı için veya bir baĢka sebepten dolayı açıkça yazılmak 

istenmeyen kelime ve bölümlerin yerine üç nokta kullanılır: 

Ne b...tan iĢ böyle. 

Arabacı D...‘ye yaklaĢtığından beri asla söylenenler duyamıyor, heyecandan 

çıkacak gibi olan kalbini tutuyordu.  

3. Alıntılarda baĢta, ortada ve sonda alınmayan kelime veya bölümlerin 

yerine üç nokta kullanılır: 

... yurdumun üstünde tüten en son ocak… (Mehmet Akif Ersoy) 

http://dusunsene.com.tr/
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4. Sözün bir yerde kesilerek geri kalan bölümün okuyucunun hayal 

dünyasına bırakıldığını göstermek veya ifadeye güç katmak için üç nokta 

kullanılır: 

Duydum ki gidiyormuĢsun... Allah‘a emanet ol! 

 5. Ünlem ve seslenmelerde anlatımı pekiĢtirmek için üç nokta kullanılır: 

Gölgeler yaklaĢtılar. Bir adım kalınca onu kıyafetinden tanıdılar: 

— Koca Ali... Koca Ali, be!.. (Ömer Seyfettin) 

UYARI: Ünlem ve soru iĢaretinden sonra üç nokta yerine iki nokta 

konulması yeterlidir. 

6.KarĢılıklı konuĢmalarda, yeterli olmayan, eksik bırakılan cevaplarda üç 

nokta kullanılır: 

— Yabancı yok! 

— Kimsin? 

— Ahmet... 

— Hangi Ahmet? 

— ... 

— Sen misin, Ahmet usta? 

— Benim!.. 

 

UYARI: Üç nokta yerine iki veya daha çok nokta kullanılmaz. 

Soru işareti  

1. Soru eki veya soru sözü içeren cümle veya sözcüklerin sonunda soru 

iĢareti kullanılır: 

Aradığımı ne zaman bulacağım acaba? 

Öğretmenim bana sordu: 

_ Atatürk‘ün düĢünce hayatını araĢtırdın mı? 

2. Soru bildiren ancak soru eki veya sözü içermeyen cümlelerin sonunda 

soru iĢareti kullanılır: 

Posta memuru sordu: 

_Adınız, soyadınız? 

3. Bilinmeyen, kesin olmayan veya Ģüpheyle karĢılanan yer, tarih vb. 

durumlarda soru iĢareti kullanılır: 
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Kaygusuz Abdal (1390 ?-1444), (Doğum yeri: ?) vb. 

1468 (?) yılında dünyaya gelen Ahmet Yesevi… 

Kütahya‘dan Ankara‘ya araçla dört saatte (?) gidilirmiĢ. 

UYARI:  mı / mi ekini alan yan cümle temel cümlenin zarf tümleci 

olduğunda cümlenin sonunda soru iĢareti kullanılmaz. 

UYARI: Soru ifadesi taĢıyan sıralı ve bağlı cümlelerde soru iĢareti en sonda 

kullanılır. 

Ünlem işareti 

TDK‘ye (2012) göre tanımı; ―Sevinç, kıvanç, acı, korku, ĢaĢma vb. 

duyguları anlatan, bir doğa sesini yansıtan kelime veya cümlelerin sonuna 

konulan noktalama iĢaretinin adı.‖ Ģeklindedir. 

 

1.Sevinç, kıvanç, acı, korku, ĢaĢma gibi duyguları anlatan cümle veya 

ibarelerin sonunda ünlem iĢareti kullanılır: 

Hava nasıl da güzel! 

 Allah aĢkına! 

 Ne kadar sevimli çocuk!  

Tüh tüh! 

2.Seslenme, hitap ve uyarı sözlerinden sonra ünlem iĢareti kullanılır: 

ArkadaĢ! Bizi beklemeden gitmeyin!  

Gençler! Umudumuz sizlersiniz. 

Ġlerle! Hiç durma ilerle!  

Dur aslanım! Sözlerim sana değil. 

UYARI: Ünlem iĢareti, seslenme ve hitap sözlerinden hemen sonra 

kullanılabileceği gibi cümlenin sonunda da kullanılabilir: 

ArkadaĢ, bu yola sensiz çıktık, hakkını helal et! 

3.Alay, kinaye veya küçümseme anlamı kazandırılmak istenen sözden 

hemen sonra yay ayraç içinde ünlem iĢareti kullanılır: 

ĠsteseymiĢ bütün soruları çözermiĢ (!) ama çalıĢmak istememiĢ. 

Kız, güzel (!) olduğunu düĢünüyor. 
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Kısa çizgi  

TDK‘nin (2012) yaptığı tanım, ―Satır sonuna sığmayan kelimeleri, hecelere 

bölerken kullanılan noktalama iĢaretinin adı, tire.‖ biçimindedir. 

 

1.Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonunda kısa çizgi kullanılır: 

Yatağımdan kalkamıyordum. Soğuktan adeta içim titriyordu. Odadaki ses-

sizliğe aldırmadan kafamdaki gürültüyle boğuĢuyordum. 

2.Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya 

ara cümlelerin baĢında ve sonunda bitiĢik yazılarak kısa çizgi kullanılır: 

Birkaç öğrenci –Mehmet, Emine, Hasan- bahçeden dıĢarı çıkmıĢ, 

gidiyorlardı. 

3.Kelimelerin kökleri, gövdeleri ve eklerini birbirinden ayırmak için  kısa 

çizgi kullanılır: 

Balık-cı 

Gör-gü 

Sev-gi-siz-lik vb. 

4. Fiil kök ve gövdelerini göstermek amacıyla kısa çizgi kullanılır: 

gel- 

dök-, 

gez- 

kazan- 

sar- 

gönder- vb. 

5. Ġsim yapma eklerinin baĢında, fiil yapma eklerinin baĢında ve sonunda 

kısa çizgi kullanılır: 

-gi 

-mak 

-ımsa- vb. 

6. Kelimelerin hecelerini göstermek amacıyla kısa çizgi kullanılır: 

Ge-liĢ-tir-me 

Söz-lük 

Sa-rıl-ma 

So-rum-suz-luk 
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Spor-cu vb. 

7.Arasında, ve, ile, ila, ...-den ...-e anlamlarını vermek amacıyla kelimeler 

veya sayılar arasında kısa çizgi kullanılır: 

Kütahya-TavĢanlı yolu 

Ġngiliz-Ġtalyan iliĢkileri 

Ural-Altay dil ailesi 

12.30-14.30 

Kayseri-Akhisar maçı 

UYARI: Cümle içinde sayı adları yinelenirken arada kısa çizgi kullanılmaz: 

sekiz on ceviz. 

Dört beĢ arkadaĢ gittiler. 

8. Matematikte çıkarma iĢareti olarak kısa çizgi kullanılır:  

30-15=15 

 9. Sıfırdan küçük değerleri göstermek amacıyla kısa çizgi kullanılır: 

 -7 °C 

Uzun çizgi  

TDK‘nin (2012) yaptığı tanım ―KarĢılıklı konuĢmada, konuĢanın değiĢtiğini 

göstermek için kullanılan noktalama iĢaretinin adı.‖ Ģeklindedir. Yazıda satır 

baĢına alınan konuĢmaları göstermek amacıyla uzun çizgi kullanılır. Buna 

konuĢma çizgisi de denilmektedir. 

YurtdıĢına çıkmak isteyenlerin sıkça sorduğu sorular Ģunlardır: 

_ Tur Ģirketiyle mi gitmeliyim? 

_ Gezmem gereken önemli yerler nerelerdir? 

_ Dil bilmeden zorlanır mıyım? 

_Kalacağım yeri önceden ayarlayabilir miyiz? 

  

Oyunlarda uzun çizgi konuĢanın adından sonra da konabilir: 

Sıtkı Bey — Kaleyi kurtarmak için daha güzel bir çare var. Gerçekten ölecek 

adam ister. Ġslam Bey — Ben daha ölmedim. (Namık Kemal) 

UYARI: KonuĢmalar tırnak içinde verildiğinde uzun çizgi kullanılmaz. 

Arabamız tutarken Erciyes‘in yolunu: ―Hancı dedim, bildin mi MaraĢlı 

ġeyhoğlu‘nu?‖ (Faruk Nafiz Çamlıbel) 
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Eğik çizgi 

1. Dizeler yan yana yazıldığında aralarına konur: 

Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden/ Eteklerinde güneĢ rengi bir yığın 

yaprak / Ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak…  (Ahmet HaĢim) 

2. Adres yazarken apartman numarası ile daire numarası arasında ve semt 

ile Ģehir arasında eğik çizgi kullanılır: 

Gazi Sokağı No.: 34/3 Üsküdar / ĠSTANBUL 

Ülke adı yazılacağında ise: 

Barbaros Bulvarı No.:345 

45678 Batıkent / Ankara 

  TÜRKĠYE 

3. Tarihlerin yazılıĢında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden 

ayırmak amacıyla eğik çizgi kullanılır:  

21/12/2017 

4. Dil bilgisinde eklerin farklı biçimlerini göstermek amacıyla eğik çizgi 

kullanılır: 

-lar/-ler 

-ı/-in 

-de/-da 

-ma/-me 

5. Genel ağ adreslerinde kullanılır: 

http://tdk.gov.tr 

6. Matematikte bölme iĢareti olarak eğik çizgi kullanılır: 

60/3=20 

 Ters eğik çizgi 

BiliĢim uygulamalarında art arda gelen dizinleri birbirinden ayırt etmek 

amacıyla ters eğik çizzgi kullanılır: 

 

C:\Belgelerim\Türkçe Dersi\Okuma Becerisi.indd 

http://tdk.gov.tr/


 
 

35 
 

 Tırnak işareti  

TDK‘nin ( 2012) yaptığı tanım; ―Bir metnin içinde baĢkasından aktarılan 

yazı veya sözlerin baĢına ve sonuna konulan noktalama iĢaretinin adı‖ Ģeklindedir. 

 

1. BaĢka bir kimseden veya yazıdan olduğu gibi aktarılan sözler tırnak içine 

alınır: 

Atatürk‘ün bağımsızlıkla ilgili ―Tam bağımsızlık denildiği zaman, tabii, 

siyasi, mali, iktisadi, adli, askeri, vb. her hususta tam bağımsızlık ve tam 

serbestlik kasdolunmaktadır.‖ sözü dikkate değerdir. 

Atatürk ulusal egemenlik için ―Ulusal egemenlik öyle bir nurdur ki, onun       

karĢısında zincirler erir, taç ve tahtlar yanar, mahvolur.‖ demektedir 

UYARI: Tırnak içindeki alıntının sonunda bulunan iĢaret (nokta, soru 

iĢareti, ünlem iĢareti vb.) tırnak içinde kalır. 

2. Özel olarak vurgulanmak istenen sözler tırnak içine alınır: 

Edebiyatımıza ―hece ölçüsü‖ ile kazandırılan birçok eser vardır. 

3. Cümle içerisinde eserlerin ve yazıların adları ile bölüm baĢlıkları tırnak 

içine alınır: 

Sınıfımızdaki öğrenciler ―Bayrak‖ isimli Ģiiri ezberlediler. 

―Noktalama iĢaretleri‖ bölümüne dikkat etmelisiniz.. 

UYARI: Cümle içerisinde özel olarak belirtilmek istenen sözler, kitap ve 

dergi adları ve baĢlıkları tırnak içine alınmaksızın eğik yazıyla dizilerek 

de gösterilebilir: 

UYARI: Tırnak içine alınan sözlerden sonra gelen ekleri ayırmak için 

kesme iĢareti kullanılmaz: 

Elif ġafak‘ın ―Bit Palas‖ını okudunuz mu? 

4. Bilimsel çalıĢmalarda künye verilirken makale adları tırnak içinde yazılır. 

Denden işareti 

Bir yazıdaki maddelerin sıralanmasında veya bir çizelgede alt alta gelen 

aynı sözlerin, söz gruplarının ve sayıların tekrar yazılmasını önlemek amacıyla 

denden iĢareti kullanılır: 

a. GeçiĢli fiil 

b. GeçiĢsiz " 
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c. Ettirgen " 

ç. Oldurgan " 

Parantez (yay ayraç) işareti  

1. Cümledeki anlamı tamamlayan ve cümlenin dıĢında kalan ek bilgileri 

yazmak için parantez iĢareti kullanılır. Yay ayraç içinde bulunan ve yargı 

bildiren anlatımların sonuna uygun noktalama iĢareti konur: 

Rüzgarın yamaçlara dalgalarla birlikte çarpıĢını izlerken (Her defasında aynı 

duyguları hissederim.) bu öfkenin sebebini düĢünür denizin rüzgara olan 

yardımına hayran kalırdım. 

2.Özel veya cins isme ait ek, ayraçtan önce yazılır: 

Hacı BektaĢ Veli‘nin (1250?-1312?)... 

 Sıfat fiilin (ortaç) çekimli fiille karıĢmamasına dikkat ediniz. 

3.Tiyatro eserlerinde ve senaryolarda konuĢanın hareketlerini, durumunu 

açıklamak ve göstermek amacıyla parantez kullanılır: 

Amca – (Yorgun adımlarla odasından çıkar.) Neden böyle yüksek sesle 

konuĢuyorsunuz? Gerek var mı böyle davranıĢlara Allah aĢkına...  

4. Alıntıların aktarıldığı eseri, yazarı veya künye bilgilerini göstermek 

amacıyla parantez kullanılır: 

Ne hasta bekler sabahı/ Ne taze ölüyü mezar/ Ne de Ģeytan bir günahı/ seni 

beklediğim kadar (Necip Fazıl Kısakürek) 

Üfleme bana anneciğim korkuyorum/ Dua edip edip geceleri/ Hastayım ama 

ne kadar güzel/ Gidiyor yüzer gibi vücudumun bir yeri (Fazıl Hüsnü 

Dağlarca) 

5. Alıntılarda, alınmayan kelime veya bölümlerin yerine konulan üç nokta, 

parantez içine alınabilir. 

6. Bir söze alay, kinaye veya küçümseme anlamı kazandırmak için 

kullanılan ünlem iĢareti yay ayraç içine alınır: 

Çocuk, zeki (!) olduğunu söylüyor. 

7.Bir bilginin Ģüpheyle karĢılandığını veya kesin olmadığını göstermek için 

kullanılan soru iĢareti parantez içine alınır: 

1456 (?) yılında dedem bu dünyadan göçünü tamamlamıĢtı 
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8. Bir yazının maddelerini gösteren sayı ve harflerden sonra kapama ayracı 

kullanılır: 

I)  1)  A)  a) 

II)  2)  B)  b) 

Köşeli ayraç 

1. Ayraç içinde ayraç kullanılması gereken durumlarda yay ayraçtan önce 

köĢeli ayraç kullanılır: 

Halikarnas Balıkçısı [Cevat ġakir Kabaağaçlı (1886-1973)] Bodrum‘da 

yaĢamıĢtır. 

 Kesme işareti  

TDK‘nin (2012) yaptığı tanım; ―Özel adlara, kısaltmalara ve sayılara 

getirilen ekleri, iki sözün birleĢmesi sırasında ortaya çıkan ses düĢmesini 

belirtmek için kullanılan noktalama iĢaretinin adı.‖ Ģeklindedir. 

1.Özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri kesme iĢaretiyle 

ayrılır: 

Birinci Dünya SavaĢı‘nı 

BarıĢ Manço‘nun 

Türkiye‘den 

Yavuz Sultan Selim‘e 

Yer bildiren özel isimlerde kısaltmalı söyleyiĢ söz konusu olduğu zaman 

ekten önce kesme iĢareti kullanılır: 

Hisar‘dan 

Boğaz‘dan vb. 

Belli bir kanun, tüzük, yönetmelik kastedildiğinde büyük harfle yazılan 

kanun, tüzük, yönetmelik sözlerinin ek alması durumunda kesme iĢareti 

kullanılır: 

Türk Medeni Kanunu‘nun 18. maddesinin a bendi... 

Özel adlar için yay ayraç içinde bir açıklama yapıldığında kesme iĢareti yay 

ayraçtan önce kullanılır: 

Yunus Emre‘nin (1240?-1320) 
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Ek getirildiğinde Avrupa Birliği kesme iĢareti ile kullanılır: 

Avrupa Birliği‘ne mensup olanlar... 

UYARI: Sonunda 3. teklik kiĢi iyelik eki olan özel ada, bu ek dıĢında baĢka 

bir iyelik eki getirildiğinde kesme iĢareti kullanılmaz: 

Boğaz Köprümüzün önemi, 

Çukur Ovamızın bitki örtüsü 

Antalyamızdaki sahil  

UYARI: Kurum, kuruluĢ, kurul, birleĢim, oturum ve iĢ yeri adlarına gelen 

ekler kesmeyle ayrılmaz: 

TavĢanlı Belediyesinden 

Türkiye Ticaret Borsasına 

ġifa Eczanesinin 

Eğitim Bilimleri Bölümü BaĢkanlığının 

UYARI: BaĢbakanlık, Rektörlük vb. sözler ünlüyle baĢlayan bir ek 

geldiğinde BaĢbakanlığa, Rektörlüğe vb. biçimlerde yazılır. 

UYARI: Özel adlara getirilen yapım ekleri, çokluk eki ve bunlardan sonra 

gelen diğer ekler kesmeyle ayrılmaz: 

Almanlık, FransızlaĢmak, Ġslamcı, Türkçülük, Ġngilizce, Müslümanlık, 

Musevilik, Amerikalı, AvrupalılaĢmak, Antalyalı, Samsunlu, Kütahyalı, 

AyĢeler, Haliller, Mehmet Akifler, Türklerin, Türklüğün, TürkleĢmekten, 

Türkçede, Müslümanlığın… 

UYARI: Sonunda p, ç, t, k ünsüzlerinden biri bulunan Ahmet, Çelik, Halit, 

ġahap; Bosna Hersek; Kerkük, Sinop, Tokat, Zonguldak gibi özel adlara 

ünlüyle baĢlayan ek getirildiğinde kesme iĢaretine rağmen Ahmedi, 

Halidi, ġahabı; Bosna-Herseği; Kerküğü, Sinobu, Tokadı, Zonguldağı 

biçiminde son ses yumuĢatılarak söylenir. 

UYARI: Özel adlar yerine kullanılan ―o‖ zamiri cümle içinde büyük harfle 

yazılmaz ve kendisinden sonra gelen ekler kesme iĢaretiyle ayrılmaz. 

2. KiĢi adlarından sonra gelen saygı ve unvan sözlerine getirilen ekleri 

ayırmak amacıyla kesme iĢareti kullanılır: 

Fahri Bey‘e, Güzin Hanım‘dan, Serdar Efendi‘ye, Hakkı PaĢa‘ya, Büyük 

Millet Meclisi BaĢkanı‘na… 

3.Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak amacıyla kesme iĢareti kullanılır: 

TBMM‘de, TDK‘ye, BM‘nin, ABD‘ye, TV‘nin… 
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5. Sayılara getirilen ekleri ayırmak amacıyla kesme iĢareti kullanılır: 

1785‘te, 9‘uncu madde, 3‘üncü ev, 8,65‘lik… 

6. Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adlarına gelen ekleri ayırmak amacıyla 

kesme iĢareti kullanılır: 

Okullar 8 Haziran‘da kapanacaktır. 

24 Ocak 1984‘ün benim için önemi büyüktür. 

7. Seslerin ölçü ve söyleyiĢ gereği düĢtüğünü göstermek amacıyla kesme 

iĢareti kullanılır: 

Bir ok attım karlı dağın ardına 

DüĢtü m‘ola sevdiğimin yurduna 

Ġl yanmazken ben yanarım derdine 

Engel aramızı açtı n‘eyleyim (Karacaoğlan) 

Bir ek veya harften sonra gelen ekleri ayırmak için konur: 

a‘dan z‘ye kadar 

 Türkçede -sız‘la yapılmıĢ kelimeler... 

 

Bireylerin belirtilen noktalama iĢaretlerine ulaĢma düzeyleri hem kendilerini 

ifade edebilme, hem de çevrelerindeki olgu ve olayları irdeleyebilme düzeylerinin 

göstergesi olarak yorumlanabilir. 

 

Bu becerilerin yerinde kullanımı sözlü anlatımın yazılı anlatıma etkili bir 

Ģekilde dönüĢmesini sağlayacaktır. 

MEB’ de noktalama işaretleri kazanımları ve etkinlikleri 

Noktalama iĢaretleri kazanımları Öğretim Programı‘nda (2006) çok genel 

yargılar halinde verilmektedir: ―Yazım ve noktalama kurallarına uyar.‖, 

―Yazdıklarını dil bilgisi, imla ve noktalama kurallarına uygunluk yönünden 

değerlendirir.‖, ―Noktalama iĢaretlerini iĢlevine uygun olarak kullanır.‖, 

―Noktalama ve yazımla ilgili kuralları metinler üzerinde uygular.‖, ―Noktalama 

iĢaretlerinin yanlıĢ ve eksik kullanımından kaynaklanan hataları düzeltir.‖ (MEB, 

2006: 30).  
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Genel yargılarla verilen noktalama iĢaretleri kazanımları alt kazanımlara 

göre her sınıf düzeyinde ayrı ayrı iĢlenmeli ve kullanılmasına özen 

gösterilmelidir. Bu nedenle her sınıf düzeyinde noktalama iĢaretleri etkinliklerine 

yer verilmiĢtir. Etkinlikler bize alt kazanımlar hakkında yardımcı olacaktır. Dersin 

iĢleniĢinde bu etkinliklerde geçen alt kazanımlardan yola çıkılabilir. 

 

Genel yargılarla verilen kazanımları alt kazanımlara göre sınıf bazında 

kitaplarda bulunan etkinliklerden yola çıkarak Ģu Ģekilde inceleyebiliriz: 

Sınıf 

1.Sınıf Türkçe kitabında noktalama iĢareti etkinlikleri aĢağıdaki gibidir. 

 

 

 

ġekil 2. 1.sınıf kitabındaki noktalama iĢareti etkinliği 1 (Cicelek, Yılmaz, Gündüz 

ve Karafilik, 2017: 34). 

 

Bu etkinlikte verilmesi amaçlanan alt kazanım ―Özel adlara getirilen iyelik, 

durum ve bildirme eklerini kesme iĢaretiyle ayırır.‖ Ģeklindedir. 

 

 

ġekil 3. 1.sınıf kitabındaki noktalama iĢareti etkinliği 2 (Cicelek ve diğ., 2017: 

111). 
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Bu etkinlikte verilmesi amaçlanan alt kazanımlar ―Birbiri ardınca sıralanan 

eĢ görevli kelime ve kelime gruplarının arasında virgül kullanır. Özel adlara 

getirilen iyelik, durum ve bildirme eklerini kesme iĢaretiyle ayırır. Cümlenin 

sonunda nokta kullanır. Soru eki veya soru sözü içeren cümle veya sözcüklerin 

sonunda soru iĢareti kullanır.‖ Ģeklindedir. 

 

 

 

ġekil 4. 1.sınıf kitabındaki noktalama iĢareti etkinliği 3 (Cicelek ve diğ., 2017: 

147). 

 

Bu etkinlikte verilmesi amaçlanan alt kazanımlar ―Cümlenin sonunda nokta 

kullanır. Sevinç, kıvanç, acı, korku, ĢaĢma gibi duyguları anlatan cümle veya 

ibarelerin sonunda ünlem iĢareti kullanır.‖ Ģeklindedir. 

2.Sınıf 

2.Sınıf Türkçe kitabında noktalama iĢareti etkinlikleri aĢağıdaki gibidir. 

 

  1.Kitap 

 

 
 

ġekil 5. 2.sınıf kitabındaki noktalama iĢareti etkinliği 1 (Çeltik, 2017:104). 
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Bu etkinlikte verilmesi amaçlanan alt kazanım ―Özel adlara getirilen iyelik, 

durum ve bildirme ekleri kesme iĢaretiyle ayırır.‖ Ģeklindedir. 

 

 
 

ġekil 6. 2.sınıf kitabındaki noktalama iĢareti etkinliği 2 (Çeltik, 2017: 126) 

 

Bu etkinlikte verilmesi amaçlanan alt kazanım ―Özel adlara getirilen iyelik, 

durum ve bildirme ekleri kesme iĢaretiyle ayırır.‖ Ģeklindedir. 

 

  2.Kitap 

 
 

ġekil 7. 2.Sınıf kitabındaki noktalama iĢareti etkinliği 3 (Çeltik, 2017: 138). 

 

Bu etkinlikte verilmesi amaçlanan alt kazanımlar ―Cümlenin sonunda nokta 

kullanır. Sayılardan sonra sıra bildirmek için nokta kullanır.‖ Ģeklindedir. 
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ġekil 8. 2.sınıf kitabındaki noktalama iĢareti etkinliği 4 (Çeltik, 2017: 155). 

 

Bu etkinlikte verilmesi amaçlanan alt kazanımlar ―Cümlenin sonunda nokta 

kullanır. Sayılardan sonra sıra bildirmek için nokta kullanır.‖ Ģeklindedir. 

 

 
 

ġekil 9. 2.sınıf kitabındaki noktalama iĢareti etkinliği 5 (Çeltik, 2017: 156). 

 

Bu etkinlikte verilmesi amaçlanan alt kazanımlar ―Cümlenin sonunda nokta 

kullanır. Soru eki veya soru sözü içeren cümle veya sözcüklerin sonunda soru 

iĢareti kullanır.‖ Ģeklindedir. 

 

 
 

ġekil 10. 2.sınıf kitabındaki noktalama iĢareti etkinliği 6 (Çeltik, 2017: 178). 

 

Bu etkinlikte verilmesi amaçlanan alt kazanım ―Birbiri ardınca sıralanan eĢ 

görevli kelime ve kelime gruplarının arasında virgül kullanılır.‖ Ģeklindedir. 
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ġekil 11. 2.sınıf kitabındaki noktalama iĢareti etkinliği 7 (Çeltik, 2017: 182). 

 

Bu etkinlikte verilmesi amaçlanan alt kazanımlar ―Cümlenin sonunda nokta 

kullanır. Sevinç, kıvanç, acı, korku, ĢaĢma gibi duyguları anlatan cümle veya 

ibarelerin sonunda ünlem iĢareti kullanır.‖ Ģeklindedir. 

 

 
 

ġekil 12. 2.sınıf kitabındaki noktalama iĢareti etkinliği 8 (Çeltik, 2017: 190). 

 

Bu etkinlikte verilmesi amaçlanan alt kazanımlar ―Birbiri ardınca sıralanan 

eĢ görevli kelime ve kelime gruplarının arasında virgül kullanır. Cümlenin 

sonunda nokta kullanır. Sevinç, kıvanç, acı, korku, ĢaĢma gibi duyguları anlatan 

cümle veya ibarelerin sonunda ünlem iĢareti kullanır.‖ Ģeklindedir. 

 

  3.Kitap 

 
 

ġekil 13. 2.sınıf kitabındaki noktalama iĢareti etkinliği 9 (Çeltik, 2017: 211). 
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Bu etkinlikte verilmesi amaçlanan alt kazanımlar ―Birbiri ardınca sıralanan 

eĢ görevli kelime ve kelime gruplarının arasında virgül kullanır. Özel adlara 

getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri kesme iĢaretiyle ayırır. Cümlenin 

sonunda nokta kullanır. Sevinç, kıvanç, acı, korku, ĢaĢma gibi duyguları anlatan 

cümle veya ibarelerin sonunda ünlem iĢareti kullanır. 

 3.Sınıf 

3.Sınıf Türkçe kitabında noktalama iĢareti etkinlikleri aĢağıdaki gibidir. 

 

   1.Kitap 

 

 

 

ġekil 14. 3.sınıf kitabındaki noktalama iĢareti etkinliği 1 (Palabıyık, Ġlköğretim 

Türkçe 3 1. Kitap , 2017: 29). 

 

Bu etkinlikte verilmesi amaçlanan alt kazanımlar ―Cümlenin sonunda nokta 

kullanır. Sayılardan sonra sıra bildirmek için nokta kullanır. Bazı kısaltmaların 

sonunda nokta kullanır.‖ Ģeklindedir. 

 

   2.Kitap 

 

 

 

ġekil 15. 3.sınıf kitabındaki noktalama iĢareti etkinliği 2 (Palabıyık, 2017: 104). 
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Bu etkinlikte verilmesi amaçlanan alt kazanımlar ―Birbiri ardınca sıralanan 

eĢ görevli kelime ve kelime gruplarının arasında virgül kullanır. Cümlenin 

sonunda nokta kullanır. Soru eki veya soru sözü içeren cümle veya sözcüklerin 

sonunda soru iĢareti kullanır.‖ Ģeklindedir. 

4.Sınıf 

4.Sınıf Türkçe kitabında noktalama iĢareti etkinlikleri aĢağıdaki gibidir. 

 

  1.Kitap 

 

ġekil 16. 4.sınıf kitabındaki noktalama iĢareti etkinliği 1 (Bıyıklı ve ÖztaĢ, 2017: 

48). 

 

 Bu etkinlikte verilmesi amaçlanan alt kazanımlar ―Sevinç, kıvanç, acı, 

korku, ĢaĢma gibi duyguları anlatan cümle veya ibarelerin sonunda ünlem iĢareti 

kullanılır. Seslenme, hitap ve uyarı sözlerinden sonra ünlem iĢareti kullanır.‖ 

Ģeklindedir. 

 

 

ġekil 17. 4.sınıf kitabındaki noktalama iĢareti etkinliği 2 (Bıyıklı ve ÖztaĢ, 2017: 

64). 
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 Bu etkinlikte verilmesi amaçlanan alt kazanımlar ―Sevinç, kıvanç, acı, 

korku, ĢaĢma gibi duyguları anlatan cümle veya ibarelerin sonunda ünlem iĢareti 

kullanır. Seslenme, hitap ve uyarı sözlerinden sonra ünlem iĢareti kullanır.‖ 

Ģeklindedir. 

 

 

 

ġekil 18. 4.sınıf kitabındaki noktalama iĢareti etkinliği 3 (Bıyıklı ve ÖztaĢ, 2017: 

81). 

 

Bu etkinlikte verilmesi amaçlanan alt kazanımlar ―Soru eki veya soru sözü 

içeren cümle veya sözcüklerin sonunda soru iĢareti kullanılır. Sevinç, kıvanç, acı, 

korku, ĢaĢma gibi duyguları anlatan cümle veya ibarelerin sonunda ünlem iĢareti 

kullanır.‖ Ģeklindedir. 

 

   2.Kitap 

 

 

 

ġekil 19. 4.sınıf kitabındaki noktalama iĢareti etkinliği 4 (Bıyıklı ve ÖztaĢ, 2017: 

93). 

Bu etkinlikte verilmesi amaçlanan alt kazanımlar ―Birbiri ardınca sıralanan 

eĢ görevli kelime ve kelime gruplarının arasında virgül kullanır. Uzun cümlelerde 

yüklemden uzak düĢmüĢ olan özneyi belirtmek için virgül kullanır. Bir kelimenin 
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kendisinden sonra gelen kelime veya kelime gruplarıyla yapı ve anlam 

bakımından bağlantısı olmadığını göstermek ve anlam karıĢıklığını önlemek için 

virgül kullanır.‖ Ģeklindedir. 

 

 

 

ġekil 20. 4.sınıf kitabındaki noktalama iĢareti etkinliği 5 (Bıyıklı ve ÖztaĢ, 2017: 

99). 

 

Bu etkinlikte verilmesi amaçlanan alt kazanım ―Cümledeki anlamı 

tamamlayan ve cümlenin dıĢında kalan ek bilgiler için parantez kullanır.‖ 

Ģeklindedir. 

 

 

 

ġekil 21. 4.sınıf kitabındaki noktalama iĢareti etkinliği 6 (Bıyıklı ve ÖztaĢ, 2017: 

112). 

 

Bu etkinlikte verilmesi amaçlanan alt kazanım ―Yazıda satır baĢına alınan 

konuĢmaları göstermek için konuĢma çizgisi kullanır.‖ Ģeklindedir. 
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ġekil 22. 4.sınıf kitabındaki noktalama iĢareti etkinliği 7 (Bıyıklı ve ÖztaĢ, 2017: 

142). 

 

Bu etkinlikte verilmesi amaçlanan alt kazanım ―BaĢka bir kimseden veya 

yazıdan olduğu gibi aktarılan sözleri tırnak içine alır.‖ Ģeklindedir. 

 

3.Kitap 

 

 

 

ġekil 23. 4.sınıf kitabındaki noktalama iĢareti etkinliği 8 (Bıyıklı ve ÖztaĢ, 2017: 

189). 

 

Bu etkinlikte verilmesi amaçlanan alt kazanımlar ―Bazı kısaltmaların 

sonunda nokta kullanır. Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için kesme iĢareti 

kullanır. Sayılara getirilen ekleri ayırmak için kesme iĢareti kullanır. Arasında, ve, 

ile, ila, ...-den ...-e anlamlarını vermek için kelimeler veya sayılar arasında kısa 

çizdi kullanır.‖ Ģeklindedir. 
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 5.Sınıf 

5.Sınıf Türkçe kitabında noktalama iĢareti etkinlikleri aĢağıdaki gibidir. 

 

 

ġekil 24. 5.sınıf kitabındaki noktalama iĢareti etkinliği 1 (Ağın, Haykır, Kaplan, 

Kıryar, Tarakcı ve Üstün, 2017:  32). 

  

Bu etkinlikte verilmesi amaçlanan alt kazanımlar ―Cümlenin sonunda nokta 

kullanır. Sayılardan sonra sıra bildirmek için nokta kullanır. Bazı kısaltmaların 

sonunda nokta kullanır. Tarihlerin yazılıĢında gün, ay ve yılı gösteren sayıları 

birbirinden ayırmak için nokta kullanır. Saat ve dakika gösteren sayıları 

birbirinden ayırmak için nokta kullanır.‖ Ģeklindedir. 
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ġekil 25. 5.sınıf kitabındaki noktalama iĢareti etkinliği 2 (Ağın ve diğ., 2017: 47). 

 

Bu etkinlikte verilmesi amaçlanan alt kazanımlar ―Birbiri ardınca sıralanan 

eĢ görevli kelime ve kelime gruplarının arasında virgül kullanır. Sıralı cümleleri 

birbirinden ayırmak için virgül kullanır. Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan 

kelimeler arasında virgül kullanır. Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerinden 

sonra virgül kullanır. Kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak ret, kabul ve 

teĢvik bildiren hayır, yok, evet, peki, pekâlâ, tamam, olur, hayhay, baĢüstüne, 

öyle, haydi, elbette gibi kelimelerden sonra virgül kullanır.‖ Ģeklindedir. 

 

 

 

ġekil 26. 5.sınıf kitabındaki noktalama iĢareti etkinliği 3 (Ağın ve diğ., 2017: 52). 
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Bu etkinlikte verilmesi amaçlanan alt kazanımlar ―Birbiri ardınca sıralanan 

eĢ görevli kelime ve kelime gruplarının arasında virgül kullanır. Sıralı cümleleri 

birbirinden ayırmak için virgül kullanır. Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan 

kelimeler arasında virgül kullanır. Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerinden 

sonra virgül kullanır. Kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak ret, kabul ve 

teĢvik bildiren hayır, yok, evet, peki, pekâlâ, tamam, olur, hayhay, baĢüstüne, 

öyle, haydi, elbette gibi kelimelerden sonra virgül kullanır.‖ Ģeklindedir. 

 

 

 

ġekil 27. 5.sınıf kitabındaki noktalama iĢareti etkinliği 4 (Ağın ve diğ., 2017: 76). 

 

Bu etkinlikte verilmesi amaçlanan alt kazanımlar ―Soru eki veya soru sözü 

içeren cümle veya sözcüklerin sonunda soru iĢareti kullanır. Soru bildiren ancak 

soru eki veya sözü içermeyen cümlelerin sonunda soru iĢareti kullanır. 

Bilinmeyen, kesin olmayan veya Ģüpheyle karĢılanan yer, tarih vb. durumlar için 

parantez içinde soru iĢareti kullanır.‖ Ģeklindedir. 
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ġekil 28. 5.sınıf kitabındaki noktalama iĢareti etkinliği 5 (Ağın ve diğ., 2017: 86). 

 

Bu etkinlikte verilmesi amaçlanan alt kazanımlar ―Sevinç, kıvanç, acı, 

korku, ĢaĢma gibi duyguları anlatan cümle veya ibarelerin sonunda ünlem iĢareti 

kullanır. Seslenme, hitap ve uyarı sözlerinden sonra ünlem iĢareti kullanır.‖ 

Ģeklindedir. 

 

 

 

ġekil 29. 5.sınıf kitabındaki noktalama iĢareti etkinliği 6 (Ağın ve diğ., 2017: 

127). 
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Bu etkinlikte verilmesi amaçlanan alt kazanım ―Cümle içinde virgüllerle 

ayrılmıĢ tür veya takımları birbirinden ayırmak için noktalı virgül kullanır.‖ 

Ģeklindedir. 

 

 

 

ġekil 30. 5.sınıf kitabındaki noktalama iĢareti etkinliği 7 (Ağın ve diğ.,2017: 182). 

 

Bu etkinlikte verilmesi amaçlanan alt kazanımlar ―Cümlenin sonunda nokta 

kullanır. Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için virgül kullanır. Kendisiyle ilgili 

açıklama verilecek cümlenin sonunda iki nokta kullanır. BaĢka bir kimseden veya 

yazıdan olduğu gibi aktarılan sözleri tırnak içine alır.‖ Ģeklindedir. 

 

 

 

ġekil 31. 5.sınıf kitabındaki noktalama iĢareti etkinliği 8 (Ağın ve diğ., 2017: 

183). 

 

Bu etkinlikte verilmesi amaçlanan alt kazanımlar ―Arasında, ve, ile, ila, ...-

den ...-e anlamlarını vermek için kelimeler veya sayılar arasında kısa çizgi 

kullanır. Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonunda kısa çizgi kullanır. 

Yazıda satır baĢına alınan konuĢmaları göstermek için konuĢma çizgisi kullanır.‖ 

Ģeklindedir 
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ġekil 32: 5.sınıf kitabındaki noktalama iĢareti etkinliği 9 (Ağın ve diğ., 2017: 

188). 

 

Bu etkinlikte verilmesi amaçlanan alt kazanımlar ―Birbiri ardınca sıralanan 

eĢ görevli kelime ve kelime gruplarının arasında virgül kullanır. Cümlenin 

sonunda nokta kullanır. Arasında, ve, ile, ila, ...-den ...-e anlamlarını vermek için 

kelimeler veya sayılar arasında kısa çizgi kullanır. Sıralı cümleleri birbirinden 

ayırmak için virgül kullanır. Anlatım olarak tamamlanmamıĢ cümlelerin sonunda 

üç nokta kullanır. Öğeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden 

ayırmak için noktalı virgül kullanır.‖ Ģeklindedir. 

 

 

 

ġekil 33. 5.sınıf kitabındaki noktalama iĢareti etkinliği 10 (Ağın ve diğ., 2017: 

225). 

 

Bu etkinlikte verilmesi amaçlanan alt kazanım "Ayraç içinde kullanılması 

gereken durumlarda yay ayraçtan önce köĢeli ayraç kullanır.‖ Ģeklindedir. 
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 6.Sınıf 

 

6.sınıf Türkçe kitabında noktalama iĢareti etkinlikleri aĢağıdaki gibidir. 

 

 

 

ġekil 34. 6.sınıf kitabındaki noktalama iĢareti etkinliği 1 (Keser, MuĢtu ve ġengül, 

2017: 114). 

 

Bu etkinlikte verilmesi amaçlanan alt kazanımlar ―Birbiri ardınca sıralanan 

eĢ görevli kelime ve kelime gruplarının arasında virgül kullanır. Cümlenin 

sonunda nokta kullanır. Uzun cümlelerde yüklemden uzak düĢmüĢ olan özneyi 

belirtmek virgül kullanır. Özne olarak kullanıldıklarında bu, Ģu, o zamirlerinden 

sonra virgül kullanır.‖ Ģeklindedir. 

 

 

 

ġekil 35. 6.sınıf kitabındaki noktalama iĢareti etkinliği 2 (Keser ve diğ, 2017: 

161). 
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Bu etkinlikte verilmesi amaçlanan alt kazanımlar ―Kaba sayıldığı için veya 

bir baĢka sebepten dolayı açık yazılmak istenmeyen kelime ve bölümlerin yerine 

üç nokta kullanır. Alıntılarda baĢta, ortada ve sonda alınmayan kelime veya 

bölümlerin yerine üç nokta kullanır. Sözün bir yerde kesilerek geri kalan bölümün 

okuyucunun hayal dünyasına bırakıldığını göstermek veya ifadeye güç katmak 

için üç nokta kullanır.‖ Ģeklindedir. 

 

7.Sınıf 

 

7.sınıf Türkçe kitabında noktalama iĢareti etkinlikleri aĢağıdaki gibidir. 

 

 

ġekil 36. 7.sınıf kitabındaki noktalama iĢareti etkinliği 1 (Yıldırım, 2017: 26). 

 

Bu etkinlikte verilmesi amaçlanan alt kazanım ―Kitap, dergi vb.nin 

künyelerinde yazar, eser, basımevi vb. maddelerden sonra virgül, sonunda ise 

nokta kullanır.‖ Ģeklindedir. 

 

 

 

ġekil 37. 7.sınıf kitabındaki noktalama iĢareti etkinliği 2 (Yıldırım, 2017: 44). 
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Bu etkinlikte verilmesi amaçlanan alt kazanımlar ―Cümlenin sonunda nokta 

kullanır. Kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak ret, kabul ve teĢvik bildiren 

hayır, yok, evet, peki, pekâlâ, tamam, olur, hayhay, baĢüstüne, öyle, haydi, elbette 

gibi kelimelerden sonra virgül kullanır. Kendisiyle ilgili açıklama verilecek 

cümlenin sonunda iki nokta konur. BaĢka bir kimseden veya yazıdan olduğu gibi 

aktarılan sözleri tırnak içine alır. 

 

 

 

ġekil 38. 7.sınıf kitabındaki noktalama iĢareti etkinliği 3 (Yıldırım, 2017: 58). 

 

 Bu etkinlikte verilmesi amaçlanan alt kazanım ―Ayraç içinde kullanılması 

gereken durumlarda yay ayraçtan önce köĢeli ayraç kullanır.‖ Ģeklindedir. 

 

 

 

ġekil 39. 7.sınıf kitabındaki noktalama iĢareti etkinliği 4 (Yıldırım, 2017: 97). 

 

Bu etkinlikte verilmesi amaçlanan alt kazanımlar ―Genel ağ adreslerinde 

eğik çizgi kullanır. Adres yazarken apartman numarası ile daire numarası arasına 

ve semt ile Ģehir arasında eğik çizgi kullanır. Tarihlerin yazılıĢında gün, ay ve yılı 

gösteren sayıları birbirinden ayırmak için eğik çizgi kullanır.‖ Ģeklindedir. 
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ġekil 40. 7.sınıf kitabındaki noktalama iĢareti etkinliği 5 (Yıldırım, 2017: 100). 

 

Bu etkinlikte verilmesi amaçlanan alt kazanımlar ―Kaba sayıldığı için veya 

bir baĢka sebepten dolayı açık yazılmak istenmeyen kelime ve bölümlerin yerine 

üç nokta kullanır. Alıntılarda baĢta, ortada ve sonda alınmayan kelime veya 

bölümlerin yerine üç nokta kullanır. Ünlem ve seslenmelerde anlatımı pekiĢtirmek 

için üç nokta kullanır. 

 

 

 

ġekil 41. 7.sınıf kitabındaki noktalama iĢareti etkinliği 6 (Yıldırım, 2017: 117). 

 

Bu etkinlikte verilmesi amaçlanan alt kazanımlar ―Cümledeki anlamı 

tamamlayan ve cümlenin dıĢında kalan ek bilgiler için parantez kullanır. Yay 

ayraç içinde bulunan ve yargı bildiren anlatımların sonunda uygun noktalama 
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iĢareti kullanır. Alıntılarda, alınmayan kelime veya bölümlerin yerine konulan üç 

noktayı yay ayraç içinde kullanabilir. Bir söze alay, kinaye veya küçümseme 

anlamı kazandırmak için kullanılan ünlem iĢareti yay ayraç içinde kullanır. Birbiri 

ardınca sıralanan eĢ görevli kelime ve kelime gruplarının arasında virgül kullanır. 

Cümlenin sonunda nokta kullanır. Soru eki veya soru sözü içeren cümle veya 

sözcüklerin sonunda soru iĢareti kullanır. Bilinmeyen, kesin olmayan veya 

Ģüpheyle karĢılanan yer, tarih vb. durumlar için parantez içinde soru iĢareti 

kullanır. Kendisiyle ilgili açıklama verilecek cümlenin sonunda iki nokta 

kullanılır. BaĢka bir kimseden veya yazıdan olduğu gibi aktarılan sözleri tırnak 

içine alır.‖ Ģeklindedir. 

 

 

 

ġekil 42. 7.sınıf kitabındaki noktalama iĢareti etkinliği 7 (Yıldırım, 2017: 126). 

 

Bu etkinlikte verilmesi amaçlanan alt kazanımlar ―Seslerin ölçü ve söyleyiĢ 

gereği düĢtüğünü göstermek için kesme iĢareti kullanır. Alay, kinaye veya 

küçümseme anlamı kazandırılmak istenen sözden hemen sonra yay ayraç içinde 

ünlem iĢareti kullanır.‖ Ģeklindedir. 
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ġekil 43. 7.sınıf kitabındaki noktalama iĢareti etkinliği 8 (Yıldırım, 2017: 135). 

 

Bu etkinlikte verilmesi amaçlanan alt kazanımlar ―Seslerin ölçü ve söyleyiĢ 

gereği düĢtüğünü göstermek için kesme iĢareti kullanır. Alay, kinaye veya 

küçümseme anlamı kazandırılmak istenen sözden hemen sonra yay ayraç içinde 

ünlem iĢareti kullanır.‖ Ģeklindedir. 

 

 

 

ġekil 44. 7.sınıf kitabındaki noktalama iĢareti etkinliği 9 (Yıldırım, 2017: 136). 

 

Bu etkinlikte verilmesi amaçlanan alt kazanım ―Arasında, ve, ile, ila, ...-den 

...-e anlamlarını vermek için kelimeler veya sayılar arasında kısa çizgi kullanır.‖ 

Ģeklindedir. 
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ġekil 45. 7.Sınıf Kitabındaki Noktalama ĠĢareti Etkinliği 10 (Yıldırım, 2017: 148). 

 

Bu etkinlikte verilmesi amaçlanan alt kazanım ―Kitap, dergi vb.nin 

künyelerinde yazar, eser, basımevi vb. maddelerden sonra virgül, sonunda ise 

nokta kullanılır.‖ Ģeklindedir. 

 8.Sınıf 

 

7.sınıf Türkçe kitabında noktalama iĢareti etkinlikleri aĢağıdaki gibidir. 

 

 

 

ġekil 46. 8.sınıf kitabındaki noktalama iĢareti etkinliği 1 (Arhan, BaĢar ve 

Demirel, 2017: 12). 
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Bu etkinlikte verilmesi amaçlanan alt kazanımlar ―Birbiri ardınca sıralanan 

eĢ görevli kelime ve kelime gruplarının arasında virgül kullanılır. Uzun 

cümlelerde yüklemden uzak düĢmüĢ olan özneyi belirtmek için virgül kullanır. 

Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için virgül kullanır. Cümle içinde ara sözleri 

veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya ara cümlelerin baĢında ve 

sonunda virgül kullanır. Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan kelimeler 

arasında virgül kullanır. Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerinden sonra virgül 

kullanır. Kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak ret, kabul ve teĢvik bildiren 

hayır, yok, evet, peki, pekâlâ, tamam, olur, hayhay, baĢüstüne, öyle, haydi, elbette 

gibi kelimelerden sonra virgül kullanır. Kitap, dergi vb.nin künyelerinde yazar, 

eser, basımevi vb. maddelerden sonra virgül sonunda ise nokta kullanılır.‖ 

Ģeklindedir. 

 

 

 

ġekil 47. 8.sınıf kitabındaki noktalama iĢareti etkinliği 2 (Arhan ve diğ., 2017: 

13). 

 

Bu etkinlikte verilmesi amaçlanan alt kazanımlar ―Uzun cümlelerde 

yüklemden uzak düĢmüĢ olan özneyi belirtmek için virgül kullanır. Özel adlara 

getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri kesme iĢaretiyle ayırır. Birbiri ardınca 

sıralanan eĢ görevli kelime ve kelime gruplarının arasında virgül kullanır. Soru eki 

veya soru sözü içeren cümle veya sözcüklerin sonunda soru iĢareti kullanır. Hitap 

için kullanılan kelimelerden sonra virgül kullanılır. Kitap, dergi vb.nin 

künyelerinde yazar, eser, basımevi vb. maddelerden sonra virgül sonunda ise 

nokta kullanır. Kendisiyle ilgili açıklama verilecek cümlenin sonunda iki nokta 

kullanır. BaĢka bir kimseden veya yazıdan olduğu gibi aktarılan sözler tırnak içine 
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alır. Anlatım olarak tamamlanmamıĢ cümlelerin sonunda üç nokta kullanır.‖ 

Ģeklindedir. 

 

 

 

ġekil 48. 8.sınıf kitabındaki noktalama iĢareti etkinliği 3 (Arhan ve diğ., 2017: 

19). 

 

Bu etkinlikte verilmesi amaçlanan alt kazanımlar ―Arasında, ve, ile, ila, ...-

den ...-e anlamlarını vermek için kelimeler veya sayılar arasında kısa çizgi 

kullanır. Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin 

veya ara cümlelerin baĢında ve sonunda kısa çizgi kullanır. Fiil kök ve gövdelerini 

göstermek için kısa çizgi kullanır. Heceleri göstermek için kısa çizgi kullanır. 

Ġsim yapma eklerinin baĢında, fiil yapma eklerinin baĢında ve sonunda kısa çizgi 

kullanır. 
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ġekil 49. 8.sınıf kitabındaki noktalama iĢareti etkinliği 4 (Arhan ve diğ., 2017: 

159). 

 

Bu etkinlikte verilmesi amaçlanan alt kazanımlar ―Birbiri ardınca sıralanan 

eĢ görevli kelime ve kelime gruplarının arasında virgül kullanır. Cümlenin 

sonunda nokta kullanır. Cümle içinde virgüllerle ayrılmıĢ tür veya takımları 

birbirinden ayırmak için noktalı virgül kullanır. Sıralı cümleleri birbirinden 

ayırmak için virgül kullanır. Kendisiyle ilgili açıklama verilecek cümlenin 

sonunda iki nokta kullanır. Anlatım olarak tamamlanmamıĢ cümlelerin sonunda 

üç nokta kullanılır. BaĢka bir kimseden veya yazıdan olduğu gibi aktarılan sözleri 

tırnak içine alır.‖ Ģeklindedir. 

ġarkıların öğretim materyali olarak kullanılması 

Türkiye‘de 2006 yılında ilköğretim programları yapılandırmacı öğrenme 

yaklaĢımına göre yenilenmiĢtir. Yenilenen ilköğretim programlarında 

yapılandırmacı öğrenme yaklaĢımı benimsenmiĢtir. Buna göre öğrenci merkezli, 

etkinlik temelli, dersler arası yatay ve dikey iliĢkilendirmelerin dikkate alındığı, 
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öğrencilerin sınıf içi ve sınıf dıĢı öğrenme deneyimlerini bütünleĢtirmeye önem 

verilmiĢtir (MEB, 2005).  

 

Müziğin okullarda bir öğretim materyali olarak kullanımı son 10 yılda 

(özellikle okuma, matematik, yabancı dil, sosyal bilgiler gibi derslerde) hızla 

artmıĢtır. ġarkıların bir öğretim yöntemi ve/veya öğretim materyali olarak 

kullanımının önemi yeniden gündeme gelmiĢtir (TalĢık, 2013). Çünkü 

yapılandırıcı eğitimin dayandığı öğrenci merkezli yaklaĢım materyallerin ön plana 

çıkmasına neden olmuĢtur.  

 

ġarkıların öğretim materyali olarak kullanılması en çok okuma becerilerini 

içeren derslerde ele alınmıĢtır.  Bunun nedeni alan yazınında 3 baĢlıkta ele 

alınmaktadır. Bu baĢlıklar aĢağıda verilmiĢtir. 

 

1. Müzik ve Türkçe dersi, iĢitme ve sesleri algılama temeline 

dayanmaktadır. 

2. Müzik ve Türkçe dersi, seslerin sembollere ya da iĢaretlere dönüĢtürme 

ilkesine dayanmaktadır. 

3. Müzik ve Türkçe dersi, iletiĢim amacı taĢımaktadır (Slater, 2005: 49). 

 

Yazma ve okuma becerilerinde Ģarkıyı dinlemeden önce, dinlerken ve 

dinleme esnasında boĢluk doldurma ve ardından dinleme yaparak doğruluğunu 

kontrol etme alıĢtırmaları yapılarak yazma becerilerinde ilerlemeler 

sağlanmaktadır. Bu Ģekilde anlamlı öğrenmeler gerçekleĢtirilir. Ayrıca bir Ģarkının 

dizeleri parçalara ayrılarak öğrencilerden bunları anlamlı bir bütün olacak Ģekilde 

birleĢtirmeleri istenerek okuma becerileri geliĢtirmektedir (Lems, 1996: 1). 

 

KonuĢma becerilerini geliĢtirmede ise Berk (2008) öğrenciler arasındaki 

iletiĢimi arttırdığını ve öğretmen-öğrenci etkileĢimini geliĢtirdiğini belirterek 

müziğin üretici beceriler üzerindeki etkililiğine dikkat çekmiĢtir. Nichols (2008) 

ise Ģarkıların sözel ifade gücünü arttırarak sosyal iletiĢimde ilerlemeler sağladığını 

belirtmiĢtir.  Genelde zor bir beceri olarak bilinen dinleme becerilerinin ilgi 

çekici, anlaĢılır ve eğlenceli olmasını sağlayan (Neisa, 2008) Ģarkıları dinleyerek 



 
 

67 
 

doğal yolla dilde bulunan kısaltmalar kolaylıkla kavranabilmekte ve doğru 

telaffuz etme yeteneği edinilebileceği belirilmiĢtir (Lems, 1996). 

 

ġarkıların dil bilgisi kurallarını ve yapılarını hatırlamayı sağlamasıyla dil 

bilgisini; endiĢesiz ve rahat bir ortamla kelimeleri telaffuz etmeyi sağlayarak 

telaffuz ve fonetiği; hem teorik anlamda hem de günlük yaĢamda kullanılan 

kelimeleri öğrenmeyi ve hatırlamayı kolaylaĢtırarak kelime öğrenimini geliĢtirme 

noktasında önemli etkileri bulunmaktadır. Dil becerilerini geliĢtirmede önemli 

etkiye sahip olan Ģarkılarla öğrenmenin dil öğretim programlarında sistemli ve 

düzenli bir Ģekilde kullanılması ve öğretmenlerin bu noktada gerekli hassasiyeti 

göstererek derslerine Ģarkıları yerinde, zamanında ve amacına uygun olarak 

uygulaması gerekmektedir (Batdı ve Semerci, 2012). 

 

Müzik edinilen bilginin kısa zamanda daha kolay özümsemesine ve 

somutlaĢtırmasına yardımcı olmaktadır. Bir müzik eserini oluĢturan melodi ve 

ritimlerin beynin ayrı yarım kürelerinde iĢlenmektedir. Melodilerin baskın bir 

Ģekilde beynin sağ yarımküresinde, ritmin ise baskın olarak sol yarım kürede 

iĢlendiğini gözlemlemiĢtir. Özellikle ritimler biliĢsel ve yaratıcı becerilerin 

geliĢimini artırırken, melodiler ise problem çözme becerilerin geliĢimini 

artırmaktadır (Overy, et al., 2004). 

 

 

 

ġekil 50. Öğrenme ortamı ve öğrenme yaĢantısı (TalĢık, 2013). 
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Problem Durumu 

 Dil bireyler arasındaki anlaĢmayı sağlayan en önemli unsurdur. 

Birbirinden ayrılmayan iki yapıdan oluĢur. Bunlardan biri konuĢma dili diğeri ise 

yazı dilidir. 

 

 KonuĢma dilinin yazıya aktarılmasında belli kurallar uygulanmalıdır. Bu 

verilmek istenilen mesajın doğru olması bakımından önemlidir. KonuĢma dilinde 

verilmek istenilen düĢünceyi destekleyen jest, mimik, vurgu ve tonlamaların 

yerini yazı dilinde noktalama iĢaretleri almaktadır. 

 

 Noktalama iĢaretleri içinde birçok kuralı barındırmaktadır. Bu kurallar 

akılda kalıcılık açısından bireylerin sıkıntı yaĢamasına ve noktalama iĢaretlerini 

kullanmamalarına sebep olmaktadır. Ortaokul düzeyindeki öğrencilerin 

çalıĢmaları incelendiğinde bir plan doğrultusunda verilen dil eğitiminde de 

noktalama iĢaretlerinin iĢlevine uygun kullanılmadığı görülmektedir. 

 

 Yazı dilinde verilmek istenilen anlamın en iyi Ģekli alabilmesi için 

noktalama iĢaretleri Ģarkıların ritmik özelliği ile akılda kalıcılığı sayesinde 

öğretilebilir. Etkili bir yazılı anlatım için noktalama iĢaretleri tam ve doğru 

kullanılmalıdır. Eğlenceli bir sınıf ortamı oluĢturan Ģarkıların eğitim sistemi 

içerisinde kullanılması gereklidir. 

Amaç 

Bu araĢtırmada, Ģarkıların ritimli ve tekrarlı olma özelliğinin 8. sınıf 

öğrencilerinin noktalama iĢaretlerini kullanma becerilerinin geliĢtirilmesinde etkili 

olup olmadığını tespit etme amaçlanmıĢtır. 

Önem 

Dil bireyler arasında anlaĢmayı sağlayan toplumsal bir varlıktır. Birey dil ile 

çevresiyle etkileĢime girer. Dil insanları bir arada tutmasıyla millet olma bilincini 

güçlendirir. Kültürel öğelerin nesilden nesile aktarılmasında önemli bir vazifeye 

sahiptir (Yıldırım ve Er, 2013). 
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Dil; dinleme, konuĢma, okuma ve yazma becerilerinin bütünlüğünden 

oluĢmaktadır (Demirel, 2003). Dil becerileri bütüncül olarak geliĢim gösterseler 

de her beceri için ayrı eğitim verilmektedir. 

 

Temel dil becerilerinden biri dinlemedir. Dinleme, insanın henüz anne 

karnındayken kazandığı ilk ve ölmeden önce kaybettiği son dil becerisidir 

(Maden,2013). Doğumdan önce baĢlayan, ailede geliĢen, okulda devam eden ve 

hayatın pek çok alanında kullanılan dinleme becerisi, bir bakıma sesleri okuma ve 

anlamlandırmadır. Ġnsan ilk olarak anne karnında çevreyi algılar. Çocuk zamanla, 

geliĢigüzel duyduğu bu sesleri bütünleĢtirerek ana dilini kavrar. Böylece ailesi ve 

okulunun katkılarıyla hayat boyu faydalanacağı dinleme becerisini geliĢtirmiĢ olur 

( Emiroğlu, 2013). 

 

Günümüzde iletiĢim teknolojisinin geliĢmesiyle birlikte insanlar dinleme 

becerisine daha çok bağımlı hale gelmiĢtir. ĠletiĢim araçları yoluyla insanlar 

sürekli olarak bir bilgi bombardımanıyla karĢı karĢıyadır. Bu bilgiler arasından 

kendisine yarayanı ayırt edebilmesi, yanlıĢ yönlendirmenin farkına varması, 

kiĢiler arası ve toplumsal uyumu gerçekleĢtirebilmesi için insanlara iyi bir 

dinleme eğitimi verilmek gerekmektedir (Doğan, 2007). 

 

2005 yılında uygulamaya konulan Türkçe Öğretim Programı, daha önceki 

programlarla karĢılaĢtırıldığında dinleme becerisine önem verildiği 

anlaĢılmaktadır. Çünkü dinlemenin bir beceri olduğu ve bu becerinin de diğer 

beceriler gibi eğitimle geliĢtirilebileceği kavranmıĢtır (Yıldırım, 2007; 

Melanlıoğlu, 2011; Doğan, 2007). 

 

Dinleme becerisinin geliĢtirilmesi Türkçe öğretim programının temel 

hedeflerinden biridir. Bu geliĢim sürecinde etkili öğrenmeyi sağlayıp öğrencilerin 

farklı yeteneklerini gösterebilmeleri için aynı ders, aynı ünite, hatta aynı konu 

içerisinde farklı zeka alanlarına yönelik etkinlikler bir arada yürümelidir. Bu 

uygulama öğrencilerin derse olan ilgisini arttıracaktır (AĢkar ve Altun, 2006). Bu 

uygulamada kullanılabilecek etkili bir teknik de müzik destekli öğretimdir. Çoklu 

zekâya göre yapılan öğretimde de müziksel/ ritmik zekaya dikkat edilmektedir. 
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Çocukların ritme duyarlı olduğu düĢünüldüğünde Ģarkılarla dinleme eğitimi 

vermenin önemi anlaĢılabilir. ġarkılar incelendiğinde en önemli özelliklerinin 

ritmik ve tekrarcı yapıları olduğu görülmektedir. ġarkıların tekrarcı yapısı, 

öğrenme etkinliklerine kattıkları neĢe ve melodi arasındaki güçlü uyum 

öğrenmeyi kolaylaĢtırmaktadır. Herhangi bir bilgi Ģarkı yoluyla elde edilirse, o 

bilgi hafızaya daha rahat alınır (ġevik, 2012) . 

 

Çakır (1999)‘ a göre müzik doğal yollarla dil öğrenmek için mükemmel bir 

araçtır. Bu Ģekilde düĢünüldüğünde Ģarkılar güzel materyallerdir. ġarkılar 

anlaĢılabilirdir, eğlencelidir, özgürdür ve gerçek hayatta ihtiyaç duyabileceğimiz 

dili içerir. ġarkıların bu özellikleri genellikle yabancı dil eğitiminde 

kullanılmaktadır. 

 

Yapılması plânlanan bu çalıĢmada noktalama iĢaretlerinin Ģarkıların ritimsel 

ve tekrarlı yapısıyla öğretimine iliĢkisi araĢtırılmıĢtır. Noktalama iĢaretleri 

metinlerde anlamı oluĢturmada önemli bir yere sahiptir. 

 

Bu çalıĢma Ģarkıların Türkçe kazanımlarının öğretiminde kullanılabilmesi, 

öğrencilerin noktalama iĢaretlerini iĢlevine uygun kullanma becerilerinin 

geliĢtirilmesi bakımından önemli olacağı düĢünülmektedir. 

Problem Cümlesi 

AraĢtırmanın problem cümlesini ―ġarkılarla noktalama iĢareti öğretimi 

etkinliğinin 8. Sınıf öğrencilerinin noktalama iĢaretlerini kullanma becerilerine 

etkisi var mıdır?‖ sorusu oluĢturmaktadır. 

Alt Problemler 

ġarkılarla noktalama iĢareti öğretiminde; 

1. Öntest sonuçlarının deney ve kontrol grubu arasında anlamlı fark var 

mıdır? 

2. Sontest sonuçlarının deney ve kontrol grubu arasında anlamlı fark var 

mıdır? 
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3. Kontrol grubunun öntest-sontest sonuçları arasında anlamlı fark var 

mıdır? 

4. Deney grubunun öntest-sontest sonuçları arasında anlamlı fark var mıdır? 

5. Kalıcılık testinin deney ve kontrol grupları arasında anlamlı fark var 

mıdır? 

Sayıltılar 

1. Öğrencilerin, araĢtırmada kullanılacak veri toplama araçlarına gerçek 

becerilerini yansıtacakları varsayılmıĢtır. 

2. AraĢtırmanın kontrol edilemeyen değiĢkenlerinin her iki grubu da (deney 

ve kontrol) aynı düzeyde etkilediği varsayılmıĢtır. 

Sınırlılıklar 

1. AraĢtırma, seçilecek çalıĢma grubundaki öğrencilerden toplanan verilerle 

sınırlıdır. 

2. AraĢtırma, araĢtırma konusu olan ortaokul Türkçe dersinin 8. sınıf 

noktalama iĢaretlerini iĢlevine uygun kullanabilme becerisi alanı ile 

sınırlıdır. 

Ġlgili AraĢtırmalar 

Bu bölümde ―noktalama iĢaretleri‖ ve ―Ģarkıların eğitimdeki yeri‖ ile ilgili 

alan yazın taranmıĢ ve bu konularda yapılmıĢ bazı çalıĢmalara yer verilmiĢtir. Bu 

tarama sonucunda Ģarkıların yabancı dil eğitiminde kullanıldığı; matematik, 

değerler eğitimi ve okul öncesi eğitiminde ise çok az düzeyde kullanıldığı 

görülmüĢtür. Türkçe eğitimi için Ģarkıların kullanıldığı tek çalıĢmanın noktalama 

iĢaretleri üzerinde yapılan çalıĢmamızdır. 

 

Noktalama iĢaretleri ile ilgili bazı araĢtırmalar: 

 

Kaplan (Ġlkokul 4. sınıf öğrencilerinin noktalama iĢaretlerini kullanmadaki 

yeterlilikleri üzerine araĢtırmaı, 2016) bu araĢtırmada, Türkçe Öğretim 

Programında (1-5. sınıf) yer alan noktalama iĢaretleriyle ilgili kazanımların 
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iĢlevlerine uygun olarak, farklı etkinliklerle öğrencilerin yeterliliklerini ortaya 

koymayı amaçlamıĢtır. AraĢtırmanın çalıĢma grubunu, Ġlkokul 4. sınıf 

öğrencilerinden on kız, on erkek olmak üzere toplam yirmi öğrenci 

oluĢturmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, nitel araĢtırma desenlerinden durum 

çalıĢması kapsamında öğrencilere on etkinlik on hafta boyunca uygulanmıĢtır. 

Ölçütlü etkinliklerde, ölçütsüz etkinliklere göre öğrencilerin daha fazla noktalama 

iĢaretini yerinde kullandığı görülmüĢtür. Buradan hareketle öğrencilerin hazır 

iĢlev ve örnek cümle verilen etkinliklerde daha çok doğru yaptıkları, çok fazla 

ipucu verilmeyen öğrencilerin, serbest yazması gereken etkinliklerde daha az 

doğru yaptıkları gözlenmiĢtir. 

 

Kaya (2016), ortaokul öğrencilerinin noktalama iĢaretlerini yerinde ve 

yeterince kullanma bakımından hangi düzeyde olduğunu tespit etmeyi 

amaçlamıĢtır. Ortaokul öğrencilerinin noktalama iĢaretlerini kullanım 

düzeylerinde, cinsiyete göre anlamlı bir farklılık olup olmadığını ve Türkçe dersi 

notu ile noktalama iĢaretlerini kullanma düzeyleri arasında anlamlı bir iliĢkinin 

olup olmadığını tespit etmek de araĢtırmanın alt amaçlarındandır. Bu tespitler 

doğrultusunda noktalama iĢaretlerinin öğretimine yönelik çeĢitli önerilerde 

bulunulmuĢtur. Samsun ili ÇarĢamba ilçesinden Durusu Ortaokulu ve Kızılot 

Ortaokulu araĢtırmanın yapılacağı okullar olarak belirlenmiĢ ve Durusu 

Ortaokulunun 5, 6, 7 ve 8. sınıflarından otuzar ve Kızılot Ortaokulunun 5, 6, 7 ve 

8. sınıflarından otuzar olmak üzere 240 öğrenci çalıĢmanın örneklemini 

oluĢturmuĢtur. AraĢtırmada nokta, virgül, noktalı virgül, ünlem iĢareti, kesme 

iĢareti, soru iĢareti, üç nokta, iki nokta ve tırnak iĢaretinin kullanım düzeyleri 

gözlemlenmiĢtir. Öğrencilerin sınıf, cinsiyet ve Türkçe dersi notlarını içeren 

bilgiler paket programı kullanılarak çözümlenmiĢtir. AraĢtırma sonucunda 

ortaokul öğrencilerinin noktalama iĢaretlerini kullanma düzeylerinin yeterli 

seviyede olmadığı görülmüĢtür. Verilerin cinsiyet değiĢkenine göre analiz 

edilmesi sonucunda kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre noktalama iĢaretlerini 

kullanmada daha baĢarılı oldukları ve öğrencilerin Türkçe dersi notları ile 

noktalama iĢaretlerini doğru kullanma oranları arasında pozitif yönde anlamlı bir 

iliĢki tespit edilmiĢtir.   
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Ġzci (Ġlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin okumaya yönelik tutumları ile 

noktalama iĢaretlerini uygulama düzeyleri arasındaki iliĢkinin incelenmesi, 2013) 

bu çalıĢmada, ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin Ġlköğretim 5. Sınıf Türkçe 

Dersinin Öğretim Programında yer alan noktalama iĢaretleriyle ilgili kazanımları 

uygulama düzeyleri ile okumaya yönelik tutumları arasındaki iliĢkiyi belirlemeyi 

amaçlamıĢtır. AraĢtırmada, ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin noktalama 

iĢaretlerini doğru kullanım düzeyinin düĢük olduğu, okumaya yönelik 

tutumlarının ise yüksek düzeyde olduğu bulunmuĢtur. Okumaya yönelik tutum 

düzeyinde kız öğrenciler lehine anlamlı fark tespit edilmiĢtir. Okumaya yönelik 

tutumla virgül, ünlem, parantez ve denden iĢaretlerini kullanım düzeyi arasında 

anlamlı iliĢki bulunmuĢtur. Nokta, virgül, ünlem, tırnak, kesme, uzun çizgi ve 

denden iĢaretlerinin doğru kullanım düzeyi ile cinsiyet faktörü arasında anlamlı 

bir iliĢki olduğu bulunmuĢtur. 

 

Metin (2012) yaptığı araĢtırmada Kocaeli/Körfez'e göç ile gelmiĢ ilköğretim 

6. sınıf öğrencilerin yazım kurallarını ve noktalama iĢaretlerini uygulama 

düzeylerini tespit etmek ve tespit edilen sonucu toplumdilbilim ilkeleri ile 

değerlendirmektir. Nitel bir çalıĢma olan bu araĢtırmanın katılımcıları 2010-2011 

Eğitim-Öğretim Yılı'nda Körfez'de Halide Edip Adıvar Ġlköğretim Okulu, Yavuz 

Sultan Selim Ġlköğretim Okulu, Yüzüncü Yıl Ġlköğretim Okulu, Hereke KıĢladüzü 

Ġlköğretim Okulu'nda 6. Sınıfta okuyan 214 öğrencidir. Gerekli ölçümleri yapmak 

çeĢitli değerlendirme ölçekleri, veli bilgi formu ve paket program kullanılmıĢtır. 

Çıkarılan tablolar yorumlanmıĢ, tespit edilen sonuçlar toplumdilbilim ilkeleri 

açısından değerlendirilmiĢtir. AraĢtırmanın sonunda mevcut durumun 

iyileĢtirilmesi konusunda sorumluluk alması gereken her makama uygun öneriler 

bulunulmuĢtur.  

 

Acar (2011) yaptığı çalıĢmada, Ortaokul 9. sınıf ve 11. sınıf öğrencilerinin 

noktalama iĢaretleri ve yazım kurallarını kullanma düzeylerini belirlemeyi, 

karĢılaĢtırmayı ve geliĢmenin hangi düzeyde olduğunu tespit etmeyi amaçlamıĢtır. 

AraĢtırma, betimsel niteliktedir. AraĢtırma evrenini Denizli ili Özel Servergazi 

Lisesi, örneklemini 9. ve 11. sınıf öğrencileri oluĢturmaktadır. ÇalıĢma için altmıĢ 

9. sınıf öğrencisine ve altmıĢ 11. sınıf öğrencisine ikiĢer kompozisyon 

yazdırılmıĢtır. Ġlk kompozisyonlarında herhangi bir uyarı yapılmamıĢtır. Ġkinci 
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kompozisyonda ise özellikle noktalama iĢaretleri ve yazım kurallarına dikkat 

etmeleri istenmiĢtir. Buna göre sözlü notu verileceği vurgulanmıĢtır. Böylelikle 

bilinçli durumlarda, yapılan yanlıĢ sayılarının azalıp azalmayacağı gözlenmiĢtir. 

Ayrıca öğrencilerin bu konudaki baĢarılarına etkisinin olup olmadığını tespit 

etmek için onlara kitap okuma, süreli yayın takibi, düzenli yazma çalıĢması 

yapma, yazım kuralları ve noktalama iĢaretlerinin gerekliliği ile ilgili sorular 

yöneltilmiĢtir. Bu uygulama sonucunda öğrencilerin kuralların gerekliliğine 

inanmalarının ve düzenli okuma-yazma çalıĢmaları yapmalarının noktalama 

iĢaretleri ve yazım kurallarını kullanma baĢarı düzeyine etkisi değerlendirilmiĢtir.  

Karabuğa‘nın (2011) yaptığı araĢtırmada, Türkçe öğretmeni adayı birinci sınıf 

öğrencilerinin yazılı anlatım çalıĢmalarında noktalama iĢaretlerini ve yazım 

kurallarını kullanabilme düzeyleri incelemiĢtir. Nicel ve nitel araĢtırma yöntemi 

kullanarak verilere ulaĢmak için doküman inceleme tekniği; verileri incelemek 

için ise nicel araĢtırma tekniklerini kullanılmıĢtır. 2009-2010 öğretim yılında, 

Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümünde öğrenim gören 

farklı sosyoekonomik düzeydeki 131 öğrenci araĢtırma için örneklem alınmıĢtır. 

Yazılı anlatım metinlerinden ve öğrenci anketlerinden elde edilen verilerin 

analizinde paket program kullanılmıĢtır. AraĢtırmanın sonucuna göre 

öğretmenlere göre öğrenciler, ana dili derslerine karĢı yeterli ilgi 

göstermemektedir. Bu durum, öğrencileri öğretimin her kademesinde dilin 

iĢleyiĢiyle ilgili kurallara karĢı ilgisiz kılmaktadır. Bu konuda öğretmenlerin, 

öğretim sürecinde çoğunlukla sunu ve çözümleme yöntemlerini kullandığı 

belirlenmiĢtir. Ana dili derslerinde aynı yöntemlerin kullanılması, dile ve onun 

kurallarına karĢı ilgisizliğin nedeni olabilir.  

 

Karakoyun (2010), ilköğretim 5. sınıf öğrencilerine noktalama iĢaretlerinin 

öğretilmesinde Jigsaw I tekniğinin akademik baĢarıya etkisini belirlemeyi 

amaçlamıĢtır. 5. Sınıf Türkçe Dersi Öğretim Programı'nda yer alan noktalama 

iĢaretlerinden nokta, virgül, soru iĢareti, ünlem, konuĢma çizgisi, tırnak iĢareti, iki 

nokta ve kesme iĢareti çalıĢmada öğretilecek noktalama iĢaretleri olarak 

belirlenmiĢtir. AraĢtırma, 2009-2010 eğitim-öğretim yılının I. döneminde Milli 

Eğitim Bakanlığına bağlı, Erzurum il merkezinde bulunan Özel Aziziye 

Ġlköğretim Okulu'ndaki 5. sınıf öğrencilerinden toplam 48 öğrenci ile 

gerçekleĢtirilmiĢtir. ÇalıĢma grupları geleneksel öğretmen merkezli öğretimin 
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uygulandığı 24 öğrenciden oluĢan kontrol grubu ve Jigsaw I tekniğinin 

uygulandığı 24 öğrenciden oluĢan deney grubu olarak rastgele belirlenmiĢtir. 

ÇalıĢmada deneysel araĢtırma modeli olan ön test-son test kontrol gruplu desen 

esas alınmıĢtır. Noktalama iĢaretleri deney grubunda Jigsaw I yöntemine uygun 

biçimde heterojen olarak oluĢturulmuĢ öğrenci gruplarının üyeleri tarafından 

paylaĢtırılmıĢtır. Kontrol grubunda ise konu anlatımı öğretmen merkezli 

geleneksel öğretim yöntemine göre yapılmıĢtır. AraĢtırmada verilerin elde 

edilmesi amacıyla deney ve kontrol grubuna ön test ve son test uygulanmıĢtır. 

Deneysel çalıĢma sonrasında deney grubundaki öğrencilerin Jigsaw I yöntemi 

hakkındaki görüĢlerinin belirlenmesi amacıyla Jigsaw GörüĢ Ölçeği 

uygulanmıĢtır. Elde edilen veriler, Mann Whitney U ve Wilcoxon Z testleri ile 

analiz edilmiĢtir. AraĢtırmanın sonucunda olarak iĢbirlikli öğrenme tekniklerinden 

Jigsaw I'in öğrencilerin noktalama iĢaretlerine yönelik akademik baĢarıları 

üzerinde geleneksel öğretmen merkezli öğretim yöntemine göre daha etkili olduğu 

bulunmuĢtur. 

 

Ergin (2009) yaptığı çalıĢmada, drama yönteminin ilköğretim 8. sınıf 

öğrencilerinin noktalama iĢaretlerini etkin ve doğru kullanımına ne ölçüde katkı 

sağladığını tespit etmeyi amaçlamıĢtır. AraĢtırma evrenini Ankara ili, Etimesgut 

ilçesi, Nasreddin Hoca Ġlköğretim Okulu 8. sınıf öğrencileri oluĢturmuĢtur. 

AraĢtırma örneklemi 30'u deney, 30'u kontrol grubu olmak üzere 60 öğrenciden 

oluĢmuĢtur. AraĢtırma kapsamında öncelikle kavramsal çerçeve ve buna bağlı 

olarak noktalama iĢaretlerinin eğitim ve öğretimde kullanım farklılıkları üzerinde  

incelemeler yapılarak elde edilen bilgiler doğrultusunda noktalama iĢaretlerinin 

öğretim ve uygulamasında temel yaklaĢımlar belirlenmiĢtir. Bunun yanında drama 

yöntemi ile ilgili araĢtırmalar yapılmıĢ ve drama yöntemi ile noktalama iĢaretleri 

öğretimi konusunda uygulamalar hazırlanmıĢtır. Her iki gruba da noktalama 

iĢaretleri ile ilgili ön test yapılmıĢtır. Deney grubuna konu drama yöntemi ile 

anlatılmıĢ, kontrol grubu ise süreç içinde serbest bırakılmıĢtır. Daha sonra iki 

gruba da son test uygulanmıĢtır. AraĢtırmanın modeli, Ön-Son Test Kontrol 

Gruplu Model'dir. Elde edilen verilerin analizinde paket program kullanılmıĢtır. 

Sonuç olarak 8. sınıfların Türkçe dersinde dil bilgisi konularının öğretiminde 

drama yöntemi kullanılmasının öğrencilerin öğrenme düzeylerini olumlu yönde 

etkileyeceği belirlenmiĢtir. 
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Topuz (2008) yaptığı çalıĢmada, UĢak Ġli Sivaslı Ġlçesi 6 ve 7. Sınıf 

öğrencilerinin noktalama iĢaretlerini kullanmada bilgi- beceri düzeylerini tespit 

etmeyi amaçlamıĢtır. ÇalıĢmada beĢ okul seçip dokuz noktalama iĢareti 

incelemiĢtir.  ÇalıĢma toplam 200 öğrenci üzerinde yapılmıĢ ve belirlenen 

öğrencilere bilgi-beceri ölçme kriterleri uygulanmıĢtır. Yapılan çalıĢma sonunda 

elde edilen veriler değerlendirilerek bu sınıflardaki öğrencilerin noktalama 

iĢaretlerinin kullanımındaki bilgi-beceri düzeyleri ortaya çıkarılmıĢtır. 

 

Mete (2001) bu çalıĢmada, ilköğretim okulları 4-8. sınıflarda noktalama 

iĢaretlerinin kullanımında bilgi-beceri oranlarını tespit etmeyi amaçlamıĢtır. 

ÇalıĢmasında 5 okul seçmiĢtir. Bu okullarda 8 noktalama iĢareti incelemiĢtir. 250 

öğrenci üzerinde yaptığı çalıĢmada noktalama iĢaretlerinin bilgi-beceri oranını 

ölçmek için bilgi-beceri ölçme kriterleri uygulamıĢtır. ÇalıĢmanın sonunda bu 

sınıflardaki öğrencilerin noktalama iĢaretlerinin kullanımındaki bilgi-beceri 

puanları çıkarılmıĢ, tablolara iĢlenmiĢ ve değerlendirme yapılmıĢtır. 

 

ġarkıların eğitimdeki yeri ile ilgili bazı araĢtırmalar: 

 

Uysal (2017), yaptığı çalıĢmada Ģarkıların dil bilgisi yapılarını öğretme 

üzerindeki etkilerini araĢtırmıĢtır. AraĢtırma, Çağ Kolejinde eğitim görmekte olan 

24 altıncı sınıf öğrenciyle gerçekleĢtirilmiĢtir. Gerekli olan veriler Ģarkı kullanımı 

hakkındaki bir anket, öğretmen günlüğü ve sınıf içerisinde kayıt edilen videoların 

kağıda aktarımı sonucunda toplanmıĢtır. ÇalıĢma bulgularına göre Ģarkılar, Dil 

bilgisi öğretimine yardımcı bir araç olarak kullanılabilir. Ayrıca birçok katılımcı 

Ģarkıların Dil bilgisi öğretiminde kullanılmasına dair olumlu algılara sahip 

olduğunu belirtmiĢtir. 

 

Atilay Saygın (2017) yaptığı çalıĢmada öğrencilerin Ģarkılar aracılığı ile 

nasıl kelime öğrendiklerini ve öğrencilerin Ģarkılarla kelime öğrenimine nasıl 

tepki verdiklerini de bulmayı hedeflemiĢtir.  ÇalıĢma yedi aylık bir süreci 

kapsamaktadır. ÇalıĢma Antakya'da Mehmet Fehmi Çankaya ilkokulunda ikinci 

sınıf öğrencileri ile yapılmıĢtır. ÇalıĢma 26 öğrenci üzerinde yapılmıĢtır. Her bir 

ayda öğrencilere bir Ģarkı öğretilmiĢtir. ÇalıĢma öğretmen günlüğü olarak 

gözlemlere ve röportajlara dayalı nitel bir çalıĢmadır. Öğrencilerin Ģarkıları sevip 
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Ģarkılar yoluyla rahatlıkla kelime öğrendikleri bulunmuĢtur. Öğrencilerin 

kendilerini motive olmuĢ hissettiği eğlenceli bir çalıĢmanın ardından öğrendikleri 

kelimeleri hatırlayabildikleri saptanmıĢtır. 

 

Topçu (2016) bu araĢtırmada, ortaokul altıncı sınıf matematik dersinin alan 

ölçme ve çember konularında Ģarkılarla yapılan öğretimin, akademik baĢarı ve 

kalıcılığa etkisini belirlemeyi amaçlamıĢtır. AraĢtırma 2014–2015 eğitim öğretim 

yılında, Bolu ilindeki bir ortaokulun 47 altıncı sınıf öğrencisiyle 

gerçekleĢtirilmiĢtir. ÇalıĢma bir karma yöntem araĢtırmasıdır ve açıklayıcı 

desende tasarlanmıĢtır. AraĢtırmanın nicel boyutundaki verilerin toplanabilmesi 

için eĢitlenmemiĢ kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıĢtır. Bunun yanı 

sıra nitel verilerin toplanmasında, deney grubu öğrencilerinin uygulamaya ait 

görüĢlerini belirlemek için standartlaĢtırılmıĢ açık uçlu görüĢme yöntemine 

baĢvurulmuĢtur. Veri toplama aracı olarak araĢtırmacı tarafından geliĢtirilen 36 

soruluk baĢarı testi, ön test, son test ve kalıcılık testi olarak kullanılmıĢtır. 5 hafta 

süren deneysel uygulama sürecinde deney grubuna 6. sınıf matematik dersi 

programında bulunan alan ölçme ve çember alt öğrenme alanlarına yönelik söz ve 

müziği araĢtırmacı tarafından yazılan Ģarkılar eĢliğinde öğretim yapılmıĢtır. 

Kontrol grubu ise mevcut programdaki etkinliklerle öğrenim görmüĢtür. 

AraĢtırma kapsamında elde edilen nicel veriler paket program yardımıyla analiz 

edilmiĢtir. AraĢtırma sonucunda Ģarkılarla yapılan öğretimin, mevcut programdaki 

etkinliklerle yapılan uygulamaya göre hem akademik baĢarı hem de kalıcılık 

sağlama konusunda daha etkili olduğu tespit edilmiĢtir. 

 

Sezer (2015) çalıĢmada, kültürlerarası iletiĢime ve etkileĢime açık olan 

Ģarkıların insan yaĢamındaki öneminden hareketle yabancı dil derslerini 

monotonluktan ve ezbercilikten çıkarıp anlamlı ve davranıĢsal öğrenmeye 

yardımcı olmasını sağlamak ve yabancı dil öğretiminde Almanca Ģarkılar 

kullanarak bunun sözcük öğretimi ve telaffuz alıĢtırmalarına etkisini belirlemeyi 

amaçlamıĢtır. Burada özellikle sözcük dağarcığını geliĢtirmede yararlanılabilecek 

bir yöntem olabileceğini düĢünülen Ģarkıların aynı zamanda telaffuz güçlüklerinin 

de aĢılmasında değerlendirilebileceği amacıyla öntest-sontest kontrol gruplu 

model kullanılmıĢtır. ÇalıĢma 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Necmettin 

Erbakan Üniversitesi Ahmet KeleĢoğlu Eğitim Fakültesi 2. sınıf öğrencileriyle 10 
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hafta süreyle yürütülmüĢtür. Bu araĢtırmanın sonucunda elde edilen bulgular, 

yabancı dil öğretiminde Almanca Ģarkılar kullanılmasının öğrenci baĢarısını 

olumlu yönde etkilediğini ortaya çıkarmıĢtır.  

 

AĢık (2013), yaptığı çalıĢmada Ġngilizce Ģarkı ve filmlere dayalı, lise 

öğrencileri için tasarlanmıĢ öğretim etkinlikleri önermek ve bu etkinliklerin 10. 

sınıf öğrencilerinin Ġngilizce dinleme becerileri üzerindeki etkisini incelemiĢtir. 

2011-2012 akademik yılı içinde yürütülen bu araĢtırma için rastlantısal olarak 10. 

sınıfta okuyan 42 öğrenci seçilmiĢtir. AraĢtırmaya katılan öğrencilerin ön-test ve 

son-test uygulamaları arasındaki dinleme becerileri geliĢimini test etmek 

amacıyla, araĢtırmacı tarafından hazırlanan "Öğrencilerin Dinleme Etkinliklerine 

Olan YaklaĢımlarını Belirleme Değerlendirme Ölçeği" kullanılmıĢtır. AraĢtırma 

kontrol grupsuz ön-test, son-test model yöntemiyle yürütülmüĢ; verilerin 

analizinde paket programı kullanılmıĢtır. AraĢtırmacı tarafından belirlenen ve 8 

hafta boyunca uygulanan Ġngilizce öğretim etkinlikleri öncesinde ve sonrasında 

yine araĢtırmacının kendisi tarafından geliĢtirilen ve uygulanan değerlendirme 

sonuçlarına göre film ve Ģarkılara dayalı olarak geliĢtirilmiĢ dinleme becerisine 

yönelik öğretim etkinliklerinin lise öğrencilerinin dinleme becerileri geliĢiminin 

üzerinde anlamlı etkisi vardır.  

 

NiĢancı (2013), üniversite seviyesindeki öğrencilerin otantik Ģarkıları hedef 

dili öğrenirken kullanmaları hakkındaki görüĢlerini saptamayı hedeflemiĢtir. 

Ayrıca bu çalıĢma, öğrencilerin otantik Ģarkıların öğrencilerin kendilerine 

güvenmelerine yardımcı olup olmadığını ve bu dersler sayesinde daha çok kendi 

kendilerine çalıĢma gerektiren görevlere yönelip yönelmediklerini ortaya koymayı 

hedeflemiĢtir. Kuzey Irak‘taki bir üniversitenin hazırlık okulundaki bütün 

öğrenciler beĢ hafta boyunca haftada bir kez iki saatlik Ģarkı dersleri almıĢtır. 

BeĢinci dersten sonra 103 öğrenciye 20 maddelik bir anket verilmiĢtir. Anketteki 

maddeler öğrencilerin Ģarkı derslerinin akademik baĢarılarına ve duygularına olan 

etkilerine yönelik algıları ile ilgilidir. Ayrıca özgüvenleri ve otonomileri (kendi 

öğrenmesinin sorumluluğunu üstlenme) üzerine etkileri sorgulayan maddeleri de 

kapsamaktadır. Aynı grup içindeki atmıĢ öğrenciye farklı açık uçlu sorular da 

sorulmuĢtur. AraĢtırmacı sınıf iĢleyiĢini daha iyi açıklayabilmek için ayrıca 

gözlem notları tutmuĢtur. Toplanılan veriler paket programı vasıtasıyla analiz 
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edilmiĢtir. AraĢtırmanın sonucu öğrencilerin otantik Ġngilizce Ģarkılara dayalı 

derslerin etkilerine karĢı akademik ve duygusal konulardaki algılamalarının 

olumlu olduğunu ortaya koymuĢtur. Öğrenciler, Ģarkıların dört ana dil becerisini 

geliĢtirmek için faydalı olduğunu ve dersler esnasında kendilerini daha rahat 

hissetiklerini belirtmiĢlerdir. Gözlem ve diğer bulgular bize Ģarkıların birbirini 

tetikleyen ve birbiriyle bağlantılı faydaları olduğu bilgisini sağlamıĢtır. ġarkıların 

kullanımı öğrencilerin özgüvenini arttırmıĢtır. Öğrencilerin kendi öğrenmelerinin 

sorumluluğunu almaları konusuna gelince, Ģarkıların dil sınıflarında 

kullanılmasının bazı öğrencilerin kendileri ile ilgili hedef belirlemelerine, bireysel 

öğrenme teknikleri geliĢtirmelerine ve kendi dil öğrenmelerini 

değerlendirmelerine yardımcı olmuĢtur. 

 

ġahin (2008) bu çalıĢma Ģarkıların kullanımının Selçuk Üniversitesi 

Ġngilizce hazırlık sınıflarında bir Dil bilgisi yapısının öğretimine etkilerini 

incelemek amacıyla yapılmıĢtır. On altısı deney, on altısı kontrol grubunda olmak 

üzere otuz iki katılımcı üzerinde incelenmiĢtir. Her iki gruba da uygulanan ön 

testin sonuçları, deneye baĢlamadan önce, öğrenenler arasında önemli bir fark 

olmadığını göstermiĢtir. Ġki haftalık uygulamadan sonra bu gruplara Ģarkıların 

sınıfta kullanımının etkilerini görmek amacıyla bir son test yapılmıĢtır. Ancak, her 

iki grubun uygulama sonrasında hedef yapıyı tanımada gösterdiği geliĢmeye 

rağmen aralarında önemli bir fark olmadığı görülmüĢtür. Gecikme (hatırlama) 

testi sonuçlarında ise iki grup arasında anlamlı bir fark olduğunu göstermiĢtir. 

Deney grubunun seçilen Dil bilgisi yapısını hatırlamada kontrol grubuna göre 

daha baĢarılı olduğu görülmüĢtür. Sonuç olarak, bu çalıĢmanın bulguları, 

Ģarkıların öğrencilerin seçilen Dil bilgisi yapısını tanımalarına önemli bir katkısı 

olmamasına rağmen, hedef yapı üzerine daha hatırlanabilir bir Dil bilgisi dersi 

sağladığını göstermiĢtir. 

 

Kayhan Saka (2008), yaptığı çalıĢmada müzik ve Ģarkıların yabancı dil 

olarak Ġngilizce derslerindeki pedagojik değerini ve uygunluğunu ortaya koymayıı 

amaçlamıĢtır. ÇalıĢma aynı zamanda, müzik aktivitelerinin, iletiĢim becerilerini 

ve kültürel bilinci arttırmak için sınıfta nasıl uygulanabileceğini göstermeyi 

amaçlamaktadır. Bu bağlamda, müzik yöntembilim ve teorileri incelenmiĢ; daha 

sonra müziğin ve Ģarkıların yabancı dil sınıfında kullanılma gerekçesi ele 
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alınmıĢtır. Bu çalıĢmada, ayrıca, Ġngilizce ilköğretim programı ile birlikte 

ilköğretim için hazırlanmıĢ ders kitapları ve izlenceler de incelenmiĢtir. 

ÇalıĢmanın son bölümünde ise, dil öğelerini pekiĢtirme ve sınıflarına değiĢiklik 

getirme arayıĢı içinde olan öğretmenlere örnek Ģarkı ve aktiviteler önerilmektedir. 
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Ġkinci Bölüm 

 

Yöntem 

 

Bu bölümde araĢtırmanın modeli, çalıĢma grubu, kullanılan veri toplama 

araçları, verilerin toplanması ve verilerin analizi ile ilgili bilgilere yer verilmiĢtir. 

AraĢtırmanın modeli 

AraĢtırmada, ortaokul sekizinci sınıf Türkçe dersinde, Ģarkılarla noktalama 

iĢareti öğretme etkinliğinin 8. sınıf öğrencilerinin noktalama iĢaretlerini kullanma 

becerisine ve kalıcılığa etkisi sınanmıĢtır. Bu etkiyi tespit etmek için, öntest-

sontest kontrol gruplu yarı deneysel model kullanılmıĢtır. Deney ve kontrollü 

öntest ve sontest model, deneysel araĢtırma modelleri içinde en çok kullanılan 

klasik bir modeldir. Ġnsan davranıĢlarına uygulanabilmesi özelliği nedeniyle, 

sosyal bilimlerde sıkça baĢvurulan bir model olarak kabul edilmektedir 

(Büyüköztürk, 2001). Öntest-Sontest kontrol gruplu modelde, yansız atamayla 

oluĢturulmuĢ iki grup bulunur. Bunlardan biri deney grubu, öteki kontrol grubu 

olarak oluĢturulur. Her iki grupta da deney öncesinde ve deney sonrasında 

ölçmeler yapılır (Karasar, 2001). 

 

AraĢtırmada bağımsız değiĢkenlerin, bağımlı değiĢken üzerinde etkili olup 

olmadığı sorusuna yanıt aranmıĢtır. Bu amaçla 8.sınıfta yer alan deney ve kontrol 

gruplarının noktalama iĢaretleri konusundaki baĢarıları, Ģarkılarla noktalama 

iĢareti öğretme etkinliği ile ölçülmüĢ ve kalıcılık testi uygulanmıĢtır. Uygulama 

sürecinde sadece deney grubuna her hafta bir noktalama iĢareti besteletilmiĢ 

kontrol grubuna ise geleneksel yöntem uygulanmıĢtır. Bu uygulamaların yapıldığı 

araĢtırma modelinin simgesel görünümü aĢağıdaki tabloda belirtilmiĢtir (Tablo1).  
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Tablo 2 

 Araştırma Modelinin Simgesel Görünümü 

 

Gruplar Yansız Belirleme Ön Test Eğitsel ĠĢlem Son Test Kalıcılık 

G1 R O1.1 X1 O1.2 O1.3 

G2 R O2.1 X2 O2.2 O2.3 

 
G1: Geleneksel eğitim programının uygulandığı, araĢtırma sürecince Türkçe derslerinin araĢtırmacı 

tarafından verildiği kontrol grubu. 

G2: ġarkılarla noktalama iĢaretleri etkinliğinin uygulandığı deney grubu. 

R: Yansızlık 

X1: Geleneksel Öğretim Yöntemi 

X2:  ġarkılarla Noktalama ĠĢaretleri Öğretim Yöntemi 

O1.1. O2.1:  Ön Test 

O1.2. O2.2: Son Test 

O1.3. O2.3: Kalıcılık Testi 

 ÇalıĢma grubu 

AraĢtırmanın çalıĢma grubunu Kütahya ili TavĢanlı ilçesi SubaĢı Ortaokulu 

2014-2015 eğitim öğretim yılında öğrenim gören 8/A ve 8/B sınıfı 

oluĢturmaktadır. AraĢtırmanın çalıĢma grubunun belirlenmesinde kolay 

ulaĢılabilir örnekleme yöntemi kullanılmıĢtır. 

 

AraĢtırmanın çalıĢma grubunu 25‘i deney grubu 25‘i kontrol grubunda 

olmak üzere toplam 50 öğrenci oluĢturmaktadır. ÇalıĢma grubuna alınan 

öğrencilerin cinsiyet dağılımı aĢağıda gösterilmektedir (Tablo 3). 

 

Tablo 3 

Deney Grubu ve Kontrol Grubu Öğrencilerinin Cinsiyetlerine İlişkin Yüzde ve 

Frekansları 

 

Grup 
Erkek Kız 

Toplam 
f % f % 

Deney 13 52 12 48 25 

Kontrol 10 40 15 60 25 
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Tablo 3 incelendiğinde, deney grubunda bulunan 25 öğrencinin 13‘ü (%52) 

erkek, 12‘si (%48) kız, kontrol grubunda bulunan 25 öğrencinin ise 10‘u (%40) 

erkek, 15‘inin (%60) kız olduğu görülmektedir. 

Verilerin toplanması 

Veri toplama araçları 

ġarkılarla noktalama iĢareti öğretme etkinliğinin 8. sınıf öğrencilerinin 

noktalama iĢaretlerini kullanma becerisine ve kalıcılığa etkisinin araĢtırıldığı bu 

çalıĢmada veri toplama aracı olarak Türkçe dersi noktalama iĢaretleri 

kazanımlarını kapsayan akademik baĢarı testi kullanılmıĢtır. Ayrıca araĢtırma 

sürecinde yapılan çalıĢmalar ve bunlara yönelik gözlemler not alınmıĢtır. 

Akademik başarı testi 

ġarkılarla noktalama iĢareti öğretme etkinliğinin 8. sınıf öğrencilerinin 

noktalama iĢaretlerini kullanma becerisine ve kalıcılığa etkisini belirlemek 

amacıyla, araĢtırmanın uygulamasının yapıldığı Türkçe dersi ―noktalama 

iĢaretleri‖ konusunu kapsayan baĢarı testi geliĢtirilmiĢtir. 

 

BaĢarı testi geliĢtirilirken, öncelikli olarak araĢtırmanın yapıldığı hedefleri 

ve konuları kapsayan bir belirtke tablosu hazırlanmıĢtır (EK-1). Konu ve 

hedeflerin belirlenmesinde ilk olarak ilköğretim ders kitapları incelenmiĢtir. 

Noktalama iĢaretleri kazanımları Öğretim Programı‘nda (2006) çok genel 

yargılar halinde verilmektedir: ―Yazım ve noktalama kurallarına uyar.‖, 

―Yazdıklarını dil bilgisi, imla ve noktalama kurallarına uygunluk yönünden 

değerlendirir.‖, ―Noktalama iĢaretlerini iĢlevine uygun olarak kullanır.‖, 

―Noktalama ve yazımla ilgili kuralları metinler üzerinde uygular.‖, ―Noktalama 

iĢaretlerinin yanlıĢ ve eksik kullanımından kaynaklanan hataları düzeltir.‖ (MEB, 

2006: 30). Bu nedenle kitaplardaki etkinliklerin içerdiği alt kazanımlar 

incelenmiĢtir. ÇalıĢma takviminde son test Mart ayında olduğu için yıllık planda 

Mart ayına kadar iĢlenmesi gereken etkinliklerin alt kazanımları hedef alınmıĢtır. 
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Bu etkinliklerde yer alan alt kazanımlar incelendiğinde noktalama iĢaretleri 

konusunu ölçmede yeterli olmadığı görülerek Cumhuriyet Dönemi‘nde Türkçe 

Eğitimi için hazırlanan programlar incelenmiĢtir. Bu programlarda konular, sınıf 

seviyelerine göre yer almıĢtır ve Türkçe öğretiminde sözlük ve imla kılavuzları da 

ders aracı olarak kullanılmıĢtır. ÇalıĢmada, noktalama iĢaretlerinin programda ve 

imla kılavuzlarında iĢleniĢi hakkında değerlendirme yapılmıĢtır. 

 

TavĢanlı ilçesi Milli Eğitim Müdürlüğünden olur alınarak (EK-2) 2014-

2015 öğretim yılında Kütahya ili TavĢanlı ilçesi Ressam Abdullah Taktak 

Ortaokulu‘nda öğrenim gören 200 sekizinci sınıf öğrencisi üzerinde pilot 

uygulaması yapılacak olan baĢarı testi hazırlanmıĢtır. Sorular hazırlanırken 

Türkçe alanında iki uzmandan bir ölçme değerlendirme uzmanından uzman 

görüĢü alınmıĢtır. Uzmanların görüĢleri doğrultusunda gerekli düzeltmeler 

yapıldıktan sonra 25 sorudan oluĢan baĢarı testi ön uygulama için hazırlanmıĢtır 

(EK-3). Ön uygulama sonucu elde edilen veriler üzerinde madde ve test analizleri 

yapılmıĢtır. 

 

Madde analizi kapsamında, her maddenin ayırt edicilik ve güçlük indisleri 

belirlenmiĢtir. Ayırt edicilik indisi .30‘nin altında madde olmadığı görülmüĢtür. 

 

Yapılan analizler sonucunda 9‘u biliĢsel alanın bilgi, 4‘ü kavrama, 12‘si 

uygulama olmak üzere 25 soruluk baĢarı testi oluĢmuĢtur. Testin kapsamında 

alınan maddelerin güçlük indisleri (pj), ayırt edicilik indisleri (rjx), standart 

sapmaları (Ss) ve %50‘lik alt ve üst gruplar için yapılan t testi sonuçlar verilmiĢtir 

(Tablo 4). 
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Tablo 4 

Başarı Testi Geçerlik ve Güvenirlik Analizi 

  
Madde 

No 

Maddeyi 

Cevaplayan 

Sayısı 

Madde 

Güçlüğü 

Madde 

Ayırıcılığı 

(Nokta-Çift 

Serili 

Korelasyon) 

Madde 

Güvenirliği 

Madde 

Varyansı 

Madde 

S.sapması 

Ij Pj Rjx rj sj2 Sj 

1 117 0,59 0,42 0,21 0,24 0,49 

2 99 0,50 0,64 0,32 0,25 0,50 

3 108 0,54 0,47 0,24 0,25 0,50 

4 94 0,47 0,53 0,26 0,25 0,50 

5 86 0,43 0,54 0,27 0,25 0,50 

6 119 0,60 0,57 0,28 0,24 0,49 

7 85 0,43 0,51 0,25 0,24 0,49 

8 98 0,49 0,70 0,35 0,25 0,50 

9 117 0,59 0,53 0,26 0,24 0,49 

10 110 0,55 0,64 0,32 0,25 0,50 

11 89 0,45 0,62 0,31 0,25 0,50 

12 110 0,55 0,43 0,21 0,25 0,50 

13 115 0,58 0,32 0,16 0,24 0,49 

14 107 0,54 0,47 0,24 0,25 0,50 

15 119 0,60 0,35 0,17 0,24 0,49 

16 115 0,58 0,50 0,25 0,24 0,49 

17 89 0,45 0,58 0,29 0,25 0,50 

18 91 0,46 0,69 0,34 0,25 0,50 

19 116 0,58 0,58 0,28 0,24 0,49 

20 87 0,44 0,60 0,30 0,25 0,50 

21 94 0,47 0,57 0,28 0,25 0,50 

22 117 0,59 0,67 0,33 0,24 0,49 

23 117 0,59 0,58 0,29 0,24 0,49 

24 100 0,50 0,56 0,28 0,25 0,50 

25 91 0,46 0,67 0,33 0,25 0,50 

 

Tablo 4 incelendiğinde maddelerin güçlük indisleri 0,43 ile 0,60 arasında, 

ayırt edicilik indisleri 0,42 ile 0,70 arasında değiĢmektedir. 
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Tablo 5 

 Noktalama İşaretleri Başarı Testi Analizi Sonuçları 

 

Doğru Cevap Sayısına Göre Betimsel Ġstatistikler 
  

Testteki Madde Sayısı 25   

Teste Giren Cevaplayıcı Sayısı 200   

Testin Ortalaması 12,95   

Testin Varyansı 46,99   

Testin Standart Sapması 6,86   

En Yüksek Puan 25,00   

En DüĢük Puan 1,00   

Ortanca 14,00   

Ranj 24,00   

Çarpıklık 0,10 Sola Çarpık 

Basıklık (Sivrilik) -1,35 Basık 

Bağıl DeğiĢkenlik Katsayısı 52,94 Basık ve heterojen 

Kr-20 Ġç Tutarlılığı 0,91 Yüksek 

Kr-21 Ġç Tutarlılığı 0,90 Yüksek 

Ortalamanın Stnd. Hatası 2,11   

Testin Ortalama Ayırıcılığı 6,86 Çok iyi 

Testin Ortalama Güçlüğü 0,52 Orta 

 

Tablo 5 incelendiğinde testin ortalama güçlüğü 0,52 düzeyindedir. Bu testin 

orta güçlükte olduğu görülmektedir.  Diğer taraftan mod, medyan, ve aritmetik 

ortalamanın birbirine yakın olması ise, testin normal dağılım gösterdiği biçiminde 

yorumlanabilir. 

 

Noktalama iĢaretleri baĢarı testinin güvenirliği KR20 alfa değeri 

hesaplanarak bulunmuĢtur. Yapılan iĢlemler sonucunda KR20 alfa değeri 0,91  

olarak bulunmuĢtur. Bu sonuçlara göre baĢarı testinin bu araĢtırmada 

kullanılabilecek düzeyde bir güvenirliğe sahip olduğu söylenebilir. 

Dersin işlenişi 

Türkçe ders kitaplarındaki (1-8) etkinlikler incelenip alt kazanımlar 

oluĢturulmuĢtur. Noktalama iĢaretlerinin tarihsel geliĢimine bakılmıĢ ayrıca imla 

kılavuzundan yararlanılarak oluĢturulan belirtke tablosuna nokta, virgül, noktalı 
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virgül, iki nokta, üç nokta, soru iĢareti, ünlem iĢareti, kısa çizgi, uzun çizgi, eğik 

çizgi, tırnak iĢareti, yay ayraç, köĢeli ayraç ve kesme iĢareti alınmıĢtır. 

 

Deney grubu 25 kiĢidir ve beĢer kiĢilik gruplar oluĢturulmuĢtur. Her gruba 

kendisini ifade etme yeteneği yüksek olan öğrenci verilmeye dikkat edilmiĢtir.  

 

Ġlk hafta grupların belirlenmesi ve görev dağılımı için ayrılmıĢtır. Son hafta 

ise son test ve son testten 4 hafta sonrası için kalıcılık testi planlanmıĢtır.  

 

Noktalama iĢaretleri kurallarının sayısına göre gruplara dağıtılmıĢtır. 

Böylece her grubun iki hafta görevi olmuĢtur. Toplamda 16 haftalık bir süreç 

planlanmıĢ ve uygulama yapılmıĢtır. 

 

Tablo 6 

Dersin İşlenişinin Haftalara Göre Dağılımı  

 

Haftalar Gruplar Noktalama ĠĢaretleri 

1.Hafta Grupların 

Belirlenmesi Ve 

Görev Dağılımı 

 

2. Hafta 1.Grup Nokta 

3. Hafta 2. Grup Virgül 

4. Hafta 3. Grup Noktalı Virgül 

5. Hafta 4. Grup Ġki Nokta 

6. Hafta 5. Grup Üç Nokta 

7. Hafta 1. Grup Soru ĠĢareti-Ünlem ĠĢareti 

8. Hafta 2. Grup Kısa Çizgi-Uzun Çizgi 

9. Hafta 3. Grup Eğik Çizgi-Tırnak ĠĢareti 

10. Hafta 4. Grup Yay Ayraç- KöĢeli Ayraç 

11. Hafta 5. Grup Kesme ĠĢareti 

12. Hafta Son Test  

16. Hafta Kalıcılık Testi  

 

1.Hafta 

 

Gruplar belirlendi ve belirtke tablosu için belirlenen noktalama iĢaretleri 

alt kazanımları kurallar halinde çoğaltılarak öğrencilere dağıtıldı. ġarkı sözleri ve 

kullanılacak fon müzikleri öğrencilere bırakıldı. 
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Öğrenciler tarafından söz yazma ve beste yapma için serbest zamanları 

kullanıldı. ġarkıların kayıt altına alınması grupların okul dıĢında bir araya 

gelmesiyle yapıldı. Her Ģarkı için 5 öğrenci görev aldı. Söz yazma ve seslendirme 

konusunda görev paylaĢımı öğrencilere bırakıldı.    

 

 2.Hafta 

 

Kontrol ve deney grubuna TDK‘ dan (2012) alınan ―Nokta‖ iĢaretinin 

kuralları tahtaya yazıldı. Düz anlatım yapıldıktan sonra öğrencilerle birlikte 

noktanın her kuralı için ikiĢer örnek yazıldı. 

 

Nokta ( .) 

 

1. Cümlenin sonunda nokta kullanır. 

2. Bazı kısaltmaların sonunda nokta kullanır. 

3. Sayılardan sonra sıra bildirmek için nokta kullanır. 

4. Bir yazının maddelerini gösteren rakam veya harflerden sonra nokta 

kullanılır. 

5. Tarihlerin yazılıĢında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden 

ayırmak için nokta kullanılır. 

6. Saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak için nokta kullanılır. 

7. Kitap, dergi vb.nin künyelerinin sonunda nokta kullanılır. 

8. Dört ve dörtten çok rakamlı sayılar sondan sayılmak üzere üçlü gruplara 

ayrılarak yazar ve arada nokta kullanılır. 

9. Genel Ağ adreslerinde nokta kullanılır. 

10. Matematikte çarpma iĢareti yerine nokta kullanılır. 

 

Deney grubunun ―Nokta‖ iĢaretleri ile ilgili Ģarkı besteleyen öğrenciler Ģarkı 

sözlerini tahtaya yansıttılar. Ayrıca fon müziği eĢliğinde yaptıkları ses kaydını 

tüm gruba dinleterek diğer öğrencilerin Ģarkıları öğrenmelerini sağladılar ve 

Ģarkıyı birlikte ders sonuna kadar söylediler. 

 

Nokta 

Seni noktayla çarparım 
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Ġki noktayla bölerim 

Cümlenin sonunda her zaman yerin vardır senin 

Seni kısaltır noktayı koyarım 

Seni yazıya döker maddelerim 

Sonuna da nokta koyarım 

Senin baĢucundaki saatin noktası olurum 

Genel ağ adreslerinde bile koyarım seni 

ġaĢırtma noktayla beni 

Virgül yok nokta konulacak 

Bu Ģarkı burada kapanacak 

 

3. Hafta 

 

Kontrol ve deney grubuna TDK‘ dan (2012) alınan ―Virgül‖ iĢaretinin 

kuralları tahtaya yazıldı. Düz anlatım yapıldıktan sonra öğrencilerle birlikte her 

kural için ikiĢer örnek yazıldı. 

 

Virgül ( , ) 

 

1. Birbiri ardınca sıralanan eĢ görevli kelime ve kelime gruplarının arasında 

kullanılır. 

2. Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılır. 

3. Uzun cümlelerde yüklemden uzak düĢmüĢ olan özneyi belirtmek için 

kullanılır. 

4. Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin 

veya ara cümlelerin baĢında ve sonunda kullanılır. 

5. Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan kelimeler arasında kullanılır. 

6. Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerinden sonra kullanılır. 

7. KonuĢma çizgisinden sonraki alıntı cümlesinin bitimine kullanılır. 

8. Edebî eserlerde konuĢma bölümünden önceki ifadenin sonuna kullanılır. 

9. Kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak ret, kabul ve teĢvik bildiren 

hayır, yok, evet, peki, pekâlâ, tamam, olur, hayhay, başüstüne, öyle, 

haydi, elbette gibi kelimelerden sonra kullanılır. 
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10. Bir kelimenin kendisinden sonra gelen kelime veya kelime gruplarıyla 

yapı ve anlam bakımından bağlantısı olmadığını göstermek ve anlam 

karıĢıklığını önlemek için kullanılır. 

11.Hitap için kullanılan kelimelerden sonra kullanılır. 

12. Sayıların yazılıĢında kesirleri ayırmak için kullanılır. 

13. Kitap, dergi vb.nin künyelerinde yazar, eser, basımevi vb. maddelerden 

sonra kullanılır. 

14.Cümlede anlam karıĢıklığını önlemek için virgül kullanılır. 

 

Deney grubunun ―Virgül‖ iĢareti ile ilgili Ģarkıyı besteleyen öğrencileri 

Ģarkı sözlerini tahtaya yansıttılar. Ayrıca fon müziği eĢliğinde yaptıkları ses 

kaydını tüm gruba dinleterek Ģarkıları diğer öğrencilerin öğrenmelerini sağladılar 

ve Ģarkıyı birlikte ders sonuna kadar söylediler. 

 

Virgül 

EĢ görevli kelimeler arasına konulur 

Sıralı cümleleri birbirinden ayırır 

Ah ne çektik bu virgülden 

Ara sözlerin baĢına ve sonuna konulur 

Tekrarlanan kelimeler arasına konulur 

Ah ne çektik bu virgülden 

Bibliyografik künyeler arasına konulur 

Alıntı cümlelerinin sonuna da konulur 

Ah ne çektik bu virgülden 

Onay cümlelerinin sonuna da konulur 

Sayı yazılıĢlarında kesirleri ayırır 

Ah ne çektik bu virgülden 

Hitap cümlelerinin sonuna da konulur 

Zamirlerden sonra da kullanılır 

Ah ne çektik bu virgülden 
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 4. Hafta 

 

Kontrol ve deney grubuna TDK‘ dan (2012) alınan ―Noktalı Virgül‖ 

iĢaretinin kuralları tahtaya yazıldı. Düz anlatım yapıldıktan sonra öğrencilerle 

birlikte her kural için ikiĢer örnek yazıldı. 

 

Noktalı Virgül ( ; ) 

 

1. Cümle içinde virgüllerle ayrılmıĢ tür veya takımları birbirinden ayırmak 

için kullanılır. 

2. Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için 

kullanılır. 

3. Ġkiden fazla eĢ değer ögeler arasında virgül bulunan cümlelerde özneden 

sonra noktalı virgül kullanılır. 

 

Deney grubunun ―Noktalı Virgül‖ iĢareti ile ilgili Ģarkıyı besteleyen 

öğrenciler Ģarkı sözlerini tahtaya yansıttılar. Ayrıca fon müziği eĢliğinde 

yaptıkları ses kaydını tüm gruba dinleterek diğer öğrencilerin Ģarkıları 

öğrenmelerini sağladılar ve Ģarkıyı birlikte ders sonuna kadar söylediler. 

 

Noktalı virgül 

Yaz dostum 

Virgül yetmediği zaman noktalı virgül konur mu? 

Yaz dostum 

Virgülle ayrılmıĢ türler için noktalı virgül konur mu? 

Yaz tahtaya bir daha 

Tut defteri kitabı 

Noktalı virgülün bir gün gelir zamanı 
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5.Hafta 

 

Kontrol ve deney grubuna TDK‘ dan (2012) alınan ―Ġki Nokta‖ iĢaretinin 

kuralları tahtaya yazıldı. Düz anlatım yapıldıktan sonra öğrencilerle birlikte her 

kural için ikiĢer örnek yazıldı. 

 

Ġki Nokta (: ) 

 

1. Kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin sonunda kullanılır. 

2. Kendisiyle ilgili açıklama verilecek cümlenin sonunda kullanılır. 

3. KarĢılıklı konuĢmalarda, konuĢan kiĢiyi belirten sözlerden sonra 

kullanılır. 

4. Edebî eserlerde konuĢma bölümünden önceki ifadenin sonunda kullanılır. 

5. Genel Ağ adreslerinde kullanılır. 

6. Matematikte bölme iĢareti olarak kullanılır. 

 

Deney grubunun ―Ġki Nokta‖ iĢareti ile ilgili Ģarkıyı besteleyen öğrenciler 

Ģarkı sözlerini tahtaya yansıttılar. Ayrıca fon müziği eĢliğinde yaptıkları ses 

kaydını tüm gruba dinleterek diğer öğrencilerin Ģarkıları öğrenmelerini sağladılar 

ve Ģarkıyı birlikte ders sonuna kadar söylediler. 

 

Ġki nokta 

Yaz dostum 

Ġki nokta olmadan bölme olur mu? 

Yaz dostum 

Ġki nokta olmayana örnek denir mi? 

Yaz dostum 

Ġki nokta olmadan açıklama olur mu? 

Yaz tahtaya bir daha 

Tut defteri kitabı 

Ġki noktanın bir gün gelir zamanı 
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 6.Hafta 

 

Kontrol ve deney grubuna TDK‘ dan (2012) alınan ―Üç Nokta‖ iĢaretinin 

kuralları tahtaya yazıldı. Düz anlatım yapıldıktan sonra öğrencilerle birlikte her 

kural için ikiĢer örnek yazıldı. 

 

Üç Nokta ( ... ) 

 

1. Anlatım olarak tamamlanmamıĢ cümlelerin sonunda kullanılır. 

2. Kaba sayıldığı için veya bir baĢka sebepten dolayı açık yazılmak is-

tenmeyen kelime ve bölümlerin yerine kullanılır. 

3. Alıntılarda baĢta, ortada ve sonda alınmayan kelime veya bölümlerin 

yerine kullanılır. 

4. Sözün bir yerde kesilerek geri kalan bölümün okuyucunun hayal 

dünyasına bırakıldığını göstermek veya ifadeye güç katmak için 

kullanılır. 

5. Ünlem ve seslenmelerde anlatımı pekiĢtirmek için kullanılır. 

6. KarĢılıklı konuĢmalarda, yeterli olmayan, eksik bırakılan cevaplarda 

kullanılır. 

 

Deney grubunun ―Üç Nokta‖ iĢareti ile ilgili Ģarkıyı besteleyen öğrenciler 

Ģarkı sözlerini tahtaya yansıttılar. Ayrıca fon müziği eĢliğinde yaptıkları ses 

kaydını tüm gruba dinleterek diğer öğrencilerin Ģarkıları öğrenmelerini sağladılar 

ve Ģarkıyı birlikte ders sonuna kadar söylediler. 

 

Üç nokta 

Üç nokta tamamlanmamıĢ cümlelerin sonuna konur, 

üç nokta. 

Ünlem ve seslenmelerde anlatımı pekiĢtirmek için konur, üç nokta. 

Açıklanmak istenmeyen bölümlerin yerime konur, 

üç nokta. 

Alıntılarda basta, ortada, sonda kelimelerin yerine konur, üç nokta. 

Konur Üç Nokta 

Konur Üç Nokta 



 
 

94 
 

KarĢılıklı konuĢmalarda, yeterli olmayan cevaplarda kullanılır. 

Sözün bir yerde kesilerek okuyucunun dünyasına bırakılır. 

Konur Üç Nokta 

 

7.Hafta 

 

Kontrol ve deney grubuna TDK‘ dan (2012) alınan ―Soru ĠĢareti ve Ünlem 

ĠĢareti ‖nin kuralları tahtaya yazıldı. Düz anlatım yapıldıktan sonra öğrencilerle 

birlikte her kural için ikiĢer örnek yazıldı. 

 

Soru ĠĢareti ( ? ) 

 

1. Soru eki veya sözü içeren cümle veya sözlerin sonunda kullanılır. 

2. Soru bildiren ancak soru eki veya sözü içermeyen cümlelerin sonunda 

kullanılır. 

3. Bilinmeyen, kesin olmayan veya Ģüpheyle karĢılanan yer, tarih vb. 

durumlar için kullanılır. 

 

Ünlem ( ! ) 

 

1. Sevinç, kıvanç, acı, korku, ĢaĢma gibi duyguları anlatan cümle veya 

ibarelerin sonunda kullanılır. 

2. Seslenme, hitap ve uyarı sözlerinden sonra kullanılır. 

3. Alay, kinaye veya küçümseme anlamı kazandırılmak istenen sözden 

hemen sonra yay ayraç içinde ünlem iĢareti kullanılır. 

 

Deney grubunun ―Soru ĠĢareti ve Ünlem ĠĢareti‖ ile ilgili Ģarkıyı besteleyen 

öğrenciler Ģarkı sözlerini tahtaya yansıttılar. Ayrıca fon müziği eĢliğinde 

yaptıkları ses kaydını tüm gruba dinleterek diğer öğrencilerin Ģarkıları 

öğrenmelerini sağladılar ve Ģarkıyı birlikte ders sonuna kadar söylediler.  

 

Soru iĢareti 

Bilinmeyen bir Ģey varsa 

Tarih ve benzeri oysa 
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Hemen gelir yanına 

Soru iĢareti varsa 

Cümlede soru eki varsa 

Sözcüklerin sonunda da 

Yerin vardır burada da 

Ġki Ģarkının arasında 

 

Ünlem 

Sevinç, kıvanç, acı, korku, ĢaĢma 

Alay, kinaye veya küçümseme 

ĠĢte ünlem iĢareti 

Seslenme, hitap ve uyarı 

ĠĢte ünlem iĢareti 

 

 8.Hafta 

 

Kontrol ve deney grubuna  TDK‘ dan (2012) alınan ―Kısa Çizgi ve Uzun 

Çizgi‖ iĢaretinin kuralları tahtaya yazıldı. Düz anlatım yapıldıktan sonra 

öğrencilerle birlikte her kural için ikiĢer örnek yazıldı. 

 

Kısa Çizgi ( - ) 

 

1. Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonunda kullanılır. 

2. Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için ara sözlerin 

veya ara cümlelerin baĢına ve sonunda kullanılır. 

3. Kelimelerin kökleri, gövdeleri ve eklerini birbirinden ayırmak için 

kullanılır. 

4. Fiil kök ve gövdelerini göstermek ve çekim eklerinden önce kullanılır. 

5. Heceleri göstermek için kullanılır. 

6. Arasında, ve, ile, ila, ...-den ...-e anlamlarını vermek için kelimeler veya 

sayılar arasında kullanılır. 

7. Matematikte çıkarma iĢareti olarak kullanılır. 

8. Sıfırdan küçük değerleri göstermek için kullanılır. 
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Uzun Çizgi (—) 

 

1. Yazıda satır baĢına alınan konuĢmaları göstermek için kullanılır. 

 

Deney grubunun ―Kısa Çizgi ve Uzun Çizgi‖ iĢareti ile ilgili Ģarkıyı 

besteleyen öğrenciler Ģarkı sözlerini tahtaya yansıttılar. Ayrıca fon müziği 

eĢliğinde yaptıkları ses kaydını tüm gruba dinleterek diğer öğrencilerin Ģarkıları 

öğrenmelerini sağladılar ve Ģarkıyı birlikte ders sonuna kadar söylediler. 

 

Kısa çizgi 

Satıra sığmayan o kelimeler bölünürken 

Satır sonuna konur biliyorsun değil mi? 

Cümle içinde ara sözleri cümleleri belirtmek için konur biliyorsun değil mi? 

Kelimelerin kökleri , gövdeleri , ekleri  birbirinden ayrılır biliyorsun değil mi? 

Fiil kök , gövdelerini 

Belirtmek için konur 

fiil yapma eklerinin baĢına ve sonuna 

Ġsim yapma eklerinin yalnız sonuna konur 

Arasında anlamı vermek için arasına 

Konur iki Ģeyin biliyorsun değil mi? 

Matematikte eksi 

Sıfından küçük sayı 

ları belirtmek için 

konur kısa çizgi 

ġimdi bu kurallara uyuyorsun değil mi? 

Gereken yerlerde koyuyorsun kısa çizgi. 

 

Uzun çizgi 

Yazıda satır baĢına alınan konuĢmaları 

Yazıda satır baĢına alınan konuĢmaları 

Göstermek için kullanılır uzun çizgi 

Kullanılır uzun çizgi 
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9.Hafta 

 

Kontrol ve deney grubuna TDK‘ dan (2012) alınan ―Eğik Çizgi ve Tırnak 

ĠĢareti‖ nin kuralları tahtaya yazıldı. Düz anlatım yapıldıktan sonra öğrencilerle 

birlikte her kural için ikiĢer örnek yazıldı. 

 

Eğik Çizgi ( / ) 

 

1. Dizeler yan yana yazıldığında aralarında kullanılır. 

2. Adres yazarken apartman numarası ile daire numarası arasına ve semt ile 

Ģehir arasında kullanılır. 

3. Tarihlerin yazılıĢında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden 

ayırmak için kullanılır. 

4. Dil bilgisinde eklerin farklı biçimlerini göstermek için kullanılır. 

5. Genel Ağ adreslerinde kullanılır. 

6. Matematikte bölme iĢareti olarak kullanılır. 

 

Tırnak ĠĢareti ( ― ‖ ) 

 

1. BaĢka bir kimseden veya yazıdan olduğu gibi aktarılan sözleri tırnak 

içine alınır. 

2. Özel olarak vurgulanmak istenen sözleri tırnak içine alınır. 

 

Deney grubunun ―Eğik Çizgi ve Tırnak ĠĢareti‖ ile ilgili Ģarkıyı besteleyen 

öğrenciler Ģarkı sözlerini tahtaya yansıttılar. Ayrıca fon müziği eĢliğinde 

yaptıkları ses kaydını tüm gruba dinleterek diğer öğrencilerin Ģarkıları 

öğrenmelerini sağladılar ve Ģarkıyı birlikte ders sonuna kadar söylediler. 

 

Eğik çizgi 

Adreslerde semt ile Ģehir arasına 

Eğik çizgi konur 

Matematikte bölme iĢareti 

Fizik, matematik vb. alanlarda 

Birimler arası orantıları gösterir 
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Ayırmak için birbirinden tarihlerde gün, ay, yılı 

Tabi bir de kullanılır genel ağ adreslerinde 

Dil bilgisinde eklerin farklı biçimlerini 

göstermek için 

Dizeler yan yana yazıldığında aralarına konur. 

Adreslerde semt ile Ģehir arasına 

Eğik çizgi konur 

Matematikte bölme iĢareti 

Fizik, matematik vb. alanlarda 

Birimler arası orantıları gösterir 

Ayırmak için birbirinden tarihlerde gün, ay, yılı 

tabi bir de kullanılır genel ağ adreslerinde 

Dil bilgisinde eklerin farklı biçimlerini 

göstermek için 

Dizeler yan yana yazıldığında aralarına konur. 

 

Tırnak iĢareti 

BaĢka bir kimseden veya yazıdan 

Olduğu gibi aktarılan sözler 

Tırnak içindeki alıntının 

Sonunda iĢaret nokta, soru iĢareti, 

Ünlem iĢareti, ve benzeri tırnak içinde kalır 

Tırnak içinde kalır 

Tırnak içine alınan sözlerden 

Sonra gelen ekleri ayırmak için 

Kesme iĢareti kullanılmaz, kullanılmaz 

Kesme iĢareti 

Kullanılır, kullanılır tırnak iĢareti. 
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10.Hafta 

 

Kontrol ve deney grubuna TDK‘ dan (2012) alınan ―Yay Ayraç ve KöĢeli 

Ayraç‖ iĢaretinin kuralları tahtaya yazıldı. Düz anlatım yapıldıktan sonra 

öğrencilerle birlikte her kural için ikiĢer örnek yazıldı. 

 

Yay Ayraç ( ) 

 

1. Cümledeki anlamı tamamlayan ve cümlenin dıĢında kalan ek bilgiler için 

kullanılır.. Yay ayraç içinde bulunan ve yargı bildiren anlatımların 

sonuna uygun noktalama iĢaretini kullanılır. 

2. Özel veya cins isme ait ek, ayraçtan önce kullanılır. 

3. Tiyatro eserlerinde ve senaryolarda konuĢanın hareketlerini, durumunu 

açıklamak ve göstermek için kullanılır. 

4. Alıntıların aktarıldığı eseri, yazarı veya künye bilgilerini göstermek için 

kullanılır. 

5. Alıntılarda, alınmayan kelime veya bölümlerin yerine konulan üç nokta, 

yay ayraç içine alınır. 

6. Bir söze alay, kinaye veya küçümseme anlamı kazandırmak için 

kullanılan ünlem iĢareti yay ayraç içine alınır. 

7. Bir bilginin Ģüpheyle karĢılandığını veya kesin olmadığını göstermek için 

kullanılan soru iĢareti yay ayraç içine alınır. 

8. Bir yazının maddelerini gösteren sayı ve harflerden sonra kapama ayracı 

kullanılır. 

 

KöĢeli Ayraç ( [ ] ) 

 

1. Ayraç içinde ayraç kullanılması gereken durumlarda yay ayraçtan önce 

köĢeli ayraç kullanılır. 

 

Deney grubunun ―Yay Ayraç ve KöĢeli Ayraç‖ iĢareti ile ilgili Ģarkıyı 

besteleyen öğrenciler Ģarkı sözlerini tahtaya yansıttılar. Ayrıca fon müziği 

eĢliğinde yaptıkları ses kaydını tüm gruba dinleterek diğer öğrencilerin Ģarkıları 

öğrenmelerini sağladılar ve Ģarkıyı birlikte ders sonuna kadar söylediler. 
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Yay ayraç 

Cümlenin yapısıyla doğrudan doğruya 

Ġlgili olmayan açıklamalar için 

Alıntılarda alınmayan kelime için 

Yerine kullanılır üç nokta yay ayraç 

Bir sözde alay kinaye veya 

Küçümseme anlamı kazandırmak için 

Kullanılır yay ayraç 

 

KöĢeli ayraç 

Ayraç içinde ayraç kullanılırsa 

Ayraç içinde ayraç kullanılırsa 

Oldu mu sana köĢeli ayraç 

Korkarım valla 

Oldu mu sana köĢeli ayraç 

Ve Subhan Allah 

 

11.Hafta 

 

Kontrol ve deney grubuna  TDK‘ dan (2012) alınan ―Kesme ĠĢareti‖ nin 

kuralları tahtaya yazılmıĢtır. Düz anlatım yapıldıktan sonra öğrencilerle birlikte 

her kural için ikiĢer örnek yazılmıĢtır. 

 

Kesme ĠĢareti ( ‘ ) 

 

1. Özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri kesme iĢaretiyle 

ayrılır. 

2. KiĢi adlarından sonra gelen saygı ve unvan sözlerine getirilen ekleri 

ayırmak için kullanılır. 

3. Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için kullanılır. 

4. Sayılara getirilen ekleri ayırmak için kullanılır. 

5. Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adlarına gelen ekleri ayırmak için 

kullanılır. 
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6. Seslerin ölçü ve söyleyiĢ gereği düĢtüğünü göstermek için 

kullanılır. 

 

Deney grubunun ―Kesme ĠĢareti‖ ile ilgili Ģarkıyı besteleyen öğrenciler Ģarkı 

sözlerini tahtaya yansıttılar. Ayrıca fon müziği eĢliğinde yaptıkları ses kaydını 

tüm gruba dinleterek diğer öğrencilerin Ģarkıları öğrenmelerini sağladılar ve 

Ģarkıyı birlikte ders sonuna kadar söylediler. 

 

Kesme iĢareti 

Harflerden sonra gelen ekleri ayırmak için konur. 

Sayılara getirilen ekleri ayırmak için konur. 

Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için konur. 

Sesleri söyleyiĢ gereği düĢürmek için konur. 

Özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri kesme iĢareti ile 

ayrılır. 

KiĢi adlarından sonra gelen saygı ve unvan sözlerine gelen ekleri 

ayırmak için konur. 

Belirli bir tarih bildiren, gün adlarına gelen ekleri ayırmak için konur. 

 

12.Hafta 

 

Noktalama iĢaretlerinin kuralları iĢlendikten sonra son test yapıldı. 

 

16.Hafta 

 

Son testten dört hafta sonra kalıcılık testi yapıldı. 

2.4.Verilerin analizi 

Veri toplama araçları ile elde edilen veriler bilgisayar paket programları 

kullanılarak analiz edilmiĢtir. Madde analizleri için p, q, p.q, rbis, frekans, yüzde, 

repeated osmes analizi yapılmıĢtır.  
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Üçüncü Bölüm 

 

Bulgular 

Bu bölümde araĢtırma sorularına iliĢkin bulgulara ve yorumlara araĢtırma 

sorularının sırası dikkate alınarak yer verilmiĢtir. Öncelikle oluĢturulan baĢarı 

testinin madde istatistikleri ve seçenek dağılımları incelenmiĢtir. Sonrasında ise 

deney ve kontrol gruplarına uygulanan ön test son test ve kalıcılık testine iliĢkin t 

testi bulguları belirtilmiĢtir. 

Madde istatistikleri 

Testin 1. maddesine ilişkin bulgu ve yorumlar 

 

Madde 1 için hesaplanan madde istatistikleri ve seçenek dağılımları 

verilmiĢtir (Tablo 7). 

 

Tablo 7 

1. Maddeye Ait Madde Analizi Tablosu 

 

Madde 

No 
p q p.q rbis 

0,42 

A B C* D 
 

1 0,59 0,40 0,24 27 30 117 26  

1. AyĢe (  ) 

(  ) Bu akĢam Datça (  ) ya gidiyor musunuz (  ) diye sordu (  ) 

Yukarıda parantez ile belirtilen boĢluklara sırası ile hangi noktalama 

iĢaretleri konulmalıdır? 

A) ( : )  ( - )  ( ‗ )  ( ? )  ( . ) 

B) ( - )  ( ‗ )  ( ? )  ( . )  ( … ) 

C) ( : )  ( - )  ( ‗ )  ( , )  ( . ) 

D) ( , )  ( ― )  ( ‗ )  ( ? )  ( … ) 
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Tablo 7 incelendiğinde 1. maddenin madde güçlüğü 0,59 olarak 

bulunmuĢtur. Bu madde orta güçlükte bir maddedir. Madde varyansı 0,24‘tür. Bu 

maddeye verilen cevapların heterojen olduğu görülmüĢtür. Yani öğrenciler bu 

madde de ölçülen özellik bakımından birbirlerinden farklılık göstermektedir. 

Maddenin ayırt ediciliği 0,42 olarak hesaplanmıĢtır. Bu maddenin ayırt ediciliği 

pozitiftir. Üst grupta yer alan öğrenciler bu soruya alt gruptaki öğrencilerden daha 

fazla yanıt vermiĢtir. 1. maddenin doğru yanıtı C seçeneğidir.  

Testin 2. maddesine ilişkin bulgu ve yorumlar 

 

Madde 2 için hesaplanan madde istatistikleri ve seçenek dağılımları 

verilmiĢtir (Tablo 8). 

 

Tablo 8 

2. Maddeye Ait Madde Analizi Tablosu 

 

 

Tablo 8 incelendiğinde 2. maddenin madde güçlüğü 0,50 olarak 

bulunmuĢtur. Bu madde orta güçlükte bir maddedir. Madde varyansı 0,25‘tir. 

Bu maddeye verilen cevapların heterojen olduğu görülmüĢtür. Yani öğrenciler 

Madde 

No 
p q p.q rbis 

0,64 

A* B C D 
 

2 0,50 0,50 0,25 99 34 31 32  

2.GÖREV                                     NOKTALAMA ĠġARETĠ 

1)Hitap bildiren kelimelerden                   VĠRGÜL 

sonra kullanılır. 

2)Kendisiyle ilgili örnek verilecek                      NOKTA 

cümlelerin sonunda kullanılır. 

3)Anlatım olarak tamamlanmamıĢ                 SORU ĠġARETĠ 

cümlelerin sonunda kullanılır. 

4)Kısaltmalara getirilen                   KISA ÇĠZGĠ 

ekleri ayırmak için kullanılır. 

 

Yukarıda yapılan görev ve noktalama iĢareti eĢleĢtirmelerinden hangisi 

doğrudur ? 

 

A) 1 B)  2  C)  3  D) 4 
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bu madde de ölçülen özellik bakımından birbirlerinden farklılık 

göstermektedir. Maddenin ayırt ediciliği 0,64 olarak hesaplanmıĢtır. Bu 

maddenin ayırt ediciliği pozitiftir. Üst grupta yer alan öğrenciler bu soruya alt 

gruptaki öğrencilerden daha fazla yanıt vermiĢtir. 2. maddenin doğru yanıtı A 

seçeneğidir. 

Testin 3. maddesine ilişkin bulgu ve yorumlar 

 
 

Madde 3 için hesaplanan madde istatistikleri ve seçenek dağılımları 

verilmiĢtir (Tablo 9). 

 

Tablo 9 

 3. Maddeye Ait Madde Analizi Tablosu 

 

 

Tablo 9 incelendiğinde 3. maddenin madde güçlüğü 0,54 olarak 

bulunmuĢtur. Bu madde orta güçlükte bir maddedir. Madde varyansı 0,25‘tir. Bu 

maddeye verilen cevapların heterojen olduğu görülmüĢtür. Yani öğrenciler bu 

madde de ölçülen özellik bakımından birbirlerinden farklılık göstermektedir. 

Maddenin ayırt ediciliği 0,47 olarak hesaplanmıĢtır. Bu maddenin ayırt ediciliği 

pozitiftir. Üst grupta yer alan öğrenciler bu soruya alt gruptaki öğrencilerden daha 

fazla yanıt vermiĢtir. 3. maddenin doğru yanıtı C seçeneğidir. 

 

 

Madde 

No 
p q p.q rbis 

0,47 

A B C* D 
 

3 0,54 0,46 0,25 29 31 108 32  

3.Kaba sayıldığı için veya bir baĢka sebepten dolayı açık yazılmak 

istenmeyen kelime ve bölümlerin yerine kullanılır. 

 

Yukarıda noktalama iĢaretlerinden hangisinin görevi verilmiĢtir? 

 

A) Nokta           B) Ünlem       C) Üç Nokta      D) Soru ĠĢareti 
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Testin 4. maddesine ilişkin bulgu ve yorumlar 

 

Madde 4 için hesaplanan madde istatistikleri ve seçenek dağılımları 

verilmiĢtir (Tablo 10). 

 

Tablo 10 

4. Maddeye Ait Madde Analizi Tablosu 

 

 

 

Tablo 10 incelendiğinde 4. maddenin madde güçlüğü 0,47 olarak 

bulunmuĢtur. Bu madde orta güçlükte bir maddedir. Madde varyansı 0,25‘tir. 

Bu maddeye verilen cevapların heterojen olduğu görülmüĢtür. Yani öğrenciler 

bu madde de ölçülen özellik bakımından birbirlerinden farklılık 

göstermektedir. Maddenin ayırt ediciliği 0,53 olarak hesaplanmıĢtır. Bu 

maddenin ayırt ediciliği pozitiftir. Üst grupta yer alan öğrenciler bu soruya alt 

gruptaki öğrencilerden daha fazla yanıt vermiĢtir. 4. maddenin doğru yanıtı A 

seçeneğidir. 

 

Madde 

No 
p q p.q Rbis 

0,53 

A* B C D 
 

4 0,47 0,53 0,25 94 35 31 40  

4. 

1)Tren 9:15‘te kalktı. 

2)AkĢam, yine akĢam, yine akĢam, 

   Göllerde bu dem kamıĢ olsam! 

3) Evet, Türkler geleneklerine bağlı yaĢar. 

4) Adana‘ya yarın gideceğim, dedi. 

 

Yukarıda bir öğrencinin noktalama iĢaretleriyle ilgili yazdığı dört cümle 

verilmiĢtir. Bu cümlelerden birinde noktalama yanlıĢı yapan öğrenci hangisini 

düzeltmelidir? 

 

A)1 B)  2 C)  3 D)  4 
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Testin 5. maddesine ilişkin bulgu ve yorumlar 

 

Madde 5 için hesaplanan madde istatistikleri ve seçenek dağılımları 

verilmiĢtir (Tablo 11). 

 

Tablo 11 

5. Maddeye Ait Madde Analizi Tablosu 

 

 

Tablo 11 incelendiğinde 5. maddenin madde güçlüğü 0,43 olarak 

bulunmuĢtur. Bu madde orta güçlükte bir maddedir. Madde varyansı 0,25‘tir. Bu 

maddeye verilen cevapların heterojen olduğu görülmüĢtür. Yani öğrenciler bu 

madde de ölçülen özellik bakımından birbirlerinden farklılık göstermektedir. 

Maddenin ayırt ediciliği 0,54 olarak hesaplanmıĢtır. Bu maddenin ayırt ediciliği 

pozitiftir. Üst grupta yer alan öğrenciler bu soruya alt gruptaki öğrencilerden daha 

fazla yanıt vermiĢtir. 5. maddenin doğru yanıtı C seçeneğidir. 

 

 

Madde 

No 
p q p.q rbis 

0,54 

A B C* D 
 

5 0,43 0,58 0,25 41 38 86 35  

5.Sermet Bey: 

-Bu anahtar köĢkü de açar, dedi. 

Virgülün kullanıldığı yerler dikkate alındığında yukarıdaki 

cümlede virgül hangi görevde kullanılmıĢtır? 

 

A)Hitap için kullanılan kelimelerden sonra virgül kullanılmıĢtır. 

B)Cümle içinde arasözleri veya aracümleleri ayırmak için 

kullanılmıĢtır. 

C) KonuĢma bölümündeki ifadenin sonunda kullanılır 

D) Sıralı cümleleri ayırmak için kullanılmıĢtır. 
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 Testin 6. maddesine ilişkin bulgu ve yorumlar 

 

Madde 6 için hesaplanan madde istatistikleri ve seçenek dağılımları 

verilmiĢtir. 

 

Tablo 12 

6. Maddeye Ait Madde Analizi Tablosu 

 

 

 

Tablo 12 incelendiğinde 6. maddenin madde güçlüğü 0,60 olarak 

bulunmuĢtur. Bu madde orta güçlükte bir maddedir. Madde varyansı 0,24‘tür. 

Bu maddeye verilen cevapların heterojen olduğu görülmüĢtür. Yani öğrenciler 

bu madde de ölçülen özellik bakımından birbirlerinden farklılık 

göstermektedir. Maddenin ayırt ediciliği 0,57 olarak hesaplanmıĢtır. Bu 

maddenin ayırt ediciliği pozitiftir. Üst grupta yer alan öğrenciler bu soruya alt 

gruptaki öğrencilerden daha fazla yanıt vermiĢtir. 6. maddenin doğru yanıtı B 

seçeneğidir. 

 

 

Madde 

No 
p q p.q rbis 

0,57 

A B* C D 
 

6 0,60 0,40 0,24 29 119 23 29  

6.                              -ler  |  -lar 

Yukarıda örnekte çekim eklerinin yazılıĢı örnekle gösterilmiĢtir. 

Çekim eklerinden önce niçin kısa çizgi kullanılmıĢtır ? 

A) Çekim eklerinden önce özel isim geldiğini gösterir. 

B) Çekim eklerinden önce kelime olduğunu gösterir. 

C) Çekim eklerinden önce birleĢik isim geldiğini gösterir. 

D) Çekim eklerinden önce fiilimsi geldiğini gösterir. 
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3.1.7. Testin 7. maddesine ilişkin bulgu ve yorumlar 

 

Madde 7 için hesaplanan madde istatistikleri ve seçenek dağılımları 

verilmiĢtir. 

 

Tablo 13 

7. Maddeye Ait Madde Analizi Tablosu 

 

 

Tablo 13 incelendiğinde 7. maddenin madde güçlüğü 0,43 olarak 

bulunmuĢtur. Bu madde orta güçlükte bir maddedir. Madde varyansı 0,24‘tür. 

Bu maddeye verilen cevapların heterojen olduğu görülmüĢtür. Yani öğrenciler 

bu madde de ölçülen özellik bakımından birbirlerinden farklılık 

göstermektedir. Maddenin ayırt ediciliği 0,51 olarak hesaplanmıĢtır. Bu 

maddenin ayırt ediciliği pozitiftir. Üst grupta yer alan öğrenciler bu soruya alt 

gruptaki öğrencilerden daha fazla yanıt vermiĢtir. 7. maddenin doğru yanıtı A 

seçeneğidir. 

 

 

Madde 

No 
p q p.q rbis 

0,51 

A* B C D 
 

7 0,43 0,55 0,24 85 37 39 39  

  

  

 

7. Genel ağ adresi yazmak isteyen bir bilgisayar mühendisi 

yukarıdaki noktalama iĢaretlerinden hangisini kullanmamıĢtır? 

 

A) Virgül         B)  Ġki Nokta          C)  Eğik Çizgi            D)Nokta 

 

 VİRGÜL  İKİ NOKTA 

 EĞİK ÇİZGİ  NOKTA 
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Testin 8. maddesine ilişkin bulgu ve yorumlar 

 

 

Madde 8 için hesaplanan madde istatistikleri ve seçenek dağılımları 

verilmiĢtir. 

 

Tablo 14  

8. Maddeye Ait Madde Analizi Tablosu 

 

 

Tablo incelendiğinde 8. maddenin madde güçlüğü 0,49 olarak 

bulunmuĢtur. Bu madde orta güçlükte bir maddedir. Madde varyansı 0,25‘tĠr. 

Bu maddeye verilen cevapların heterojen olduğu görülmüĢtür. Yani öğrenciler 

bu madde de ölçülen özellik bakımından birbirlerinden farklılık 

göstermektedir. Maddenin ayırt ediciliği 0,70 olarak hesaplanmıĢtır. Bu 

maddenin ayırt ediciliği pozitiftir. Üst grupta yer alan öğrenciler bu soruya alt 

gruptaki öğrencilerden daha fazla yanıt vermiĢtir. 8. maddenin doğru yanıtı D 

seçeneğidir. 

 

 

 

 

Madde 

No 
p q p.q rbis 

0,70 

A B C D* 
 

8 0,49 0,51 0,25 37 31 34 

 

48 

 

 

8.Kendisi ile ilgili açıklama verilecek cümlenin sonunda kullanılır. 

 

Yukarıda noktalama iĢaretlerinden hangisinin görevi verilmiĢtir? 

A)Nokta       B)  Virgül      C)  Noktalı Virgül       D)  Ġki Nokta 
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Testin 9. maddesine ilişkin bulgu ve yorumlar 

                           

Madde 9 için hesaplanan madde istatistikleri ve seçenek dağılımları 

verilmiĢtir (Tablo 15). 

 

Tablo 15 

9. Maddeye Ait Madde Analizi Tablosu 

 

 

Tablo 15 incelendiğinde 9. maddenin madde güçlüğü 0,59 olarak 

bulunmuĢtur. Bu madde orta güçlükte bir maddedir. Madde varyansı 0,24‘tür. 

Bu maddeye verilen cevapların heterojen olduğu görülmüĢtür. Yani öğrenciler 

bu madde de ölçülen özellik bakımından birbirlerinden farklılık 

göstermektedir. Maddenin ayırt ediciliği 0,53 olarak hesaplanmıĢtır. Bu 

maddenin ayırt ediciliği pozitiftir. Üst grupta yer alan öğrenciler bu soruya alt 

gruptaki öğrencilerden daha fazla yanıt vermiĢtir. 9. maddenin doğru yanıtı B 

seçeneğidir. 

Madde 

No 
p q p.q rbis 

0,53 

A B* C D 
 

9 0,59 0,40 0,24 25 117 27 31  

9.Agah Sırrı Levent ( ) Türk Dilinde GeliĢme ve SadeleĢme Evreleri 

(  ) TDK Yayınları (  ) Ankara (  ) 1960 (  ) 

Yukarıdaki bibliyografik künye yazımında parantezle boĢ bırakılan 

yerlere aĢağıdaki noktalama iĢaretlerinden hangisi kullanılmalıdır? 

A) ( . ) ( . ) ( . ) ( . ) ( … ) 

B) ( , ) ( , ) ( , ) ( , ) ( . ) 

C) ( , ) ( , ) ( , ) ( , ) ( … ) 

D) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( . ) 
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Testin 10. maddesine ilişkin bulgu ve yorumlar 

 

Madde 10 için hesaplanan madde istatistikleri ve seçenek dağılımları 

verilmiĢtir (Tablo 16). 

 

Tablo 16 

10. Maddeye Ait Madde Analizi Tablosu 

 

 

Tablo 16‘da incelendiğinde 10. maddenin madde güçlüğü 0,55 olarak 

bulunmuĢtur. Bu madde orta güçlükte bir maddedir. Madde varyansı 0,25‘tĠr. 

Bu maddeye verilen cevapların heterojen olduğu görülmüĢtür. Yani öğrenciler 

bu madde de ölçülen özellik bakımından birbirlerinden farklılık 

göstermektedir. Maddenin ayırt ediciliği 0,64 olarak hesaplanmıĢtır. Bu 

maddenin ayırt ediciliği pozitiftir. Üst grupta yer alan öğrenciler bu soruya alt 

gruptaki öğrencilerden daha fazla yanıt vermiĢtir. 10. maddenin doğru yanıtı A 

seçeneğidir. 

 

Madde 

No 
p q p.q rbis 

0,64 

A* B C D 
 

10 0,55 0,45 0,25 110 34 28 28 
 

29 Mayıs 1453               29 : 05 : 1453 

 

29 . X . 1923                    24 . Ocak . 1984 

 

10. Yukarıda bir öğrencinin tarihlerin yazımı konusunda yazdığı 

örnekler verilmiĢtir. Öğrenci kaç numaralı örneği doğru yazmıĢtır? 

A)  1                  B) 2                      C) 3                 D) 4 
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Testin 11. maddesine ilişkin bulgu ve yorumlar 

 
Madde 11 için hesaplanan madde istatistikleri ve seçenek dağılımları 

verilmiĢtir (Tablo 17). 

 

Tablo 17 

11. Maddeye Ait Madde Analizi Tablosu 

 

 

Tablo incelendiğinde 11. maddenin madde güçlüğü 0,45 olarak 

bulunmuĢtur. Bu madde orta güçlükte bir maddedir. Madde varyansı 0,25‘tir. 

Bu maddeye verilen cevapların heterojen olduğu görülmüĢtür. Yani öğrenciler 

bu madde de ölçülen özellik bakımından birbirlerinden farklılık 

göstermektedir. Maddenin ayırt ediciliği 0,62 olarak hesaplanmıĢtır. Bu 

maddenin ayırt ediciliği pozitiftir. Üst grupta yer alan öğrenciler bu soruya alt 

gruptaki öğrencilerden daha fazla yanıt vermiĢtir. 11. maddenin doğru yanıtı C 

seçeneğidir. 

 

Madde 

No 
p q p.q rbis 

0,62 

A B C* D 
 

11 0,45 0,55 0,25 36 35 89 40  

1)  Dört ve dörtten çok rakamlı sayılar senden sayılmak üzere üçlü gruplara 

ayrılarak yazılır 

ve araya nokta konur. 

2)  Matematikte çarpma iĢareti yerine noktalı virgül kullanılır. 

3)  Sayıların yazılıĢında kesirleri ayırmak için virgül kullanılır. 

4)  Matematikte bölme iĢareti olarak kısa çizgi kullanılır. 

5)  Matematikte çıkarma iĢareti olarak kısa çizgi kullanılır. 

6)  Sıfırdan küçük değerleri göstermek için kısa çizgi kullanılır. 

7)  Matematikte bölme iĢareti olarak eğik çizgi kullanılır. 

 

11. Yukarıda matematikte kullanılan noktalama iĢaretleri ve görevleri 

verilmiĢtir. Bu bilgilerden kaç tanesi doğrudur? 

 

A) 7                  B)  6                          C) 5                           D) 4 
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Testin 12. maddesine ilişkin bulgu ve yorumlar 

                    
Madde 12 için hesaplanan madde istatistikleri ve seçenek dağılımları 

verilmiĢtir (Tablo 18). 

 

Tablo 18 

 

12. Maddeye Ait Madde Analizi Tablosu 

 

 

 

 

 

Tablo 18 incelendiğinde 12. maddenin madde güçlüğü 0,55 olarak 

bulunmuĢtur. Bu madde orta güçlükte bir maddedir. Madde varyansı 0,25‘tir. 

Bu maddeye verilen cevapların heterojen olduğu görülmüĢtür. Yani öğrenciler 

bu madde de ölçülen özellik bakımından birbirlerinden farklılık 

göstermektedir. Maddenin ayırt ediciliği 0,43 olarak hesaplanmıĢtır. Bu 

maddenin ayırt ediciliği pozitiftir. Üst grupta yer alan öğrenciler bu soruya alt 

gruptaki öğrencilerden daha fazla yanıt vermiĢtir. 12. maddenin doğru yanıtı C 

seçeneğidir. 

 

 

Madde 

No 
p q p.q rbis 

0,43 

A B C* D 
 

12 0,55 0,45 0,25 32 29 110 29  

1) Alb. Ahmet Türk bu akĢam seminer veriyor. 

2) Evimiz 20.‘inci sokaktaydı. 

3) Umduk, bekledik, düĢündük. 

4) O, eski defteri çoktan kapatmıĢ. 

 

12.Tahtaya yazılan yukarıdaki cümlelerden hangisinde 

noktalama iĢaretleri doğru kullanılmıĢtır? 

A) 1,2,3           B) 1,2,4                 C) 2,3,4                       D) 1,2,3 
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Testin 13. maddesine ilişkin bulgu ve yorumlar 

 
Madde 13 için hesaplanan madde istatistikleri ve seçenek dağılımları 

verilmiĢtir (Tablo 19). 

 

Tablo 19 

13. Maddeye Ait Madde Analizi Tablosu 

 

 

 

 

 

Tablo 19 incelendiğinde 13. maddenin madde güçlüğü 0,58 olarak 

bulunmuĢtur. Bu madde orta güçlükte bir maddedir. Madde varyansı 0,24‘tür. 

Bu maddeye verilen cevapların heterojen olduğu görülmüĢtür. Yani öğrenciler 

bu madde de ölçülen özellik bakımından birbirlerinden farklılık 

göstermektedir. Maddenin ayırt ediciliği 0,32 olarak hesaplanmıĢtır. Bu 

maddenin ayırt ediciliği pozitiftir. Üst grupta yer alan öğrenciler bu soruya alt 

gruptaki öğrencilerden daha fazla yanıt vermiĢtir. 13. maddenin doğru yanıtı D 

seçeneğidir. 

 

Madde 

No 
p q p.q rbis 

0,32 

A B C D* 
 

13 0,58 0,41 0,24 24 31 30 115  

 

1- Ankara-Ġstanbul yolu trafiğe açılmıĢ. 

2- Dur ! yolcu. 

3- gör-gü-süz-lük 

4- Yunus Emre (1240?-1320) tarihlerinde yaĢamıĢtır. 

5- Aralık‘ta Uludağ‘a gidiyoruz. 

 

13. Yukarıda numaralandırılmıĢ örneklerden hangileri doğru 

yazılmıĢtır ? 

 

A) 1,2,3               B) 2,4,5               C) 1,4,5                 D) 1,3,4 
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Testin 14. maddesine ilişkin bulgu ve yorumlar 

 

Madde 14 için hesaplanan madde istatistikleri ve seçenek dağılımları 

verilmiĢtir (Tablo 20). 

 

Tablo 20 

14. Maddeye Ait Madde Analizi Tablosu 

 

 

 

 

 

Tablo 20 incelendiğinde 14. maddenin madde güçlüğü 0,54 olarak 

bulunmuĢtur. Bu madde orta güçlükte bir maddedir. Madde varyansı 0,25‘tir. 

Bu maddeye verilen cevapların heterojen olduğu görülmüĢtür. Yani öğrenciler 

bu madde de ölçülen özellik bakımından birbirlerinden farklılık 

göstermektedir. Maddenin ayırt ediciliği 0,47 olarak hesaplanmıĢtır. Bu 

maddenin ayırt ediciliği pozitiftir. Üst grupta yer alan öğrenciler bu soruya alt 

gruptaki öğrencilerden daha fazla yanıt vermiĢtir. 14. maddenin doğru yanıtı D 

seçeneğidir. 

Madde 

No 
p q p.q rbis 

0,47 

A B C D* 
 

14 0,54 0,46 0,25 34 28 31 107  

14. AĢağıdaki bir noktalama iĢaretine ait görevler verilmiĢtir. 

Görevler gruplandığında hangisi dıĢarıda kalır ? 

 

A) Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonunda kullanılır. 

B) Kelimelerin kök, gövde ve eklerini ayırmak için kullanılır. 

C) Fiil kök ve gövdelerini göstermek için kullanılır. 

D) KonuĢma cümlelerinden önce kullanılır. 
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Testin 15. maddesine ilişkin bulgu ve yorumlar 

 

Madde 15 için hesaplanan madde istatistikleri ve seçenek dağılımları 

verilmiĢtir (Tablo21). 

 

Tablo 21 

15. Maddeye Ait Madde Analizi Tablosu 

 

 

Tablo 21 incelendiğinde 15. maddenin madde güçlüğü 0,60 olarak 

bulunmuĢtur. Bu madde orta güçlükte bir maddedir. Madde varyansı 0,24‘tür. 

Bu maddeye verilen cevapların heterojen olduğu görülmüĢtür. Yani öğrenciler 

bu madde de ölçülen özellik bakımından birbirlerinden farklılık 

göstermektedir. Maddenin ayırt ediciliği 0,35 olarak hesaplanmıĢtır. Bu 

maddenin ayırt ediciliği pozitiftir. Üst grupta yer alan öğrenciler bu soruya alt 

gruptaki öğrencilerden daha fazla yanıt vermiĢtir. 15. maddenin doğru yanıtı C 

seçeneğidir. 

 

 

Madde 

No 
p q p.q rbis 

0,35 

A B C* D 
 

15 0,60 0,40 0,24 28 28 119 25  

15. Bir öğrenci: adres yazarken apartman numarası ile daire 

numarası arasına ve semt ile Ģehir arasına kullandığı noktalama 

iĢaretini aĢağıdakilerden hangisi içinde kullanmıĢtır? 

 

A) Tarihlerin yazılıĢında gün, ay ve yılı gösteren sayıları ayırmak 

için kullanılmıĢtır. 

B) Özel olarak vurgulamak istenen sözler için kullanılmıĢtır. 

C)Cümle içerisinde eserin ve yazarın adları ile bölüm 

baĢlıklarında kullanılmıĢtır. 

D) KiĢi adlarından sonra gelen saygı ve unvan sözlerine getirilen 

ekleri ayırmak için kullanılmıĢtır. 
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Testin 16. maddesine ilişkin bulgu ve yorumlar  

 

Madde 16 için hesaplanan madde istatistikleri ve seçenek dağılımları 

verilmiĢtir (Tablo 22). 

 

Tablo 22 

16. Maddeye Ait Madde Analizi Tablosu 

 

 

Tablo 22 incelendiğinde 16. maddenin madde güçlüğü 0,58 olarak 

bulunmuĢtur. Bu madde orta güçlükte bir maddedir. Madde varyansı 0,24‘tür. 

Bu maddeye verilen cevapların heterojen olduğu görülmüĢtür. Yani öğrenciler 

bu madde de ölçülen özellik bakımından birbirlerinden farklılık 

göstermektedir. Maddenin ayırt ediciliği 0,50 olarak hesaplanmıĢtır. Bu 

maddenin ayırt ediciliği pozitiftir. Üst grupta yer alan öğrenciler bu soruya alt 

gruptaki öğ8rencilerden daha fazla yanıt vermiĢtir. 16. maddenin doğru yanıtı 

C seçeneğidir. 

 

Madde 

No 
p q p.q 

rbis 

0,50 

A B C* D 

16 0,58 0,41 0,24 7 53 115 25 

16.AĢağıdaki cümlelerden hangisinde (‘) kesme iĢareti eksik 

kullanılmıĢtır? 

 

A) 12 Temmuz 2010 Pazartesi‘nin önemi benim için büyüktür. 

B) KardeĢime a‘dan z‘ye kadar bütün harfleri öğrettim. 

C) Nihat Beye ABD‘den iĢ teklifi gelmiĢtir. 

D) Engel aramızı açtı n‘eyleyim. 
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Testin 17. maddesine ilişkin bulgu ve yorumlar 

 

Madde 17 için hesaplanan madde istatistikleri ve seçenek dağılımları 

verilmiĢtir (Tablo 23). 

 

Tablo 23 

17. Maddeye Ait Madde Analizi Tablosu 

 

 

Tablo 23 incelendiğinde 17. maddenin madde güçlüğü 0,45 olarak 

bulunmuĢtur. Bu madde orta güçlükte bir maddedir. Madde varyansı 0,25‘tir. 

Bu maddeye verilen cevapların heterojen olduğu görülmüĢtür. Yani öğrenciler 

bu madde de ölçülen özellik bakımından birbirlerinden farklılık 

göstermektedir. Maddenin ayırt ediciliği 0,58 olarak hesaplanmıĢtır. Bu 

maddenin ayırt ediciliği pozitiftir. Üst grupta yer alan öğrenciler bu soruya alt 

gruptaki öğrencilerden daha fazla yanıt vermiĢtir. 17. maddenin doğru yanıtı A 

seçeneğidir. 

Testin 18. maddesine ilişkin bulgu ve yorumlar 

 

Madde 

No 
p q p.q rbis 

0,58 

A* B C D 
 

17 0,45 0,55 0,25 89 38 40 33  

Bakınız ( ) Ģair vatanı ne güzel tarif ediyor ( ) ( ) Bayrakları bayrak yapan 

üstündeki kandır ( ) ( ) 

18. Yukarıdaki cümlede parantez ile belirtilen boĢluklara noktalama 

iĢaretlerinden hangisi gelmelidir? 

A) (,)(-)(-)(,)(.)   B) (,)(:)(―)(.)(―)  C) (,)(:)(-)(-)(.)  D) (;)(,)(.)(!)(.) 

 

17. Halikarnas Balıkçısı( ) Cevat ġakir Kabaağaçlı (1886-1973) ( ) en 

güzel eserlerini Bodrum‘da yazmıĢtır. 

Yukarıdaki cümlede parantez ile belirtilen boĢluklara noktalama 

iĢaretlerinden hangisi gelmelidir? 

A) [   ]            B) -  -            C)  ,    ,         D) .    . 
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Madde 18 için hesaplanan madde istatistikleri ve seçenek dağılımları 

verilmiĢtir (Tablo 24). 

 

Tablo 24 

18. Maddeye Ait Madde Analizi Tablosu 

 

 

Tablo 24 incelendiğinde 18. maddenin madde güçlüğü 0,46 olarak 

bulunmuĢtur. Bu madde orta güçlükte bir maddedir. Madde varyansı 0,25‘tir. 

Bu maddeye verilen cevapların heterojen olduğu görülmüĢtür. Yani öğrenciler 

bu madde de ölçülen özellik bakımından birbirlerinden farklılık 

göstermektedir. Maddenin ayırt ediciliği 0,69 olarak hesaplanmıĢtır. Bu 

maddenin ayırt ediciliği pozitiftir. Üst grupta yer alan öğrenciler bu soruya alt 

gruptaki öğrencilerden daha fazla yanıt vermiĢtir. 18. maddenin doğru yanıtı B 

seçeneğidir. 

Testin 19. maddesine ilişkin bulgu ve yorumlar 

 

Madde 19 için hesaplanan madde istatistikleri ve seçenek dağılımları 

verilmiĢtir (Tablo 25). 

 

 

 

Madde 

No 
p q p.q 

rbis 

0,69 

A B* C D 

18 0,46 0,54 0,25 38 91 41 30 

Ġhtiyar: 

_ YavaĢ yavaĢ Kaymakam‘a yaklaĢır. Ne oluyor beyefendi? 

Allah rızası için bana da anlatın… ReĢat Nuri Güntekin 

 

19.Yukarıdaki metinde ReĢat Nuri Güntekin hangi noktalama iĢareti 

kullanılarak yazılmalıdır? 

 

A) Yay ayraç  B) Kısa çizgi   C) Ünlem iĢareti   D) Noktalı virgül 
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Tablo 25 

19. Maddeye Ait Madde Analizi Tablosu 

 

 

Tablo 25 incelendiğinde 19. maddenin madde güçlüğü 0,58 olarak 

bulunmuĢtur. Bu madde orta güçlükte bir maddedir. Madde varyansı 0,24‘tür. 

Bu maddeye verilen cevapların heterojen olduğu görülmüĢtür. Yani öğrenciler 

bu madde de ölçülen özellik bakımından birbirlerinden farklılık 

göstermektedir. Maddenin ayırt ediciliği 0,58 olarak hesaplanmıĢtır. Bu 

maddenin ayırt ediciliği pozitiftir. Üst grupta yer alan öğrenciler bu soruya alt 

gruptaki öğrencilerden daha fazla yanıt vermiĢtir. 19. maddenin doğru yanıtı A 

seçeneğidir. 

 Testin 20. maddesine ilişkin bulgu ve yorumlar 

 

Madde 20 için hesaplanan madde istatistikleri ve seçenek dağılımları 

verilmiĢtir (Tablo 26). 

 

Tablo 26 

20. Maddeye Ait Madde Analizi Tablosu 

 

Madde 

No 
p q p.q 

rbis 

0,58 

A* B C D 

 

19 
0,58 0,41 0,24 116 30 28 26 

Madde 

No 
p q p.q 

rbis 

0,60 

A B C* D 

20 0,44 0,56 0,25 35 42 87 36 

20.AĢağıdaki noktalama iĢareti görevleri gruplandığında hangisi dıĢta 

kalır? 

 

A) Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonunda kullanılır. 

B) Kelimelerin kök, gövde ve eklerini ayırmak için kullanılır. 

C) Fiil kök ve gövdelerini göstermek için kullanılır. 

D) KonuĢma cümlelerinden önce kullanılır. 
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Tablo 26 incelendiğinde 20. maddenin madde güçlüğü 0,44 olarak 

bulunmuĢtur. Bu madde orta güçlükte bir maddedir. Madde varyansı 0,25‘tir. 

Bu maddeye verilen cevapların heterojen olduğu görülmüĢtür. Yani öğrenciler 

bu madde de ölçülen özellik bakımından birbirlerinden farklılık 

göstermektedir. Maddenin ayırt ediciliği 0,60 olarak hesaplanmıĢtır. Bu 

maddenin ayırt ediciliği pozitiftir. Üst grupta yer alan öğrenciler bu soruya alt 

gruptaki öğrencilerden daha fazla yanıt vermiĢtir. 20. maddenin doğru yanıtı C 

seçeneğidir. 

Testin 21. maddesine ilişkin bulgu ve yorumlar 

 
Madde 21 için hesaplanan madde istatistikleri ve seçenek dağılımları 

verilmiĢtir (Tablo 27). 

 

Tablo 27 

21. Maddeye Ait Madde Analizi Tablosu 

 

 

Tablo 27 incelendiğinde 21. maddenin madde güçlüğü 0,47 olarak 

bulunmuĢtur. Bu madde orta güçlükte bir maddedir. Madde varyansı 0,25‘tir. 

Bu maddeye verilen cevapların heterojen olduğu görülmüĢtür. Yani öğrenciler 

bu madde de ölçülen özellik bakımından birbirlerinden farklılık 

göstermektedir. Maddenin ayırt ediciliği 0,57 olarak hesaplanmıĢtır. Bu 

maddenin ayırt ediciliği pozitiftir. Üst grupta yer alan öğrenciler bu soruya alt 

gruptaki öğrencilerden daha fazla yanıt vermiĢtir. 21. maddenin doğru yanıtı B 

seçeneğidir. 

Madde 

No 
p q p.q rbis 

0,57 

A B* C D 
 

21 0,47 0,53 0,25 35 94 32 39  

21.AĢağıdaki cümlelerin hangisinde noktalı virgül doğru yerde 

kullanılmıĢtır? 

A) Türkiye, Ġngiltere, Azerbaycan, Ankara; Londra, Bakü. 

B) At ölür, meydan kalır; yiğit ölür, Ģan kalır. 

C) Yeni; Ģiirimiz, zevksiz, köksüz, acemice gözüküyordu. 

D) AyĢe; ―Her zaman çalıĢkan olmalıyız.‖ dedi. 
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Testin 22. maddesine ilişkin bulgu ve yorumlar 

 

Madde 22 için hesaplanan madde istatistikleri ve seçenek dağılımları 

verilmiĢtir. 

 

Tablo 28 

22. Maddeye Ait Madde Analizi Tablosu 

 

 

Tablo 28‘de görüldüğü gibi, 22. maddenin madde güçlüğü 0,59 olarak 

bulunmuĢtur. Bu madde orta güçlükte bir maddedir. Madde varyansı 0,24‘tür. 

Bu maddeye verilen cevapların heterojen olduğu görülmüĢtür. Yani öğrenciler 

bu madde de ölçülen özellik bakımından birbirlerinden farklılık 

göstermektedir. Maddenin ayırt ediciliği 0,67 olarak hesaplanmıĢtır. Bu 

maddenin ayırt ediciliği pozitiftir. Üst grupta yer alan öğrenciler bu soruya alt 

gruptaki öğrencilerden daha fazla yanıt vermiĢtir. 22. maddenin doğru yanıtı A 

seçeneğidir. 

Madde 

No 
p q p.q rbis 

0,67 

A* B C D 
 

22 0,59 0,40 0,24 117 25 27 31  

22.AĢağıdakilerden hangisi üç noktanın görevlerinden değildir? 

A) Soru eki veya soru sözü içeren cümlelerin sonunda kullanılır. 

B) Anlatım olarak tamamlanmamıĢ cümlelerin sonunda kullanılır. 

C) Ünlem ve seslenmelerde anlatımı pekiĢtirmek için kullanılır. 

D) KarĢılıklı konuĢmalarda, yeterli olmayan, eksik bırakılan 

cevaplarda kullanılır. 
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Testin 23. maddesine ilişkin bulgu ve yorumlar 

 

Madde 23 için hesaplanan madde istatistikleri ve seçenek dağılımları 

verilmiĢtir (Tablo 29). 

 

Tablo 29 

23. Maddeye Ait Madde Analizi Tablosu 

 

 

Tablo 29 incelendiğinde 23. maddenin madde güçlüğü 0,59 olarak 

bulunmuĢtur. Bu madde orta güçlükte bir maddedir. Madde varyansı 0,24‘tür. 

Bu maddeye verilen cevapların heterojen olduğu görülmüĢtür. Yani öğrenciler 

bu madde de ölçülen özellik bakımından birbirlerinden farklılık 

göstermektedir. Maddenin ayırt ediciliği 0,58 olarak hesaplanmıĢtır. Bu 

maddenin ayırt ediciliği pozitiftir. Üst grupta yer alan öğrenciler bu soruya alt 

gruptaki öğrencilerden daha fazla yanıt vermiĢtir. 23. maddenin doğru yanıtı C 

seçeneğidir. 

 

Madde 

No 
P q p.q rbis 

0,58 

A B C* D 
 

23 0,59 0,40 0,24 27 27 117 29 
 

23.AĢağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? 

 

A) Uzun cümlelerde yüklemden uzak düĢmüĢ olan özneyi belirtmek için 

noktalı virgül kullanılır. 

B) Alay, kinaye veya küçümseme anlamı kazandırılmak istenen sözden 

hemen sonra yay ayraç içinde soru iĢareti kullanılır. 

C) Sözün bir yerde kesilerek geri kalan bölümünün okuyucun hayal 

dünyasına bırakıldığını göstermek veya ifadeye güç katmak için üç 

nokta kullanılır. 

D) Dizeler yan yana yazıldığında aralarında kısa çizgi kullanılır. 
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Testin 24. maddesine ilişkin bulgu ve yorumlar 

 

Madde 24 için hesaplanan madde istatistikleri ve seçenek dağılımları 

verilmiĢtir (Tablo 30). 

 

Tablo 30 

24. Maddeye Ait Madde Analizi Tablosu 

 

 

Tablo 30 incelendiğinde 24. maddenin madde güçlüğü 0,50 olarak 

bulunmuĢtur. Bu madde orta güçlükte bir maddedir. Madde varyansı 0,25‘tir. 

Bu maddeye verilen cevapların heterojen olduğu görülmüĢtür. Yani öğrenciler 

bu madde de ölçülen özellik bakımından birbirlerinden farklılık 

göstermektedir. Maddenin ayırt ediciliği 0,56 olarak hesaplanmıĢtır. Bu 

maddenin ayırt ediciliği pozitiftir. Üst grupta yer alan öğrenciler bu soruya alt 

gruptaki öğrencilerden daha fazla yanıt vermiĢtir. 24. maddenin doğru yanıtı C 

seçeneğidir. 

 

 

Madde 

No 
p q p.q rbis 

0,56 

A B C* D 
 

24 0,50 0,50 0,25 36 33 100 31  

* Cümle içinde arasözleri veya cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya ara 

cümlelerin baĢında ve sonunda kullanılır. 

* Alıntılarda baĢta, ortada ve sonda alınmayan kelime ve bölümlerin yerine 

kullanılır. 

* Cümledeki anlamı tamamlayan ve cümlenin dıĢında kalan ek bilgiler için 

kullanılır. 

* Alıntılarda, alınmayan kelime veya bölümlerin yerine konulan üç nokta 

için  kullanılır. 

*  Bir bilginin Ģüpheyle karĢılandığını veya kesin olmadığını göstermek için 

kullanılan soru iĢareti için kullanılır. 

 

24.Yukarıdaki bilgilerden kaç tanesi yay ayracın görevidir? 

A) 5               B) 4               C) 3                 D) 2 
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Testin 25. maddesine ilişkin bulgu ve yorumlar 

 

Madde 25 için hesaplanan madde istatistikleri ve seçenek dağılımları 

verilmiĢtir (Tablo 31). 

 

Tablo 31 

25. Maddeye Ait Madde Analizi Tablosu 

 

 

Tablo 31 incelendiğinde 25. maddenin madde güçlüğü 0,46 olarak 

bulunmuĢtur. Bu madde orta güçlükte bir maddedir. Madde varyansı 0,25‘tir. 

Bu maddeye verilen cevapların heterojen olduğu görülmüĢtür. Yani öğrenciler 

bu madde de ölçülen özellik bakımından birbirlerinden farklılık 

göstermektedir. Maddenin ayırt ediciliği 0,67 olarak hesaplanmıĢtır. Bu 

maddenin ayırt ediciliği pozitiftir. Üst grupta yer alan öğrenciler bu soruya alt 

gruptaki öğrencilerden daha fazla yanıt vermiĢtir. 25. maddenin doğru yanıtı C 

seçeneğidir. 

 

Madde 

No 
p q p.q rbis 

0,67 

A B C* D 
 

25 0,46 0,54 0,25 41 35 91 33  

1.                  A)                           a-                     I. 

2.                  B)                           b-                     II. 

3.                  C)                           c-                     III. 

AYġE          ALĠ                       AYLĠN             AYKUT 

 

25.Yukarıda dört öğrencinin bir yazının maddelerini gösteren 

kullandıkları rakamlar ya da harfler verilmiĢtir. Bu öğrencilerden 

hangisinin gösterimi yanlıĢtır? 

 

A) AYġE       B) ALĠ         C) AYLĠN             D)  AYKUT 
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Öntest, sontest ve izlem testinden aldıkları puanlarının deney kontrol 

grupları arasında anlamlı farkın incelenmesine yönelik t-testi bulguları ve 

yorumlar 

Tablo 32 

Deney ve Kontrol Grubu Öğrencilerinin Öntest, Sontest ve İzlem testinden 

Aldıkları Toplam Puanlara İlişkin t Testi Sonuçları 

 

 Grup N X̅ Ss sd T p 

Öntest 
Deney 25 13,4 4,30 

48 -0,529 ,599 
Kontrol 25 14,04 4,24 

Sontest 
Deney 25 21,96 1,81 

48 3,410 ,001 
Kontrol 25 18,92 4,07 

İzlem 
Deney 25 21,32 2,21 

48 4,250 ,000 
Kontrol 25 17,72 3,61 

 

Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin ön testten aldıkları toplam puana 

iliĢkin t-testine bakıldığında anlamlı fark yoktur (t= 0,529 p>.05) 

 

Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin son testten aldıkları toplam puana 

iliĢkin t-testine bakıldığında anlamlı fark vardır (t=3,41 p<.05). 

 

Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin izlem testinden aldıkları toplam 

puana iliĢkin t-testine bakıldığında anlamlı fark vardır (t=4,25 p<.05). 
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ġekil 51. Deney ve Kontrol Grubu BaĢarı Testi Grafiği 

 

 ġekil 51 incelendiğinde ön test sonrasında deney ve kontrol grubu arasında 

anlamlı fark olmadığı görülmektedir. Son test ve izlem testi sonrasında ise iki 

grup arasında anlamlı fark görülmektedir. Bunun sebebi Ģarkıların noktalama 

iĢareti öğretme etkinliğinde baĢarıya ve kalıcılığa olan etkisidir. ġarkılarla 

noktalama iĢareti öğretilen deney grubu daha baĢarılı olmuĢtur. 
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Dördüncü Bölüm 

 

Sonuç ve TartıĢma 

ġarkılarla noktalama iĢareti öğretme etkinliğinin 8.sınıf öğrencilerinin 

noktalama iĢaretlerini kullanmaya yönelik akademik baĢarılarına etkisinin 

incelendiği bu araĢtırmada aĢağıdaki sonuçlara ulaĢılmıĢtır. 

 

On altı hafta süren çalıĢma öncesinde öğrencilerin konu ile ilgili ön 

bilgilerini ölçmek için deney ve kontrol grubuna ön test uygulanmıĢtır. Ön test 

sonuçlarına göre her iki grubun doğru sayıları arasında anlamlı bir farka 

rastlanmamıĢtır. Çıkan analiz sonuçlarına göre araĢtırmada çalıĢılan her iki grubun 

uygulama öncesi bilgi düzeylerinin denk olduğu söylenebilir.   

 

Türkçe dersinde noktalama iĢaretlerinin kazanımları, kontrol grubunda 

öğretim yöntemlerinden düz anlatım tekniğiyle iĢlenirken, deney grubunda 

noktalama iĢaretlerinin kuralları öğrenciler tarafından bestelenerek ve kurallar 

gösterilip Ģarkı söylenerek iĢlenmiĢtir. AraĢtırma 8. sınıf seviyesindeki 50 öğrenci 

ile yürütülmüĢtür.   

 

AraĢtırmanın akademik baĢarı için elde edilen veriler incelendiğinde hem 

Ģarkılarla noktalama iĢareti etkinliği kullanılarak ders iĢlenen deney grubunda 

hem de düz anlatım tekniği ile ders iĢlenen kontrol grubunun akademik 

baĢarılarında artıĢ görülmüĢtür. Deney grubu ön test sonucu 13,4‘ ten 21,96‘ ya, 

kontrol grubu ön test sonucu 14,04‘ ten 18, 92‘ ye çıkmıĢtır. Deney ve kontrol 

grubu son test puanları karĢılaĢtırıldığında ise noktalama iĢaretlerinin Ģarkılarla 

öğretilmesi etkinliğinin baĢarıyı artırmada düz anlatım yöntemine göre daha etkili 

olduğu sonucuna varılmıĢtır. AraĢtırma sonucunda yapılan kalıcılık testine göre 
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ise Ģarkılarla yapılan öğrenmenin düz anlatım yöntemine göre yapılan 

öğrenmeden daha kalıcı olduğu görülmüĢtür. 

 

ġarkılar, öğrencilerin önceki bilgilerinin harekete geçmesine yön verir. 

Ayrıca Ģarkılar sessiz ve utangaç öğrencilere öğretmenleri ve arkadaĢları önünde 

konuĢma cesareti verir. ġarkıların öğretilen konunun pekiĢtirilmesinde, dinleme 

becerilerinin geliĢtirilmesinde, motivasyonun arttırılmasında, öğrenilenlerin 

hatırlanmasında önemli etkileri bulunmaktadır. Kömür, Saraç ve ġeker (2005) 

Ģarkıların öğrenci motivasyonunu önemli derecede arttırdığı, kelime öğretiminde 

büyük fayda sağladığı, öğrencilerin aktif katılımlarını arttırdığı ve sınıfa 

iletiĢimsel bir boyut kazandırdığını belirtmektedir. Bu da araĢtırmamızın 

sonucunu desteklemektedir. 

 

AraĢtırmanın kalıcılık alt problemine ait bulgular incelendiğinde Ģarkılarla 

noktalama iĢaretleri öğretme etkinliğinin uygulandığı deney grubu ile düz anlatım 

yöntemiyle ders iĢlenen kontrol grubunun kalıcılık testi sonuçları arasında anlamlı 

fark olduğu belirlenmiĢtir. Kalıcılık testi doğru sayısı Ģarkılarla noktalama iĢareti 

öğretme etkinliğinin uygulandığı deney grubunda bilgi kalıcılığının daha yüksek 

düzeyde sağlandığını göstermektedir.  

 

Bu araĢtırmada kullanılan Ģarkılarla noktalama iĢaretleri öğretme etkinliği 

konunun öğrenilmesi ve bilginin kalıcılığında etkili olmuĢtur. Noktalama iĢaretleri 

konusu birçok kuraldan oluĢmaktadır bu nedenle akılda kalıcılığı ve kuralların 

bilgi basamağından üst basamaklara çıkarılması zorlaĢmaktadır. Bu olumsuz 

durum Ģarkıların ritmik özelliği kullanılarak giderilmiĢtir. Ayrıca Ģarkılar derste 

pozitif bir ortam oluĢturularak baĢarıya katkı sağlamıĢtır.  

 

ġarkıların dil bilgisi kurallarını ve yapılarını hatırlamayı sağlamasıyla 

öğrencilerin dil bilgilerini geliĢtirmekte ayrıca dersin ortamını olumlulaĢtırıp 

öğrenmeyi zevkli hale getirmektedir. Navarro (2009) temel dil becerilerini 

geliĢtirmek anlamında dil öğretim programlarının bir parçası konumuna gelen 

Ģarkılar sınıf ortamındaki gerginlik, stres vb. olumsuz faktörleri ortadan kaldırmak 

ve keyifli öğrenme atmosferleri oluĢturmaktadır diyerek araĢtırmayı 

desteklemiĢtir. 
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Çoğunlukla ana dilini konuĢan kiĢi tarafından seslendirilen Ģarkılarda dile 

ait birçok kültürel öge ve ifade de bulunmaktadır. ġarkılar kültürel ögelerin 

öğrencilere aktarılmasını sağlar. Yustiana (2009) Ģarkılar aynı zamanda hedef 

dilin kültürüne iliĢkin bilgisini de arttırmaktadır. Öğrenilen kelimelerin nasıl 

okunacağı ve telaffuz edileceği de Ģarkılar dinlenirken öğrenilebilir demektedir. 

 

ġarkılar dilin tüm becerilerini geliĢtirmede etkilidir. Kendini ifade etme ve 

iĢbirliği içinde çalıĢma gibi olumlu yönleri ile konuĢma becerilerini geliĢtirir. Ġlgi 

çekici, kapsamlı ve yoğun dinleme sağlamasıyla dinleme becerilerini geliĢtirir. 

Üretkenlik, yaratıcılık ve hayal gücünü geliĢtirmesiyle yazma becerilerini 

geliĢtirir. Metinlerin kolay öğrenilmesini ve hatırlanmasını sağlayarak okuma 

becerileri noktasında geliĢmeler sağlamaktadır. Lems (2011) yazma ve okuma 

becerilerinde Ģarkıyı dinlemeden önce, dinlerken ve dinleme esnasında boĢluk 

doldurma ve ardından dinleme yaparak doğruluğunu kontrol etme alıĢtırmaları 

yapılarak yazma becerilerinde ilerlemeler sağlanabileceğini ve bu Ģekilde anlamlı 

öğrenmeler gerçekleĢtirilebileceğini belirtmiĢtir. Ayrıca konuĢma becerisi için de 

Ģarkıları dinleyerek doğal yolla dilde bulunan kısaltmalar kolaylıkla 

kavranabilmekte ve doğru telaffuz etme yeteneği edinilebileceğini söylemiĢtir. 

 

ġarkıların öğretim materyali olarak kullanılması Türkçe derslerine 

uygundur. Bu konuyu Slater (2005) üç maddede belirtmektedir. 

 

1. Müzik ve Türkçe dersi, iĢitme ve sesleri algılama temeline 

dayanmaktadır. 

2. Müzik ve Türkçe dersi, seslerin sembollere ya da iĢaretlere dönüĢtürme 

ilkesine dayanmaktadır. 

3. Müzik ve Türkçe dersi, iletiĢim amacı taĢımaktadır.  

 

Ülkemizde Milli Eğitim Bakanlığı (2006) ilkokuldaki tüm derslerin var olan 

öğretim programlarını yapılandırmacı öğrenme yaklaĢımını temel alarak yeniden 

tasarlamıĢtır. Ġlkokul, ortaokul, lise ve yüksek öğretim kurumlarında öğrencilerin 

neyi, nasıl öğreneceği önceden planlanmıĢ ve bunlar öğretim programlarında 

tanımlanmıĢtır. Çocuklar Ģarkı söylemeyi, bilgisayar kullanmayı, sayı saymayı, ev 

adresini söylemeyi vb. gibi Ģeyleri okula baĢlamadan önce öğrenmektedirler. 
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Green (2008) öğrencilerin bunların birçoğunu Ģarkılarla öğrendiğini ifade etmiĢtir. 

Bu durumda Ģarkılar öğrenmenin her basamağında kullanılabilir. 

 

Ayrıca Uçan (2005: 32), müziğin eğitim öğretim yöntemi olarak 

kullanılmasına iliĢkin Ģu ifadelerde bulunmuĢtur: ―Birçok ülkede olduğu gibi 

Türkiye‘de de umut verici geliĢmeler olduğu gözlenmektedir. Nitekim Türkçe, 

yabancı dil, vb. derslerde müzik verimli bir eğitim/öğretim yöntemi olarak seçilip 

izlenmelidir.‖ 

 

 Dersin iĢleniĢinde çeĢitli yöntem ve teknikleri kullanmak akademik 

baĢarının artmasını sağlamaktadır. ÇalıĢmanın sonucu Karakoyun‘un (2010) 

yaptığı çalıĢmayla desteklenmektedir. Ġlköğretim 5. sınıf öğrencilerine noktalama 

iĢaretlerinin öğretilmesinde Jigsaw I tekniğinin akademik baĢarıya etkisini 

belirlemeyi amaçlayan çalıĢmasının sonucunda iĢbirlikli öğrenme tekniklerinden 

Jigsaw I'in öğrencilerin noktalama iĢaretlerine yönelik akademik baĢarıları 

üzerinde geleneksel öğretmen merkezli öğretim yöntemine göre daha etkili olduğu 

bulunmuĢtur. Bu bulgu araĢtırmanın sonucunu desteklemektedir. 

 

Noktalama iĢaretlerinin drama yöntemiyle öğretilmesindeki sonucu araĢtıran 

Ergin (2009) yaptığı çalıĢmada, 8. sınıfların Türkçe dersinde dil bilgisi 

konularının öğretiminde drama yöntemi kullanılmasının öğrencilerin öğrenme 

düzeylerini olumlu yönde etkileyeceği belirlenmiĢtir. Bu sonuç çalıĢmamızla 

paralellik göstermektedir. 
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Öneriler 

AraĢtırmaya Dönük Öneriler 

1. Ana dili öğretiminin daha bilimsel ölçütlerde geliĢtirilebilmesi için 

konuların öğretilmesinde disiplinler arası çalıĢmalar yapılmalı, bu alanda 

yapılan çalıĢmalar dikkate alınmalıdır. 

 

2. Kitaplarda noktalama iĢaretlerinin kullanımıyla ilgili etkinlikler 

arttırılmalıdır. 

 

3. Türkçe dersinin içeriğine Ģarkı ya da müzik temelli kazanımlar 

eklenmelidir. 

 

4. Yapılan araĢtırmanın alana ve uygulamaya yararlarının arttırılabilmesi 

için öğretmenlerin bilgilendirilmesi sağlanabilir.  

 

Uygulamaya Dönük Öneriler 

1. AraĢtırmada baĢarı çoktan seçmeli test kullanılarak ölçülmüĢtür. 

Öğrencilere yazılı anlatım yaptırılarak noktalama iĢaretlerini kullanma 

konusundaki baĢarıları ölçülebilir. 

AraĢtırmacılara Dönük Öneriler 

1. Bu araĢtırma ilköğretim 8. sınıf düzeyinde Ģarkılarla noktalama 

iĢaretlerinin kullanımı etkinliği konusunda yapılmıĢtır. Farklı konularda 

araĢtırma yapılabilir. 

 

2. Bu araĢtırma bir konu kapsamında yapılmıĢtır. Ġçerik zenginleĢtirilerek 

daha kapsamlı araĢtırmalar oluĢturulabilir. 
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3. Bu araĢtırma 8.sınıf düzeyinde gerçekleĢtirilmiĢtir. Ortaokul ve ilkokul 

diğer sınıflarında farklı derslerde benzer çalıĢmalar hazırlanabilir. 

 

 

4. Bu araĢtırmada Ģarkılarla noktalama iĢaretleri etkinliği baĢarıya olan etki 

yönünden incelenmiĢtir. Diğer çalıĢmalarda çeĢitli değiĢkenler açısından 

(motivasyon, ilgi, kaygı gibi) bu etkinliğe iliĢkin araĢtırmalar yapılabilir. 

Uygulayıcılara Dönük Öneriler 

1. ġarkılar öğrencilere öğretilirken sözler mutlaka tahtaya yansıtılmalı, ders 

iĢlenirken Ģarkı sözleriyle kuralların iliĢkisi vurgulanmalıdır. 

 

2. Ses kayıtları yapılırken daha profesyonel cihazlar kullanılarak sözler 

anlaĢılır hale getirilebilir. 
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Ekler 

Ek-1: Belirtke Tablosu 
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1.Nokta ( . )     

1.1. Cümlenin sonunda nokta kullanır.   
1,4,12,13,

18 
 

1.2. Bazı kısaltmaların sonunda nokta 

kullanır. 
  12  

1.3. Sayılardan sonra sıra bildirmek için 

nokta kullanır. 
  12  

1.4. Bir yazının maddelerini gösteren 

rakam veya harflerden sonra nokta 

kullanır. 

  25  

1.5. Tarihlerin yazılıĢında gün, ay ve yılı 

gösteren sayıları birbirinden ayırmak için 

nokta kullanılır. 

 15 10  

1.6. Saat ve dakika gösteren sayıları 

birbirinden ayırmak için nokta kullanılır. 
  4  

1.7. Kitap, dergi vb.nin künyelerinin 

sonunda nokta kullanılır. 
  9  

1.8. Dört ve dörtten çok rakamlı sayılar 

sondan sayılmak üzere üçlü gruplara 

ayrılarak yazar ve arada nokta kullanır. 

11    

1.9. Genel Ağ adreslerinde nokta kullanır.   7  

1.10. Matematikte çarpma iĢareti yerine 

nokta kullanır. 
11    

2.Virgül ( , )     

2.1. Birbiri ardınca sıralanan eĢ görevli 

kelime ve kelime gruplarının arasında 

kullanır. 

 3 12,4  

2.2. Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak 

için kullanır. 
  12  

2.3. Uzun cümlelerde yüklemden uzak 

düĢmüĢ olan özneyi belirtmek için 

kullanır. 

 3   

2.4. Cümle içinde ara sözleri veya ara 

cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya 

ara cümlelerin baĢında ve sonunda 

kullanır. 

23    
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2.5. Anlama güç kazandırmak için 

tekrarlanan kelimeler arasında kullanılır. 
  4  

2.6. Tırnak içinde olmayan alıntı 

cümlelerinden sonra kullanır. 
  1,4  

2.7. KonuĢma çizgisinden sonraki alıntı 

cümlesinin bitimine kullanır. 
  25 6 

2.8. Edebî eserlerde konuĢma bölümünden 

önceki ifadenin sonuna kullanır. 
  4  

2.9. Kendisinden sonraki cümleye bağlı 

olarak ret, kabul ve teĢvik bildiren hayır, 

yok, evet, peki, pekâlâ, tamam, olur, 

hayhay, başüstüne, öyle, haydi, elbette gibi 

kelimelerden sonra kullanır. 

  18  

2.10. Bir kelimenin kendisinden sonra gelen 

kelime veya kelime gruplarıyla yapı ve 

anlam bakımından bağlantısı olmadığını 

göstermek ve anlam karıĢıklığını önlemek 

için kullanır. 

2,5    

2.11. Hitap için kullanılan kelimelerden 

sonra kullanır. 
11    

2.12. Sayıların yazılıĢında kesirleri ayırmak 

için kullanır. 
  9  

2.13. Kitap, dergi vb.nin künyelerinde 

yazar, eser, basımevi vb. maddelerden 

sonra kullanır. 

  20  

3.Noktalı Virgül ( ; )     

3.1. Cümle içinde virgüllerle ayrılmıĢ tür 

veya takımları birbirinden ayırmak için 

kullanır. 

 21   

3.2. Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı 

cümleleri birbirinden ayırmak için kullanır. 
 21   

3.3. Ġkiden fazla eĢ değer ögeler arasında 

virgül bulunan cümlelerde özneden sonra 

noktalı virgül kullanır. 

 21   

4.Ġki Nokta (: )     

4.1.Kendisiyle ilgili örnek verilecek 

cümlenin sonunda kullanır. 
2  4  

4.2. Kendisiyle ilgili açıklama verilecek 

cümlenin sonunda kullanır. 
8    
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4.3. KarĢılıklı konuĢmalarda, konuĢan kiĢiyi 

belirten sözlerden sonra kullanır. 
  1  

4.4. Edebî eserlerde konuĢma bölümünden 

önceki ifadenin sonunda kullanır. 
  18  

4.5. Genel Ağ adreslerinde kullanır.   7  

4.6. Matematikte bölme iĢareti olarak 

kullanır. 
11    

5.Üç Nokta ( ... )     

5.1. Anlatım olarak tamamlanmamıĢ 

cümlelerin sonunda kullanır. 
2    

5.2. Kaba sayıldığı için veya bir baĢka 

sebepten dolayı açık yazılmak istenmeyen 

kelime ve bölümlerin yerine kullanır. 

 3   

5.3. Alıntılarda baĢta, ortada ve sonda 

alınmayan kelime veya bölümlerin yerine 

kulanır. 

22    

5.4. Sözün bir yerde kesilerek geri kalan 

bölümün okuyucunun hayal dünyasına 

bırakıldığını göstermek veya ifadeye güç 

katmak için kullanır. 

22    

5.5. Ünlem ve seslenmelerde anlatımı 

pekiĢtirmek için kullanır. 
22    

5.6. KarĢılıklı konuĢmalarda, yeterli 

olmayan, eksik bırakılan cevaplarda 

kullanır. 

22    

6.Soru ĠĢareti ( ? )     

6.1. Soru eki veya sözü içeren cümle veya 

sözlerin sonunda kullanır. 
  12  

6.2. Soru bildiren ancak soru eki veya sözü 

içermeyen cümlelerin sonunda kullanır. 
  13  

7.Ünlem ĠĢareti ( ! )     
7.1. Sevinç, kıvanç, acı, korku, ĢaĢma gibi 

duyguları anlatan cümle veya ibarelerin 

sonunda kullanır. 

  4  

7.2. Seslenme, hitap ve uyarı sözlerinden 

sonra kullanır. 
  13  
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7.3. Alay, kinaye veya küçümseme anlamı 

kazandırılmak istenen sözden hemen sonra 

yay ayraç içinde ünlem iĢareti kullanır. 

23    

8.Kısa Çizgi ( - )     

8.1. Satıra sığmayan kelimeler bölünürken 

satır sonunda kullanır. 
 14   

8.2. Cümle içinde ara sözleri veya ara 

cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya ara 

cümlelerin baĢına ve sonunda kullanır. 

24    

8.3. Kelimelerin kökleri, gövdeleri ve 

eklerini birbirinden ayırmak için kullanır. 
 14   

8.4. Fiil kök ve gövdelerini göstermek ve 

çekim eklerinden önce kullanır. 
 14   

8.5. Heceleri göstermek için kullanır.   13  

8.6. Arasında, ve, ile, ila, ...-den ...-e 

anlamlarını vermek için kelimeler veya 

sayılar arasında kullanır. 

  13  

8.7. Matematikte çıkarma iĢareti olarak 

kullanır. 
11    

8.8. Sıfırdan küçük değerleri göstermek için 

kullanır. 
11    

9.Uzun Çizgi (—)     

9.1.Yazıda satır baĢına alınan konuĢmaları 

göstermek için kullanır. 
 14 1  

10.Eğik Çizgi ( / )     

10.1. Dizeler yan yana yazıldığında 

aralarında kullanır. 
23    

10.2. Adres yazarken apartman numarası ile 

daire numarası arasına ve semt ile Ģehir 

arasında kullanır. 

 15   

10.3. Tarihlerin yazılıĢında gün, ay ve yılı 

gösteren sayıları birbirinden ayırmak için 

kullanır. 

  10  

10.4. Dil bilgisinde eklerin farklı 

biçimlerini göstermek için kullanır. 
  6  
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10.5. Genel Ağ adreslerinde kullanır.   7  

10.6. Matematikte bölme iĢareti olarak 

kullanır. 
11    

11.Tırnak ĠĢareti ( ― ‖ )     

11.1. BaĢka bir kimseden veya yazıdan 

olduğu gibi aktarılan sözleri tırnak içine 

alır. 

  18  

11.2 Özel olarak vurgulanmak istenen 

sözleri tırnak içine alır. 
 15   

12.Yay Ayraç ( )     

12.1. Cümledeki anlamı tamamlayan ve 

cümlenin dıĢında kalan ek bilgiler için 

kullanılır. Yay ayraç içinde bulunan ve 

yargı bildiren anlatımların sonuna uygun 

noktalama iĢaretini kullanır. 

24    

12.2. Özel veya cins isme ait ek, ayraçtan 

önce kullanır. 
  18  

12.3. Tiyatro eserlerinde ve senaryolarda 

konuĢanın hareketlerini, durumunu açıkla-

mak ve göstermek için kullanır. 

23  19  

12.4. Alıntıların aktarıldığı eseri, yazarı 

veya künye bilgilerini göstermek için 

kullanır. 

25    

12.5. Alıntılarda, alınmayan kelime veya 

bölümlerin yerine konulan üç nokta, yay 

ayraç içine alır. 

23    

12.6. Bir söze alay, kinaye veya 

küçümseme anlamı kazandırmak için 

kullanılan ünlem iĢareti yay ayraç içine alır. 

  13  

12.7. Bir bilginin Ģüpheyle karĢılandığını 

veya kesin olmadığını göstermek için 

kullanılan soru iĢareti yay ayraç içine alır. 
  25  

13.KöĢeli Ayraç ( [ ] )     

13.1. Ayraç içinde ayraç kullanılması 

gereken durumlarda yay ayraçtan önce 

köĢeli ayraç kullanır. 

  17  

14.Kesme ĠĢareti ( ‘ )     

14.1. Özel adlara getirilen iyelik, durum ve 

bildirme ekleri kesme iĢaretiyle ayrır. 
  1,13  
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14.2. KiĢi adlarından sonra gelen saygı ve 

unvan sözlerine getirilen ekleri ayırmak için 

kullanır. 

 15   

14.3. Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak 

için kullanır. 
  16  

14.4. Sayılara getirilen ekleri ayırmak için 

kullanır. 
  12  

14.5. Belirli bir tarih bildiren ay ve gün 

adlarına gelen ekleri ayırmak için kullanır. 
  16  

14.6. Seslerin ölçü ve söyleyiĢ gereği 

düĢtüğünü göstermek için kullanır. 
  16  
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Ek-2: AraĢtırma Ġzni Belgesi 
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Ek-3: BaĢarı Testi 

NOKTALAMA ĠġARETLERĠ BAġARI TESTi 
 

1. AyĢe (  ) 

Bu akĢam Datça (  ) ya gidiyor musunuz (  ) diye sordu (  ) 

Yukarıda parantez ile belirtilen boĢluklara sırası ile hangi 

noktalama iĢaretleri konulmalıdır? 

A) ( : )  ( _ )  ( ‗ )  ( ? )  ( . ) 

B) ( _ )  ( ‗ )  ( ? )  ( . ) (…) 

C) ( : )  ( _ )  ( ‗ )  ( , )  ( . ) 

D) ( , )  ( ― )  ( ‗ )  ( ? )  (…) 

2.GÖREV                                     NOKTALAMA ĠġARETĠ 

1) Hitap bildiren kelimelerden                  VĠRGÜL 

sonra kullanılır. 

2) Kendisiyle ilgili örnek verilecek             NOKTA 

cümlelerin sonunda kullanılır. 

3) Anlatım olarak tamamlanmamıĢ             SORU ĠġARETĠ 

cümlelerin sonunda kullanılır. 

4) Kısaltmalara getirilen   KISA ÇĠZGĠ 

ekleri ayırmak için kullanılır. 

 

Yukarıda yapılan görev ve noktalama iĢareti eĢleĢtirmelerinden 

hangisi doğrudur ? 

 

A) 1 B)  2  C)  3 

 D) 4 

 

3.Kaba sayıldığı için veya bir baĢka sebepten dolayı açık yazılmak 

istenmeyen kelime ve bölümlerin yerine kullanılır. 

Yukarıda noktalama iĢaretlerinden hangisinin görevi verilmiĢtir? 

 

A) Nokta B) Ünlem       C) Üç Nokta      D) Soru ĠĢareti 

 

4. 

1) Tren 9:15‘te kalktı. 

2) AkĢam, yine akĢam, yine akĢam, 

     Göllerde bu dem kamıĢ olsam! 

 3) Evet, Türkler geleneklerine bağlı yaĢar. 

 4) Adana‘ya yarın gideceğim, dedi. 

 

Yukarıda bir öğrencinin noktalama iĢaretleriyle ilgili yazdığı dört 

cümle verilmiĢtir. Bu cümlelerden birinde noktalama yanlıĢı 

yapan öğrenci hangisini düzeltmelidir ? 

 

A) 1 B)  2 C)  3 D)  4 

 

5.Sermet Bey: 

_ Bu anahtar köĢkü de açar, dedi. 

Virgülün kullanıldığı yerler dikkate alındığında yukarıdaki 

cümlede virgül hangi görevde kullanılmıĢtır? 

 

A)Hitap için kullanılan kelimelerden sonra virgül kullanılmıĢtır. 

B)Cümle içinde arasözleri veya aracümleleri ayırmak için 

kullanılmıĢtır. 

C) KonuĢma bölümündeki ifadenin sonunda kullanılır 

D) Sıralı cümleleri ayırmak için kullanılmıĢtır. 

 

 6.                              -ler  |  -lar 

Yukarıda örnekte çekim eklerinin yazılıĢı örnekle gösterilmiĢtir. 

Çekim eklerinden önce niçin kısa çizgi kullanılmıĢtır ? 

A) Çekim eklerinden önce özel isim geldiğini gösterir. 

B) Çekim eklerinden önce kelime olduğunu gösterir. 

C) Çekim eklerinden önce birleĢik isim geldiğini gösterir. 

D) Çekim eklerinden önce fiilimsi geldiğini gösterir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Genel ağ adresi yazmak isteyen bir bilgisayar mühendisi 

yukarıdaki noktalama iĢaretlerinden hangisini kullanmamıĢtır? 

A) Virgül         B)  Ġki Nokta          C)  Eğik Çizgi            D)Nokta 

8.Kendisi ile ilgili açıklama verilecek cümlenin sonunda kullanılır. 

Yukarıda noktalama iĢaretlerinden hangisinin görevi verilmiĢtir? 

A)Nokta       B)  Virgül      C)  Noktalı Virgül       D)  Ġki Nokta 

9.Agah Sırrı Levent ( ) Türk Dilinde GeliĢme ve SadeleĢme Evreleri (  ) 

TDK Yayınları (  ) Ankara (  ) 1960 (  ) 

Yukarıdaki bibliyografik künye yazımında parantezle boĢ 

bırakılan yerlere aĢağıdaki noktalama iĢaretlerinden hangisi 

kullanılmalıdır? 

A) ( . ) ( . ) ( . ) ( . ) ( … ) 

B) ( , ) ( , ) ( , ) ( , ) ( . ) 

C) ( , ) ( , ) ( , ) ( , ) ( … ) 

D) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( . ) 

29 Mayıs 1453      1        29 : 05 : 1453          2 

   

29 . X . 1923         3       24 . Ocak . 1984        4       

 

10. Yukarıda bir öğrencinin tarihlerin yazımı konusunda yazdığı 

örnekler verilmiĢtir. Öğrenci kaç numaralı örneği doğru 

yazmıĢtır? 

A)  1                  B) 2                      C) 3                 D) 4 

1)  Dört ve dörtten çok rakamlı sayılar sonden sayılmak üzere üçlü 

gruplara ayrılarak yazılır ve araya nokta konur. 

2)  Matematikte çarpma iĢareti yerine noktalı virgül kullanılır. 

3)  Sayıların yazılıĢında kesirleri ayırmak için virgül kullanılır. 

4)  Matematikte bölme iĢareti olarak kısa çizgi kullanılır. 

5)  Matematikte çıkarma iĢareti olarak kısa çizgi kullanılır. 

6)  Sıfırdan küçük değerleri göstermek için kısa çizgi kullanılır. 

7)  Matematikte bölme iĢareti olarak eğik çizgi kullanılır. 

 

11. Yukarıda matematikte kullanılan noktalama iĢaretleri ve 

görevleri verilmiĢtir. Bu bilgilerden kaç tanesi doğrudur? 

 

   A) 7                  B)  6                          C) 5                        D) 4 

 

 

1) Alb. Ahmet Türk bu akĢam seminer veriyor. 

2) Evimiz 20.‘inci sokaktaydı. 

3) Umduk, bekledik, düĢündük. 

4) O, eski defteri çoktan kapatmıĢ mı? 

 

12.Tahtaya yazılan yukarıdaki cümlelerden hangisinde noktalama 

iĢaretleri doğru kullanılmıĢtır? 

 A) 1,2,3           B) 1,2,4                 C) 1,3,4                       D) 2,3,4 

 

İKİ NOKTA 

NOKTA EĞİK ÇİZGİ 

VİRGÜL 
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1- Ankara-Ġstanbul yolu trafiğe açılmıĢ. 

2- Dur ! yolcu. 

3- gör-gü-süz-lük 

4- Yunus Emre (1240?-1320) tarihlerinde yaĢamıĢtır. 

5- Aralık‘ta Uludağ‘a gidiyoruz. 

 

13. Yukarıda numaralandırılmıĢ örneklerden hangileri doğru 

yazılmıĢtır ? 

 

A) 1,2,3               B) 2,4,5               C) 1,4,5                 D) 1,3,4 

 

 

14. AĢağıdaki bir noktalama iĢaretine ait görevler verilmiĢtir. 

Görevler gruplandığında hangisi dıĢarıda kalır ? 

 

A) Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonunda kullanılır. 

B) Kelimelerin kök, gövde ve eklerini ayırmak için kullanılır. 

C) Fiil kök ve gövdelerini göstermek için kullanılır. 

D) KonuĢma cümlelerinden önce kullanılır. 

 

 

15. Bir öğrenci: adres yazarken apartman numarası ile daire 

numarası arasına ve semt ile Ģehir arasına kullandığı noktalama 

iĢaretini aĢağıdakilerden hangisi içinde kullanmıĢtır? 

 

A) Bir yazının maddelerini göstermek için kullanılmıĢtır. 

B) Özel olarak vurgulamak istenen sözler için kullanılmıĢtır. 

C) Dizeler yan yana yazıldığında aralarında kullanır. 

D) KiĢi adlarından sonra gelen saygı ve unvan sözlerine getirilen ekleri 

ayırmak için kullanılmıĢtır. 

 

 

16.AĢağıdaki cümlelerden hangisinde (’) kesme iĢareti eksik 

kullanılmıĢtır? 

 

A) 12 Temmuz 2010 Pazartesi‘nin önemi benim için büyüktür. 

B) KardeĢime a‘dan z‘ye kadar bütün harfleri öğrettim. 

C) Nihat Beye ABD‘den iĢ teklifi gelmiĢtir. 

D) Engel aramızı açtı n‘eyleyim. 

 

17. Halikarnas Balıkçısı( ) Cevat ġakir Kabaağaçlı (1886-1973) ( ) en 

güzel eserlerini Bodrum‘da yazmıĢtır. 

Yukarıdaki cümlede parantez ile belirtilen boĢluklara noktalama 

iĢaretlerinden hangisi gelmelidir? 

A) [   ]            B) -  -            C)  ,    ,         D) .    . 

Bakınız ( ) Ģair vatanı ne güzel tarif ediyor ( ) ( ) Bayrakları bayrak 

yapan üstündeki kandır ( ) ( ) 

18. Yukarıdaki cümlede parantez ile belirtilen boĢluklara 

noktalama iĢaretlerinden hangisi gelmelidir? 

A) (,)(-)(-)(,)(.)   B)(,)(:)(―)(.)(―)  C) (,)(:)(-)(-)(.)  D)(;)(,)(.)(!)(.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ġhtiyar: 

_ YavaĢ yavaĢ Kaymakam‘a yaklaĢır. Ne oluyor beyefendi? 

Allah rızası için bana da anlatın… ReĢat Nuri Güntekin 

 

19.Yukarıdaki metinde ReĢat Nuri Güntekin hangi noktalama 

iĢareti kullanılarak yazılmalıdır? 

 

A) Yay ayraç  B) Kısa çizgi   C) Ünlem iĢareti   D) Noktalı virgül 

 

20.AĢağıdaki cümlelerin hangisinde virgül kaldırılırsa cümlenin 

anlamı değiĢir? 

A) YaĢlı, bu köyde hayatını sürdürüyor. 

B) Kadın, elindeki bavulu köĢeye bıraktı. 

C) Genç, adamın arkasından seslendi. 

D) Ġnsan, kitap okumayı çok sevmeli. 

 

 

21.AĢağıdaki cümlelerin hangisinde noktalı virgül doğru yerde 

kullanılmıĢtır? 

A) Türkiye, Ġngiltere, Azerbaycan, Ankara; Londra, Bakü. 

B) At ölür, meydan kalır; yiğit ölür, Ģan kalır. 

C) Yeni; Ģiirimiz, zevksiz, köksüz, acemice gözüküyordu. 

D) AyĢe; ―Her zaman çalıĢkan olmalıyız.‖ dedi.   

 

22.AĢağıdakilerden hangisi üç noktanın görevlerinden değildir? 

A) Soru eki veya soru sözü içeren cümlelerin sonunda kullanılır. 

B) Anlatım olarak tamamlanmamıĢ cümlelerin sonunda kullanılır. 

C) Ünlem ve seslenmelerde anlatımı pekiĢtirmek için kullanılır. 

D) KarĢılıklı konuĢmalarda, yeterli olmayan, eksik bırakılan 

cevaplarda kullanılır. 

 

23.AĢağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? 

A) Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan kelimeler arasında 

noktalı virgül kullanır. 

B) Alay, kinaye veya küçümseme anlamı kazandırılmak istenen sözden 

hemen sonra yay ayraç içinde soru iĢareti kullanılır. 

C) Sözün bir yerde kesilerek geri kalan bölümünün okuyucun hayal 

dünyasına bırakıldığını göstermek veya ifadeye güç katmak için üç 

nokta kullanılır. 

D) Dizeler yan yana yazıldığında aralarında kısa çizgi kullanılır. 

 

* Cümle içinde arasözleri veya cümleleri ayırmak için ara sözlerin veya 

ara cümlelerin baĢında ve sonunda kullanılır. 

* Alıntılarda baĢta, ortada ve sonda alınmayan kelime ve bölümlerin 

yerine kullanılır. 

* Cümledeki anlamı tamamlayan ve cümlenin dıĢında kalan ek bilgiler 

için kullanılır. 

* Alıntılarda, alınmayan kelime veya bölümlerin yerine konulan üç 

nokta için  kullanılır. 

*  Bir bilginin Ģüpheyle karĢılandığını veya kesin olmadığını göstermek 

için kullanılan soru iĢareti için kullanılır. 

 

24.Yukarıdaki bilgilerden kaç tanesi yay ayracın görevidir? 

A) 5               B) 4               C) 3                 D) 2  

 

 

1.                  A)                           a-                     I. 

2.                  B)                           b-                     II. 

3.                  C)                           c-                     III. 

AYġE          ALĠ                       AYLĠN             AYKUT 

 

25.Yukarıda dört öğrencinin bir yazının maddelerini gösteren 

kullandıkları rakamlar ya da harfler verilmiĢtir. Bu 

öğrencilerden hangisinin gösterimi yanlıĢtır? 

 

A) AYġE       B) ALĠ         C) AYLĠN             D)  AYKUT
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