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HAZIRLAYAN : FATİH DUMAN  - VOLKAN ERTUĞRUL 

Konya Ovası  Yer adlarında ilk isimden sonra 
gelen ve deniz, nehir, göl, dağ, 

boğaz vb. tür bildiren ikinci isim-
ler büyük harfle başlar  

Van Gölü 
Ege Denizi 
Ağrı Dağı 

Muğla ili  

“il , ilçe, kasaba ve köy “ kelime-
leri küçük harfle başlar. Ortaca ilçesi 

Bahadır köyü 

Yunus Emre Mahallesi   
 
 

“mahalle, bulvar, cadde, sokak,  
meydan, kale, köşk, köprü …”  
kelimeleri büyük harfle başlar  

İzmir Bulvarı 
Nene Hatun Caddesi 
İnkılap Sokak 
Taksim Meydanı 

Galata Köprüsü 
Çankaya Köşkü 
Ankara Kalesi 

Van kedisi  
 

Tür bildiren kelimeler küçük harf-
le başlar. 

Maraş dondurması 
İngiliz anahtarı 
Antep fıstığı 

Ahmet Bey  

“saygı ve unvan” belirten kelime-
ler büyük harfle başlar. 

 
Kemal Paşa 

Tarık Doktor 

 
Kemalbey Mahallesi 

. 
“saygı ve unvan” belirten kelime-
ler yer adlarında kullanıldığında 
özel isimden sonra gelirse bitişik 

yazılır. 
Gazi Osmanpaşa 
Sokağı 

Milliyet gazetesi Özel isme dahil olmayan gazete, 
dergi “ gibi sözcükler küçük harfle 

başlar. 
Tempo dergisi 
Türk Dili dergisi 
Resmi Gazete Özel isme dahildir. 

Cumhuriyet Bayramı  
 

Bayramlar ve anma günleri 
büyük harfle başlar. 

Kurban Bayramı 

Anneler Günü 

Miraç Kandili 

Kuzey Anadolu  

Yönler özel ismin başındaysa 
büyük, sonundaysa küçük 
yazılır. Ara yönler bitişik  

yazılır. 

Anadolu'nun kuzeyi 

güneybatı 

Kemal amca  

Akrabalık adları özel adın 
devamındaysa küçük, başa 

gelirse lakap olduğu için  
büyük yazılır. 

Kişi adından sonra gelen 
akrabalık sözünün büyük harfle  

başlaması yalnızca tarihî ve  
menkıbevi şahıslar için  

geçerlidir. 

Dayı Kemal  

Orhan Baba 

Susuz Dede’nin 

15 Haziran Cuma günü  

Belirli bir tarih varsa “ay ve 
gün” adları büyük harfle  

başlar. Annem pazar günü 

Dünya, Güneş’in etra-
fında döner. 

 

Gezegen adları terim anlam-
da kullanılırsa büyük harfle 

başlar. Bu olayda dünyam 
yıkıldı. 

Otobüs Terminali  

Tabelaların baş harfleri büyük 
yazılır. Şehirler Arası Telefon  

5’er değil beşer  

Üleştirme sayıları her zaman 
yazıyla yazılır. 6’şar değil altışar 

15.30’da  

Saat ve dakika arasına nokta 
konur.  Gelen ek saat tamsa 
saate göre değilse dakikaya 

göre ayrılır. 
15.00’te 

Kurtuluş Savaşı  
 

“Tarihi olay, çağ, dönem” 
adları büyük harfle başlar. 

Tanzimat Dönemi 

İlk Çağ 

Cilalı Taş Devri 

Sayın Bakan,  

Hitaplar büyük harfle başlar. 
Sevgili Kardeşim, 

TBMM’yi  Büyük harfle yapılan  
kısaltmalarda nokta  

kullanılmaz.  TDK’de 

T.C. de nokta kullanılır. 

 T. de nokta kullanılır. ( Türkçe) 

Suç ve Ceza  

“eser ve kurum” isimleri bü-
yük harfle başlar. Sadece baş 
harfleri büyük olursa aradaki 
bağlaçlar küçük harfle başlar. 

Leyla ile Mecnun 

SUÇ VE CEZA 

Alm. Dr. haz. vb.  Küçük harfle yapılan  
kısaltmalarda ölçü birimleri 

hariç nokta  
kullanılır. 

 mm   cm   m  g   kg 
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Avrupa kıtası  
Özel isme bağlı olmayan “kıta” 
sözcüğü küçük ama özel isme 

bağlı olan “bölge” sözcüğü büyük 
harfle başlar. 

Asya kıtası 
Ege Bölgesi 
Akdeniz Bölgesi 
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fark etti  
Yardımcı eylemlerde birleşme 

sırasında ses olayı olursa  
bitişik yazılır. 

hasta oldu 
kayboldu 
hissetti 

ahlak dışı  

 
 

“dış, iç, sıra”  
kelimeleri ayrı yazılır. 

çağ dışı 
olağan dışı 
hafta içi 
aklı sıra 
peşin sıra 

imambayıldı  
 

Genel olarak, ikinci kelime 
anlam kaybına uğrarsa bitişik 

yazılır. 

kargaburnu 
karafatma 
tavukgöğsü 
suçiçeği 

çekyat  
Her ikisi de emir kipiyle  
kurulanlar bitişik yazılır. 

kapkaç 
yapboz 

gelebildi  
Kurallı birleşik eylemler  

bitişik yazılır. 
alıvermiş 
öleyazdı 
yazadur 

başvurmak  
Kalıplaşmış olarak 

bitişik yazılır. 
öngörmek 
vazgeçmek 
varsaymak  

polisevi  

“ev” kelimesi  
bitişik yazılır. huzurevi 

öğretmenevi 

YAZIM KURALLARI-2 

alt yazı “alt, üst, ön, iç, dış”  
sözcükleri başa gelirse  

ayrı yazılır. 
- İçişleri 
-Dışişleri 

-Genelkurmay 
-ilköğretim 

kalıplaşmış olarak bitişik yazılır. 

ön yargı 

iç savaş 
dış borç 

ön söz 
üst kat 

başrol Bir durumun ya da bir 
mevkinin en üstündekini  

belirtecek şekilde kullanılan 
“baş, başı”   

sözcükleri bitişik yazılır. 

başöğretmen 
ustabaşı 
aşçıbaşı  

ayakaltı  
 
 

Somut olarak yer  
bildirmeyen  

“alt, üst, üzeri”  
kelimeleri bitişik yazılır. 

gözaltı 

akşamüzeri 
tepe üstü 

ayaküstü 
Suçüstü 

yer altı 
deri altı 

uyurgezer  
Her ikisi de  

geniş veya geçmiş  
zaman eki almış olanlar  

bitişik yazılır. 

okuryazar 
biçerdöver 
kaptıkaçtı 
oldubitti 

cankurtaran  

 
 
 

İkinci kelimesi sıfat fiil olanlar 
bitişik yazılır. 

dalgakıran 
gökdelen 
barışsever 
basınçölçer 
varyemez 

yazar kasa  

 
Sıfat fiilin başa gelmesiyle 

oluşanlar 
çalar saat 
tükenmez kalem 
uçan daire 

beştaş  

 
Oyun isimleri  
bitişik yazılır. 

elliiki 
yüzbir 

onaltılık  

Notalar bitişik yazılır. 
otuzikilik 

karasinek  

 
 
 

Halk arasında gelenekleşmiş 
olarak bitişik yazılanlar 

yeşilzeytin 
zeytinyağı 
sivrisinek 
dereotu 
semizotu 
yerküre 

bilirkişi 
ayçiçeği 
otobur 
günaşırı 
halkoyu 
milletvekili 

sıkıyönetim 

postane Bu kelimelerde  
“hane”  

sözcüğündeki  
“-h” harfi düşer. 

pastane 
hastane 
eczane 

beyefendi  

“ağa, baba, bey, efendi, ha-
nım” sözcükleriyle kurulanlar 

bitişik yazılır. 
ağabey 
büyükbaba 

depremzede “hane, name, zade, zede”  
ile oluşturulanlar   

bitişik yazılır. 
seyahatname 
amcazade 
dershane 
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YAZIM KURALLARI-3 (YAZIMI KARIŞTIRILAN SÖZCÜKLER) 

biraz  birtakım  (bazı)  eşofman 

birçok  bir takım (sayı)  erozyon 

birkaç  birebir  (etkili)  inisiyatif 

bir an  bire bir (karşılıklı)  lavabo 

bir gün  yüzyıl    (dönem)  laboratuvar 

bugün  yüz yıl   (sayı)  radyasyon 

şu an  art arda   (ikileme)  stajyer 

bir şey  yan yana (ikileme)  şofben 

pek çok  baş başa (ikileme)  teneffüs 

pek az  el ele       (ikileme)  unvan 

hiçbir  pardösü 

hiç kimse  karmakarışık (pekiştirme) pantolon 

her biri  yanlış  başvurmak 

her an  yalnız  öngörmek 

herhangi bir şey  egzoz  varsaymak 

gitgide  asfalt  vazgeçmek 

birdenbire  şoför   

birbirimize  fiyat   

ikide bir  orijinal   

herkes  sürpriz   

ya da  gardırop   

tren  espri   

kravat  ızdırap   

tıraş  makine   

kılavuz  motosiklet   

kulüp  dinozor   

masmavi        (pekiştirme) 
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YAZIM KURALLARI-4  

“de”nin Yazımı ve Görevleri “ki”nin Yazımı ve Görevleri 

soru eki “mi”nin yazımı ve cümleye kattığı anlamlar 

 Bağlaç olan “de” ya iki cümleyi bağlar ya da 
genellikle cümleye örtülü anlam katar.  

Bu durumlarda kendinden önceki kelimeden ayrı yazılır.  
Hiçbir zaman “te/ta”  biçimini almaz ve ünlü uyumuna 
uyar. 

Bulunma, kalma anlamı katan ya da sıfat yapan  
“-de” kendinden önceki kelimeye bitişik yazılır ve 

ünsüz uyumundan etkilenir.  (-de/-da/-te/-ta)  

Evde kimse  yoktu. ( Bulunma Hal Eki ) 
Bu kitapta güzel konular işlenmiş. ( Bulunma Hal Eki ) 
Sınıfın gözde öğrencileri gelmemiş. (Sıfat yapan “-de” ) 
Sözde bahaneler uydurup duruyor. (Sıfat yapan “-de” ) 
Gel de doktorun söylediklerini yap. (Cümleleri bağlar. ) 
Ne iyi ettin de geldin. (Cümleleri bağlar. ) 
Salih de gelseydi. ( Örtülü anlam katar. ) 
Sana kazak da alacağım. ( Örtülü anlam katar. ) 

Bağlaç olan “ki” ya iki cümleyi bağlar ya da  
pekiştirme görevlerinde kullanılır. Bu durumlarda 
kendinden önceki kelimeden ayrı yazılır. 

Sıfat yapan veya ilgi zamiri olan “-ki” bitişik yazılır.  

Vazodaki çiçekler birer birer kurumuş. (Sıfat yapan)  
Yarınki konsere geliyorum. (Sıfat yapan)  
Bizimki eve geç geldi. (İlgi zamiri) 
Yağmur yağmadı ki mantarlar çıksın. ( Cümleleri bağlıyor.)  

Sanki 
İllaki 
Meğerki 
Belki 
Oysaki 
Halbuki 
Çünkü 
a 
Mademki 

Bu kelimelerdeki  
“-ki”ler kalıplaşmış  
olarak bitişik yazılır.  
Bu kelimelere  
herhangi bir kural  
uygulanmaz.  

GENEL NOT: Eylemlerden sonra gelen “de” ve “ki” her zaman ayrı yazılır,bağlaçtır. 

Soru eki olan “mi/mı/mu/mü” her zaman ayrı yazılır ve ünlü uyumuna uyar.  Kendinden sonra gelen eklere bitişik yazılır. 

Verdiğim kitabı okudun mu? (soru)  
Biraz önce kapıyı çalan sen miydin? (soru)  
Bu evde daha önce kimlerin oturduğunu biliyor musun? (soru)  
Ders zili çaldı mı hepimiz sınıfa koşardık. (zaman)  
Onu daha önce hiç mi hiç görmedim. (pekiştirme)  
Düzenli çalıştın mı başarırsın. (koşul)  
Tüm bunları ben mi yapmışım? (kabullenmeme)  
Orayı hemen terk eder misin? (emir)  

ÖRNEKLER 

ÖRNEKLER 

ÖRNEKLER 

DİPÇE: Kısa yöntemlere karşı olduğum için belirtmedim. En doğru yöntem eklerin görevlerini bilmektir. 
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