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Kısa BilgilerKısa Bilgiler

Kuruluş, ülke, kitap, dergi ve 
yön adlarının kısaltmaları 
her kelimenin ilk harfinin 
büyük olarak yazılmasıyla 
yapılır. Kısaltmaların arasına 
nokta işareti konmaz.

Büyük harflerle yapılan 
kısaltmalara getirilen eklerde 
ise kısaltmanın son harfinin 
okunuşu esas alınır.

Ölçü birimlerinin uluslarara-
sı kısaltmaları kullanılır.

Küçük harflerle yapılan 
kısaltmalara getirilen eklerde 
kelimenin okunuşu esas 
alınır.

Sayılar harflerle de yazılabilir.

Birden fazla kelimeden olu-
şan sayılar ayrı yazılır.

Adları sayılardan oluşan 
iskambil oyunları bitişik 
yazılır.

Üleştirme sayıları rakamla 
değil yazıyla belirtilir.

Sıra sayıları ekle gösteril-
diklerinde rakamdan sonra 
sadece kesme işareti ve ek 
yazılır, ayrıca nokta konmaz.

??

www.yeninesilturkce.com
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YeniYeni
NesilNesil
TürkçeTürkçe

Aşağıdaki cümlelerde sayıların ve kısaltmların  kullanımıyla ilgili yapılan yanlışlıkların altını 
çizin  kelimenin doğrusunu istenilen yere yazınız.

Cümleler Doğrusu
1-Tuhafiyeden on beş metre kumaş aldım.
2-Yüzyirmi lira borçlandım.
3-Şehrimiz yirmi beş km uzaklıkta kaldı. 
4-Son bakiyem 250.25’ti.
5-Bize bu ay % dört zaman yapıldı. 
6-Kahvede sürekli yüz bir oynarız.
7-2.Dünya Savaşı’nda Türkiye yer almadı.
8-Gerekli bilgileri ansiklopedinin üçüncü cildinde bulabilirsin.
9-Mobilyacıya 20,000  lira borçlandım.
10-Yarışmada 5’nci oldum.
11-Senin sıran 6’ıncıydı. 
12-Pastaları 2’şer dilim şeklinde dağıttık. 
13-3’er şeker alınca mutlu oldu çocuklar
14-Ev kirasına % on beş zam yapıldı.
15-Boyu yüzyirmi cm’di.
16-3.Selim ıslahatlarını tekrar gözden geçirmek lazım.
17-9/2: 4.5’tir.
18-Bizler 21.Yüzyıl’da yaşıyoruz.
19-Sınıf listesinde 22.’nci sırada yer alıyorum. 
20-Masada yine 51 oynanıyordu.
21-En çok TDK’nın web sayfasına giriyorum.
22-Yine A.B.D, dünyayı karıştırmaya başladı.
23-ASELSAN’de çalışmalar hızla devam ediyor. 
24-Onunla aramızda 5 kg’den az var. 
25-Bugün bize Prf.Dr.Hüseyin ŞAŞMAZ tarafından ders anlatıldı.
26-TSK’nın askeri alım ilanı yayınlandı. 
27-Ben İng.’yi çok seviyorum.
28-Babam ÇUKOBİRLİĞE çalışmaya gitti.
29-Ben 15 No’.lu öğrenciyim.
30-TBMM’in açılış günü 1 Eylül’dür.
31-RTÜĞ’ün cezaları hızla devam ediyor.
32-Bizler Tema’ya gönüllü olarak bağış yapmalıyız.
33-Çocuğumu, Dor. Zeynep Hanım’a götürdüm.
34-Evimiz Çiçek Sk.  üzerindeydi. 
35-İneğimiz bugün yirmibeş litre süt verdi.
36-THY’te yeni pilotlar için eğitim semineri düzenlendi. 
37-Bugün yüz gram almışım.
38-Akedaş’ın elektirik arızalarına bakması gerekiyor.
39-Mdr Kemal Bey, oldukça disiplinli biriydi.
40-TC bu konuda gereken adımları atıyor. 
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İkilemeler ayrı yazılır.

Sıfat veya zarf görevindeki 
pekiştirmeli sözler bitişik 
yazılır.

Özel adlara getirilen iyelik, 
durum ve bildirme ekleri 
kesme işaretiyle ayrılır.

Özel adlara getirilen yapım 
ekleri, çokluk eki ve bunlar-
dan sonra gelen diğer ekler 
kesmeyle ayrılmaz:

Sert ünsüzle biten kısaltma-
lar, ek aldıkları zaman oku-
nuşta sert ses yumuşatılmaz.

Bilinen bir tarihi anlatan 
ay ve gün adları her yerde 
büyük harfle yazılır.

Ay ve gün adları yanlarında 
sayı olmadan kullanıldıkla-
rında küçük harfle başlayarak 
yazılır.

??
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YeniYeni
NesilNesil
TürkçeTürkçe

Aşağıdaki cümlelerde yazım kurallarıyla  ilgili yapılan yanlışlıkların altını çizin,  kelimenin 
doğrusunu istenilen yere yazınız.

Cümleler Doğrusu
1-Onunla başbaşa kalmak istiyordum.
2-Kurtuluş Savaşını kazanarak dünyaya meydan okuduk.
3-Yakup Kadrinin eserlerini mutlaka okumalısınız.
4-İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’ne dilekçe yazdım.
5-30-05-2022 tarihinde okuldan mezun olacağım.
6-Yerler kup kuru olmuştu.
7-Somuncu baba türbesi Malatya’da yer alıyor.
8-En sevdiğim arkadaşımla yanyana oturmaya başladık.
9-Çocuklar Göl’de tekne turu yapmışlar.
10-Enver Paşanın çalışmaları gözardı edilemez.
11-İlköğretim sözcüğünün hecelere ayrılmış hali “ilk-öğ-re-tim”dir.
12-23 nisan kutlamaları için hazırlıklara başladık.
13-Onlar eskipüskü bir evde ikamet ediyor.
14-Partiye kırkelli kişi katıldı.
15-Sevdiğiyle gözgöze kalmak için yalanlar uydurdu.
16-21 Nisan Perşembe Günü için sözleştik.
17-Yağmurdan sırıl sıklam olduk.
18-30 Ağustos Zafer bayramı için törenler düzenlendi.
19-Onunla elele tutuştu.
20-Van Gölüne inci kefali tutmak için gittik.
21-Bu yıl Şubat ayında tayin isteyeceğim.
22-21 Mart salı günü işten ayrıldı.
23-31 Mart Ayaklanması’nın bastırılması zor oldu.
24-Bu yoldan düm düz devam etmeniz gerekiyor.
25-1985’de dünyaya geldi.
26-12.00’de yarışma başladı.
27-Akşam Ahmet’ler bize gelecek.
28-Sonunnda evbark sahibi olduk.
29-20’inci madde gereğince tutuksuz yargılanmasına karar verildi.
30-Müslüman’lık tüm dünyada yayılmaya başlandı.
31-Biz a-dan z-ye kadar her şeyi öğrendik.
32-Erikler yem yeşil olmaya başladı.
33-Her hafta Pazartesi günü izin günümdür.
34-Kemal Babayı bu âlem çok iyi tanır.
35-T.V’de yeni programlar başlıyor.
36-Huysuz adam pılıpırtısını alıp gitti.
37-Derse yeniden başlıyalım.
38-Derse gelmiyen var mı?
39-Yüzelli yıllık bir çınar devrildi.
40-13.45’de bir meydanda buluştuk.
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Aşağıdaki cümlelerde sayıların ve kısaltmların  kullanımıyla 
ilgili yapılan yanlışlıkların altını çizin  kelimenin doğrusunu 

istenilen yere yazınız.

Cümleler Doğrusu
1-Tuhafiyeden on beş metre kumaş aldım. 15 metre
2-Yüzyirmi lira borçlandım. Yüz yirmi lira

3-Şehrimiz yirmi beş km uzaklıkta kaldı. 25 km
4-Son bakiyem 250.25’ti. 250,25’ti.
5-Bize bu ay % dört zaman yapıldı. %4
6-Kahvede sürekli yüz bir oynarız. yüzbir
7-2.Dünya Savaşı’nda Türkiye yer almadı. II.Dünya
8-Gerekli bilgileri ansiklopedinin üçüncü cildinde 
bulabilirsin.

III.Cilt

9-Mobilyacıya 20,000  lira borçlandım. 20.000
10-Yarışmada 5’nci oldum. 5’inci
11-Senin sıran 6’ıncıydı. 6’ncı
12-Pastaları 2’şer dilim şeklinde dağıttık. ikişer
13-3’er şeker alınca mutlu oldu çocuklar üçer
14-Ev kirasına % on beş zam yapıldı. %15
15-Boyu yüzyirmi cm’di. 120 cm
16-3.Selim ıslahatlarını tekrar gözden geçirmek 
lazım.

III.Selim

17-9/2: 4.5’tir. 4,5’tir.
18-Bizler 21.Yüzyıl’da yaşıyoruz. XI.yüzyılda
19-Sınıf listesinde 22.’nci sırada yer alıyorum. 22.  /22’nci
20-Masada yine 51 oynanıyordu. ellibir
21-En çok TDK’nın web sayfasına giriyorum. TDK’nin
22-Yine A.B.D, dünyayı karıştırmaya başladı. ABD
23-ASELSAN’de çalışmalar hızla devam ediyor. ASELSAN’da
24-Onunla aramızda 5 kg’den az var. kg’dan
25-Bugün bize Prf.Dr.Hüseyin ŞAŞMAZ tarafından 
ders anlatıldı.

Prof. 

26-TSK’nın askeri alım ilanı yayınlandı. TSK’nin 
27-Ben İng.’yi çok seviyorum. İng.yi
28-Babam ÇUKOBİRLİĞE çalışmaya gitti. ÇUKOBİRLİK’e
29-Ben 15 No’.lu öğrenciyim. 15.No.lu
30-TBMM’in açılış günü 1 Eylül’dür. TBMM’nin
31-RTÜĞ’ün cezaları hızla devam ediyor. RTÜK’ün
32-Bizler Tema’ya gönüllü olarak bağış yapmalıyız. TEMA’ya
33-Çocuğumu, Dor. Zeynep Hanım’a götürdüm. Dr. Zeynep
34-Evimiz Çiçek Sk.  üzerindeydi. Sok. 
35-İneğimiz bugün yirmibeş litre süt verdi. 25 litre
36-THY’te yeni pilotlar için eğitim semineri düzen-
lendi. 

THY’de 

37-Bugün yüz gram almışım. 100 g
38-Akedaş’ın elektirik arızalarına bakması gereki-
yor.

AKEDAŞ’ın

39-Mdr Kemal Bey, oldukça disiplinli biriydi. Müd.
40-TC bu konuda gereken adımları atıyor. T.C

Aşağıdaki cümlelerde yazım kurallarıyla  ilgili yapılan yanlışlık-
ların altını çizin,  kelimenin doğrusunu istenilen yere yazınız.

Cümleler Doğrusu
1-Onunla başbaşa kalmak istiyordum. baş başa
2-Kurtuluş Savaşını kazanarak dünyaya meydan oku-
duk.

Savaşı’nı

3-Yakup Kadrinin eserlerini mutlaka okumalısınız. Kadri’nin
4-İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’ne dilekçe yazdım. Rektörlüğüne
5-30-05-2022 tarihinde okuldan mezun olacağım. 30.05.2022
6-Yerler kup kuru olmuştu. kupkuru
7-Somuncu baba türbesi Malatya’da yer alıyor. Baba
8-En sevdiğim arkadaşımla yanyana oturmaya başladık. yan yana
9-Çocuklar Göl’de tekne turu yapmışlar. gölde
10-Enver Paşanın çalışmaları gözardı edilemez. Paşa’nın
11-İlköğretim sözcüğünün hecelere ayrılmış hali “ilk-
öğ-re-tim”dir.

il-köğ-re-tim

12-23 nisan kutlamaları için hazırlıklara başladık. 23 Nisan
13-Onlar eskipüskü bir evde ikamet ediyor. eski püskü
14-Partiye kırkelli kişi katıldı. kırk elli
15-Sevdiğiyle gözgöze kalmak için yalanlar uydurdu. göz göze
16-21 Nisan Perşembe Günü için sözleştik. günü
17-Yağmurdan sırıl sıklam olduk. sırılsıklam
18-30 Ağustos Zafer bayramı için törenler düzenlendi. Bayramı
19-Onunla elele tutuştu. el ele
20-Van Gölüne inci kefali tutmak için gittik. Gölü’ne
21-Bu yıl Şubat ayında tayin isteyeceğim. şubat
22-21 Mart salı günü işten ayrıldı. Salı
23-31 Mart Ayaklanması’nın bastırılması zor oldu. ayaklanmasının
24-Bu yoldan düm düz devam etmeniz gerekiyor. dümdüz
25-1985’de dünyaya geldi. 1985’te
26-12.00’de yarışma başladı. 12.00’de
27-Akşam Ahmet’ler bize gelecek. Ahmetler
28-Sonunnda evbark sahibi olduk. ev bark
29-20’inci madde gereğince tutuksuz yargılanmasına 
karar verildi.

20’nci

30-Müslüman’lık tüm dünyada yayılmaya başlandı. Müslümanlık
31-Biz a-dan z-ye kadar her şeyi öğrendik. a’dan z’ye 
32-Erikler yem yeşil olmaya başladı. yemyeşil
33-Her hafta Pazartesi günü izin günümdür. pazartesi
34-Kemal Babayı bu âlem çok iyi tanır. Baba’yı
35-T.V’de yeni programlar başlıyor. TV’de
36-Huysuz adam pılıpırtısını alıp gitti. pılı pırtı
37-Derse yeniden başlıyalım. başlayalım.
38-Derse gelmiyen var mı? gelmeyen
39-Yüzelli yıllık bir çınar devrildi. Yüz elli
40-13.45’de bir meydanda buluştuk. 13.45’te


