
 

 

YAZIM KURALLARI 

BÜYÜK HARFLERİN YAZIMI 

1. Özel adlar büyük harfle başlar. Kişi adlarından 

önce ve sonra gelen saygı sözleri, unvanlar ve 
lakaplar da büyük harfle başlar. 

          Esra Hanım  / Av. Mehmet Bey  

2. Kurum, kuruluş, gazete, dergi ile mahalle, sokak 
vb. yer adları büyük harfle yazılır. 

          Türk Dil Kurumu / Atatürk Caddesi 

          Bilim Çocuk dergisi / Leyla ile Mecnun  
3. Saray, köşk, han, kale, köprü, kule, anıt vb. yapı 

adlarının bütün kelimeleri büyük harfle başlar. 

          Dolmabahçe Sarayı / Ankara Kalesi  

4. Yer adlarında ilk isimden sonra gelen ve deniz, 
nehir, göl, dağ, boğaz vb. tür bildiren ikinci isimler 

büyük harfle başlar. 

          Ağrı Dağı / Çanakkale Boğazı  
5. Millet, boy, dil, devlet, din, mezhep adları büyük 

harfle başlar. 

          Türk / Türkçe / Müslüman 

6. Tabela, levha ve levha niteliğindeki yazılarda 
geçen kelimeler büyük harfle başlar. 

          Giriş / Müdür / Vezne 

7. Gezegen ve yıldız isimleri büyük harfle başlar. 
       Halley / Venüs / Güneş (terim anlam olurlarsa) 

8. Hayvanlara verilen özel adlar büyük harfle 

başlar.  
          Boncuk / Pamuk 

Uyarı: Akrabalık bildiren kelimeler büyük harfle 

yazılmaz.  

          Bilal amca, Sema teyze 
Uyarı: Yer, millet ve kişi adlarıyla kurulan birleşik 

kelimelerde sadece özel adlar büyük harfle başlar.  

          Bursa şeftalisi / İzmit pişmaniyesi 
 

 

 

 

SAYILARIN YAZIMI 

1. Yazınsal (edebi) metinlerde küçük sayılar, yüz ve 

bin sayıları yazıyla gösterilir. Birden fazla sözcükten 
oluşan sayıların her sözcüğü ayrı yazılır. 
         Ablam on beş yaşına girdi. 
2. Ölçü birimleri, saat gibi sayısal verilere ait bilgiler 

ve büyük sayılar belirtilirken rakam kullanılır. 
          Bursa’ya 25km kaldı. 

          Her sabah 07.00’de okulda oluyoruz. 

          Depremde ölü sayısı 25.000’e ulaştı. 
3. Oyun adlarındaki sayılar birden fazla sözcükten 

oluşuyorsa bitişik yazılır. 
          Dün akşam ellibir oyununu öğrendim.  
4. Notayı niteleyen sayılar bitişik yazılır. 
          onaltılık / otuzikilik  
5. Sıra sayıları yazıyla ve rakamla gösterilebilir. 
Rakamla gösterilmesi durumunda ya rakamdan sonra 

bir nokta konur ya da rakamdan sonra kesme işareti 

konularak derece gösteren ek yazılır. 
          15. veya 15’inci / 7. veya 7’nci  

6. Üleştirme (paylaştırma) sayıları rakamla değil 

yazıyla belirtilir. 

          2’şer değil ikişer / 9’ar değil dokuzar  

 
 

 

 

YÖN ADLARININ YAZIMI 

Yön bildiren adlar yer adından önce gelirse baş 

harfi büyük yazılır. “güneydoğu” 
          Geçen ay Batı Karadeniz’i gezdik.  

          Geçen ay Karadeniz’in batısını gezdik.  

 
 
 

GÜN VE AY ADLARININ YAZIMI 

 Belli bir tarihi bildiren gün ve ay adları büyük 

harfle yazılır. 

          Karneleri 19 Haziran’da alacağız. 

          Karneleri haziranda alacağız. 

KISALTMALARIN YAZIMI 

Büyük Harfli: gelen ekler kısaltmanın her harfine 

“e” sesi getirilerek okunuşuna uygun eklenir. 

TeHeYe / PeTeTe  

Aralarına nokta konmaz. Sadece” T.C. ve T.”ye 

nokta konur. Türkiye / Türkçe 

Sözcüğün anlamına TDK’nin sözcüğünden baktım. 

Küçük Harfli: Küçük harfli kısaltmaların tamamına 

ek kısaltmanın açılımına göre eklenir. 

*Uzunluk, ağırlık ve element kısaltmalarına nokta 

konmaz. Ek kesme işareti ile ayrılır. 

Bursa’ya 10km’den az kaldı. 

*Diğerlerinin sonuna nokta konur. Ek kesme işareti 

ile ayrılmaz. 

Yarın Prof.den sıra aldım. 

 

YAZIMI KARIŞTIRILAN SÖZCÜKLER 
Dışarıdan birtakım sesler geliyor. (belirsiz) 

Bugün bir takım elbise aldım. (sayı) 

Herhalde tiyatroya gidemeyeceğim. (olasılık) 
Bu oyunu her halde almalıyız. (zorunluluk) 

(her şey / ya da / herkes / pek çok / meyve / biraz 

makine / sürpriz / ızdırap / egzoz / kirpik) 
astagos 


