YAZIM KURALLARI

Dilimizde kelimelerin ve cümlelerin nasıl yazılacağını belirleyen kurallara
yazım (imla) kuralları denir.

BÜYÜK HARFLERİN YAZIMI
1-) Cümlenin ilk harfi büyük harfle başlar.
Babam ile markete gittik.

Havalar ısınmaya başladı.

2-) Özel adların ilk harfi büyük harfle başlar.
Yarın Ahmet ile ders çalışacağız.

Parkta İkra’yı gördüm.

Dedem İstanbul’dan geldi.

Siz Uludağ’a gittiniz mi?

3-) Hayvanlara verilen adlar büyük harfle başlar.
Kardeşim kedinin adını Pamuk koyduk.
Maviş’in kafesini açtık.

Karabaş sürekli havladı.
Annem Sarıkız’dan süt sağdı.

4-) Şiirlerin her dizesi büyük harfle başlar.
Yağmur geçti, kar geçti,
Soğuk rüzgârlar geçti.
Güneşli bahçelerden,
Güzel çocuklar geçti.

Aka GÜNDÜZ
(Kısaltılmıştır)

5-) Kurum ve kuruluş adlarının her kelimesi büyük harfle başlar.
Türk Hava Kurumu
Türkiye Büyük Millet Meclisi

Devlet Demir Yolları

Sağlık Bakanlığı

Nazmiye Pınar İlkokulu
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6-) Kitap, gazete, dergi, şiir adları ve başlıkların her kelimesi büyük harfle yazılır.
Kırmızı Başlıklı Kız

Bilim Çocuk

Küçük Prens

Atatürk’ün Hayatı konusunu okuduk.

Hürriyet gazetesi nerede?

7-) Mektuplardaki seslenişlerin her kelimesi büyük harfle başlar.
Canım Dedeciğim,

Değerli Arkadaşım,

Kıymetli Hemşerilerim,

Sevgili Yeğenim,

Sayın Aziz Sancar,

8-) Ülke, millet, şehir, ilçe, din, dil. Göl, dağ, ırmak, cadde, mahalle, sokak, deniz
adları büyük harfle başlar.
Almanya

ülke

Türk

Manavgat

ilçe

Müslümanlık
Erciyes Dağı

Eğirdir Gölü

göl

millet

Antalya

şehir

din

İngilizce

dil

dağ

Karadeniz

deniz

9-) Adreslerdeki her kelimenin ilk harfi büyük harfle yazılır.
Eren Bülbül

Adresinizi yazınız

Mehmetçik Caddesi, Kahraman Sokak
Vatan Apartmanı Nu:61 Daire:15
Maçka / Trabzon

SAYILARIN YAZIMI
Cümlelerde kullanılan sayılar rakamla ve sayı ile yazılabilir. Genellikle
küçük sayılar yazıyla, büyük sayılar rakamla yazılır.
NOT: Sayıların her sözcüğü ayrı yazılır.
Sınıfımızda on sekiz öğrenci var.
Şükrü Saraçoğlu Stadyum’u 47.834 kişiliktir.
Atatürk bin sekiz yüz seksen bir yılında doğdu.
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Aşağıdaki cümlelerdeki büyük harfle ilgili yazım
yanlışlarını örnekteki gibi bularak altını çiziniz.
Cümlelerdeki hatayı düzelterek altına yazınız.

Yarın trenle ankara’ya gideceğiz.
Yarın trenle Ankara’ya gideceğiz.
okulda bügün resim çizdik.

Dedem çoban köpeğine çomar adını vermiş.

Yarın akşam efe’nin doğum günüymüş.

Ben cumhuriyet ilkokulu 1-A sınıfında okuyorum.

Büyük harfle yazılması gerektiği halde yanlış
yazılan kelimelerin yazındaki yıldızı boyayınız.

kasap

ingiltere

çanakkale

Ağrı dağı

hastane

ege denizi

tavuk

fatih mahallesi

kitap

mustafa

bilgisayar

türkçe
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Aşağıdaki cümleler yazım ve noktalama
kurallarına uyulmadan kelimeleri bitişik yazılmıştır.
Doğrusunu örnekteki gibi yazınız.
sabaherkendenuyandı
Sabah erkenden uyandı.
ahmetinsütdişleriçıkmış

öğretmensınıfageldimi

pazardansebzevemeyvealdık

dayımantalyadanuçaklageldi

Aşağıda yanlış yazılan kelimelerin doğrusunu, örnekteki
gibi düzelterek yanına yazınız.

dürdane

c

eskişehir

c

minnoş

c

c

tuz gölü

c

tıraktör
kazete

c
c
c
c

c

c
c

zebze
nemrut dağı

c
c
c
c
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