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Kısa BilgilerKısa Bilgiler

Cümleler büyük harfle başlar.

İsimlerden sonra gelen ün-
vanlar büyük harfle başlar.

Yön bildiren isimler, özel 
isimden önce gelirse büyük 
harfle başlar; özel isimden 
sonra gelirse küçük harfle 
başlar.

Mevsimler, günler, aylar tek 
başlarında kullanıldıklarında 
küçük harfle başlar. 

Ülke, millet, boy, ırk adları 
büyük harfle yazılır. 

Çelişmek: Düşünce ve 
davranış birbirini tutmamak, 
birbirlerine ters düşmek, 
tutarsız olmak, mütenakız 
olmak, anlamına gelir. 

??
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YeniYeni
NesilNesil
TürkçeTürkçe

Aşağıdaki cümlelerde büyük harflerin kullanımıyla ilgili yapılan yanlışlıkların altını çizin 
kelimenin doğrusunu istenilen yere yazınız.

Cümleler Doğrusu
1-Babası şöyle dedi : bir daha buralara gelme evlat!
2-Bu kez çocuk, “bu peri midir, melek mi?” diye düşüdü.
3-Seni -En sevdiğim arkadaşımı- çok üzdüm.
4-Uzun ince bir yoldayım. / gidiyorum gündüz gece. 
5-Ayşe hanım bizimle gelmeyecekmiş. 
6-Bizim kaymakam Hasan Bey, denetime çıkmış. 
7-Urfalı kazancı Bedih büyük ses sanatçısıydı. 
8-Akşam Ayşe Ablama gittik. 
9-Sayın valim, tanıştığımıza müşerref olduk. 
10-Aziz dostum, sen bu satırları okurken ben buralardan gitmiş olacağım. 
11-Türkler Oğuz Boyu’ndan gelmektedir.
12-Bir ingiliz bir Türk bir uçağa binmişler. 
13-Kuzey Kıbrıs Türk cumhuriyetinde ikamet ediyormuş. 
14-Mitolojik tanrılardan zeus, filmlerde de çokça söz edilir. 
15-Bilim insanları jüpiter ile ilgili araştırmalar yapmaya başladı. 
16-Seni Dünya’lar kadar seviyorum. 
17-Arabayı kızılayda bir otoparka park ettim.
18-Adana İli’nde doğdum. 
19-Cumhuriyet mahallesinde oturuyoruz.
20-Bizim ev Göl’ü görüyor.
21-Her yıl Nevrut bayramı etlinliklerine katılıyorum. 
22-Geçen hafta kahtalı Mıçı konserine gittik.
23-Ona 100 Lira harçlık verdik.
24-Kurtulul savaşı yıllarında büyük mücadeleler verdik.
25-Mekanımızda Hicazkar makamında şarkılar söylendi.
26- Antep Fıstığını çok seviyorum.
27-Fotomaç Gazetesi en çok okunan spor gazetesiymiş.
28- Leyla İle Mecnun kitabını okudun mu?
29-Her yıl Anneler gününde, anneme hediye alırım.
30-Cilalı taş devrinde, taşların işlenmesi ön plandaydı. 
31-Kardeşim 25 haziranda doğdu. 
32-Onunla Mart ayında tanışmıştık. 
33-Bizim ev B/blokta yer almaktadır.
34-Yazın Maraş Dondurması yenir.
35-İnönü Üniversitesi, Eğitim fakültesinde okudum. 
36-Çalıkuşu Romanı, en çok okunan kitaplardandır. 
37-Medeni kanunu, dünyada uygulanan ilk ülkelerden biriyiz. 
38-Yeşilay derneği, çalışmalarına devam ediyor.
39-Ankara’nın Kuzey’i yeni konutlarla doldu.
40-İndere Köyü, şehrin en meşhur köyüdür. 
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Kısa BilgilerKısa Bilgiler

Keskin sirke küpüne zarardır. 
Atasözünün anlamı: 
Öfke ile aldığın kararlar doğ-
ru olmayıp sonuçları sana 
zarar verebilir.

Haşir neşir olmak. Deyi-
minin anlamı:  Aralarında 
bulunduğu kimselerle kay-
naşmak, bir arada bulunup 
uğraşmak; kimi işlerle ilgile-
nip durmak.

Aşık Veysel Şatıroğlu, 1894 
yılında Sivas’ın Şarkışla ilçe-
sine bağlı Sivrialan köyünde 
doğdu. Annesi Gülizar, 
babası ‘Karaca’ lakaplı Ahmet 
adında bir çiftçiydi. Veysel’in 
iki kız kardeşi çiçek hastalı-
ğına yakalanarak yaşamlarını 
yitirdi. Ardından Veysel de 7 
yaşında aynı hastalıktan iki 
gözün kaybetti.

*Kuyucaklı Yusuf 
*İçimizdeki Şeytan
*Kürk Mantolu Madonna
Sabahattin Ali tarafından 
Türk Edebiyatına kazandırı-
lan başyapıtlardır. 
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YeniYeni
NesilNesil
TürkçeTürkçe

Aşağıdaki büyük harflerin kullanım yerleri hakkında bilgiler ve örnekler verilmiştir. 
Bu bilgi ve örneklerin doğruluğunu değerlendiriniz. 

Bilgi Örnek Cümle Doğru Yanlış
Dünya, güneş, ay kelimeleri gezegen 
anlamı dışında kullanıldıklarında küçük 
harfle başlar.

Onun Dünya’sında kim bilir neler var?

Yer adları (kıta, bölge, il, ilçe, köy, semt 
vb.) büyük harfle başlar

Güneydoğu Anadolu Bölgesi en az yağış 
alan bölgedir.

Özel ada dâhil olmayıp tamlama kuran 
şehir, il, ilçe, belde, köy vb. sözler küçük 
harfle başlar.

Adıyaman ilinde, son günlerde deprem 
riskinin çok olduğu söyleniyor.

Gezegen ve yıldız adları büyük harfle 
başlar.

Teleskopla neptün gezegenini gözlem-
ledik. 

Din ve mitoloji ile ilgili özel adlar büyük 
harfle başlar.

Her daim Allah’ı hatırlamak gerekir.

Devlet adları büyük harfle başlar. Bu yıl fransa turnuvaya hazırlandı. 
Dil ve lehçe adları büyük harfle başlar. En yaygın dil İngilizce oldu. 
Hayvanlara verilen özel adlar büyük 
harfle başlar.

Kedimiz minnoş, yine yaramazlık 
peşinde.

Saygı bildiren sözlerden sonra gelen ve 
makam, mevki, unvan bildiren kelimeler 
büyük harfle başlar.

Sayın Bakanım, ilimize hoş geldiniz.

Akrabalık adı olup lakap veya unvan 
olarak kullanılan kelimeler büyük harfle 
başlar.

Erzurumlu nene Hatun, savaşta büyük 
mücadele verdi. 

Kişi adlarından önce ve sonra gelen 
unvanlar, saygı sözleri, rütbe adları ve 
lakaplar büyük harfle başlar.

Hemşire Ayşe Hanım, hastalarına gere-
ken ilgiyi gösteriyordu. 

Din ve mezhep adları ile bunların men-
suplarını bildiren sözler büyük harfle 
başlar.

Bizim bölgemiz hanefi mezhebiyle 
ibadet etmektedir.

Yer adlarında ilk isimden sonra gelen ve 
deniz, nehir, göl, dağ, boğaz vb. tür bildi-
ren ikinci isimler büyük harfle başlar. 

Van Gölü’nden çıkıp, Ağrı Dağı’na 
tırmanmaya koyulduk. 

Saray, köşk, han, kale, köprü, kule, anıt 
vb. yapı adlarının bütün kelimeleri
büyük harfle başlar.

Dolmabahçe Sarayı, bu yıl istenilem 
düzeyde turist alamadı. 

Kurum, kuruluş ve kurul adlarının her 
kelimesi büyük harfle başlar.

Devlet Malzeme ofisi, maske dağıtımını 
yapmak için gerekli çalışmaları yaptı.

Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, ge-
nelge adlarının her kelimesi büyük harfle 
başlar.

Türk Bayrağı tüzüğü, okunması gereken 
bir tüzüktür. 

Özel ada dâhil olmayan gazete, dergi, 
tablo vb. sözler büyük harfle başlamaz. 

Bilim Çocuk Dergisi, her çocuğun 
alması gereken bir dergidir. 

Ulusal, resmî ve dinî bayramlarla anma 
ve kutlama günlerinin adları büyük harfle 
başlar.

Ramazan Bayramı çok buruk geçti.

Özel adlardan türetilen bütün kelimeler 
büyük harfle başlar.

Bugün İstanbullu misafirlerimiz vardı.

Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adları 
büyük harfle başlar.

Festival 15 ağustosta başlayacak.
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Aşağıdaki cümlelerde büyük harflerin kullanımıyla ilgili yapılan 
yanlışlıkların altını çizin kelimenin doğrusunu istenilen yere yazınız.

Cümleler Doğrusu

1-Babası şöyle dedi : bir daha buralara gelme evlat! Bir

2-Bu kez çocuk, “bu peri midir, melek mi?” diye 
düşüdü.

Bu

3-Seni -En sevdiğim arkadaşımı- çok üzdüm. en

4-Uzun ince bir yoldayım. / gidiyorum gündüz gece. Gidiyorum

5-Ayşe hanım bizimle gelmeyecekmiş. Hanım

6-Bizim kaymakam Hasan Bey, denetime çıkmış. Kaymakam

7-Urfalı kazancı Bedih büyük ses sanatçısıydı. Kazancı

8-Akşam Ayşe Ablama gittik. ablam

9-Sayın valim, tanıştığımıza müşerref olduk. Valim

10-Aziz dostum, sen bu satırları okurken ben bura-
lardan gitmiş olacağım. 

Dostum

11-Türkler Oğuz Boyu’ndan gelmektedir. boyundan

12-Bir ingiliz bir Türk bir uçağa binmişler. İngiliz

13-Kuzey Kıbrıs Türk cumhuriyetinde ikamet edi-
yormuş. 

Cumhuriyet’inde

14-Mitolojik tanrılardan zeus, filmlerde de çokça söz 
edilir. 

Zeus

15-Bilim insanları jüpiter ile ilgili araştırmalar yap-
maya başladı. 

Jüpiter

16-Seni Dünya’lar kadar seviyorum. dünyalar

17-Arabayı kızılayda bir otoparka park ettim. Kızılay’da

18-Adana İli’nde doğdum. ilinde 

19-Cumhuriyet mahallesinde oturuyoruz. Mahallesi’nde

20-Bizim ev Göl’ü görüyor. gölü

21-Her yıl Nevrut bayramı etlinliklerine katılıyorum. Bayramı

22-Geçen hafta kahtalı Mıçı konserine gittik. Kahtalı

23-Ona 100 Lira harçlık verdik. lira

24-Kurtulul savaşı yıllarında büyük mücadeleler 
verdik.

Savaş’ı

25-Mekanımızda Hicazkar makamında şarkılar 
söylendi.

hicazkar

26- Antep Fıstığını çok seviyorum. fıstığını

27-Fotomaç Gazetesi en çok okunan spor gazetesiy-
miş.

gazetesi

28- Leyla İle Mecnun kitabını okudun mu? ile

29-Her yıl Anneler gününde, anneme hediye alırım. Günü’nde

30-Cilalı taş devrinde, taşların işlenmesi ön planday-
dı. 

Taş Devri’nde

31-Kardeşim 25 haziranda doğdu. Haziran’da

32-Onunla Mart ayında tanışmıştık. mart

33-Bizim ev B/blokta yer almaktadır. Blok’ta

34-Yazın Maraş Dondurması yenir. dondurma

35-İnönü Üniversitesi, Eğitim fakültesinde okudum. Fakülte’sinde

36-Çalıkuşu Romanı, en çok okunan kitaplardandır. romanı

37-Medeni kanunu, dünyada uygulanan ilk ülkeler-
den biriyiz. 

Kanun’u

38-Yeşilay derneği, çalışmalarına devam ediyor. Derneği

39-Ankara’nın Kuzey’i yeni konutlarla doldu. kuzeyi

40-İndere Köyü, şehrin en meşhur köyüdür. köyü

Aşağıdaki büyük harflerin kullanım yerleri hakkında bilgiler ve örnekler 
verilmiştir.  Bu bilgi ve örneklerin doğruluğunu değerlendiriniz. 

Bilgi Örnek Cümle Doğru Yanlış

Dünya, güneş, ay kelimeleri gezegen 
anlamı dışında kullanıldıklarında 
küçük harfle başlar.

Onun Dünya’sında kim 
bilir neler var?

*

Yer adları (kıta, bölge, il, ilçe, köy, 
semt vb.) büyük harfle başlar

Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi en az yağış alan 
bölgedir.

*

Özel ada dâhil olmayıp tamlama 
kuran şehir, il, ilçe, belde, köy vb. 
sözler küçük harfle başlar.

Adıyaman ilinde, son 
günlerde deprem riskinin 
çok olduğu söyleniyor.

*

Gezegen ve yıldız adları büyük 
harfle başlar.

Teleskopla neptün gezege-
nini gözlemledik. 

*

Din ve mitoloji ile ilgili özel adlar 
büyük harfle başlar.

Her daim Allah’ı hatırla-
mak gerekir.

*

Devlet adları büyük harfle başlar. Bu yıl fransa turnuvaya 
hazırlandı. 

*

Dil ve lehçe adları büyük harfle 
başlar.

En yaygın dil İngilizce 
oldu. 

*

Hayvanlara verilen özel adlar büyük 
harfle başlar.

Kedimiz minnoş, yine 
yaramazlık peşinde.

*

Saygı bildiren sözlerden sonra gelen 
ve makam, mevki, unvan bildiren 
kelimeler büyük harfle başlar.

Sayın Bakanım, ilimize 
hoş geldiniz.

*

Akrabalık adı olup lakap veya 
unvan olarak kullanılan kelimeler 
büyük harfle başlar.

Erzurumlu nene Hatun, 
savaşta büyük mücadele 
verdi. 

*

Kişi adlarından önce ve sonra gelen 
unvanlar, saygı sözleri, rütbe adları 
ve lakaplar büyük harfle başlar.

Hemşire Ayşe Hanım, 
hastalarına gereken ilgiyi 
gösteriyordu. 

*

Din ve mezhep adları ile bunların 
mensuplarını bildiren sözler büyük 
harfle başlar.

Bizim bölgemiz hanefi 
mezhebiyle ibadet etmek-
tedir.

*

Yer adlarında ilk isimden sonra ge-
len ve deniz, nehir, göl, dağ, boğaz 
vb. tür bildiren ikinci isimler büyük 
harfle başlar. 

Van Gölü’nden çıkıp, 
Ağrı Dağı’na tırmanmaya 
koyulduk. 

*

Saray, köşk, han, kale, köprü, 
kule, anıt vb. yapı adlarının bütün 
kelimeleri
büyük harfle başlar.

Dolmabahçe Sarayı, bu yıl 
istenilem düzeyde turist 
alamadı. 

*

Kurum, kuruluş ve kurul adlarının 
her kelimesi büyük harfle başlar.

Devlet Malzeme ofisi, 
maske dağıtımını yapmak 
için gerekli çalışmaları 
yaptı.

*

Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, 
genelge adlarının her kelimesi 
büyük harfle başlar.

Türk Bayrağı tüzüğü, 
okunması gereken bir 
tüzüktür. 

*

Özel ada dâhil olmayan gazete, 
dergi, tablo vb. sözler büyük harfle 
başlamaz. 

Bilim Çocuk Dergisi, her 
çocuğun alması gereken 
bir dergidir. 

*

Ulusal, resmî ve dinî bayramlarla 
anma ve kutlama günlerinin adları 
büyük harfle başlar.

Ramazan Bayramı çok 
buruk geçti.

*

Özel adlardan türetilen bütün keli-
meler büyük harfle başlar.

Bugün İstanbullu misafir-
lerimiz vardı.

*

Belirli bir tarih bildiren ay ve gün 
adları büyük harfle başlar.

Festival 15 ağustosta 
başlayacak.

*


