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YAZIM KURALLARIYAZIM KURALLARI
1-  5’er – beşer / 60’ar – altmışar  

2- yorgundu –yorgun idi 

3- 2009 Yılında – yılında 

4- Senin yaptığın Donkişotluktan - donkişotluktan başka bir şey değil.

5-  Türk, İngiliz; Hristiyanlık, Hristiyan; Hanefilik, Hanefi 
	➜ Eski Mısır tanrıları eskiden dünyayı yönetti.



6- Geçen hafta Necmiye ablama - Ablama gittim.

7-  Bunları Hakkı Bey - bey getirdi.
	➜ Uzak Doğu’dan gelen heyeti Vali - vali dün kabul etmiş.                                                         

8- Ay, Dünya’nın - dünyanın etrafındaki turunu kaç günde tamamlar?                      
	➜ Şu dünyada onun gibisini görmedim.                       

9- Uzaklardan geldik Hisar’a.

10- Ağrı Dağı - dağı            Nil Nehri’nin – Nil nehrinin
 Ankara ili - İli / Yarpuz köyü - Köyü



11- Taksim Meydanı – meydanı 
      Bağlar Caddesi – caddesi  

12- Bilge Kağan anıtı -  Anıtı / Alanya Kalesi 

13- Almanya’nın batısı – Batısı daha gelişmiştir. 
Bu mevsimde Doğu - doğu Karadeniz çok yağışlıdır.

Dikkat!
Biz Batı - batı medeniyetini çok fazla taklit ediyoruz.     ……………….  



14- Türk Dil Kurumu, Çankaya Lisesi, Bakanlar Kurulu
	➜ Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü’ne - Rektörlüğüne

15- Medeni Kanun - kanun  / Türk Bayrağı Tüzüğü - tüzüğü 
	➜ Bu yıl meclis - Meclis, yeni döneme erken başlayacak.
	➜ Hürriyet gazetesi - Gazetesi

16- Tarihî olay, çağ ve dönem adları büyük harfle başlar:
	➜ Kurtuluş Savaşı, 
	➜ Lale Devri, 
	➜ Tanzimat Dönemi’nde, 
	➜ Yakın Çağ 



17- Cumhuriyet Bayramı, Sevgililer Günü

18- 29 Mayıs 1453 Salı günü İstanbul fethedildi. 
	➜ Dünyada Sevgililer Günü her yıl şubatta kutlanır.

19-  Bir yılda üç yüz altmış beş  - üçyüzaltmışbeş gün vardır.

20- TDK (ke’nin – ka’nın - nun), 
	➜   TL (le’nin - nın)   
	➜   KYK ’da / ‘de



21- cm’yi, (santimetre’yi)                
	➜ kg’dan                                         
	➜ kr.un             

22- “mi” kendinden önceki sözcükten ayrı yazılır. “mi” kendinden sonraki eke bi-
tişik yazılır.
	➜ Yarın tekne partisine geliyor musun?                                          
	➜ Bu kitabı niçin  okumuyorsunuz – oku muyorsunuz?
	➜ Bu şiirleri Suna’ya Abidin’ mi – Abidin mi yazmış?                     

23- Ipıssız bir yerde yapayalnız yaşıyordu o.



24-  Hakikat er geç ortaya çıkacaktı.
	➜ Gerçek anlamından uzaklaşarak ikileme özelliğini yitiren sözler bitişik yazılır:
	➜ Altüst, birdenbire, oldubitti, dedikodu …

25- “Et- , ol-” yardımcı eylemleriyle birleşirken ses düşmesine 
veya ses türemesine uğrayan sözcükler bitişik yazılır.
	➜ Ret etmek - reddetmek 
	➜ terketmek -  terk etmek 
	➜ hal etmek – halletmek 
	➜ farketmek – fark etmek 
	➜ hapis olmak - hapsolmak



26- Sonunda 3.tekil kişi iyelik eki olan özel ada, bu ek dışında başka bir iyelik eki 
getirildiğinde kesme işareti ……………………….       
	➜ Boğaz Köprümüzün – Köprümüz’ün  güzelliği                  

27- Antalyalı – Antalya’lı 
	➜ Fatih Sultan Mehmetler – Fatih Sultan Mehmet’ler Türkçede – Türkçe’de

28- Herhangi bir şey – Herhangi birşey

29- “Bir takım” yerine bazı getirebiliyorsan  bitişik …………………………. 
	➜ Birtakım insanlar vurdumduymaz oluyor. 



30-  “Baş” sözcüğüyle oluşturulan sıfat tamlamaları bitişik  ……………………..  
	➜ başyazar – baş yazar

31- kara yolu - karayolu

32-  hafta içi – haftaiçi 
	➜ yurt dışı – yurtdışı 
	➜ ardı sıra - ardısıra

33- Derialtı – deri altı 
	➜ yeraltı suyu – yer altı suyu                           



34- Bağlaç olan “de/da” ayrı yazılır.
Ayrı yazılan “de/da” hiçbir zaman ………… , …………… biçiminde 
yazılmaz. 
	➜ Testi kırılsa da kulpu elde kalır.

	➜ Konuyu sevmesek de öğretmeni dinlemiştik.

	➜ Peyami Safa da önemli bir romancıdır.

	➜ Baş nereye giderse ayak da oraya gider.



35- Fiillerden sonra gelen “ki” ……………………..  ve ………………….  
yazılır.
Özne görevli sözden sonra gelen “ki” ………………………..  

	➜ Anladım ki hiç kimse sen değil.

	➜ Görülüyor ki o, yazılarına renk katmamış.

	➜ Nisan ki en sevdiğim aydır benim.

	➜ Sanki, Oysaki, Mademki, Belki, a, Halbuki, Çünkü, e, Meğerki, İllaki




