
 
 
 
 
 
1) BÜYÜK HARFLERİN KULLANILDIĞI 
YERLER: 
I- Cümlenin ilk harfi büyük yazılır. 
II- Özel isimlerin baş harfi büyük yazılır ve 
özel isimlere gelen ekler kesme işaretiyle 
ayrı yazılır. 
III- Devlet adları büyük harfle başlar. 
 
2) TARİHLERİN YAZILIŞI 
Belirli bir tarihi bildiren ay ve gün adları 
büyük harfle başlar. 
ÖRNEK: 
29 Ekim 1923’te ilan edildi. 
17 Haziran’da karne alacağız. 
 
3) SAYILARIN YAZIMI:  
I- Sayılar metin içerisinde yazıyla yazılır. 
ÖRNEK: 
Fırından dört ekmek aldım. 
II- Birden fazla sözcükten oluşan sayılar ayrı 
yazılır. 
ÖRNEK: 
Bir yıl üç yüz altmış beş gündür. 
 
4) SORU EKİNİN YAZILIŞI: (-Mİ? -MI?)  
Soru anlamında kullanılan “-mı? -mi? -mu? 
-mü?” ekleri kelimeden ayrı yazılır. 
ÖRNEK:  
Geldin mi?    Okuyor musun? 
 

 
 
 
 
 
5) -Kİ EKİNİN YAZIMI:  
Kelimelere gelen “-ki” eki kelimeye “ait 
olma/içinde/ bulunma” anlamı katıyorsa 
kelimeye birleşik yazılır, farklı anlamda 
kullanılıyorsa kelimeden ayrı yazılır.  
NOT: Birleşik yazılan -ki ekinin yanına “-nin” 
eki eklediğimizde kelime anlamlı oluyorsa 
birleşik yazılır, anlamsız oluyorsa kelimeden 
ayrı yazılır. 
NOT: Ayrı yazılan ”-ki “cümleden 
çıkarıldığında cümlede bozulma olmaz. 
ÖRNEK: 
Ağaçtaki meyveleri topladım.   
(ağaçtakinin = “-nin” eki eklendiğinde 
anlamlı oldu.) 
Dikkatli okuyun ki iyi öğrenin.   
(“okuyunkinin” = “-nin” eki eklendiğinde 
anlamsız oldu) 
 
 
6) -DE EKİNİN YAZIMI:  
Kelimelere gelen “-de. -da” eki kelimeye 
“içinde bulunma” anlamı katıyorsa birleşik 
yazılır, katmıyorsa kelimeden ayrı yazılır. 
NOT: Ayrı yazılan “-de, -da” ekleri 
cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamında 
bozulma olmaz. 
Çarşıda teyzemi gördüm 
Duy da inanma!            
Kedi ya da köpek sahiplenmek istiyorum 

Tekrar Et! 

YAZIM KURALLARI 



 
 
 

 
 

Aşağıdaki cümlelerden yazım yanlışı bulunan cümlelerin başına “Y” harfi, yazım yanlışı 
bulunmayan, doğru yazılan cümlelerin başına “D” yazın. 
(…) akşam elektrikler kesildi. 
(…) Köpeğim çomarın yavruları oldu. 
(…) Anlaşma almanya, İngiltere ve fransa 
arasında yapıldı. 
(…) TBMM 23 nisan 1920’de açıldı. 
(…) Mert 12 Nisan 1980’de doğdu. 
(…) Bir hafta yedi gündür. 
(…) Yaz tatilinde İzmir’e gideceğiz. 
(…) Maça binyediyüzseksen seyirci 
katıldı. 
(…) Dedem 75 yaşına girdi. 
 
 

(…) Bakkaldan ekmek aldın mı? 
(…) Bizimle yemeğe gelecek misin? 
(…) Spor salonunda tamirat vardı. 
(…) Masal yada öykü kitabı almak 
istiyorum. 
(…) Atatürk diyor ki “Beni Türk 
hekimlerine emanet edin!” 
(…) ceren ile aslı kütüphaneye gitti. 
(…) Okulda proje ödevimizi tamamladık. 
(…) Parka giderken onu da çağırdık. 
(…) Fevzi çakmak ilkokuluna gidiyorum. 
 

KONU TESTİ 
 
1) Cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı 
vardır? 
A) Sabah eda ile konuştuk. 
B) Spor yapmayı seviyorum. 
C) Çantanı hazırladın mı? 
 
2) Hangisinde sayıların yazımından 
kaynaklanan yazım yanlışı vardır? 
A) 21 Ocak’ta on beş tatile gireceğiz. 
B) Çantama 8 tane defter koydum. 
C) Bin sekiz yüz seksen birde Selanik’te 
doğdu. 

3) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-mi” 
ekinin yazımı yanlıştır? 
A) Silgini alabilir miyim? 
B) Kahvaltı yaptın mı? 
C) Okula servisle gidiyormusun? 
 
4) Verilen cümlelerin hangisinde yazım 
yanlışı yoktur? 
A) Prof. Dr. Aziz Sancar Nobel 
Ödülü’nü aldı. 
B) Alinin resmi sergiye seçildi. 
C) Ülkemizin başkenti ankaradır. 

Pekiştir! 

Ölç! 


