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Örnek

 Aşa ğı da ki di ze le rin han gi sin de ün lü düş me si ne uy ma mak tan kay nak la nan bir ya zım yan lı şı var dır?

	 A)	 Aç	lık	tan	kar	nım	gu	rul	da	ma	ya	baş	la	dı.

	 B)	 Dük	kâ	nın	de	vir	iş	lem	le	ri	bit	me	di.

	 C)	 Oğ	lum,	ca	nım	yav	rum,	di	ye	sa	rıl	dı.

	 D)	 Ku	rul	gön	lü	me,	ke	yi	fin	ce	ya	şa.

	 E)	 Ak	lı	mı	ba	şım	dan	al	mış	tın	o	za	man.

Çözüm

 D’de	“key	fin	ce”	söz	cü	ğü	“ke	yi	fin	ce”	bi	çi	min	de	ya	zıl	dı	ğı	için	ya	zım	yan	lı	şı	ya	pıl	mış	tır.

YANIT D

ÜN SÜZ LER
	 Ses	yo	lun	da	bir	en	ge	le	çar	pa	rak	çı	kan,	 tek	ba	şı	na	oku	na	ma	yan	ses	le	re	ün	süz	de	nir.	Türk	çe	de	21	ün	süz	var	dır.	

 Ün süz ler çı kış la rı na gö re şöy le sı nıf lan dı rı lır:

Süreksiz Sürekli

Sert (Tonsuz)

Yumuşak (Tonlu)

p,ç,t,k f,h,s,ş

b,c,d,g ğ,j,l,m,n,r,v,y,z

B. ÜN SÜZ LER LE İL Gİ Lİ SES OLAY LA RI

1. ÜN SÜZ SERT LEŞ ME Sİ (BEN ZEŞ ME Sİ / UYUMU)

 Sert	 ün	süz	ler	den	 bi	riy	le	 bi	ten	 bir	 söz	cük	ten	 son	ra	 c,	 d,	 g	 ile	 baş	la	yan	 bir	 ek	 gel	di	ğin	de	 ekin	 ba	şın	da	ki	 ilk	 ün

süz	ler	 ç,	 t,	 k’ye	dö	nü	şür.

 
...f
...s
...t
...k
...ç
...ş
...h
...p

+
c – d – g

ç –  t – k

	 raf		da	 	 →		 raf	ta	 	 diş		ci	 	 →		 diş	çi

	 kes		gin	 	 →		 kes	kin	 	 sa	bah		cı	 →		 sa	bah	çı

	 yurt		da	 	 →		 yurt	ta	 	 ki	tap		cı	 →		 ki	tap	çı

	 ağaç		dan	 →		 ağaç	tan	 	 at		gı	 	 →		 at	kı
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✔  Sert (tonsuz) ün süz le bi ten ra kam lar dan son ra ge len yu mu şak ün süz ler de ün süz sert leş me si ne uyar. 

	 1983		de	→	1983’te

	 1995		den	 →	1995’ten

Ünsüz benzeşmesi kuralına uyulmaması yazım yanlışına neden olur.
yatakda Æ Y
yatakta  Æ D

UYARI

Örnek

 Aşağıdakilerin hangisinde “ünsüz	benzeşmesi”ni örnekleyen bir sözcük yoktur?

	 A)	Bundan	sonra	adını	kırk	yılda	bir	anarım

	 	 Sende	kaybettiğimi	başkasında	ararım

	 B)	 Ben	hem	kalp	hem	bedenim

	 	 Nefestir	ruhum	benim

	 C)	 Nasıl	geçti	habersiz

	 	 O	güzelim	yıllarım

	 D)	 Lütfen,	görmeyeyim	seni	bir	yerlerde

	 	 Karşıma	çıkma,	konuşmayalım,	bakışmayalım

	 E)	 Acilen	toparlanmalıyım

	 	 Üstümden	koca	bir	aşk	geçti

Çözüm

 A'da	kaybettiğimi,	B'de	nefestir,	C'de	geçti,	E'de	geçti	sözcüklerinde	ünsüz	benzeşmesi	vardır?

YANIT D

Örnek

 Aşağıdakilerin hangisinde “ünsüz	benzeşmesi”ne uymayan bir sözcük vardır?

	 A)	 Sizi	13.45’ten	beri	bekliyorum.

	 B)	 Hasan	Bey	ile	bu	konuda	anlaştık.

	 C)	 Sütden	ağzı	yanan,	yoğurdu	üfleyerek	yer.

	 D)	 Altttaki	komşularımız	çok	iyi.

	 E)	 Kardeşim	dün	ağaçtan	düşmüş.
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2. ÜN SÜZ YU MU ŞA MA SI (TONLULAŞMA):
	 	 Dilimizde	 p,	 ç,	 t,	 k	 ses	le	rin	den	 bi	riy	le	 bi	ten	 bir	 söz	cü	ğe	 ün	lüy	le	 baş	la	yan	 bir	 ek	 ge	ti	ril	di	ğin	de	 söz	cü	ğün	 so	nun

da	ki	 sert	 ün	süz	 yu	mu	şa	ya	rak	b,	 c,	 d,	 g,	 ğ’ye	dö	nü	şür.

 ...p
...ç
...t
...k

+    ünlü ek      =

...b

...c

...d

...g–ğ

	 ki	tap		a			>		ki	ta	ba	 	 	 dört		ü	 →		 .........................

	 ağaç		ı				>		ağa	cı	 	 	 çocuku	 →		 .........................

 ki lit		i					 	>		ki	li	di   çorap		ı	 →		 .........................

	 ayak		ın		>		aya	ğın	 	 	 renk		i	 →		 .........................

 ÜN SÜZ YU MU ŞA MA SI NIN GÖ RÜL ME Dİ Ğİ DU RUM LAR

1. Tek he ce li söz cük le rin ço ğun da yu mu şa ma ol maz:
	 ip		i	>	ipi		 it		e	>	ite	

	 ot		u	>	otu		top		a	>	to	pa

✓  Tek	he	ce	li	söz	cük	le	rin	ki	mi	le	rin	de	yu	mu	şa	ma	olur:

 git		en	>	gi	den				 çok		u	>	ço	ğu

	 at		ım	>	adım				 yut		um	>	yu	dum

2. Özel ad lar da yu mu şa ma ol maz:
	 Si	nop’a,	Zon	gul	dak’ı,	Ah	met’i

3. “–it” e ki y le tü re yen söz cük ler de (ge çit söz cü ğü dı şın da) yu mu şa ma ol maz:
	 ka	nıtı	 	 ko	nuta

	 ta	şıtın	 	 ya	pıtım

4. Ya ban cı dil ler den alın mış söz cük ler de yu mu şa ma ol maz:
	 hu	kuk		un,	su	rat		ı,	mil	let		e,	sa	at		i

Kimi yabancı sözcükler yumuşama kuralına uyar:
ilacı, kitabı, cildi...

UYARI
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Örnek

 So	nun	da	sü	rek	siz	sert	ün	süz	ler	den	(p,	ç,	t,	k)	bi	ri	bu	lu	nan	söz	cük,	ün	lü	ile	baş	la	yan	bir	ek	al	dı	ğın	da	söz	cü	ğün	so

n	un	da	ki	sert	ün	süz	yu	mu	şar.

 Aşa ğı da ki söz cük ler den han gi si bu ku ra la uy maz?
 

	 A)	ku	laç	 B)	bay	rak	 	 C)	ka	lıp	 D)	kök	 E)	uç	

Çözüm

 ku laç →	ku	la	cı	 bay	rak	→	bay	ra	ğı

	 ka	lıp	→	ka	lı	bı	 uç	→	ucu				olur.

	 kök	→	kö	kü		yu	mu	şa	maz.

YANIT D

Örnek

 Aşa ğı da ki di ze le rin han gi sin de ün süz de ği şi mi ne ör nek yok tur?

	 A)	 Eşim	ve	ço	cuk	la	rım	alış	tı	ğı	mız	yer	de

	 B)	 Ucun	ucun	tü	ke	ne	cek	gün	ler	de

	 C)	 Tam	ye	ni	ye	ni	dost	lar	edi	nir	ken

	 D)	 Bu	uygulamanın	bir	örneği	yok

	 E)	 İn	di	rir	gi	bi	ak	bir	ge	mi	yi	de	niz	le	re

Çözüm

	 “alış	tı	ğı	mız,	ucun,	edi	nir	ken,	ör	ne	ği”	söz	cük	le	rin	de	ün	süz	de	ği	şi	mi	var.	E’de	ün	süz	de	ği	şi	mi	ne	uğ	ra	mış	söz	cük	yok

tur.

YANIT E

3. ÜN SÜZ TÜ RE ME Sİ
	 Ya	ban	cı	 dil	ler	den	 alı	nan	 ki	mi	 söz	cük	ler	den	 son	ra	 ün	lüy	le	 baş	la	yan	 bir	 ek	 ge	ti	ril	di	ğin	de	 ya	 da	 “et	mek,	 ol	mak”	

ey	lem	le	riy	le	 söz	 ko	nu	su	 söz	cük	ler	 bi	rleş	ti	ğin	de	 söz	cü	ğün	 so	nun	da	ki	 ünsüzün	 yinelendiği	 gö	rü	lür.	 Bu	 ses	 ola	yı	na	

ün süz ikiz leş me si de	de	nir.

	 İki	 ünlünün	 yan	 yana	 bulunduğu	 kimi	 alıntı	 sözcüklerde	 ünlüler	 arasında	 v,	 y	 sesleri	 türer:	 fiyat,	 zayıf,	 konser

vatuvar,	 laboratuvar...

	 af		et	mek		 >			af	fet	mek

	 red		et	mek		 >			red	det	mek

	 his		et	mek		 >			his	set	mek

	 zan		ım	ca		 >			zan	nım	ca

	 hal		ol	mak		 >			hal	lol	mak

	 hak		ım		 	 >			hak	kım

	 tıp			ı	 	 >			tıb	bı
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Sessiz, yıllık .... Bu sözcüklerdeki yan yana gelen seslerden biri ektedir. Bu, ünsüz türemesi değildir. Cennet, illet 
sözcükleri yabancı kökenlidir.

UYARI

Örnek

 Aşağıdakilerin hangisinde ünsüz türemesine örnek olabilecek bir sözcük vardır?

	 A)	 Dikkatli	gazetecilerin	gözünden	kaçmadı.

	 B)	 Güpegündüz	balkonda	uyunur	mu?

	 C)	 Gencecik	yaşta	gurbete	düşmüş.

	 D)	 Bizim	bakkal	da	işsizliten	yakınıyor.

	 E)	 Bu	işin	sırrını	kimseye	söylemedim.

3

 Aşağıdaki sözcüklerde oluşan ses olaylarını karşılarına yazınız.

 zannımca	 → ............................

 ılıcak		 → ............................

 halloldu	 → ............................

 ufala  → ............................

 yüksel	 → ............................

 reddi  → ............................

 seyrek	 → ............................

 adaş	 → ............................

 KAY NAŞ TIR MA ÜN SÜZ LE Rİ
	 Türk	çe	 söz	cük	ler	de	 iki	 ün	lü	 yan	 ya	na	 gel	mez.	Ün	lüy	le	 bi	ten	 bir	 söz	cük	ten	 son	ra	 ün	lüy	le	 baş	la	yan	 bir	 ek	 gel	di
ğin	de	 iki	 ün	lü	nün	 yan	 ya	na	 gel	me	me	si	 için	 ara	ya	 “y	 	 ş	 	 s	 	 n”	 ün	süz	le	rin	den	 bi	ri	 gi	rer.	 Bun	la	ra kay naş tır ma ün-
süz le ri de	nir.	

	 sı	nav	so	ru		s		u

	 gül	bah	çe		s		i

	 ara	ba		n		ın	las	ti	ği

	 şu		n		un	to	ka		s		ı

	 ora		y		ı			 bu	ra		y		a

	 ye	di		ş		er		 bil	me		y		ecek

	 an	la		y		alım	 ne		y		in

✔	 Kay	naş	tır	ma	ün	sü	zü	“n”	ki	mi	du	rum	lar	da	bir	ün	lü	ile	bir	ün	süz	ara	sı	na	gi	rer.	Bu	kul	la	nım	za	mir	ler	den,	iye	lik	ek	le	rin
den	son	ra	ün	süz	le	baş	la	yan	bir	ek	gel	di	ğin	de	gö	rü	lür.	

	 bu	 	 n	 	 da	 	 şu	 	 n	 	 dan		 	 	 	 	 	 	 	

	 bu	ra	sı	 	 n	 	 da	 al	dı	ğı	 	 n	 	 da

	 gel	di	ği	 	 n	 	 de	 (onun)	 evi	 	 n	 	 de

	 o	 	 n	 	 lar
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Örnek

 Aşa ğı da ki di ze ler de al tı çi zi li söz cük le rin han gi sin de kay naş tır ma ün sü zü kul la nıl ma mış tır?

	 A)	 Ba	har	pı	nar	la	rın	dan	içi	me	dam	la	yan su
	 B)	 Bem	be	yaz	çi	çek	le	rin	ıs	lak,	te	miz	ko ku su
	 C)	 Bir	el	göz	le	rim	de	ki	per	de	yi	sı	yır	dı.
	 D)	 Ağ	zı	mın	ke	na	rın	da	çır	pın	tı	lı	Bo	ğaz	su	yu
	 E)	 Se	nin	ka de ri nin	de	bir	aç	ma	zı	var	dır.

Çözüm

	 E’de	ka	der–in–in	söz	cü	ğün	de	ilk	“in”	iye	lik,	ikin	ci	“in”	tam	la	yan	eki	dir.
YANIT E

Örnek

 As	lın	da	ada	de	ğil	de
	 San	ki	tah	ta	dan	bir	ka	şık
	 Sı	cak	bir	çor	ba	sun	ma	dı	ğın	dan
	 Sa	it	Fa	ik’in	ba	lık	çı	la	rı	na
	 Yü	zü	hep	de	ni	ze	ya	pı	şık
 Bu di ze ler de aşa ğı da ki ses olay la rın dan han gi si yok tur?

	 A)	 Ün	süz	düş	me	si	
	 B)	 Ün	lü	düş	me	si
	 C)	 Ün	süz	ben	zeş	me	si	
	 D)	 Kay	naş	tır	ma
	 E)	 Ün	süz	de	ği	şi	mi

Çözüm

	 Ün	lü	düş	me	si	“as	lın	da”
	 Ün	süz	ben	zeş	me	si	“ba	lık	çı	la	rı	na”
	 Kay	naş	tır	ma	ün	sü	zü	“ba	lık	çı	la	rı	na”
	 Ün	süz	de	ği	şi	mi	“sun	ma	dı	ğın	dan”	söz	cük	le	rin	de	var.
	 Di	ze	ler	de	ün	süz	düş	me	si	yok	tur.

YANIT A

1. Bir ünlüyle ünsüz arasına giren ünsüze koruyucu ünsüz ya da “zamir n”si denmektedir. 

2. İkinci tekil kişi iyelik eki olan “- n” yi kaynaştırma ünsüzüyle karıştırmayalım.
    Babanı dün yolda gördüm. 
    (baba - n - ı)

3. Yazım birliği açısından ünlüyle biten “Eminönü, Beyoğlu” gibi sözcüklere “-e” durum eki geldiğinde kaynaştırma 
    ünsüzü “n”, aynı durumdaki kişi adlarının kaynaştırma ünsüzü “y” olmalı.
    İnönü’ye (kişi), Eminönü’ne (yer)

4. “ile, idi, imiş, ise” gibi sözcükler ünlüyle biten bir sözcüğe eklendiğinde başlarındaki “i” düşer ve araya “y” koruyu-
    cu ünsüzü girer. 
    para ile > parayla,  
    sulu idi > suluydu

UYARI
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✔  So	nun	da	“t”	ün	sü	zü	bu	lu	nan	"rast,	ast,	üst"	söz	cük	le	riy	le	olu	şan	bi	le	şik	ler	de	ilk	söz	cü	ğün	so	nun	da	ki	“t”	ün	sü	zü	ge

nel	lik	le	dü	şer.	Ay	nı	tür	den	iki	ün	süz	yan	ya	na	ge	li	yor	sa	“t”	düş	er:

 	 As	teğ	men,	üs	teğ	men

	 	 Ast,	üst,	rast...	söz	cük	le	ri	nin	so	nun	da	ki	“t”	çe	kim	le	rin	de	düş	mez:

	 	 Ast		ım,	üst		ü,	rast		la	dım

Astsubay, üstçavuş sözcüklerinde düşme olmaz. “rast gelmek” eyleminde “t” düşmez. 
Bir akşamüstü ona limanda rast geldim.

UYARI

Örnek

 Aşa ğı da ki ler in han gi sin de bir ya zım yan lı şı var dır?

	 A)	 Zon	gul	dak’ta	ye	ni	da	mar	la	ra	rast	lan	dı.

	 B)	 As	ker	as	tı	nı	üs	tü	nü	ko	ru	mak	zo	run	da	dır.

	 C)	 Üst	su	bay	lar	bu	yıl	emek	li	ye	ay	rıl	dı.

	 D)	 Rasge	le	bir	lo	kan	ta	da	otur	duk.

	 E)	 Bu	yo	la	da	üst	ge	çit	ya	pıl	ma	lı.

Çözüm

	 D’de	 rasgele	değil	 “rastgele”	 olmalı.

YANIT D
 

 DU DAK ÜN SÜZ LE Rİ BEN ZEŞ ME Sİ
 (“n / b” ÇA TIŞ MA SI “n / m” DE ĞİŞ ME Sİ)
	 Türk	çe	de,	 du	dak	ün	sü	zü	olan	 “b”	 se	si	 ken	din	den	ön	ce	ki	 “n”	 se	si	ni	 baş	ka	bir	 du	dak	ün	sü	zü	olan	 “m”ye	 çe	vi	rir.	

	 çen	ber	 	 →	 	 çem	ber

	 kan	bur	 	 →		 kam	bur

	 ten	bel	 	 →		 tem	bel

Özel adlar ve birleşik adlarda bu dudak ünsüzleri benzeşmesi görülmez.
İstanbul, Safranbolu
onbaşı, binbaşı

UYARI

 GÖ ÇÜŞ ME
	 Ko	nuş	ma	 di	lin	de,	 söz	cük	le	rin	 ki	mi	le	rin	de	 yan	lış	lık	la	 ses	ler	den	 ki	mi	le	ri	 yer	 de	ğiş	ti	rir.	 Bu	na	gö çüş me	 de	nir.	 Gö

çüş	me	ya	zı	da	gös	te	ril	mez.	Yazıda	gösterilirse	 yazım	yanlışı	 olur.

 Doğ	ru Yan	lış

	 kib	rit	 kir	bit

	 köp	rü	 kör	pü

	 ek	şi	 eş	ki
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4

 Aşağıda yanlış yazılmış sözcüklerin doğrularını yazınız.

 	Yanlış	 	   	 	Doğru	 	             	Yanlış	 	   	 	Doğru	 	

	 anbar	 →  	 sünbül	 →  

	 çarşanba	 →   saklanbaç	 →

	 torpak	 →   yalnış	 →

 yanlız	 →   kiprik	 →

 ULA MA
	 Ün	süz	le	bi	ten	bir	söz	cük	ten	son	ra	ün	lüy	le	baş	la	yan	bir	söz	cük	ge	lir	se	ula ma olu	şur.	Ula	ma	da	 ilk	söz	cü	ğün	son	

ün	sü	zü	 ken	din	den	 son	ra	ki	 söz	cü	ğün	ba	şın	da	ki	 ün	lü	ye	bağ	la	na	rak	oku	nur.

Bir  ek mek  al  Bi   rek me  kal

              

	 	 Senin	 	 	 inadın	 	 	 	 ona	 	 	 	 	 geçmiş

                 

UYARI

Sözcükler arasında herhangi bir noktalama imi varsa ulama yapılmaz.

Pazardan  armut ,  elma   aldım    

5

 Bir yanlızlık	büyütürdüm	saksıda
   I
	 kalandı	çok	eski	günlerden

	 bir	bana	yetsin,	hıncımı arttırırsın
    II III

	 aşkımı	pekiştirsin diye sevince
   IV V  VI

 Günüydü,	gelip	durdu	hüznümün	önünde

     VII      VIII

 gidilmemiş	bir	saklı	deniz	sandım.

  IX

     Ahmet Oktay

 Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerdeki ses olaylarını belirleyerek boşluklara yazınız.

 
I.				_	_	_	_	_	_	_	_	_	

II.			_	_	_	_	_	_	_	_	_

III.		_	_	_	_	_	_	_	_	_

IV.		_	_	_	_	_	_	_	_	_

V.			_	_	_	_	_	_	_	_	_

VI.				_	_	_	_	_	_	_	_	_	

VII.			_	_	_	_	_	_	_	_	_

VIII.		_	_	_	_	_	_	_	_	_

IX.		_	_	_	_	_	_	_	_	_
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1. Aşa ğı da ki cüm le ler de al tı çi zi li söz cük le rin han-

gi si nin, bü yük ün lü uyu mu na uy ma ma ne de ni 

fark lı dır?

	 A)	 Ben	sa	na	mec	bu	rum	bi	le	mez	sin

	 B)	 Ru	hum	da	ki	ate	şi	ok	ya	nus	lar	sön	dü	re	mez

	 C)	 Bi	li	yor	sun	 ben	 se	nin	 ol	ma	dı	ğın	 za	man	lar	 yo	lu

mu	bu	la	mam.

	 D)	 Bu	so	run	la	rı	tar	tı	şır	ken	ye	ni	so	run	lar	çı	kı	yor.

	 E)	 Ek	şim	tı	rak	el	ma	yı	şe	ker	has	ta	la	rı	tü	ke	ti	yor.

2.  Aşa ğı da ki le rin han gi sin de büyük ün lü uyu mu 

ku ra lı na ay kı rı bir söz cük kul la nıl mış tır?

	 A)	 Çap	raz	otur	muş	de	ni	zin	kı	yı	sı	na.

	 B)	 Ma	vi	sa	ka	lı	na	er	gu	van	lar	tak	mış.

	 C)	 Umu	du	nu	mü	hen	dis	oğ	lu	na	bağ	la	mış.

	 D)	 Ro	ma	lı	lar	as	lan	la	ra	atar	mış	suçluları.

	 E)	 Bu	davranışlardan	an	la	rız	az	çok.

3.  Aşa ğı da ki ler den han gi sin de hem bü yük hem kü-

çük ün lü uyu mu na uy ma yan bir söz cük kul la nıl-

mış tır?

	 A)	 Ham	let’in	ti	ra	dı	baş	la	ma	dan	bit	ti.

	 B)	 Bu	şeh	ri	her	sa	bah	ye	ni	den	kur	ta	rı	yor	lar.

	 C)	 Gü	le	rek	öl	me	yi	öğ	ren	dik	so	nun	da.

	 D)	 Ya	şa	mak	çok	bü	yük	bir	ma	ri	fet.

	 E)	 İş	siz	lik	si	gor	ta	sı	da	ve	ri	rim.

4. Aşa ğı da ki le rin han gi sin de ünsüz bezeşmesine 

uymamaktan kaynaklanan bir ya zım yan lı şı var-

dır?

	 A)	Bu	bay	ra	mı	mil	let	çe	kut	lu	yo	ruz.

	 B)	Seç	kin	ma	ğa	za	lar	bu	cad	de	ye	top	lan	mış.

	 C)	Bu	sa	vaş	ta	Meh	met	çik	yer	al	ma	ya	cak.

	 D)	Bu	sı	na	va	on	bi	ni	aş	gın	öğ	ren	ci	ka	tıl	dı.

	 E)	Olay	1913’te	İs	tan	bul’da	ol	muş.

5. 	 Düzge	niş	ün	lüy	le	bi	ten	bir	söz	cü	ğe	şim	di	ki	za	man	

eki	yor”	gel	di	ğin	de	söz	cü	ğün	so	nun	da	ki	ge	niş	ün	lü	

da	ra	lır.

 Aşa ğı da ki ler den han gi sin de da ral ma ne de ni 

fark lı dır?

	 A)	Ne	den	so	run	lar	dan	ba	şı	mı	ala	mı	yo	rum?

	 B)	Gün	ler	dir	ay	nı	cüm	le	yi	yi	ne	li	yor	sun.

	 C)	Bu	fık	ra	la	ra	kim	se	gül	mü	yor.

	 D)	Her	kes	bir	bi	ri	ni	an	lı	yor.

	 E)	Se	ni	geç	gel	din	di	ye	uya	rı	yor.

6. 	 Sert	 ün	süz	le	 bi	ten	 bir	 söz	cü	ğe	 sü	rek	siz	 yu	mu	şak	

ün	süz	le	 baş	la	yan	 bir	 ek	 gel	di	ğin	de	 ekin	 ba	şın	da	ki	

ün	süz	sert	le	şir.	

 Aşa ğı da ki ler den han gi sin de bu ku ra la uyul ma-

ma ne de niy le bir yan lış lık ya pıl mış tır?

	 A)	Piş	kin	lik	 ek	me	ğe	 ya	kı	şır.
	 B)	Ge	ce	yi	Ma	raş’ta	 ge	çir	miş	ti.	
	 C)	An	tal	ya’nın	 ya	pış	kan	ha	va	sı	nı	 sev	mem.
	 D)	Bak	dı	ğı	mız	ev	dün	 tu	tul	muş.
	 E)	Dü	şün	ce	le	ri	ni	 yi	ğit	çe	 sa	vun	du.

7. “Öm rüm	bir	gül	yap	ra	ğın	da	sol	sa”

 di ze sin de ki al tı çi zi li söz cük te gö rü len ses ola yı 

aşa ğı da ki ler den han gi sin de yok tur?

	 A)	Ar	tık	bek	le	me	ye	sab	rı	mız	yok.

	 B)	Gön	lü	müz	bağ	lan	dı	zül	fün	te	li	ne.

	 C)	İşin	önem	li	kıs	mı	nı	hal	let	tik.

	 D)	Kö	şe	ye	kıv	rı	lıp	mı	şıl	mı	şıl	uyu	du.

	 E)	Bu	du	yu	ru	yu	her	kes	bi	li	yor	du.
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8. Aşa ğı da ki le rin han gi sin de ünlü düşmesine uy-

mamaktan kaynaklanan bir ya zım yan lı şı var dır?

	 A)	Ağa	cın	ko	vu	ğu	na	yu	va	yap	mış.

	 B)	Da	ğın	ete	ği	bu	luş	ma	ye	ri	miz	di.

	 C)	Per	de	nin	sav	ru	lu	şu	nu	iz	li	yor	dum.

	 D)	Ağı	za	alın	maz	söz	ler	söy	le	di.

	 E)	İşin	as	lı	nı	ben	de	bil	mi	yo	rum.

9. Aşa ğı da ki le rin han gi sin de tü re yen söz cük te bir 

ün süz düş müş tür?

	 A)		Sab	rın	da	da	ya	nıl	maz	bir	sı	nı	rı	var	dır.

	 B)		Ha	va	nın	ka	rar	ma	sı	bi	zi	kay	gı	lan	dır	dı.

	 C)		Ay	nı	yön	de	kü	rek	çe	ke	rek	iler	le	ye	bi	li	riz.

	 D)		Kuş	la	ra	ek	mek	ufa	la	ma	yı	se	ver.

	 E)		Da	ra	cık	bir	ala	na	sı	kış	tık.

10. Aşa ğı da ki le rin han gi sin de ula ma var dır?

 

	 A)		Du	var	la	rı	ka	tı	sa	bır	ta	şın	dan

	 B)	 Kar	altındadır	va	roş	lar

	 C)		Ba	yı	lı	rım	şu	Kız	ku	le	si’ne

	 D)	 Du	man	lı	ha	va	yı	kurt	sev	sin

	 E)	 Bir	baş	ka	ba	ha	ra	kal	mış	tır	vus	lat

11.  Aşa ğı da ki cüm le le rin han gi sin de kay naş tır ma 

ün sü zü kul la nıl ma mış tır?

	 A)	Piş	kin	in	san	bu	sö	zün	an	la	mı	nı	bil	mez.

	 B)	Say	gı	yı,	yi	tir	di	ği	niz	yer	de	ara	ma	yın.

	 C)	O	ar	ka	da	şı	nın	so	ru	nu	se	nin	de	so	ru	nun	dur.

	 D)	 Acı	kan	in	san	kurt	ma	sa	lı	din	le	me	ye	ba	yı	lır.

	 E)	Gü	nün	he	sa	bı	nı	uy	ku	ka	pa	tır.

12.  Di	li	miz	de	tam	la	ya	nın	kay	naş	tır	ma	ün	sü	zü	“n”,	tam

la	na	nın	“s”dir.

 Aşa ğı da ki le rin han gi si tam la yan ya da tam la nan 

ol du ğun da kay naş tır ma ün sü zü de ği şir?

	 A)	Söz	cü	 	 B)	Su	 	
C)	Ma	sa	 	 D)	Sı	ra

	 							 	E)	Kit	le

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem ünlü 

düşmesi hem ünlü türemesi vardır?

 A)	 Onun	kaydını	önceki	gün	bizim	okula	yaptık.

	 B)	 Yükselen	başarı	grafiğiyle	dikkat	çekiyordu.

	 C)	 Bu	puanı	hakkıyla	alamadığı	için	okuldan	uzak

laştırıldı.

	 D)	 Daracık	sokaklarda	birbirimizi	kaybettik.

	 E)	 Üsküdar’ın	incecik	yollarında	kimsesiz	kalmıştı.

14. “Sıcaktan	bunalmıştı,	pencereyi	sonuna	dek	açmak	

istiyordu.”

 Bu cümledeki altı çizili sözcüklerdeki ses olayları 

aşağıdakilerin hangisinde vardır?

	 A)	 Belma’yla	ortak	ilgi	alanımız	müzikti.

	 B)	 O	sokaktaki	gizli	evi	hatırlıyorum.

	 C)	 Kafamdaki	istekler,	uçtukça	uçuyordu.

	 D)	 Köye	yaklaştıkça	sabırsızlanıyordu.

	 E)	 Korkuya	karşı	bir	türkü	tutturmuşum.
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1. Al	tı	çi	zi	li	söz	cük	ler	B,	C,	D	ve	E’de	al	dı	ğı	ek	ler	ne

de	niy	le	bü	yük	ün	lü	uyu	mu	na	uy	maz;	A’da	 ise	söz

cük	ya	ban	cı	kö	ken	li	ol	du	ğu	için	bü	yük	ün	lü	uyu	mu

na	uy	maz.

YA NIT A

2. B’de	 “mavi”	 sözcüğü	 büyük	 ünlü	 uyumuna	 uyma

maktadır.

YA NIT B

3. E’de	“sigorta”	sözcüğü	büyük	ve	küçük	ünlü	uyumu

na	uymamaktadır.

YA NIT E

4. D’de	 “aşgın”	 sözcüğünde	 benzeşme	 kuralını	 uyul

madığı	için	sözcükte	yazım	yanlışı	vardır.	Sözcüğün	

doğrusu	“aşkın”	olmalı

YA NIT D

5. A,	B,	C,	D	seçeneklerinde	geniş	ünlüden	sonra	ge

len “yor”	eki	daralmaya	neden	olmuş	E’de	“de”	ey

lemine	ünlüyle	başlayan	bir	ek	geldiği	 için	daralma	

olayı	gerçekleşmiştir.

YA NIT E

6. D’de	“bak”	eylemine	getirilen	“diği”	eki,	“tiği”	olma

lı.

YA NIT D

7. A’da	“sabrımız”,	B’de	“zülfün”,	C’de	“kısmını”,	D’de	

“kıvrılıp”	 sözcüklerinde	 ünlü	 düşmesi	 olmuş	 E’de	

ünlü	düşmesi	yoktur.

YA NIT E

8. D’de	 “ağıza”	 sözcüğü	 yanlış	 yazılmıştır.	 Doğrusu	

“ağza”	olmalıydı.

YA NIT D

9. D’de	 “ufakla”	 sözcüğü	 türetilirken	 “k”	ünsüzü	düş

müş	“ufala”	olmuştur.

YA NIT D

10. B’de	“Kar	altında”	sözcüklerinin	arasında	ulama	ol

muştur.

YA NIT B

11. A’da	 “anlamını”	 B’de	 “saygıyı”	 D’de	 dinlemeye”	

E’de	 “hesabını”	 sözcüğünde	kaynaştırma	ünsüzü	

kullanılmıştır.

YA NIT C

12. “Su”	sözcüğüne	ünlüyle	başlayan	bir	ek	getirildiğin

de	kaynaştırma	ünsüzü	“y”	olur.	“suyu

YA NIT B

13. D’de	“daracık”	ünlü	türemesi,	“kaybettik”	sözcüğünde	

de	ünlü	düşmesi	vardır.

YA NIT D

14. Altı	çizili	sözcüklerde	sırayla	benzeşme	ve	daralma	

olayı	 olmuştur.	B’de	 “sokaktaki”	 sözcüğünde,	 ben

zeşme	“	hatırlıyorum”	sözcüğünde	daralma	olmuş

tur.

YA NIT B
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1.	 Geçenlerde	bir	sınava	girmek	için	kaydoldum.

      I

	 Oraya	varınca	cep	telefonu	ile	girmek	kesinlikle	ya

saktır,	diyordu	görevli.	Teknolojik	devrimi	yanlış

   II    III

	 kullananlar	 yüzünden	 düştüğümüz	 duruma	 bak.	

Emanet	de	almıyorlarmış.	Neyse	ki	bekleyenlerden

    IV

	 birine	biricik	telefonumu	emanet	ettim.

   V

 Bu parçada numaralanmış cümlelerdeki altı çizi-

li kelimelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yan-

lıştır?

	 A)	 I.	kelimede	hem	ses	düşmesi	hem	ünsüz	yumu

şaması	vardır.

	 B)	 II.	kelimede	ünlü	daralması	vardır.

	 C)	 III.	kelime	türetilirken	ünlü	kaybına	uğramıştır.

	 D)	 IV.	kelimede	herhangi	bir	ses	olayı	yoktur.

	 E)	 V.	kelimede	ünlü	türemesi	vardır.

2.	 Sert	 ünsüzler	 (p,	 ç,	 t,	 k)	 iki	 ünlü	 arasında	 kalınca	

yumuşar	ve	sırasıyla	(b,	c,	d,	g)	olur.

 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uy-

mayan bir sözcük kullanılmıştır?

	 A)	 Su	kabını	yıkamasını	istedim.

	 B)	 Çocuk	ağaca	tırmanırken	düştü.

	 C)	 Kanadı	kırık	kuşlar	gibiyim.

	 D)	 Kitabını	al	ve	çalışmaya	başla.

	 E)	 Kantinci	simiti	bayat	satıyor.

3.	 Dudak	ünsüzü	olan	“b”	sesi	kendinden	önceki	hece

deki	“n”	sesini	bir	başka	dudak	ünsüzü	olan	“m”’ye	

çevirir.

 Aşağıdakilerin hangisinde bu kurala uymayan 

bir kullanım vardır?

	 A)	 Yaz	gelince	bütün	öğrenciler	tembelleşir.

	 B)	 Bahar	gelince	sümbüller	boy	verdi.

	 C)	 Her	mevsim	sonu	ambarlar	boşalırdı,	burada.

	 D)	 Yazın	Safranbolu’ya	gideceklerdi.

	 E)	 Baharda	bu	vadiye	pembe	hakim	olur.

4.	 Bazı	adlara	sesli	ile	başlayan	ekler	getirilince,	ikinci	

hecedeki	seslilerde	düşme	görülür.

 Bu açıklamaya örnek olabilecek bir sözcük aşa-

ğıdaki cümlelerin hangisinde kullanılmıştır?

	 A)	 Soruyu	çözemeyince	çenesini	kaşıdı.

	 B)	 Arkadaşım	midesinden	rahatsızdır.

	 C)	 Akşam	olunca	ortalıktan	el	ayak	çekildi.

	 D)	 Yüzüne	hasret	kaldık	bu	günlerde.

	 E)	 Ağza	alınmayacak	sözler	söyledi.

5.	 yor	eki	kendinden	önceki	düz	geniş	"a		e"	seslileri

ni	daraltarak	"ı		i		u		ü"ye	dönüştürür.

 Bu kurala örnek olabilecek bir sözcük aşağıdaki 

cümlelerin hangisinde kullanılmamıştır?

	 A)	 Gözü	yaşlı	ana,	kaybettiği	yavrusunu	arıyordu.

	 B)	 Biraz	acele	et,	imtihan	on	dakika	sonra	başlıyor.

	 C)	 Serhat,	saatlerdir	seni	bekliyor,	burada.

	 D)	 Yarınki	kutlamada	sen	de	şiir	okuyor	musun?

	 E)	 Çocuğu	istemeği	bir	konuda	niçin	zorluyorsun?

6.	 Bu	muammayı	uzun	süre	düşündüm	de	yine,

	 Gönlümle	oturdum	da	hüzünlendim	o	yerde.

	 Dağlar	ağarırken	konuşurduk	tepelerde.

	 Sen	nerde	o	fecrin	ağaran	dağları	nerde.

 Bu dörtlükte aşağıdaki ses olaylarından hangisi-

ne yoktur?

	 A)	 Ses	düşmesi

	 B)	 Sessiz	yumuşaması

	 C)	 Sessiz	benzeşmesi

	 D)	 Ulama

	 E)	 Kaynaşma
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7.	 Sohbeti	(I)	hoş	dosta	(II)	 feda	olmayım.	Bassa	(III)	

başım	(IV)	üstüne,	hoş	(V)	tutayım

 Bu dizelerde numaralanmış yerlerin hangisinde 

ulama vardır?

	 A)	I.	 B)	II.	 C)	III.	 D)	IV.		 E)	V.

8.	 “İki	ünlü	arasında	kalan	sert	ünsüzler	yumuşar.”

 Aşağıdakilerin hangisinde bu kurala uyulmamış-

tır?

	 A)	 Parasını	tutmayan	cebi	delik	birisidir.

	 B)	 Dostunu	düşmanını	bildiğinden	emin	değilim.

	 C)	 İşte	tam	kuyruğuna	bastın.

	 D)	 Eve	kapağı	atsak,	ne	iyi	olurdu.

	 E)	 Onun	ipiyle	kuyuya	inilmez.

9.	 Düz		geniş	ünlüyle	(a	,e)	biten	sözcükler	“yor”	eki

ni	 aldığında	 geniş	 ünlü	 “yor”	 ekinin	 darlaştırıcı	

özelliğinden	dolayı	daralır.

 Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu kurala örnek 

gösterilemez?

	 A)	 Bekliyorum	kimsesiz	bir	sokakta.

	 B)	 Gönlümün	fermanı	böyle	diyor.

	 C)	 Bu	dert	içimi	yiyor.

	 D)	 Gece,	siyah	bir	elbise	giyiyor.

	 E)	 Kuş	bile	baharı	özlüyor.

10. Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?

	 A)	 Üzerine	kazakdan	başka	bir	şey	giymiyor.

	 B)	 Herkez	senin	geleceğin	günü	bekliyor.

	 C)	 Çok	insan	eski	musikiden	anlıyamaz.

	 D)	 Uzun	kiprikli	çocuğa	bakıyordum.

	 E)	 Kibritleri	yakıp	yakıp	aşağı	atıyor.

11.	 Türkçede	“a,	e”	geniş	seslileri	“yor”	ekinin	etkisiyle	

“ı,	i”	ye	dönüşür.

 Aşağıdakilerin hangisinde bu kuralı örneklendi-

ren bir kullanım vardır?

	 A)	 Bu	çocuk	derslerine	yeterince	çalışmıyor.

	 B)	 Bize	bakıp	bakıp	gülüyorlardı.

	 C)	 Bir	şey	mi	oldu,	niçin	susuyorsunuz?

	 D)	 Gece	gündüz	ara	vermeden	çalışıyorduk.

	 E)	 Onun	çalışkan	biri	olduğunu	sen	de	biliyorsun.

12. Aşağıdakilerden hangisinde koruyucu ünsüz 

(kaynaştırma harfi) kullanılmamıştır?

	 A)	 Ağlayan	birini	gördüm	mü	dayanamam,	ağlarım.

	 B)	 Burada	yalnız	yaşamak	zor	değil	mi?

	 C)	 Elini	cebine	attı	ama	hiç	parası	olmadığını	hatır

ladı.

	 D)	 Kendisinden	 iki	 yaş	 küçük	 sevimli	 bir	 kardeşi	

vardı.

	 E)	 Konukların	gelmesi	tatile	çıkışımızı	geciktirdi.	

13.	 İki	 heceli	 bazı	 sözcükler	 ünlüyle	 başlayan	ek	 aldı

ğında	son	hecelerindeki	dar	seslileri	düşer.

 Aşağıdakilerin hangisinde bu kuralı örneklendi-

ren bir kullanım vardır?

	 A)	 Bu	söylediklerim	kulağına	küpe	olsun.

	 B)	 Doktor	ona	galiba	bir	burun	damlası	vermiş.

	 C)	 Alnımdaki	bıçak	yarası	senin	yüzünden…

	 D)	 Ninem	sırtındaki	sancıdan	şikâyet	ederdi	hep.

	 E)	 Günümüzde	edebiyata	değer	veren	mi	var?

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesi 

yoktur?

 

	 A)	 Senin	karşında	boynum	kıldan	ince.

	 B)	 Bugünlerde	dedemin	pek	keyfi	yok.

	 C)	 O	olaydan	sonra	tavrında	epey	değişme	oldu.

	 D)	 Ömrüm	boyunca	onun	dediklerini	yaptım.

	 E)	 Benim	duyduklarımı	sen	de	duymuşsundur.

15.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ünlü	türemesi” 

ne örnek olabilecek bir kullanım vardır?

	 A)	 Sizi	önce	İlknur’un	ablası	zannettim.

	 B)	 Gencecik	insanlar	asansörü	tercih	ediyor.

	 C)	 Gemiyi	en	son	fareler	terk	eder.

	 D)	 Artık	bu	tartışmalara	bir	son	verelim.

	 E)	 Elimizde	yeterli	malzeme	yok.
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1.	 Türkçe’de	bir	ekin	ünlüsü,	eklendiği	 sözcüğün	son	

hecesindeki	ünlüye	uyar.

 Aşağıdakilerin hangisinde bu kurala uymayan 

bir sözcük kullanılmıştır?

 

	 A)	 Hayvanlar	aleminde	durum	biraz	farklıdır.

	 B)	 Islak	çimenlerin	üzerine	oturmamalısın.

	 C)	 Sonunda	hayallerimi	gerçekleştirebileceğim.

	 D)	 Sandallar	bu	fırtınaya	zor	dayanır.

	 E)	 Seninle	sonsuza	kadar	beraber	olamayız.

2.	 Çocuğun	 geç	 saatlere	 kadar	 gelmediğini	 gören	

anne	durumu	polise	bildirir.

 Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur?

	 A)	 Ünsüz	yumuşaması

	 B)	 Kaynaştırma	ünsüzü

	 C)	 Değişime	uğrayarak	büyük	ünlü	uyumuna	uyma

yan	sözcük

	 D)	 Küçük	ünlü	uyumuna	uyan	yabancı	sözcük

	 E)	 Ünsüz	benzeşmesi

3.	 Bu	tarihten	sonra	yapılacak	başvuruların	hiçbir	ge

çerliliğinin	olmayacağı	bildirildi.

 Bu cümlede aşağıdaki ses olaylarından hangisi 

vardır?

	 A)	 Ünsüz	benzeşmesi

	 B)	 Ünlü	daralması

	 C)	 Ünlü	düşmesi

	 D)	 Ünsüz	düşmesi

	 E)	 Ünlü	türemesi

4.		 Ek	eylemin	di’li	geçmiş	kipi,	ünsüz	ile	biten	sözcük

lere	eklenirken	büyük	ünlü	uyumundan	ve	benzeş

melerden	etkilenir.

 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde her iki etkilen-

meye de örnek olabilecek bir kullanım vardır?

	 A)	 Yüzlerce	insan	toplanmıştı	meydana.

	 B)	 Bizdik	o	hücumun	bütün	aşkıyla	kanatlı.

	 C)	 Anladım	ki	onu	çok	üzmüşüm.

	 D)	 Sevmiyorum	suyunda	yıkanmamış	rüzgârı.

	 E)	 Beni	de	herkes	gibi	otogarda	karşılamalıydınız.

5.	 Olmuyor	seni	düşünmemek	Tanrım

	 Ummamak	senden	medet	

	 Suyun	dibine	vardı	ayaklarım

	 Suyun	dibinde	zulmet

 Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

	 A)	 Ünlü	daralması

	 B)	 Ünsüz	yumuşaması

	 C)		Kaynaştırma	ünsüzü

	 D)	 Küçük	ünlü	uyumuna	aykırı	sözcük

	 E)	 Ünsüz	benzeşmesi

6.	 İncecikten	bir	kar	yağar	

	 Tozar	elif	elif	diye	

	 Ak	elleri	kalem	olmuş	

	 Yazar	elif	elif	diye

 Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi 

vardır?

	 A)	 Ünsüz	benzeşmesi		ünlü	daralması

	 B)	 Ünsüz	yumuşaması		hece	düşmesi

	 C)	 Ünsüz	türemesi		ünlü	düşmesi

	 D)	 Ünlü	türemesi		ünlü	düşmesi

	 E)	 Ünsüz	düşmesi		ünlü	düşmesi

7.	 Gönlümü	çekse	de	yârin	hayali	

	 Aşmaya	kudretim	yetmez	cibâli

	 Yolcuyum	bir	kuru	yaprak	misali

	 Rüzgârın	önünde	savrulmuşum	ben

 Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi-

nin birden çok örneği vardır?

	 A)	 Hece	düşmesi

	 B)	 Ünsüz	yumuşaması

	 C)	 Ünsüz	benzeşmesi

	 D)	 Ünlü	daralması

	 E)	 Ünsüz	türemesi
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8.	 Gördüğün	 her	 rüyayı	 hayra	 yormaman	 gerektiğini	

sana	yıllar	önce	söylemiştim	sanıyorum.

 Bu cümlede aşağıdaki ses olaylarından hangisi 

yoktur?

	 A)	 Ünlü	değişmesi

	 B)	 Ünsüz	düşmesi

	 C)	 Ünsüz	benzeşmesi

	 D)	 Ulama

	 E)	 Ünsüz	yumuşaması

9.	 Görebilsin	diye	sonsuzluğu	her	yerden	iyi

	 Seçmiş	İstanbul’un	ufkunda	bu	kutsi	tepeyi

 Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

	 A)	 Ulama

	 B)	 Ünlü	daralması

	 C)	 Ünsüz	yumuşaması

	 D)	 Hece	düşmesi

	 E)	 Ünsüz	benzeşmesi

10.	 Ülkemizde	 görmeye	 dayalı	 izlenimleri	 yansıtan	 bir	

şiir	gelişmeye	başlamıştır.

 Bu cümlede aşağıdaki ses olaylarından hangisi 

vardır?

	 A)	 Ünsüz	benzeşmesi

	 B)	 Ünlü	düşmesi

	 C)	 Ünsüz	yumuşaması

	 D)	 Ünlü	daralması

	 E)	 Ulama

11.	 Yirminci	 yüzyılın	 ilk	 çeyreğinde	 şairlerimizi	 önemli	

kılan,	hayat	kaygısının	her	noktada	hissedilir	boyut

lara	ulaşması	olmuştu.

 Bu cümlede aşağıdaki ses olaylarından hangisi 

yoktur?

	 A)	 Ulama

	 B)	 Ünsüz	türemesi

	 C)	 Sertleşme

	 D)	 Ünsüz	yumuşaması

	 E)	 Ünlü	daralması

12.	 Dışarda	poyraz	 iyice	şiddetlenmişti.	Ağaçlar	kökle

rinden	sökülüvereceklerdi	sanki.	Yaprakların	hışırtı

ları	 arasından	 duyulan	 dalgaların	 sesi	 coşkun	 bir	

ırmağın	akışını	andırıyordu.

 Bu cümlelerde aşağıdaki ses olaylarından han-

gisi yoktur?

	 A)	 Küçük	ünlü	uyumuna	uymayan	sözcük

	 B)	 Ünlü	daralması

	 C)	 Hece	düşmesi

	 D)	 Ünsüz	benzeşmesi

	 E)	 Ünsüz	yumuşaması

13.	 Tahta	panjurlu	taştan	evin

	 Penceresi	nar	ağacına	bakardı

	 Eski	tersanenin	yamacında

	 Dalları	sarkmış	o	yalnız	nar	ağacı

 Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

	 A)	 Ünsüz	benzeşmesi

	 B)	 Ünsüz	yumuşaması

	 C)	 Kaynaştırma	ünsüzü

	 D)	 Büyük	ünlü	uyumuna	uymayan	sözcük

	 E)	 Ünsüz	türemesi

14.	 Geceleyin	bir	ses	böler	uykumu

	 İçim	ürpermeyle	dolar;	–	Nerdesin

	 Arıyorum	yıllar	var	ki	ben	onu

	 Âşıkıyım	beni	çağıran	bu	sesin

 Bu dörtlükte aşağıdakilerin hangisine örnek 

yoktur?

	 A)	 Ünlü	daralmasına

	 B)	 Ünsüz	değişimine	aykırı	sözcüğe

	 C)	 Kaynaştırma	ünsüzüne

	 D)	 Ulamaya

	 E)	 Ünsüz	benzeşmesine

15.	 Bu	teklifi	reddettiğin	gün	büyükçe	bir	fırsat	kaçırdığı

nın	farkında	mıydın?

 Bu cümlede geçen aşağıdaki sözcüklerin hangi-

sinde herhangi bir ses olayı olmamıştır?

	 A)	reddettiğin		 B)	büyükçe		 C)	kaçırdığının

	 	 	 D)	farkında		 E)	mıydın
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Büyük Harflerin
Kullanıldığı Yerler

Gezegen
Adlarının Yazımı

Kısaltmaların
 Yazımı

Tarihlerin
Yazımı

Eylem Adlarının
Yazımı

Sözcüklerin
Bölünmesi

Pekiştirmenin
Yazımı

Kesme İşareti

Düzeltme İşareti

Birleşik ya da
Birkaç Sözcüklü

Özel Adların Yazımı

Yabancı Özel
Adların Yazımı

Yön Adların 
Yazımı

Gün ve Ay
Adlarının Yazımı

Birleşik
Sözcüklerin Yazımı

Yabancı
Sözcüklerin Yazımı

Ek eylemin
Yazımı

Sayıların
Yazımı

İkilemelerin
Yazımı

-inci ekinin
Yazımı

De’nin Yazımı

Mi’nin Yazımı
Ki’nin Yazımı

İle’nin Yazımı

AKILLI HARİTAM
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 I. BÜ YÜK HARF LE RİN KUL LA NIL DI ĞI YER LER

1. Özel ad lar bü yük harf le baş lar.

 Özel ad sa yı lan dil bir lik le ri şun lar dır:

a) Ki şi ad la rı, so yad la rı: Nurullah Ataç...

b) Hay van la ra ve ri len ad lar: Minnoş,Karabaş...

c) Ulus, boy, dil, din, mez hep, ta ri kat ad la rı: Türk,Türkçe,Hristiyan,Protestanlık,Hanefilik,Bektaşilik...

d) Ku rum, ku ru luş, sen di ka, der nek ad la rı: MillîEğitimBakanlığıEmekçileriSendikası,İnsanHaklarıDerneği,
HayvanlarıKorumaDerneği...

e) Ül ke, kent, ka sa ba, köy, ma hal le, so kak, cad de ad la rı: TürkiyeCumhuriyeti,Antalya,Side,Cumhuriyet
Caddesi,AkıncılarSokağı...

UYARI

Özel ada dâhil olmayıp tamlama kuran şehir, il, ilçe, bucak, belde, köy vb. sözler küçük harfle başlar: Konya ili, Etimes-

gut ilçesi, Taflan köyü vb.

f) Kı ta, böl ge, ova, dağ, göl, de niz, akar su, or man ad la rı: AsyaKıtası,DoğuAnadoluBölgesi,MuşOvası,
AğrıDağı,VanGölü,EgeDenizi,ManavgatÇayı,AtatürkOrmanı...EgeDağları(yanlış)Egedağları(doğru)

g) Tak ma ad lar da bü yük haf le baş lar: Muhibbi (KanuniSultanSüleyman),Demirtaş (ZiyaGökalp),Tarhan
(ÖmerSeyfettin),AkaGündüz(HüseyinAvni,EnisAvni),Kirpi(RefikHalitKaray),DeliOzan(FarukNafizÇamlıbel),

ServerBedi(PeyamiSafa),İrfanKudret(CahitSıtkıTarancı),MehmetAliSel(OrhanVeliKanık).

h) Ki şi ad la rın dan ön ce ve son ra ge len say gı söz le ri, un van lar, la kap lar, mes lek ve rüt be ad la rı 
bü yük harf le baş lar: CumhurbaşkanıMustafaKemalAtatürk,KaymakamErolBey,MustafaEfendi,Zeynep
Hanım,BayAliÇiçekçi,Prof.Dr.MehmetKaplan,MareşalFevziÇakmak,FatihSultanMehmet,GençOsman,

Deliİbrahim.

UYARI

Akrabalık bildiren sözcükler büyük harfle başlamaz: Tülay abla, Ayşe teyze, Fatma nine, Kemal dayı, Celal amca, 

Ruşen  enişte.

Akrabalık bildiren sözcükler başa geldiğinde lakap yerine kullanıldığı için büyük hafle başlar: Nene Hatun, Baba 

Gündüz, Dayı Kemal, Hala Sultan.

Bazı tarihi ve menkıbevi kişilikler ise akrabalık bildiren sözcük sonda olduğu halde unvan değeri kazandığı ve özel ada 

dahil olduğu için büyük harfle yazılır: Gül Baba, Susuz Dede, Adile Hala, Gülsüm Bacı, Sultan Ana.

2.  Her cüm le bü yük harf le baş lar. Nok ta (.), so ru (?) ve ün lem (!) işa ret le ri cüm le yi bi ti ren işa ret ler ol duk la rı 

için bu işa ret ler den son ra bü yük harf kul la nı lır:

 Böyleolmazki!Birazdikkatliol.

 Bukitabınezamanbitirdin?Çokhızlıokuyorsun.

 Erkenuyandım.Denizkenarındabirazyürüyüşyaptım.
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3.  Ki tap, der gi, ga ze te ad la rı bü yük harf le baş lar. Tür bil di ren ikin ci söz cük özel adın için dey se bü yük, de ğil se kü

çük harf le baş lar:

 Milliyetgazetesi,ResmiGazete,İnceMemed,MilliyetSanatdergisi

4. Ki tap, bil di ri, ma ka le vb.nde ana baş lık ta bu lu nan söz cük le rin ta ma mı, alt baş lık ta bu lu nan söz cük le rin ise 

yal nız ca ilk harf le ri bü yük ya zı lır.

 I. Enerji Kaynakları
 a. Petrol Ürünleri

UYARI

Yaz› başl›klar›nda bulunan ilgeç ve bağlaçlar›n yaz›m› şöyledir:

✔ Başlığın tüm harfleri büyükse bağlaç ve ilgeç de büyük olur. 

    LEYLA VE MECNUN

   TURFANDA MI, TURFA MI?

 

✔ Başlıktaki sözcüklerin yalnızca baş harfleri büyük yazılmışsa bağlaç ya da ilgeçler küçük harfle yazılır. 

    Leyla ve Mecnun      Turfanda mı, Turfa mı?

    Tahir İle Zühre Æ Y 

    Tahir ile Zühre Æ D

5.  Ki tap, der gi, gazete ve öteki sanat eserlerinde bu lu nan re sim, çi zel ge, tab lo vb.nin al tın da yer alan açık la yı

cı ya zı lar bü yük harf le baş lar: MonaLisa,AyÇiçekleri(tablo)

6.  Ge le nek sel çiz gi de ki di ze ler bü yük harf le baş lar:

 Çocukgönlümkaygılardanâzâde

 Yüzlerdenur,ekinlerdebereket;

 Atüstündemorkâküllüşehzade;

 Unutmayabaşladığımmemleket,

7.  Sa ray, köşk, han, ka le, köp rü, anıt vb. ya pı ad la rı nın bü tün söz cük le ri bü yük harf le baş lar:

 TopkapıSarayı,DolmabahçeSarayı,ÇankayaKöşkü,HorozluHan,FatihSultanMehmetKöprüsü,BeyazıtKulesi,

ZaferAnıtı...
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UYARI

Yer bildiren özel adlarda da kısaltmalı söyleyiş söz konusu olduğu zaman, sözcük başında büyük harf kullanılır: 

Hisar'dan, Boğaz'dan, Bulvar'dan.

8.  Ku rum, ku ru luş ve ku rul ad la rı nın her söz cü ğü bü yük harf le baş lar: 

 TürkiyeBüyükMilletMeclisi,TürkDilKurumu,DilveTarih-CoğrafyaFakültesi,AtatürkOrmanÇiftliği,MaviKöşe

Bakkaliyesi;YeşilayDerneği,BakanlarKurulu,TürkDiliveEdebiyatıBölümü.

UYARI

Kurum, kuruluş, kurul, merkez, bakanlık, üniversite, fakülte, bölüm, kanun, tüzük, yönetmelik vb.ni bildiren sözcük-

ler, belli bir kurum kastedildiğinde büyük harfle başlar: Bu yıl Meclis, yeni döneme erken başlayacaktır.

9.  Ka nun, tü zük, yö net me lik, yö ner ge, ge nel ge ad la rı nın her söz cü ğü bü yük harf le baş lar:

 MedeniKanun,BorçlarHukuku(kanun),AtatürkUluslararasıBarışÖdülüTüzüğü,TelifHakkıYayınveSatışYö-

netmeliği.

10. Ko nuş ma me tin le rin de ve mek tup lar da ki ses len me söz le ri bü yük harf le baş lar:

 SayınBaşkan,SevgiliKardeşim...

11. Tür ad la rı bir özel adın ye ri ne kul la nı lır sa bü yük harf le baş lar:

 BudurumlailgiliolarakBaşbakandaaçıklamayapacak.

12. Ma sal ve mi to lo ji kah ra man la rı nın ad la rı bü yük harf le baş lar:

 Devanası,PeriKızı,Dev,Zeus,Afrodit...

13. Zarf üs tün de ki her söz cük bü yük harf le baş lar:

 SayınEbruBilen

 AntalyaEndüstriMeslekLisesiEdebiyatÖğretmeni

14. Mil lî ve di nî bay ram lar la bay ram ni te li ği ka zan mış günlerin ad la rı bü yük harf le baş lar:

 29EkimCumhuriyetBayramı,EgemenlikveÇocukBayramı,RamazanBayramı,NevruzBayramı,Öğretmenler

Günü,27MartDünyaTiyatrolarGünü,Hıdırellez.

15. Ku rul tay, bil gi şö le ni, açık otu rum vb. top lan tı la rın ad la rın da her söz cük bü yük harf le baş lar: V.Uluslararası

TürkDiliKurultayı,ManasBilgiŞöleni.

16. Ta ri hi olay, çağ ve dö nem ad la rı bü yük harf le baş lar:

 KurtuluşSavaşı,MilîMücadele,CilalıTaşDevri,İlkÇağ,YükselmeDevri,MillîEdebiyatDönemi,ServetifünunDö-

nemi,TanzimatDönemi'nde. 
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UYARI

Tarihi dönem bildirmeyip tür ya da tarz bildiren terimler küçük harfle başlar: 

divan edebiyatı, halk şiiri, eski Türk edebiyatı, tasavvuf edebiyatı...

17. Özel ad lar dan tü re ti len bü tün söz cük ler bü yük harf le baş lar: 

 Türklük,Türkleşmek,Türkçü,Türkçülük,Türkçe,Türkolog,Türkoloji,Avrupalı,Avrupalılaşmak,Asyalılık,Darvinci,

Konyalı,Bursalı.

UYARI

Özel ad kendi anlamı dışında yeni bir anlam kazanmışsa büyük harfle başlamaz: acem (Türk müziğinde bir perde), 

hicaz (Türk müziğinde bir makam), amper (elektrik akımında şiddet birimi), jul (fizikte iş birimi), allahlık (saf, zararsız 

kimse), donkişotluk (gereği yokken kahramanlık göstermeye kalkışmak).

18. Yer, ulus ve ki şi ad la rıy la ku ru lan bir le şik sözcüklerde özel ad lar bü yük harf le baş lar:

 Antep fıstığı,Brüksel lahanası,Frenkgömleği,Hindistancevizi, İngilizanahtarı,Japongülü,Maraşdondurması,

Vankedisi.

19. Lev ha lar ve açık la ma ya zı la rı bü yük harf le baş lar:

 Giriş,Çıkış,Müdür,Vezne,Başkan,Doktor,OtobüsDurağı,DolmuşDurağı,ŞehirlerArasıTelefon,III.Kat,IV.Sı-

nıf,I.Blok

UYARI

Para birimleri büyük harfle başlamaz: avro, dinar, dolar, lira, yeni kuruş, liret.

UYARI

Özel adlar yerine kullanılan “o” zamiri cümle içinde büyük harfle yazılmaz.

Örnek

 Aşa ğı da ki cüm le le rin han gi sin de bir ya zım yan lı şı var dır?

 A) AnkaraKeçisiAnadoluyaözgübircanlıdır.

 B) ButatildeAfyonKalesi’nigezdim.

 C) TBMM’ninbugünküoturumuolaylıbitti.

 D) Budünyanesananedebanakalır.

 E) Herbirimizbirkaçgüntatilyapmadıkmı?

Çözüm

 Özeladıntamamladığıtüradıküçükharflebaşlayacağıiçin“keçi”küçükharflebaşlamalı.

YANIT A
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II. YA BAN CI ÖZEL AD LA RIN YA ZI MI

1.  La tin harf le ri kul la nı lan ulus lar la il gi li özel ad la r Türk çe de yer le şik bi çi mi yok sa öz gün bi çi miy le ya zı lır.

 Türk çe de yer le şik  Türk çe de yer le şik

 bi çi mi olan ki mi  bi çi mi ol ma yan

     özel ad lar                          ki mi özel ad lar        

  Marsilya   NewOrleans

  Londra   GustaveFlaubert

  İsviçre   Bordeaux

  İrlanda   Greenwich

  Cenevre   Shakespeare

2.  La tin harf le ri kul lan ma yan ulus lar dan alı nan özel ad lar Türk çe de söy len di ği gi bi ya zı lır. 

 Konfüçyüs,RimiskiKorsakof,Tolstoy,Dostoyevski...

UYARI

1. Özel adlara gelen çekim ekleri kesme (’) işaretiyle ayr›l›r.

    Ali’nin, Ankara’dan, Boğaziçi Köprüsü’nden

2. Özel adlara gelen yap›m ekleri kesme işaretiyle ayr›lmaz.

 Ankaralı, Türkçe, Müslümanlık...

✓ Yapım ekinden sonra gelen çekim ekleri ayrılmaz:

 Ankaralılar, Türkçede, Müslümanlığın...

✓ Özgün biçimiyle yazılmış özel adlardan sonra gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılır

 Cervantes’ten, New York’a...

✓ Sonunda okunmayan sesi bulunan özel adlara gelen yapım ve çekim ekleri ayrılır

 Bordeaux’lu, Lille’li...

3. Çoğul eki (-ler), eklendiği özel addan kesme işaretiyle ayr›lmaz.

 

    Atatürkler, Sinanlar...

    Türklerin tarihi eskiye dayanır. 

    Toroslar soğuk olur, şimdi. 

    Avrupalarda dolaştı. 

    Ayşelere davetliyiz.

III. GÜ NEŞ, AY, DÜN YA, ÖTEKİ GEZEGEN ADLARININ YA ZI MI
 Bu söz cük ler, gök  bi limi ya da coğ raf ya ile il gi li bir te rim ola rak kul la nıl mış sa bü yük harf le baş lar, gün lük 

dil de bir söz cük ola rak kul la nıl mış sa kü çük harf le baş lar. 

 BiliyoruzkiAy,Dünya’nın;DünyadaGüneş’inetrafındadöner.

 Bugecedenizayınparlakışıklarıyladahadagüzelgörünüyor.

 Mars,JüpiterveYer’inGüneş’euzaklığıölçülebilirmi?

 Kalemiyeredüşünceeğiliponualdı.
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Örnek

 Aşa ğı da ki ler den han gi sin de ya zım yan lı şı yok tur?

 A) GülekGeçidiAkdeniz’iAnadolu’yabağlar.
 B) Dünya, güneşin çevresindeki dönüşünü365günde tamamlar.
 C) Gezi programına Ihlara vadisini dealdık.
 D) Ahmetbey,amcasıMehmetefendiyi anımsattı.
 E) İstanbul ticaret odası, vergi sorununugündeme taşıdı.

IV. YÖN AD LA RI NIN YA ZI MI
 Sadeceikidurumdabüyükharflebaşlar.

1)  Bir yer adın dan ön ce ge lir se: 

 GüneyAvrupa,DoğuAnadolu...

2) Kül tür ya da in san ye ri ne ge çer se:

 TeknikaçıdanilerleyenBatı,Doğu’yusiyasalaçıdanzorlamayabaşladı.

✔  Bu iki kul la nım dı şın da bü yük harf le baş la maz. 

 Avrupa’nıngüneyi,Türkiye’nindoğusu...

✔  Ana ve ara yön ler bi ti şik ya zı lır. 

 GüneyDoğuAnadolu→ Y 

 GüneydoğuAnadolu→  D

V. KI SALT MA LA RIN YA ZI MI

1)  Bir den çok söz cük ten olu şan kı salt ma lar da özel ad la rın her söz cü ğü nün baş har fi bü yük ya zı lır; harf ler ara

sı na nok ta kon maz.

 ODTÜ,TDK,DPT,TBMM

UYARI

Sonunda nokta bulunmayan kısaltmalara gelen ekler kesme işaretiyle ayrılır. Ek kısaltmanın okunuşuna uygun olur.

TBMM’ye Æ D TBMM’ne Æ  Y

SSK’de Æ  D SSK’da Æ  Y

UYARI

Sonunda nokta bulunan kısaltmalarda kesme işareti kullanılmaz.

Prof.un  Æ D Prof’un Æ Y

Prof.’un Æ Y
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2)  Özel ad la rın, özel ada ge len san la rın kı salt ma sı bü yük harf le baş lar. Kı salt ma nın so nu na nok ta ko nur. 
 Fr. (Fransızca), İst. (İstanbul), Teğ. (Teğmen)
 Öğr. (Öğretmen),Prof. (Profesör),Doç. (Doçent)

3)  Tek he ce li söz cük le rin ilk har fi, çok he ce li söz cük le rin ilk üç har fi alı na rak söz cük kı sal tı lır. Kı salt ma nın so

nu na nok ta ko nur.
 a. (ad) , k. (kız), ede. (edebiyat),mah.(mahalle)

4)  Çok söz cük lü ki şi ad la rı her söz cü ğün ilk har fi alı na rak kı sal tı lır. So yad lar ge nel lik le kı sal tı l maz.
 A.H.Tarhan,Y.N.Nayır,N.H.Ran,H.Z.Uşaklıgil

Örnek

 Aşa ğı da ki le rin han gi sin de kı salt ma nın ya zı mıy la il gi li bir yan lış lık ya pıl mış tır?

 A) ÖSYM’ninaçıklamasıilgiyleizlendi.

 B) KPSS’yebinlerceöğrencihazırlanıyor.

 C) DPT’nınçalışmaalanlarıyenidenbelirlendi.

 D) DTCF’yi2002debitirdim.

 E) GATA’nınyenibinasıhizmeteaçıldı.

Çözüm

 KısaltmalarageleneklerkısaokunuşauygunolacağıiçinDPT’nın,DPT’ninbiçimindeolmalı.

YANIT C

VI.  GÜN VE AY AD LA RI NIN YA ZI MI
✔  Belirlibirtarihbildirenayvegünadlarıbüyükharflebaşlar:

	 29Mayıs1453Salıgünü,29Ekim1923,28Aralık1982’degörevebaşladı.LaleFestivali25Haziran’dabaşlayacak.

 1919senesiMayıs’ının19’uncugünüSamsun’açıktım.(Atatürk)

✔  Be lir li bir ta ri hi be lirt me yen ay ve gün ad la rı kü çük harf le baş lar:

 Okullargenellikleeylülünikincihaftasındaöğretimebaşlar.YürütmeKurulutoplantılarınıperşembegünleriyaparız.

V II.  TA RİH LE RİN YA ZI MI
 Ta rih ler gün, ay, yıl sı ra la ma sı na uy gun ola rak şöy le ya zı la bi lir. 

 3Şubat2006 6.11.1985 8-12-1964 21-XI-1976 13/02/1997
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6   

 Aşağıdaki cümlelerde yazım yanlışı olanların başına (✗) getiriniz olmayanların başına (✓) getiriniz.

AyşeTeyzegeldi.

Muşovası’nıgörmedim.

Kanuni,şiirlerinde“Muhibbi”mahlasınıkullanmış.

FarukNafızÇamlıbel’in “HEYECANVESÜKUN”adlı bir eseri vardır.

Antepli’lerİstanbul’dasergiaçmış.

İTÜ’ninbirbölümünübitirdi.

Antepfıstığıyararlıbirbesindir.

Ay’ınDünya’yayaklaştığızamanlarvardır.

DersimizegelenProf.’unadınıbilmiyoruz.

19MayısTürkiye’ninumudununfilizlendiğigündür.

Örnek

 Aşa ğı da ki le rin han gi sin de ay ve gün ad la rı nın ya zı mıy la il gi li bir yan lış lık ya pıl mış tır?

 A) Buyıldasıcakbirhazirangünüsınavyapıldı.

 B) Buyılokullar17Eylül'deaçılıyor.

 C) OgünOcakayınınbirilkPazar’ıydı.

 D) İzmir9Eylül'deYunanişgalindenkurtarılmıştı.

 E) Tatile2AğustosPerşembegünüçıktım.

Çözüm

 Ocakvepazarsözcüklerirakamlabirliktekullanılmadığıiçinkesinbirtarihibelirtmiyor;küçükharflebaşlatılmalı.

YANIT C

VIII. BİRLEŞİK SÖZCÜKLERİN YAZILIŞI
 Belirtisiz ad tamlamaları, sıfat tamlamaları, isnat grupları, birleşik eylemler, ikilemeler, kısaltma grupları ve 

kalıplaşmış çekimli eylemlerden oluşan anlatımlar, yeni bir kavramı karşıladıklarında birleşik sözcük olur

lar: yerçekimi,hanımeli,sesbilgisi;beyazpeynir,açıkgöz,topluiğne;eliaçık,sözetmek,zikretmek,gelebilmek,

yazadurmak,çolukçocuk,çıtçıt,altüst;başüstüne,günaydın;sağol,ateşkes.
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A. Bitişik Yazılan Birleşik Sözcükler

1. Bi le şi ği oluşturan söz cük ler de ses tü re me si ya da düş me si var sa söz cük bi ti şik ya zı lır. 

 Kayın+ana > kaynana

 Pek+ iyi  > peki 

 Bunları tamamlayınız.

 Biri + biri  > .............

 His+etmek > .............

 Sabır + etmek > .............

2. Ey lem + ey lem bi çi min de olu şan ku ral lı bi le şik ey lem ler de iki ey lem ara sı na “a, e, ı, i” ses le ri gir di ği için bu 

ey lem ler bi ti şik ya zı lır:

 Gelivermek   Yazabilmek

 Okuyadurmak Düşeyazmak

UYARI

İsteklenme ve beklenmezlik birleşik eylemleri ayrı yazılır.

Göresi gelmek Æ isteklenme

Ağlayacağı tutmak Æ beklenmezlik

Örnek

 Aşa ğı da ki di ze le rin han gi sin de bir le şik ey le min ya zı mıy la il gi li bir yan lış lık ya pıl mış tır?

 A) Bundankimsesözetmedi.

 B) Sabretmekherzamanyarargetirmez.

 C) Sizgidedurun,benyetişirim.

 D) Bugünsenigörebilmeyiumuyordum.

 E) Çocuklareviterkettibirbir.

Çözüm

 “terketti”ayrıyazılmalıdırçünkü“terk”ve“etti”sözcüklerindesesdüşmesiyadatüremesiolmamıştır.

YANIT E

3. Sözcüklerden her ikisi ya da ikincisi, birleşme sırasında benzetme yoluyla anlam değişmesine uğradığında 

bu tür birleşik sözcükler bitişik yazılır.

a) Bitki adları: aslanağzı,civanperçemi,keçiboynuzu,altınbaş(kavun),altıparmak(palamut),beşbıyık(muşmula)

b) Hayvan adları: danaburnu (böcek), akbaş (kuş), alabacak (at), bağrıkara (kuş), beşparmak (deniz hayvanı),
beşpençe(denizhayvanı)
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c) Hastalık adları: itdirseği(arpacık),delibaş,karabacak,karataban...

ç) Alet ve eşya adları: balıkgözü(halka),deveboynu(boru),domuzayağı(çubuk),domuztırnağı(kanca),karga-
burnu(alet),kedigözü(lamba),sıçankuyruğu(törpü)

d) Biçim adları: ayıbacağı (yelken biçimi), balıksırtı (desen), civankaşı (nakış), eşeksırtı (çatı biçimi), kazkanadı
(oyun),kırlangıçkuyruğu(işaret),koçboynuzu(işaret),sıçandişi(dikiş),beşikörtüsü(çatıbiçimi)...

e) Yiyecek adları: dilberdudağı(tatlı),hanımgöbeği(tatlı),hanımparmağı(tatlı),kadınbudu(köfte),tavukgöğsü(tatlı),
vezirparmağı(tatlı),bülbülyuvası(tatlı),alinazik(kebap)...

f) Oyun adları:beştaş,dokuztaş,üçtaş...

g) Gök cisimlerinin adları: Altıkardeş (yıldız kümesi), Arıkovanı (yıldız kümesi), Büyükayı (yıldız kümesi),
Demirkazık(yıldız),Küçükayı(yıldızkümesi),Kervankıran(yıldız),Samanyolu(yıldızkümesi),Yedikardeş(yıldız

kümesi)...

ğ) Renk adları:baklaçiçeği,balköpüğü,camgöbeği,devetüyü,fildişi,gülkurusu,kavuniçi,narçiçeği,ördekbaşı,ör-
dekgagası,taşvanağzı,tavşankanı,vişneçürüğü,yavruağzı...

4. Bir ya da iki ögesi emir kipiyle kurulan kalıplaşmış birleşik sözcükler bitişik yazılır: alaşağı,albeni,ateşkes,

çalçene,gelberi,rastgele,sıkboğaz,kaçgöç,örtbas,veryansın,yazboztahtası...

5. an/en,  r/ar/er/ır/ir,  maz/mez  ve  

 mış/miş  sıfat eklerinin kalıplaşmasıyla oluşan birleşik sözcükler bitişik yazılır:

 ağaçkakan,alaybozan,oyunbozan,akımtoplar,altıpatlar,barışsever,basınçölçer,değerbilmez,etyemez,hacıyat-

maz,kadirbilmez,çokbilmiş,güngörmüş...

Örnek

 Aşağıdakilerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

 A) Kuruyanağaçyapraklarınıheporijinaledebîyapıtlarabenzetirdi.

 B) Benimyaşamımıanlamakçokzorçünküyaşamımbiraltyazıniteliğindedir.

 C) Belkibirgünherşeyyenidendüzelirveağlayançocuklargülümseryaşamda.

 D) Bazıtabularıyıkamayankişilerdevrigeçmişdinozorlarabenzer.

 E) Ülkemizdeaslındasanatseverlikbirçokzorluğugözealmaktır.

6. İkinci sözcüğü –dı(–di/–du/–dü, –tı/–ti/–tu/–tü) kalıplaşmış belirli geçmiş zaman ekleriyle kurulan birleşik 

sözcükler bitişik yazılır:

 albastı,çiğerdeldi,çıtkırıldım,hünkârbeğendi,imambayıldı,mirasyedi,şıpsevdi,zıpçıktı...

7. İki sözcüğü de dı(di/du/dü, tı/ti/tu/tü) belirli geçmiş zaman ya da r/ar/er geniş zaman eklerini almış 

ve kalıplaşmış bulunan birleşik sözcükler bitişik yazılır: 

 dedikodu,kaptıkaçtı,biçerdöver,konargöçer,okuryazar,uyurgezer...
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8. Somut olarak yer bildirmeyen alt, üst ve üzeri sözlerinin sona getirilmesiyle kurulan birleşik sözcükler 

bitişik yazılır:

 ayakaltı, bilinçaltı, gözaltı (gözetim), şuuraltı; akşamüstü, akşamüzeri, ayaküstü, ayaküzeri, bayramüstü, ger-

çeküstü,ikindiüstü,olağanüstü,öğleüstü,öğleüzeri,suçüstü,yüzüstü...

Örnek

 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

 A) Onundeminkiyanlışıbirdahayapmayacağındaneminolmalıyız.

 B) Songünlerdeakşamüstleriyolkenarınakümelenmişkalabalıklaratanıkoluyoruz.

 C) Demekkibukonudaherkesseniyanlışanlıyormuş.

 D) Gölgeoyununuizlemekiçingelenlersalonudakoridorudadoldurmuştu.

 E) Araçlarınegzozmuayenesiheryıldüzenliyapılmalı.

9. Ara yönleri belirten sözcükler bitişik yazılır: 

 güneybatı,güneydoğu,kuzeybatı,kuzeydoğu.

10. Bunlardan başka dilimize her iki ögesi de asıl anlamını korumasına karşın yaygın bir biçimde gelenekleşmiş 

olarak bitişik yazılan sözcükler de vardır:

a) Baş sözüyle oluşturulan sıfat tamlamaları: başbakan,başçavuş,başeser,başfiyat,başhekim,başhemşire,
başkahraman,başkarakter,başkent,başkomutan,başköşe,başmüfettiş,başöğretmen,başparmak,başpehlivan,

başrol,başsavcı,başşehir,başyazar.

b) Bir topluluğun yöneticisi anlamındaki başı sözüyle oluşturulan belirtisiz ad tamlamaları: aşçıba-
şı,binbaşı,çarkçıbaşı,çeribaşı,elebaşı,mehterbaşı,onbaşı,ustabaşı,yüzbaşı.

c) Oğlu, kızı sözleri: çapanoğlu,eloğlu,hinoğluhin,elkızı.

ç) Ağa, bey, efendi, hanım, nine vb. sözlerle kurulan birleşik sözcükler: ağababa,ağabey,beyefendi,
efendibaba,hanımanne,hanımefendi,hacıağa,hıyarağalık,kadınnine,paşababa.

d) Biraz, birkaç, birkaçı, birtakım, birçok, birçoğu, hiçbir, hiçbiri, herhangi belirsizlik sıfat ve za-
mirleri de gelenekleşmiş olarak bitişik yazılır.

11. Ev sözcüğüyle kurulan birleşik sözcükler bitişik yazılır:

 aşevi,bakımevi,basımevi,doğumevi,gözlemevi,huzurevi,konukevi,orduevi,öğretmenevi,polisevi,yayınevi.

12. Hane, name, zade sözcükleriyle oluşturulan birleşik sözcükler bitişik yazılır:

 çayhane, dershane, kahvehane, yazıhane; beyanname, kanunname, seyahatname, siyasetname; amcazade,

dayızade,teyzezade.
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UYARI

“Hane” sözcüğüyle birleşen Arapça kökenli sözcükler ünsüzle bitiyorsa hane sözcüğü olduğu gibi eklenerek bitişik 

yazılır. “hane” sözcüğü ünlüyle biten sözcüğe eklenirken “hane”nin başındaki “h” düşer: hapishane, kütüphane, darpha-

ne, pastane, eczane, hastane...

UYARI

Eczahane, hastahane, pastahane, postahane sözleri kullanımdaki yaygınlık dolayısıyla eczane, hastane, pastane, 

postane biçiminde yazılmaktadır.

13. Müzik, makam adları bitişik yazılır:

 acembuselik,hisarbuselik,muhayyerkürdi.

14. Bir sıfatla oluşturulan usul adlarında sıfat ayrı yazılır: ağıraksak,yürükaksak,yürüksemai.

15. Kanunda bitişik geçen ya da bitişik olarak tescil ettirilmiş olan kuruluş adları bitişik yazılır: İçişleri,Dışişleri,

Genelkurmayı,Yükseköğretim...

B. Ayrı Yazılan Birleşik Sözcükler
1. Etmek, edilmek, eylemek, kılmak, kılınmak, olmak, olunmak yardımcı eylemleriyle kurulan birleşik eylemler 

herhangi bir ses düşmesine ya da türemesine uğramazsa ayrı yazılır:

 altetmek,arzetmek,azatetmek,boşolmak,dansetmek,kulolmak,sağolmak,varolmak,

Örnek

 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

 A) Onasunduğumönerilerikabuletti.

 B) Aldığısonuçonumemnunetti.

 C) Bukonudadüşündüklerimisizearzettim.

 D) Yenikurduğuşirketiarkadaşınadeviretti.

 E) Yaptığıhatalarısonundafarketti.

2. Birleşme sırasında sözcüklerden hiçbiri ya da ikinci sözcüğü anlam değişikliğine uğramayan birleşik 

sözcükler ayrı yazılır:

a) Hayvan türlerinden birinin adıyla kurulanlar: adabalğı,ateşbalığı,dilbalığı,kedibalığı,kılıçbalığı,köpek
balığı,tonbalığı...

 ardıçkuşu,arıkuşu,çalıkuşu,yağmurkuşu;makaralıkuş...

 ağustosböceği,ateşböceği,cırcırböceği,hamamböceği,ipekböceği,uçuçböceği...

 atsineği,etsineği,meyvesineği... 

 deniz yılanı, ok yılanı,Ankara keçisi, dağ keçisi, fındık faresi, tarla faresi; dağ sıçanı,Beç tavuğu, dağ tavuğu;

Amerikatavşanı,yabantavşanı;kayaörümceği,balarısı,Pekinördeği,Ankarakedisi,Vankedisi;Afrikadomuzu,

yabandomuzu...
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b) Bitki türlerinden birinin adıyla kurulanlar: ayrıkotu,beşparmakotu,çörekotu,eğreltiotu,güzelavratotu
ateşçiçeği,çuhaçiçeği,güzelhatunçiçeği,ipekçiçeği,küpeçiçeği,lavantaçiçeği,mumçiçeği,avizeağacı,dantel

ağacı,kâğıtağacı,altınkökü,helvacıkökü,meyankökü;ekkök,saçakkök...

 dağelması,yerelması;çalıdikeni,kuşüzümü;dağarmudu;atkestanesi,caneriği;kuzumantarı,yermantarı;su

kamışı,şekerkamışı;dağnanesi;Japongülü;Antepfıstığı,çamfıstığı;soyafasulyesi;taşbademi;Afrikamenek-

şesi,Japonsarmaşığı,kuzusarmaşığı;Hintinciri;kayısıkurusu;şekerpancarı,kurufasulye,kuruincir...

UYARI

Çiçek dışında anlamlar taşıyan baklaçiçeği (renk), narçiçeği (renk), suçiçeği (hastalık); ot dışında anlamlar taşıyan 

ağızotu (barut), sıçanotu (arsenik); yaygın bir biçimde gelenekleşmiş olan semizotu, dereotu bitişik yazılır.

c) Nesne, eşya ve araç adlarından biriyle kurulan birleşik sözcükler: alçıtaşı,bileğitaşı,Hacıbektaştaşı,
kireçtaşı,Oltutaşı,buzultaş,dikilitaş...  

 arapsabunu,elsabunu;kahvedeğirmeni,kahvedolabı,oturmaodası;duvarsaati,duvartakvimi,yemekmasası;

itfaiyearacı,masaörtüsü,elkitabı,Frenkgömleği,İngilizanahtarı,altgeçit,tüpgeçit,çekmedemir,dolmakalem,

dönmedolap,kesmekaya,topluiğne,vurmalısazlar,yapmaçiçek.
 afyon ruhu, lokman ruhu...

ç) Yol ve ulaşımla ilgili birleşik sözcükler: Arnavutkaldırımı;çevreyolu,denizyolu,havayolu,karayolu,keçi
yolu;köprüyol...

d) Durum, olgu ve olay bildiren sözlerden biriyle kurulan birleşik sözcükler: açıkoturum,açıköğretim,
anadili,aytutulması,başağrısı,başbelası,başdönmesi,çıkışyolu,çözümyolu,dilbirliği,dinbirliği,güçbirliği,iş

birliği,işbölümü,madde

e) Bilim ve bilgi sözleriyle kurulan birleşik sözcükler: anlambilimi,dilbilimi,ruhbilimi,dilbilgisi,sesbilgisi,
biçimbilgisi...

f) Yuvar ve küre sözleriyle kurulan birleşik sözcükler: gözyuvarı,havayuvarı,havaküre,ışıkküre,yarım
küre...

g) Yiyecek, içecek adlarından biriyle kurulan birleşik sözcükler: bohçaböreği,suböreği,bademyağı,çiçek
yağı,arpasuyu,madensuyu,kaşarpeyniri,Adanakebabı, taşkebabı, İnegölköftesi,mercimekçorbası,yoğurt

çorbası;irmikhelvası,acıbademkurabiyesi;Kemalpaşatatlısı,bademşekeri...

 burgumakarna,çubukmakarna,kakaolukek,çiğköfte,dolmabiber,kesmeşeker,süzmeyoğurt,yarmaşeftali;

kuruyemiş...

ğ) Gök cisimleri: ÇobanYıldızı,KervanYıldızı,KutupYıldızı,kuyrukluyıldız;göktaşı...

h) Organ ya da organ yerine geçen sözlerden biriyle kurulan birleşik sözcükler: patlakgöz,süzgüngöz;
aşıkkemiği, serçeparmak, şehadetparmağı,azıdişi, köpekdişi, kuyruksokumu,safrakesesi; takmadiş,ekşi

surat,gagaburun(kimse),kepçekulak...

ı) Benzetme yoluyla insanın bir niteliğini anlatmak üzere bitki, hayvan ve nesne adlarıyla kurulan 
birleşik sözcükler: çetinceviz,çöpsüzüzüm;eskikurt,sarıçıyan,sağmalinek;ağırtop,eksiketek,eskitoprak,
eskitüfek,karamaşa,sapsızbalta...
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i) Zamanla ilgili birleşik sözcükler:bağbozumu,geceyarısı,günortası,haftabaşı

3. r/ar/er,  maz/mez  ve  an/en  sıfat  eylem ekleriyle kurulan sıfat tamlaması yapısındaki birleşik sözcükler 
ayrı yazılır:

 bakarkör,çalarsaat,dönersermaye,güleryüz,yazarkasa,çıkmazsokak,görünmezkaza,tükenmezkalem;akan
yıldız,uçandaire...

Örnek

 Aşa ğı da ki le rin han gi sin de bir ya zım yan lı şı ya pıl mış tır?

 A) Böbreğinrenklerinidikkatlibakıncafarkettim.

 B) Önemsizşeyleriçinbizisıkboğazetmelerinianlamıyorum.

 C) Akarsularımızınbilinçsizcetüketilmesiülkemiziçölleştiriyor.

 D) Üstünkörüyapılmışbiriskeleyeyanaştık.

 E) Üstüstegelenuğursuzluklaronuyaşamdansoğuttu.

Çözüm

 “akarsu”sözcüğübitişikyazılmalıdır.

YANIT C

4. Renk sözü ya da renklerden birinin adıyla kurulmuş ad tamlaması yapısındaki renk adları ayrı yazılır:

 balrengi,dumanrengi,ateşkırmızısı,boncukmavisi,çivitmavisi,limonsarısı,safrayeşili...

5. Rengin tonunu belirtmek üzere renkten önce kullanılan sıfatlar ayrı yazılır:

 açıkmavi,karasarı,kirlisarı,koyumavi...

6. Yer adlarında kullanılan batı, doğu, güney, kuzey, güneybatı, güneydoğu, kuzeybatı, kuzeydoğu, aşağı, orta, 
yukarı, iç, yakın, uzak sözcükleri ayrı yazılır: 

 DoğuAnadolu,OrtaAnadolu,KuzeyAmerika,OrtaAsya,OrtaDoğu,YakınDoğu,GüneybatıAnadolu, İçAsya,

AşağıAyrancı...

7. Kişi adlarından oluşmuş mahalle, bulvar, cadde, sokak, ilçe, köy vb. yer ve kuruluş adlarında sondaki un
vanlar hariç, kişi adları ayrı yazılır:

 Yunus Emre Mahallesi; Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Nene Hatun Caddesi; Fevzi Çakmak Sokağı, Koca

Mustafapaşa;KâzımKarabekirEğitimFakültesi,SultanAhmetCamii...

8. Dış, iç, öte, sıra sözleriyle oluşturulan birleşik sözcük ve terimler ayrı yazılır:

 ahlakdışı,çağdışı,dindışı,yasadışı;ceviziçi,haftaiçi,fizikötesi,aklısıra,peşisıra...
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9. Somut olarak yer belirten alt ve üst sözleriyle oluşturulan birleşik sözcük ve terimler ayrı yazılır:

 derialtı,sualtı,yeraltı(yüzey);arkaüstü,başüstü,böbreküstübezi...

10. Alt, üst, ana, ön, art, arka, yan, karşı, iç, dış, orta, büyük, küçük, sağ, sol, peşin, bir, iki, tek, çok, çift söz
lerinin başa getirilmesiyle oluşturulan birleşik sözcük ve terimler ayrı yazılır:

 altyazı;üstkat,üstküme;anabilimdalı,önsöz,önyargı;artdamak,arkateker;yancümle,karşıgörüş,içsavaş,

iç tüzük;dışborç,ortakulak,ortaoyunu;büyükanne,küçükharf,sağaçık,solbek;peşinhüküm;birgözeli, iki

anlamlı,ikieşeyli;tekhücreli;çokdüzlemli,çokhücreli;çiftayaklılar...

Örnek

 Aşa ğı da ki cüm le le rin han gi sin de birleşik söz cük le rin ya zı mıy la il gi li bir yan lış lık ya pıl mış tır?

 A) Kızarkadaşıbaşsavcılıktagörevliydi.

 B) Olayıgörenlergözyaşınaengelolamadı.

 C) Bursa’daeskisigibiipekböceğiyetiştirilmiyor.

 D) Bugünkitababirönsözyazmalıyım.

 E) Kuruyemişsafrakesesiniyorar.

Çözüm

 “Gözyaşı”sözcüğüanlamkaymasıyoluylaoluşturulmuşbirbileşiksözcükolduğuiçinbitişikyazılmalı.

YANIT B

IX.  BİRLEŞİK YA DA BİR KAÇ SÖZ CÜK LÜ ÖZEL AD LA RIN YA ZI MI

1.  Bir kaç söz cük ten olu şan ad ve so yad lar, yer ad la rı bi ti şik ya zı lır. 

 İlknur,Yurdanur,Berker...

 Eskişehir,Acıpayam,Gaziantep...

2.  Tam la ma bi çi min de ku rul muş, özel ad la rın her söz cü ğü ay rı ya zı lır ve bü yük harf le baş lar. 

 VanGölü,GülekGeçidi,SakaryaIrmağı,HintOkyanusu...

X. YA BAN CI SÖZ CÜK LE RİN YA ZI MI

1.  Ba şın da ya da so nun da iki ün süz bu lu nan ki mi ya ban cı kö ken li söz cük le rin ya zı mın da ün süz ler ara sı na 

ün lü kon maz. 

 fren,tren,flört,kristal,kravat,film,teyp...

2.  Ya ban cı söz cük le rin iç se sin de ki “g”ler, “ğ”ye dö nüş tü rül mez. 

 biyografi,daktilograf,program,serigraf...

✔  Yer leş miş ki mi es ki söz cük ler de iç ses te ki “g”ler, “ğ”ye dö nü şür. 

 Coğrafya,fotoğraf...
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3.  Ya ban cı söz cük le rin so nun da ki “g”ler, “k”ye dö nüş tü rü le mez. 

 jeolog,psikolog,sinagog,diyalog...

4.  Ya ban cı söz cük ler de yan ya na bu lu nan ün lü ler ara sı na “v, y” ün süz le ri gir mez. 

 ideal,iddia,meteoroloji,puan...

✔ Fran sız ca dan alı nan ki mi söz cük ler de ya zım ve söy le yiş ko lay lı ğı sağ la mak için ün lü ler ara sı na “v, y” ses le ri 

gi re bi lir. 

 Biyoloji,diyagram,tuvalet,diyalog,laboratuvar,konservatuar...

UYARI

Birkaç tek heceli sözcük (ad, sac...) dışında Türkçe sözcüklerin sonunda (b, c, d, g) bulunmaz.

Türkçe sözcük ve hecelerin başında iki ünsüz bulunmaz. Başında iki ünsüzü bulunan sözcükler yabancı kökenlidir: 

gram, spor, stadyum...

Türkçe sözcüklerde iki ünlü yan yana gelmez. İki ünlünün yan yana geldiği sözcükler yabancı kökenlidir: aile, aort, 

şair…

Türkçe sözcük köklerinde aynı ünsüzler yan yana gelmez. Aynı türden iki ünlünün yan yana geldiği sözcükler de 

yabancı kökenlidir: millet, hürriyet, illet...

Yansımalar dışında Türkçe sözcüklerde “j, h” sesleri bulunmaz: 

hukuk, hak, jilet (yabancı kökenli) 

hırıltı, horlama (Türkçe yansıma)

Türkçe sözcüklerin başında “manavcağızlar” sözcüğündeki ünsüzler bulunmaz.

XI. EY LEM AD LA RI NIN YA ZI MI

1. “mek” ekiy le bi ten ey lem ad la rın dan son ra ün lüy le baş la yan bir ek gel di ğin de “k” se si dü şer, yan ya na ge len 

ün lü ler ara sı na “y” kay naş tır ma ün sü zü gi rer, “k”, “ğ” ye dö nüş mez.

 Doğru   Yanlış

 yazmaya  yazmağa

 yapmaya  yapmağa

2. “me” ekiy le bi ten ey lem ad la rın dan son ra ün lüy le baş la yan bir ek gel di ğin de ün lü ler ara sı na “y” ün sü zü gi

rer.

 savurma>savurmaya

 duyurma>duyurmaya
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 Aşağıdaki yazımlarda doğru olanın yanına (D), yanlış olanın yanına (Y) koyunuz.

 

6. Ördekbaşı(renk)

7. yayınevi

8. kahvehane

9. konukevi

10. güçbirliği

1. her hangi biri

2. Herşey

3. sabretmek

4. teklif etmek

5. Kedidili(bisküvi)

 

X II. “–DE” EKİ VE “DE” BAĞ LA CI NIN YA ZI MI
 Türk çe de iki “de” var dır: Ek olan “de”, bağ laç olan “de.”

 Cüm le den çı ka rıl dı ğın da cüm le de kök lü an lam de ği şik li ği ne yol aç ma yan “de” bağ laç tır ve ay rı ya zı lır. Bağ

laç olan “de”; “te, ta”ya dö nüş mez.

 Odabizimlegelecek.

 Bukonuyuokuyarakdaöğrenebilirsiniz.

 Doğru ve yanlış yazımı belirleyiniz.

 Gidipdegelmemekvar.→  ❏
 Gidiptegelmemekvar.→   ❏

 Cüm le den çı ka rıl dı ğın da kök lü an lam de ği şik li ği ne yol açan “de” adın bu lun ma du rum eki dir. Bi ti şik ya zı lır, 

ses uyum la rı na gö re te, ta’ya dö nü şe bi lir. 

 Kitabındolap takalmışolmalı.

 Çantadabirdekalemolacaktı.

UYARI

“-de” eki vurgulu, “de” bağlacı vurgusuzdur.

Örnek

 SınavdaMahmut’tamıgörevalmış?

 Al tı çi zi li söz de ki ya zım yan lı şı nın dü zel til miş bi çi mi aşa ğı da ki ler den han gi si dir?

 A) Mahmutdamı B)Mahmut’damı C) Mahmuttamı

    D) Mahmutdamı E)Mahmutta’mı

Çözüm

 Buradaki“de”katılmaanlamlıbağlaçtır,ayrıyazılır.

YANIT A
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8

 Aşağıdaki kullanımlarda doğru ve yanlışları belirleyiniz.

 
Selçukdageldi. Çayyadakahveiçerim

Ahmet'tearkadangelecek. Birdeşukitababaksan

Çocuğuuzunsaçdayakışmış Çocuktabüyüktedinlemeleli

Hiçtedoğrudeğil Sucukdapastırmadasevmez

SendemiBrutus! Pekdememnunolmadı

Örnek

 Aşa ğı da ki cüm le le rin han gi sin de bir ya zım yan lı şı var dır?

 A)Hersözdeheryerdesöylenmezki...

 B) Bugünsulardaakmıyor.

 C) Kitapyadadergialmayıdüşünüyorum.

 D) Busokakdaizinsizkazıyapılamaz.

 E) Elifdeikinciokulunubitirdi.

Çözüm

 –deekibitişikyazılacağıiçin“sokakda”sözünündoğruyazımı“sokakta”olmalıdır.

YANIT D

XIII. “–kİ” EKİ VE “Kİ” BAĞ LA CI NIN YA ZI MI
 “Mademki,sanki,halbuki,oysaki,meğerki”söz le ri ka lıp laş tı ğı için bi ti şik ya zı lır. Bun la rın dı şın da ka lan ki’ler 

bir çe kim ekiy le oku na bi li yor sa bi ti şik, oku na mı yor sa ay rı ya zı lır:

 Örneğinaşağıdakisözkonususözcüklerinsonunaçekimekigetirerekbunudeneyelim:

 Evdekihesapçarşıyauymaz.   
S O M Ba H Çe M İ

S
an

ki

O
ys

ak
i

M
ad

em
ki

B
el

ki

H
âl

bu
ki

Ç
ün

kü

M
eğ

er
ki

İll
ak

i

 (Evdekiler,evdekini)okunuyor,bitişik.

 Benimkalemimseninkindengüzel.

 (Seninkiler,seninkini)okunuyor,bitişik.

 Gecekieğlencegüzeldi.

 (Gecekiler,gecekini)okunuyor,bitişik.

 Duydumkiunutmuşsun...

 (Duydumkiler)olmuyor,ayrıyazılmalı.

 Ken din den ön ce ki sö zü vur gu la mak ama cıy la kul la nı lan “ki” ay rı ya zı lır:

 Senkibuişiiyibilirsin.
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Örnek

 Aşa ğı da ki cüm le le rin han gi sin de bir ya zım yan lı şı var dır?

 A) Anladımkibusorunböyleçözülmeyecek.

 B) Seninevinbenimkikadaruzakdeğil.

 C) Dünkühaberlerhiçiçaçıcıdeğildi.

 D) Sokaktakiinsanındüşüncesiniokuyamayızki...

 E) Buçağdakihızbaşımıdöndürüyor.

Çözüm

 “sokaktaki”sözcüğündeki“–ki”ekolduğuiçinbitişikyazılmalı.

YANIT D

XIV. “Mİ”NİN YA ZI MI
 “Mi”, ken din den ön ce ki söz cük ten ay rı, ken din den son ra ge len ek ler le bi ti şik ya zı lır. Ün lü uyum la rı na uya rak 

“mi, mı, mu, mü” ola bi lir:

 Çocukokuyormu? 

 ElaHanımsizmisiniz?

 Sıcakmı sıcakbir çorba içtik.

UYARI

“Mi” soru ekini, “-yor” ekinin daralttığı -me / -ma olumsuzluk ekiyle karıştırmayınız:

Doğru yaz›m› işaretleyiniz.

Niçin beni dinle miyorsun? ❏
Niçin beni dinlemiyorsun?  ❏

Örnek

 “mi”ekindensonragelenekler,“mi”yebitişikyazılır.

 Aşa ğı da ki le rin han gi sin de bu açık la may la il gi li bir ya zım yan lı şı var dır?

 A) Bu soruyuhiçmi anlamadın?

 B) Bunlar kimseyi düşünürmü ki?

 C) Her şey yerli yerindemi dir?

 D) TelefonunuunutanGökçemiydi?

 E) Sendemi kimseyi aramadın?

Çözüm

 Sorueki“mi”densonragelenekler“mi”yebitişikyazılır“yerliyerindemidir”yanlış,doğrusu“yerliyerindemidir?”

olmalı.

YANIT C



YAZIM KURALLARI

 3
TÜ

R
K

ÇE

  

46

XV. “İLE”NİN YA ZI MI
 Ayrıolarakyazılabildiği(teyzesiile)gibi,kendindenöncekisözcüğebitişikolarakda(teyzesiyle)yazılabilir.

✔  Ün süz le bi ten söz cük le bi ti şik ya zı lır sa ba şın da ki  i se si dü şer,  e se si de bü yük ün lü uyu mu na uyar: 

 çatal ile→ çatalla   sözcük ile→ .......

 emek ile→ emekle  bıçak ile→ .......

✔  Ün lüy le bi ten bir söz cük le bi ti şik ya zı lır sa ba şın da ki “ i” se si ye ri ne “ y” ko ru yu cu ün sü zü ge lir, “ e” se si 

bü yük ün lü uyu mu na uyar: 

 eli ile→ eliyle konukları ile→ .......

 atı ile→ atıyla kedi ile→ .......

Örnek

 Üçüncütekilkişiiyelikekinialansözcüktensonra“ile”yada“ekeylemekleri”geldiğindeekinbaşındaki“i”yerini

“y”yebırakır.

 Aşa ğı da ki le rin han gi sin de böy le bir kul la nım var dır?

 A) Yargıylayürütmeninişlerifarklıdır.

 B) Söylenenlerdoğruysatrenbirsaatgecikecekmiş.

 C) Dostlarıylasanatsalkonulardakonuşuyordu.

 D) Böylebirtutkuylayaşamakzordu.

 E) Sıkıntılıgünlergeçiciydielbette.

XVI. EK EY LEM LE RİN YA ZI MI (İMEK)
 Ekeylemler,adsoylusözcüklerinyüklemgörevindekullanılmasınısağlayan,basitkiplieylemibileşikkiplieylemyapan

eklerdir. 

✔  Bağ lan dık la rı söz cük ten ay rı ya zı la bi lir.

 ..... kötü imiş.   ..... hasta imiş.

 ..... okuyor idi.  ..... gelecek imiş.

✔  Ge nel lik le söz cük le re bi ti şik ya zı la rak kul la nı lır. Bu du rum da ba şın da “i” se si dü şer. Bü yük ün lü uyu mu na 

uya rak bağ la nır: 

 ... yoğun idi→ yoğundu ... güzel ise → ......................

 ... temiz imiş→ temizmiş  ... hızlı imiş→ ......................

✔ Ün lü ile bi ten söz cük le bir le şir se, ba şın da ki “i” se si ye ri ne “y” ko ru yu cu ün sü zü ge lir. Bü yük ün lü uyu mu

na uya rak bağ la nır:

 ...İstanbulluidi→İstanbulluydu

 ...eviidi→ ......................

 ...akıllıimiş→akıllıymış

 ...sıraimiş→ ......................
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XVI I. SÖZ CÜK LE RİN BÖ LÜN ME Sİ

✔  Söz cük ler bir ya da bir den çok he ce li dir. He ce bö lün mez; söz cük ise he ce le re bö lü nür. Bir söz cük sa tır so

nu na sığ maz sa he ce nin bi ti min den bö lü nür ve bö lü nen söz cü ğün so nu na kı sa çiz gi ge ti ri lir:

 ...............yaz–

 mıştınız............
 ............görüş–
 tüm...................

✔  Özel ad lar dan son ra ge len çe kim ek le ri sa tır so nu na sığ maz sa özel adın so nu na yal nız ca kes me imi (‘) ge

ti ri lir: 

 ............İstanbul’

 un....................

 ...............Sinop’

 ta......................

✔  Birleşik söz cük ler he ce le ri ne ay rı lır ken tek söz cük gi bi dü şü nü lür:

 ............kır– ............hanı–
 kayak.......... meli................

XVIII. SA YI LA RIN YA ZI MI:

✔ 	 Ke sin li ği bu lun ma yan sa yı lar, de ne me ve an la tı tü rü ya zı lar da ya zı ile gös te ri lir: 

 Ailesindenonbeşyaşındaayrıldı.

✔ 		Bi lim sel ya zı lar da, sa yı lar ra kam la gös te ri lir: 

 Türkiye’ninyüzölçümü,780.576km2dir.

✔ 		Çok sı fır lı sa yı lar da ana sa yı lar dan son ra sı ya zı ile gös te ri le bi lir:

 8milyon,3bin...

✔ 		Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla belirtilir:

 7’şerdeğilyedişer...

✔ 		Ya zı ya ge çi ril miş sa yı la rın her ra ka mı nı ve ba sa ma ğı nı gös te ren söz cük ay rı ya zı lır:

 Yüzyirmibeş,üçmilyonaltıyüzyetmişbir...

UYARI

Çek, makbuz, senet gibi belgelerde sayılar bittişik yazılır: (Yüzonbin YTL)

Rakamla yazılmış bir sayıya gelen ekler, kesme imi ile ayrılır:

64’te, 1989’un, 15.45’te, 12’ye...

XIX. PE KİŞ TİR ME LE RİN YA ZI MI

 Türk çe de pe kiş tir me li sı fat ve be lir teç ler, ilk he ce ye ge ti ri len m, p, r, s ün süz le riy le oluş tu ru lan pe kiş tir me 

he ce le riy le söz cük bir leş ti ri le rek ya zı lır: 

 açık→apaçık  düz→düpedüz

 kırmızı→..........  temiz→tertemiz

 yalnız→............  beyaz→ ............
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XX. İKİ LE ME LE RİN YA ZI MI
 Aynısözcüğünyinelenmesi,anlamlarıyakın,karşıt,sesçebenzersözcüklerinbirliktekullanılmasınaikilemedenir.

✔		 İki le me ler ay rı ya zı lır. İki le me yi oluş tu ran söz cük ler ara sı na nok ta la ma işa re ti kon maz:

 yavaşyavaş,yanyana,aşağıyukarı,kırıkdökük,kalemmalem...

Örnek

 Aşa ğı da ki cüm le le rin han gi sin de pe kiş ti ril miş söz cü ğün ya zı mıy la il gi li bir yan lış lık ya pıl mış tır?

 A) Sengidincekocaevdeyapayalnızkaldım.

 B) Gözlerindupduruırmaklargibigörünüyor.

 C) Bukonudadüpedüzyalansöyledi.

 D) Kumlarınüstündeçırçıplakyatıyordu.

 E) Köyderengarenkçiçeklerlekarşılandık.

Çözüm

 “rengarenk”pekiştirilmişsözcükolduğuiçinbitişikyazılmalıdır.

YANIT E

XXI . KES ME İŞA RE Tİ

✔		 Özel ad lar dan son ra ge len çe kim ek le ri ni ayır ma da kul la nı lır:

 Elif’eKarabük’ten,

✔			Ya pım eki al mış özel ad lar dan son ra ge len çe kim ek le ri kes mey le ay rıl maz: 

 Afrikalılar,Atatürkçülere...

✔			Özel ad dan son ra ge len ço ğul eki ayrılmaz:

 YarınYunuslaragidelim.(aile)

 YunuslaryetiştirecektirAnadolu.(benzerleri)

✔			Kı salt ma lar dan ve ra kam lar dan son ra ge len ek ler, kes me işa re tiy le ay rı lır:

 1923’ten,PTT’de...

✔			Ses düş me si ni be lirt mek için kul la nı lır:

 N’olurbenidegötürün.

✔			Al dı ğı ek ten do la yı bir söz cü ğün baş ka söz cük ler le an lam ba kı mın dan ka rış ma sı nı ön le mek için kul la nı lır:

 Halk’asatışıdikkatleizlenmektedir.

✔			Bir harf ya da ek ten son ra ge len eki ayır ma da kul la nı lır:

 -yor’danöncegelen“a,e”ünlüleridaralır.

✓		 Tam la ma bi çi min de olu şan ku rum ve ku ru luş ad la rı na ge len çe kim ek le ri ay rı la maz: MilliEğitimMüdürlüğüne,

 TürkDilKurumuBakanlığını
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Örnek

 Aşa ğı da ki le rin han gi sin de kes me işa re ti ( ’ ) yan lış kul la nıl mış tır?

 A) İGDAŞ’ın fatura bedellerini her bankaalıyor.
 B) Mersin’li üreticiler yine yollara döküldü.
 C) Eminönü’ne vapurla geçebilirsiniz.
 D) Karac’oğlander ki kime söyleyim?
 E) Soru’nundoğru çözümünühiçbiri bilmiyormuş.

Çözüm

 “Mersinli”sözcüğünde“–li”yapımekiolduğuiçinkesmeişaretiyleayrılmamalıdır.

YANIT B

9

 Aşağıdaki cümlelerde yazım yanlışı varsa yay ayraç içine (+), yoksa (–) koyunuz. 

Onubudüşüncesindendolayı ayıplayan yoktu.

Bağırarakkonuşmağabaşladı.

Dünya’nınayauzaklığınekadardır.

Kırmızıgül’ünyenifilimigişerekorukırdı.

Birgünhukuğunherkesiçingerekliolduğunuanlayacaksın.

İkidebiriçerigiriyor,bizerahatvermiyordu.

KırmızıetiherzamankasapEminBey’denalırım.

YahyavearkadaşlarıkuzeyAfrika’dayenimaceralarpeşindeler.

Adamıncebindensadeceonikiliraçıktı.

10

 Aşağıdaki cümlelerde kısaltmaların yazımı doğruysa  yay ayraç içine (D), yanlışsa (Y) yazınız.
 

THY’ninyenireklamındaünlüfutbolcularrolaldı.

BuyılTübitak’ındüzenlediğiprojeyarışmasındabirinciolmuş

Adam,DSİ’nedavaaçmıştı.

KüçükkızTV’dabirçokdizideoynadı.

İTÜ’nündüzenlediğibaharşenliklerinebirçoköğrencikatıldı.

1ltsütalmasıiçinçocuğumarketegönderdi.


