
 

TÜRKÇE  YAZIM KURALLARI 
MEB tarafından hazırlanan “Örnek Sorular” ve 
“LGS Soruları”ndan oluşmaktadır. Telif hakları,  
MEB’e aittir. 

Adı-Soyadı:…………………………… 
Sınıfı           :…………………………… 

1897 yılının Nisan ayı başlarında O mer Şevki bey, og lunu o gu nlerde subay çocukları için açılan Eyu p Sultan 
Askerı  lisesinde o zel bo lu me yatılı olarak yerleştirir. Yeni usule go re o g retim yapılan bu okul da eg itim dili 
Fransızcaydı. 

Bu metinde aşağıdakilerin hangisiyle ilgili bir yazım yanlışı yapılmamıştır? 

A) Kişi adlarından o nce ve sonra gelen unvanlar, saygı so zleri 

B) Belli bir tarih bildiren ay ve gu n adları 

C) Bulunma durum eki “-da, -de”nin yazımı 

D) Kurum, kuruluş ve kurul adları 

Ay ve gu n adları belirli bir tarih bildiriyorsa bu yu k harfle, bildirmiyorsa ku çu k harfle başlar.  

Bu açıklamaya göre,  
I. 2018’de ziyaret ettig im Kuzey Ege’nin sevimli ko yu  Assos’u gezmek için Mart belki de en dog ru zaman.  
II. Macar bir mimarın grafik resimlerinden oluşan “Tu rkiye’deki Macar I zleri” başlıklı sergi 2017’nin Eylu l 
ayına kadar ziyaret edilebilecek.  
III. Şebiarus to reni için 15 Aralık çarşamba gu nu  Konya’ya gideceg im.  

cümlelerinin hangilerinde yazım yanlışı vardır?  

A) Yalnız I.   B) Yalnız II.   C) I ve III.   D) II ve III.  

(I) Çayın hika yesi yaklaşık beşbin yıl evvel Çin’de başladı. (II) Efsaneye go re I mparator Shen Nung bir o g le 
istirahatindeyken hizmetka rları, içmesi için ona bir kapta su kaynatıyorlardı. (III) Bu sırada tatlı bir ru zga r, 
sıcak suya birkaç çay yaprag ı du şu rdu . (IV) I mparator, bu suyu içince o yle beg endi ki çay bir içecek olarak 
keşfedilmiş oldu. 

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? 

A) I   B) II   C) III   D) IV 

Aşag ıda bu yu k harflerin kullanıldıg ı yerlerle ilgili bazı kurallar verilmiştir: 

 Yer adları (kıta, bo lge, il, ilçe, semt vb.) bu yu k harfle başlar. 

Uyarı: Özel ada dâhil olmayıp tamlama kuran şehir, il, ilçe, belde vb. sözcükler küçük harfle başlar. 

  Yer adlarındaki ilk isimden sonra gelen ve deniz, nehir, go l, dag , bog az vb. tu r bildiren ikinci isimler bu yu k 
harfle başlar. 

  Yer, millet ve kişi adlarıyla kurulan birleşik kelimelerde sadece o zel adlar bu yu k harfle başlar. 

Bu kurallara göre, 

I. Dedem, geçen yıl bana bembeyaz bir Van kedisi almıştı. 

II. Tu rkiye’nin en o nemli ulaşım noktalarından biri de Zigana geçididir. 

III. Marmaris’te bulunan Selimiye Ko yu  ziyaretçi akınına ug ruyor. 

IV. Yarın akşam I ç Anadolu’nun kuzey kesimlerinde yag ış bekleniyor. 

cümlelerinden hangilerinde yazım yanlışı yapılmıştır? 
A) I ve II. B) I ve IV. C) II ve III. D) III ve IV. 

 8. SINIF 

SORU-1                                                              2018 LGS 

SORU-2                                    2019 LGS 

SORU-3                                   2020 LGS 

SORU-4                           2018 ARALIK 

https://www.facebook.com/groups/ZTurkce/
http://www.volkanertugrul.com


 

TÜRKÇE  YAZIM KURALLARI 

Kısaltmalarla ilgili bir çalışmada, kısaltmaların farklı yo ntemlerle oluşturuldug u ifade edilmektedir. Bu yo n-
temlerden bazıları şunlardır: 

• Kelimenin ilk hecesi kullanılarak yapılır. 

• Kelimenin bazı u nlu  ve u nsu z harfleri birlikte kullanılarak yapılır. 

• Birleşik kelimelerde her kelimenin ilk harfi kullanılarak yapılır. 

Aşağıdakilerden hangisi bu metinde sözü edilen kısaltma türlerinden herhangi birine örnek olabilir? 

A) AA (Anadolu Ajansı) 

B) m (Metre) 

C) TR (Tu rkiye) 

D) Apt. (Apartman, Apartmanı) 

2013 yılının Şubat ayında ku tlesinin yaklaşık 12 bin ton oldug u du şu nu len bu yu kçe bir meteor, atmosfere 
girdi ve orada parçalandı. Meteorun parçaları Rusya’nın Çelyabinsk kenti yakınlarına du ştu . Çok sayıda bina 
zarar go rdu  ve yaralananlar oldu. Uzmanlar bu bu yu klu kteki bir meteorun en son 1908 yılında yeryu zu ne 
du ştu g u nu  belirtiyor.  

Bu parçada aşağıdaki yazım kurallarından hangisine örnek olabilecek bir kullanım yoktur?  

A) Ses du şmesine ug rayan birleşik kelimeler bitişik yazılır.  

B) O zel adlara getirilen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılır.  

C) Belirli bir tarih bildiren ay ve gu n adları bu yu k harfle başlar.  

D) O zel ada da hil olmayıp tamlama kuran şehir, il, ilçe, belde, ko y vb. so zcu kler ku çu k harfle başlar.  

Aynı so zcu kler kullanılarak oluşturulan so z o bekleri ve birleşik so zcu klerin bitişik mi, ayrı mı yazıldıg ına ka-
rar vermek için cu mlede hangi anlamda kullanıldıg ına bakılır. O rneg in “yer” ve “altı” so zcu klerinin birleşme-
siyle oluşan yapılar, hem “yerin altı (yer altı)” hem de “gizli ve yasa dışı (yeraltı)” anlamlarını sag lar. Bu kulla-
nımlardan ilki (yer altı), anlamsal açıdan şeffaflık taşıdıg ından so z o beg i işlevindedir ve ayrı yazılmalıdır. An-
cak anlamsal şeffaflıg ın bulunmadıg ı ikinci durumda so zcu k (yeraltı), farklı bir kavramı karşılar ha le geldig i 
için yeni bir so zcu k olarak deg erlendirilmeli ve bitişik yazılmalıdır. 

Bu metne göre aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözün yazımı yanlıştır? 

A) Kendisine çok iyi bakacag ımı, isterse sag  kolum olabileceg ini so yledim. 

B) Go zlerini açar açmaz, baş ucunda bekleyenlere gu lu msemeyi ihmal etmedi. 

C) Mu zenin kurulmasına o nayak olan sanatçılarımıza, katkılarından dolayı minnettarız. 

D) Bu yu k bir maharetle attıg ı topun kaleye girmesine bıçaksırtı kalmıştı. 
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TÜRKÇE  YAZIM KURALLARI 

• Kitap, dergi, gazete ve sanat eserlerinin her kelimesi bu yu k harfle başlar ancak o zel ada da hil olmayan gaze-
te, dergi, heykel vb. so zler bu yu k harfle başlamaz. 

• Yer bildiren o zel isimlerde kısaltmalı so yleyiş so z konusu oldug unda yer adının ilk harfi bu yu k yazılır. 

• Kitap, makale, tiyatro eseri, kurum adı vb. o zel adlarda yer alan kelimelerin ilk harfleri bu yu k yazıldıg ında 
“ve, ile, ya, veya, yahut, ki, da, de” so zleriyle “mı, mi, mu, mu ” soru eki ku çu k harfle yazılır. 

• Cu mle içinde o zel adın yerine kullanılan makam veya unvan so zleri bu yu k harfle başlar. 

Bu kurallara göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? 

A) Atatu rk Ku ltu r, Dil ve Tarih Yu ksek Kurumu, yayınlarını yıl sonuna kadar u cretsiz olarak uzaktan erişime 
açıyor. 

B) Altın Ko şk’te çeşitli saraylardan seçilen en gu zel su slemelere yer verilmiş, Ko şk’u n dış cephesinde kızılag aç 
kullanılmıştır. 

C) Du n o g le saatlerinde yapılan toplantıda Mu du r’u mu z o nu mu zdeki yıl yapılacak kurslarla ilgili planlarını 
anlattı. 

D) Osman Hamdi Bey’in “I stanbul Hanımefendisi” Tablosu Avusturya’nın başkenti Viyana’da açık artırmayla 
satıldı. 

SORU-8                           2020 ARALIK 
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TÜRKÇE  YAZIM KURALLARI 
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TÜRKÇE  YAZIM KURALLARI 

• Kitap, dergi, gazete ve sanat eserlerinin her kelimesi bu yu k harfle başlar ancak o zel ada da hil olmayan gaze-
te, dergi, heykel vb. so zler bu yu k harfle başlamaz. 

• Yer bildiren o zel isimlerde kısaltmalı so yleyiş so z konusu oldug unda yer adının ilk harfi bu yu k yazılır. 
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