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rünrçr oiı. giı-oisi KuRALLARı,"

ı) oiniş

Yeryüzünde ortolomo 4000 di| konuşulmoktodır. Bu dillerden sodece ll8,i ,,Devlet Di!i"
olobilmiŞtir. "Devlet Dİlleri"nden biri de Türkçedir. Bu diller orosındo en çok konuşu]on on dil;
Çİnce, isponyolco, ingİlizce, Fronsızco, Aropço, Hintçe, Bengolce, portekizce, Rusço ve
Türkçedir.

M.Ö. 3. yüzyıldo Hun İmporotorluğu'ndo kullonıton dil Türkçeydi. Bu torih esos otındığındo
TürkÇeYi 2300 Yı|dır ku|lonı|on bİr dil olorok kobul edebiliriz. Bu ontomdo Türkçe, dünyo dilleri
orosındq en eskive en köklü dillerden birio|mo özelliğide göstermektedir.
DünYo dilleri, biçim (yop,) ve koynok (rOren) olmok üzere ıkı oyrı grupto
değerlendiri]mektedir:

aiçiu BAKıMıNDAN KAYNAK BAKİMİNDAN

l) rer Heceli Diller
Bu di]lerdekİ tüm sÖzcükler tek hecelidir. Sözcük|er cümle içerisinde ek olmodon kullonılırlor.
Anlom, genellikle sözcükler üzerine yopılon Vurgu ve ton değişİklikleriyle belİrlenir. Çince,
Vietnom dilİ, Bosk dİli, Himoloyo ve Afriko dilleri bu grubun içindedir. ç|ncede bir sözcüğe
forklı biçimde yopılon vurgulorlo l0-15 değişik onlom elde edilebilir.

Dr. ReşİdeGÜnsıs

Yozım Kurollorı ile ilgili olorok Türk Dil Kurumu torofındon 2005 yılındo bosılon yozım Kılovuzu
esos olınmıştır.

l) Tek Hece|i Diller

2) Bitişken Diller

3) Bükümlü Diller

l) Hint-AvrupoDilAilesi

- Avrupo Kolu

- Asyo Kolu

2) Homi-SomiDilAilesi

3) Bontu DilAilesi

4) Çİn-Tibet DilAilesi

5) Urol-AltoyDilAibsi

- Urol Kolu

- Altoy Kolu

l) eiçim Bokımındon Dünyo Di|leri

DüNyA oiırgni
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z) eltişıen DilIer (rııemeıi oilıer)

Bu dillerde kelime türetilirken genellikle kök değişmez. Değişmeyen bu kök üzerine yoplm ve

çekim ekleri eklenerek sözcükler oluşturulur. Bu grupto; Türkçe, Mocorco, Moğolco gibi diller

vordır.

3) Bükümlü Diller

Bu dillerde çekim ve yeni bir sözcüğün türetimi sırosındo kök değiŞikliğe uğror. Bükümlü

diller kendi orolorındo "kök bükümIü" ve "gövde bükümlü" olmok üzere ikiye oyrılır. AropÇo

kök bükümlü; Almonco, Fronsızco, İngilizce gibi diller de gövde bükümlü dillerdendir.

ı) rıint-ıvrupo Dil Ailesi

Bu oile biri Avrupo,do, diğeri Asyo'do olmok üzere iki büyük kolo oyrılır. Bu kolIor do kendi

içinde boşko gruploro oyrılır:

o) Avrupo Kolu
. Germen dilleri: Almonco, Flemenkçe, İngilizce, İskondinovdil|eri vd.

. Romon dilleri: Lotince, Fronsızco, İsponyolco, İtolyonco, Portekizce vd.

. Slov dilleri: Rusço, Bulgorco, Sırpço, Lehçe vd.

. Boltık dilIeri

. kelt dilleri

. Yunonco

. Arnovutço

b) Asyo Kolu

. Sonskrit ve bugünkü Hint dilleri

. Forsço ve diğer İron dilleri

. Ermenice

2) llomi-Somi Dil Ailesi

Bu oi|ede; Aropço, ibronice, Süryonice, Aromice, Akotço, Hobeş ve KıPti dillerivordır.

3) sontu Dil Ailesi
Bu oilede; orto ve Güney Afriko,do konuşuIon diller vordır.

4) çın-Tıbet Diı Aiıesi

Asyo,do kullonılon çince, Tibetçe, Toylond ve Burmo dilleri bu dil oilesini oluŞturur.

S) urol-Altoy Di! Ailesi

Bu gruptoki dillerin yokınlık ve benzerlikleri, Hint-Avrupo Dil Ailesi'ndeki dillerin Yokınlık ve

benzerliği kodor net ortoyo konulomomıştır. Ancok bu dil]er yopı bokımındon birbirine

benzer. Hepsi bitişken dillerdir. Hepsinde belli bir derecede ünlü uyumu vordır. Söz diziminde

a) Koynoklorı Bokımındon Dünyo Dilleri
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sÖzcüklerin sırolonıŞı oynıdır. (rUrrçeye en çok benzeyen dil Moğolcodır.) Bu oi]e iki ono
grubo oyrılır. Bu gruplor do kendi içlerinde olt gruploro oyrılır:

o) Urol Kolu
. Fin-Ugor dilleri: Fince, Mocorco vd.
. Somoyed dilleri

b) ı[oykolu
. Türkçe

. Moğolco

. Monçu-Tunguz dilleri

. Joponco

. Korece

TürkÇenin yozılı dÖneminde bilinen ilk olfobesi Göktürk o]fobesidir. Türkiye Türkleri lg28
yılındo Lotin horflerini kobul etmişlerdlr.

ıı) rÜnxçEDE sEsLER

Türkçede sesler, "ünlüler" ve "ünsüzler" otmok üzere iki ono grubo oyrılır.

ses yolundo herhongi bir engele çorpmodon çıkon seslere ''ün|ü'' denir.
Türkçede 8 ünlü vordır: oı eı ıı i, o, ö, u, ü

TürkÇede ünlüler: "ÇıkıŞ yeri Ve dilin durumuno göre"; "kolın ünlüler,,, ,,ince ünlüler,,,
"dudoklorın durumuno göre"; "yuvorlok ünlüler", "geniş ünlülef, "oğzın oçıklığıno göre,,;,,düz
ünlüler" ve "dor ünlüler" olmok üzere oltı grubo oyrılır.

Akciğerden gelen hovonın ses yoluylo meydono getirdiğititretişime ,,ses,,denır. Ses, dili
oluşturon en küçük birimdir.

Horf ise sesin Yozıdoki korşılığıdır. Bir dildeki horf]erin belirli bir sıroyo göre dizilmiş
bütününe "olfobe" denir.

Türk olfobesi, Lotin horfleriesos olınorok 1353 soyılıTürk Horflerinin Kobulve Totbiki Hokkıdo
Konun ile kobul edilmiştir. Bu Konuno gÖre, TÜrk Alfobesinde 29 Horf bulunmoktodır. Bu
horflerin sıro soyılorl, odlorl, kitop ve elyozısı biçimleri ile kodlorıTSE,nin Nİson 2oos/Ts l3l48
numorolı belgesi ile Türk Kodlomo Sistemi odı oltındo ölçünlü (stondort) höb getirilmiştir.
konuylo ilgiliolorok söz konusu yozım kılovuzu'no bokılobilir.

a) rürrçede Ünlüler ve Ünlü Uyumlorı



kolın Ünlüler

ince Ünlüler
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ünlülerin birbir1eriyle benzerlikleri veyo uyumu noktosındo TürkÇenin iki önemli kurolı vordır,

Bun|or, "büyük ünlü uyumu" ve "küçük ün|ü uyumu"dur,

ı) aiiyur Ün!ü uyumu

,,onlomok,, sözü, büyük ünlü uyumuno boğlı olorok kolın ünlüyle boşlomlş ve yine kolın

ünlüyle bitmiştir.

"öncelikler" sözü ise ince ünlüyle boşlomış ve ince ünlüyle bitmiştir,

* Büyük ünlü uyumuno oykırı Türkçe ke!İmeler de vordır. Bunlorın bozılorı şunlordır:

onne, dohi, elmq, hongi, honi, inonmoK kordeş şişmon,
* Alıntı ke!İmelerde büyük ünlü uyumu oronmoz: ohen? bodem, ceylon, çiroz, dÜkkÖn,

fidon, çlozete, homsi, kestqne, kemon, limon, model, nİşosto, pehlivon, Selom, sinemo,

tiyotro, viroj, ziyoret.

* Bİrleşİk ke|İmelerde de büyük ünlü uyumu oronmoz: oçıkgÖz, bilgisoYor, çekYot,

honımelivb.

yuvorlokünlüler

Geniş ünlüler

Dıır Ünlüler

Bir kelimenin birinci hecesinde ko]ın bir ünlü (o, ı, o, u) bulunuyorso, diğer hecelerdeki

ünlüler de kolın; ince bir ünlü (e, ı, ö, ü) bulunuyorso diğer hecelerdeki ünlüler de ince

o]ur. Buno "büyük ünlü uyumu" yo do "kolın]ık incelik uyumu" denir,

Çıkış yeri ve dilin duıumuno göre

cı, ı, o, u

e,i,ö,ü

Dudoklorın durumuno göre

o,ö,u,ü

Ağzın oçık|ığıno göre

o,e,o,ö

ı,i,u,ü
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* Bozl eklerde büyük ünlü uyumuno uymoz. Bunlor oşoğıdo belirtilmiştir:
-gil, -ken, -leyin, -mtırok, -yor ekleri büyük ünlü uyumuno uymoz: okşom-leyin, boklo-gi1-1er,
çolışır-ken, ekşi- mtıro( yürü-yor.

-ki oitlik eki büyük ünlü uyumuno uymoz: okşomki, yorınki, duvordoki, yoldoki, ondoki,
yozıdoki, onunki.

2) Küçük Üntü uyumu

Bu ünlü düzenlerive i]k heceyi izleyen ünlüler oşoğıdo belirtilmiştir;
* iÇinde o bulunon heceden sonro gelen hecede yo o, yo do ı olur: tonımok, onlom,

alınmok.
* İÇinde e bulunon heceden sonro gelen hecede yo e, yo do i olur: ekmekçi, ezgi,

emeklemek.
* İÇinde ı bulunon heceden sonro gelen hecede yo ı, yo do o olur: ılık, ılımok, ısınmok.
* İÇinde i bulunon heceden sonro gelen hecede yo i, yo do e olur: iliK itmek izin.
* İÇinde o bu]unon heceden sonro gelen hecede yo o, yo do u olur: koltuk kollomo;

korumok.
* İÇinde Ö bulunon heceden sonro gelen hecede yo e, yo do ü o|ur: görülmek, köprücük,

körüK köpük.
* İÇinde u bulunon heceden sonro gelen hecede yo u, yo do o olur: kurul, kullonmak.
* İÇinde ü bulunon heceden sonro gelen hecede yo ü, yo do e olur: büzülmeK dürüm,

görünme, üzülme.

"Düzlük-yuvorlık uyumu" do denilen küçük ünlü uyumu ikiyön|üdür:

Bir kelimenin ilk hecesİnde düz üntü (o, 
", 

ı, i) vorso sonroki hecelerde de düz ünlü
bulunur:onloşmo( yonoşmo( koyıkçı, ısırmo( ılıkloşmok, seslenmek, yelek, bilelç çilek.
Bir kelimenin ilk hecesİnde yuvorlok ünlü (o, ö, u, ü) vorso bunu izleyen ilk hecede dor
Yuvorlok (u, u) veyo geniş düz (o, 

") 
ünlü bulun ur: boyunduruk, çocuk, odun, yorgunlutç

yoklamok, vıırmok, yumurto, özlemek, güreşmeÇ sürmek.

KüÇük ünlü uYumuno oykırı bozı Türkçe kelimeler de vqrdıf ovuç, ovurt, çomur, kqbuk,
kovuK kovLın, kovüır-, kovuş-, sovLtr-, yoğmur.

Alıntı kelİmelerde, küçük ünlü uyumu oronmoz: oktör, olkol, bondrol, doktilo, doktor,
horoz, kobu], kitop, konsolos, muzır, mühim, mümin, müzik, profesör, rodyo, vokur.
KüÇük ünlü uYumuno oykırı kelimelere getirilen ekler, kelimenin son ünlüsüne uyor:
kovun-u, konsolos-luğ-u, mümin-li[ müzik-çi, yoğmur-luk.
u,kiu oİtlİk ekİ yolnızco bİrkoç örnekte küçük üntü uyumuno uyor: bugünkü, dünkü,
öbürkü.

*

,t
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* Ünsüzler ses telterinin titreşime uğroyıp uğromomosıno göre ikıgrubo oyrılır:

Ses tellırlnln titreşmesiyle oluşon ünsüzleıo tonlu (yumuşok) ünsüzler odı verİlİr: b, c, d,

g, ğ, j,I, m, n, iıvıy,z.

Ses tellerl titroşmeden oluşon ünsüzleıa tonsuz (gert) ünsüzIer denlı: ç, l h, K P, S, Ş, t.

ğI ç,f,h,Kp,s,ş,t,

Yumuşokünsüz|er b, c, d, g, ğ, j, l, m, n, r,v,Y,z

Kökenİ Türkçe oton kelİmelerİn sonundo b, c, d, g ünsüzlerİ bulunmqz. Ancok, onlom

forkını belirtmek üzere od, od, soc gibi birkoç kelimenin yozılışındo buno uyulmoz: od
(ısım), ot (binek hoyvonı); od (oteş), ot (nıtı<i); soc (yossı demir), soç (rıı).

Dİ!İmİzdeki hac, şod, ydd gİbi bİrkoç örnek dışındo, olıntı kelİmelerde

tonsuzloşmqkurolınouyu|muştur:sebep(<sebeb),kitap(.ı<itoo),bent(<bend),
cj,t (<ciıd) , bont (.bond), etüt (<etüd), metot (<metod), standort (.stondord), ohenk

(.oheng), hevenk (.oveng), renk (<ren9). eu gibi olıntılor ünlü ile boşloyon bir ek

oldıklorındo kelime sonundoki tonsuz ünsüzler tonluloşır sebepf sebebi, kitopfkitobı,

bentfbendi, ciltfcildi, etütfetüdü, metotfmetodu, ohenkfohengi, hevenkfhevengi,

renkf rengi.

Ancok, bqzı olıntı kelimelerde ton|uloşmo (yumuşomo) otmoz: ohlokfqhlokın,

cumhuriyet/cumhuriyete, evrokfevrokı, hukukf hukuku, ittifok/ittifakq, sepetfsepeti,

tonk f tonkı, ba nk f bo nkı.

Birden fozlo heceli ketimelerin sonundo buIunoh p, ç, t, k ünsüzleıİ ünlüYle

boşloyon bir ek oldığındo tonluloşorok b, cı d, ğ'ye dönüşür: relePfkelebi;

oEZçf oEocı, kozonçf kozc,ncı; geçit/geçidi, konotf konodı; boşakf başoğı,

bıçok/bıçoğı. Tek heceli kelimelerin sonundo bulunon p, ç, t, k ünsüzleri ise iki ünlü

orosındo çoğunluklo korunur: okf akı; otf otı; ek/eki; etf eti; gÖç/göçü; ip/ipi;

koçfkoçıncı; kök/kökü; okf oku; otfotu.

Ancok, tek heceıİ olduğu h6!de sonundokİ ünsüzü tonluloşon ke!İmeler de vordır:

butf budu, dip/dibi, gök/göğü, kopf kobı, kurtfkurdu.

Dilimizde tonsuz (sert) ünsüz|e biten kelimetere gelen ekter tonsuz (sert) ünsüzle

boşlor: oç-tı, oş-ç, bok-tım, bos-kı, çiçek-ten, dÜş-kÜn, geç-tim, ipek-çi.

Türkçede kullonılon bqzı ke!İmelerdekİ b ünsüzünden önce gelen n ünsüzü m'Ye

dönüşür: soklomboç (< soklonboç), dolamboç (, doıonboç), ombor (, onbor), omber

k onLei, combaz (, conboz), çember (< çenber), kÜmbet (< gunbed).

*

*

,İ
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e) rürkçede Ünsüzler

Ses yolundo bir engele çorporok çıkon seslere "ünsüz" denir.

*Dilimizdeyırmi birünsüzvordıı: b, c, ç, d,l g, ğ,h, j, K |, ffi, h, p, ı, ş ş, t, V y, z.

,İ

*
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ııı) Tı.,RKçE YAZıM KuRAttARı

Büyük horflerin kullonıldığı yerler oşoğıdo sırolonmıştır:
* Cümle büyük horfle boşlor: "Ak okçe koro gün içindir."
* Cümle içinde tırnok veyo yoy qyrqç içine qlınqn cümleler büyük horfte boşlor ve

sonlorıno uygun noktqlomo işoreti (nokto, §oru, üntem) konur: Atotürk, "Muhtoç
olduğun kudret, domorlorındoki osil kondo mevcuttur!" diyor. Ancok, iki çizgi orosındoki
oçıklomo cümleleri büyük horfle boşlomoz: Bir zomonlor -bu zomonlor çok do uzok
değildir, bundon on, on iki yıl önce- Türk soltonotının moddi sınırlorı uçsuz bucoksız
denilecek kodor genişti. (Vol<up Kodri Koroosmonoğlu)

* İki nokto üst üsteden sonro gelen cümleler büyük horfle boşlor: "Menfoqt sondotyeye
benzer: Boşındo toşırson seni küçültür, oyoğının oltıno olırson yükseltir." (cenop

Şohobettin) Ancok, iki nokto üst üsteden sonro cümle niteliğinde olmoyon örnekler sıro-
londığındo bu örnekler büyük horfle boşlomoz: "Bu eskiliği siz de çok evde
görmüşsünüzdür:duvorlordo çiviler, çiviyerleri, lekeler..." (vemduh Şevket Esendol)

* Rokomlo boşloyon cümlelerde rqkomdon sonro ge|en kelime büyük horfle boşlomoz:
"2OO5 yılındo Türk Dil Kurumunun 73. yılını kutlodık."

* Örnek nİtelİğİndekİ ketİmelerle boştoyon cümlede de ilk hori büyük yozılır: "Bonko,

bütçe, devlet, fındık, konepe, menekşe, şemsiye" gibi yüzlerce kelime, kökenleri yoboncı
olmoklo birlikte ortık dilimizin molı olmuştur. "Et-, ol-" fiilleri, dilimizde en sık kullonılon
yordımcı fiillerdir.

* ÖzeI odtor büyük horfle boşlor. Kişi odtorıyIo soyodlorı büyük horfle boş|or: Mustofo
Kemol Atotürk, İsmet İnönü, Közım Korobekir, Yunus Emre, Evliyo Çelebi, Gevheri,
Korocooğlon.

* Kİşİ odlorındon önce ve sonro gelen sqygı sözlerİ, unvonlor, lokoplor, meslek ve rütbe
odlorı büyük hqrfle boşlor: Cumhurboşkonı Mustofo Kemol Atotürk, Koymokom Erol Bey,

Soyın Prof. Dr. Hoson Eren, Homdi Bey, Ahmet Efendi.
* Akrobo!ık bildiren kelimeler büyük horfle boşlomoz: Tüloy oblo, Ayşe teyze.
* Akrobolık bildiren kelimeler boşo geldiğinde lokop yerine kuIlonıldığı için büyük

horfle boşlor: Nene Hotun, Bobo Gündüz, Doyı Kemol, Holo Sulton.
* Bqzı torihi ve menkıbevi şohsiyetlerde ise okrobotık bitdiren kelime sondo olduğu

hölde unvon değerİ kozondığı ve özel qdq döhi! otduğu için büyük horfte yozı!ır: Gül
Bobo, Susuz Dede, Adile Holo, Gülsüm Bocı, Sulton Ano.

* Resmi yozılordo soygı bildiren sözlerden sonrğ gelen ve mokom, mevki, unvon
bildİren ke!İmeler de büyük horfle boş!oı: Soyın Bokon, Soyın Boşkon.

* Hitop kelİmelerİ de büyük horfle boşlor: Sevgili Kordeşim, Aziz Dostum.
* Hoyvonlqro verİlen özel odlqr büyük hqrfle boşlor: Sorıkız, Fino, Koroboş.
* Mİ!!et, boy, oymokodlqrı büyük horfle boşlor: Türk, Almon, ingiliz, Kırgız.
* Dll ve lehçe odlqrı büyük hqrfle boşlor: Türkçe, Almonco, Özbekçe.
* Devlet odlorı büyük horfle boşlor: Türkiye Cumhuriyeti, Azerboycon Cumhuriyeti.
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Din ve mezhep odlorı ile bunlorın mensuplorını bildiren sözler büyük hqrfle boşlor:
Müslümonlık, Müslümon; Hristiyonlık, Hristiyon; Musevilik.

Din ve mitoloji iIe ilgili özel odlor büyük horfle boşlor: Tonrı, Alloh, Cebroil, Zeus, Oziris,
Kibele. Ancok tonrı kelimesi özel od olorok kullonılmodığındo küçük horfle boşlor: Eski

Yunon tonrılorı. Bozı dinT terimlerin küçük horfle boşlomosı gelenekleşmiştir: cennet,
cehennem, uçmok, tomu, peygomber, sırot köprüsü.

Gezegen ve yıldız qdlorı büyük horfle boşlor: Merküı Neptün, Plüton.

"Dünyo, güneş, oy" sözcükleri gezegen onlomı dışındo kullonıldığındo küçük hqrfle
boşlor.
yer odlorı (kıto, iiilge, i!, ilçe, köy, semt, codde, sokqk, semt vU.) Oüyük horfle boşlor:
Asyo, Avrupo, Afriko, Ameriko; İç Anodolu, Doğu Anodolu.

Doğu ve botı sözleri yön bildirdİğİnde küçük olorok yozılır: Burso'nın doğusu. Bu sözler
düşünce, hoyot torzı, politiko vb. on]omlor bildirdiğinde ise büyük olorok yozılır. Botı

medeniyeti, Doğu mistisizmi vb.

Yer odlorındo ilk isimden sonro gelen deniz, nehir, göl, doğ, boğoz vb. tür bildiren
ikinci isimler büyük hqrfle boşlor: Ağrı Doğı, Arol Gölü, Çonokkole Boğozı, Dicle lrmoğı,
Ege Denizi, Erciyes Doğı, Fırot Nehri, Tuno Nehri.

Özet odq dahil olmoyıp tomlomo kuron şehir, il, ilçe, bucok, belde, köy vb. sözler
küçük hoı{le boşlor: Konyo ili, Etimesgut ilçesi, Toflon köyü vb.

Mohqlle, meydon, bulvqr, codde, sokok odlorındo geçen mohqlle, meydon, bulvor,
codde, sokok kelimeleri büyük horfle boşlor: Gozi Osmonpoşo Mohollesi, Yıldız

Mohollesi, Koroköy Meydonı, Zoter Meydonı, Gozi Mustofo Kemol Bulvorı, Ziyo Gökolp
Bulvorı, Nene Hotun Coddesi.

Yer bildiren özel isimlerde de kısoltmolı söyleyiş söz konusu olduğu zomon, kelime
boşındo büyük horf kullonılır: Hisor'don, Boğoz'don, Bulvor'don.

Soroy, köşk, hon, ko!e, köprü, onıt vb. yopı odlorının bütün kelimeleri büyük horfle
boşlor: Topkopı Soroyı, Dolmobohçe Soroyı, İshokpoşo Soroyı, Çonkoyo Köşkü, Horozlu

Hon, Ankoro Kolesi, Alonyo Kolesi, Goloto Köprüsü, Fotih Sulton Mehmet Köprüsü, Mostor
Köprüsü, Beyozıt Kulesi, 7ofer Abidesi, Bilge Koğon Anıtı.

Kurum, kuruluş ve kurul odlorının her kelimesi büyük horfle boşlor: Türkiye Büyük
Millet Meclisi, Türk Dil Kurumu, Dil ve Torih-Coğrofyo Fokültesi, Devlet Molzeme Ofisi, MillT

Kütüphone, Çocuk Esirgeme Kurumu, Atotürk Ormon Çiftllğl, Çonkoyo Lisesi, Anodolu
Kulübü, Movi Köşe Bokkoliyesi, Türk Ocoğı, Yeşiloy Derneği, Muhorip Goziler Derneği, Emek
İnşoot; Bokonlor Kurulu.

Konun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge odlorının her kelİmesİ büyük hqrfle
boşlor: Medeni Konun, Borçtor Hukuku (konun), Atotürk Uluslororosı Borış ÖOulu Tüzüğü,

Telif HokkıYoyın ve Sotış Yönetmeliği.

Kurum, kuruluş, kurul, merkez, bokonlık, üniversite, fokülte, btilüm, konun, tüzük,
yönetmelik vb.ni bildiren kelimeler, belli bir kurum vb. kqstediIdİğinde büyük hqı'fle
boşlor: Bu yıl Meclis, yeni döneme erken boşloyocoktır. Son oylordo Kurum, yozım
konusundo yoğun bir çolışmo içine girmiştir. 2876 soyılı Konun bu yıl yeniden gözden
geçiriliyor. Bu modde Yönetme]ik'in 4'üncü moddesine oykırı düşmektedir.

*

*

*

*

!*

*

*

,*
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Kitop, dergi, gozete ve sonot eserterinin (toblo, heykel, müzik) her keIimesi büyük
horfle boşlor: Nutuk, Sofohot, Kendi Gök Kubbemiz, Anodolu Notlorı, Sinekli Bokkol; Türk

Dili, Türk Kültürü, Vorlık; ResmT Gozete, Hürriyet, Milliyet, Türkiye, Yeni Yüzyıl, Yeni Asır;

Soroydon Kız Koçırmo.

Özel qdo dahll olmoyon gqzete, dergi, toblo vb. sözler büyük horfle boşlomoz: Milliyet
gozetesi, Türk Dilidergisi, Holı Dokuyon Kızlor toblosu.

Büyük horflerin kullonıldığı yeılerde buIunon ve, ile, yo, veyo, yohut, kİ, do, de
sözleriyle mı, mi, mu, mü soru eki küçük horfle yozılır: Moi ve Siyoh, Suç ve CezQ, Leylo

ile Mecnun, Turfondo mı, Turfo mı?

Mİlli ve dİni boyromlorlq boyrom niteliğİ kozonmış günlerin odlorı büyük horfle
boşlor: 29 Ekim Cumhuriyet Boyromı, 23 Nison Ulusol Egemenlik ve Çocuk Boyromı,
Romozon Boyromı, Kurbon Boyromı, Nevruz Boyromı.

Kurultoy, bilgi şöleni, oçık oturum vb. toplontılorın odlorındo her kelime büyük horfle
boşlor:V. UluslororosıTürk Dili Kurultoyı, Monos Bilgi Şöleni.

Torihi o!oy, çoğ ve dönem odlorı büyük hqrfle boşlor: Kurtuluş Sovoşı, MillT Mücodele,
CilolıToş Devri, İll< Çog, yükselme Devri.

Torİhi dönem bİldİrmeyİp, tür veyo torz bİldİren terimler küçük horfle boşlor: divon

şiiri, divon edebiyotı, holk şiiri, holk edebiyotı, eski Türk edebiyotı, Türk dili, Türk sonot
müziği, Türk holk müziği, tekke edebiyotı.

Özel qdlordon türetilen bütün kelimeler büyük horfle boşlor: Türklük, Türkleşmek,
Türkçe, Türkolog, Türkoloji, Avrupolı, Avrupolıloşmok.

Özel od kendi onIomı dışındo yeni bir qnlom kozonmışso büyük horfle boşlomoz:
ocem (rurl< müziğinde bir perde), hicoz (rurr müziğinde bir mokom), nihovent (rurr
müziğinde bir mokom), ocemi (tecrübesiz), omper (elektrik okımındo şiddet birimi).

Porq birimleri büyük horfle boşlomoz: ovro, dolor, dinor, liro, yeni kuruş.

Öze! odloıyerine kullqnılon "oo zomiri cümle içinde büyük horfleyozılmoz.

Yer, millet ve kişi odlorıylo kurulıın bİrleşik kelİmelerde özel odIor büyük horfle boşlor:
Antep fıstığı, Brüksel lohonosı, Jopon gülü, Moroş dondurmosı, Von kedisi.

Belirli bir torih bildiren qy ve gün odlorı büyük horfle boşlor: 29 Moyıs 1453 Solı günü, 29

Ekim 1923,28 Arolık l982'de göreve boşlodı.

Belirli bir torihi belirtmeyen oy ve gün odlorı küçük horfle boşlor: Okullor genellikle
eylülün ikinci hoftosındo öğretime boşlor. Yürütme Kurulu toplontılorını perşembe
günleriyoporız.

Levholor ve oçıklomo yozılorı büyük horfle boşlor: Giriş, Çıkış, Müdür, Vezne, Boşkon,
Doktor, Otobüs Duroğı, Dolmuş Duroğı, Şehirler Arosı Telefon.

*

*

*

*
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Belirtisiz isim tomlomqlorı, sıfot tomlomolorı, isnqt gruplorı, birleşik fiiller, ikilemeler,
kısoltmo gruplorı ve kolıploşmış çekimli fiillerden oluşon ifodeIer, yeni bir kovromı
korşılodık|orındo birleşik kelime olurlor: yer çekimi, honımeli, beyoz peynir, oçıkgöz, toplu
iğne; elioçık, söz etmeK zikretmek, hosto olmoK gelebilmek, olıvermek.

Birleşik kelime]er belirli kurollor çerçevesinde bitişik veyo oyrıolorok yozılır:

a) airleşik Kelimeler

)t
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ı) Bitişlk yozılon Birleşik Kelimeler
Birleşik kelimeler oşoğıdoki durumlordo bltişik yozılırlor:

Ses düşmesine uğroyon birteşik kelimeler bitişikyozıtır. koynono (. koyın ono), nosıl (< ne
osll), niçin (. ne için), pozortesi (< pozor ertesi).

-Et- ve ol- yordımcı fiilleriyle birleşirken ses düşmesine veyo ses türemesine uğroyon
birleşik kelimeler bitişik yozıtır: emretmek (.emlr etmek), koybolmok (<koyıp olmok);
holetmek (<hol' etmek=tohtton indirmek).

İtİ veyo doho çok ketimeden oluşmuş Türkçe yer odlorı bitişik yozıtır: Çonokkole,
Gümüşhone; Acıpoyom, Pınorboşı, Şebinkorohisor; Beşiktoş, Kobotoş.

Şehir, kent, köy, moholle, doğ, tepe, deniz, gö!, ırmok, su vb. kelimeleıle kurulmuş sıfot
tomlomosı ve belirtisiz isim tomlqmqsı ko|ıbındoki yer odlorı bitişik yozılır: Akşehir,
Eskişehir, Atokent, Botıkent, Konutkent, Yenimoholle, Koroboğ, Uludoğ; Kocotepe, Tınoztepe;
Akdeniz, Ko rodeniz, Yeşilı rmok; İ ncesu, Akçoy.

Aro yönlerİ belİrten kelimeler bitişikyozılır: güneybotı, güneydoğu, kuzeybotı, kuzeydoğu.

BuNIARDAN BAşKA oiı.iuİzog HER İKİ Öorsi DE AsıL ANLAMıN| KoRuDuĞu HAIDE YAYGıN
ein eiçiuoE GEIENEKIEşMİş oLARAK airişix yAzıtAN KEtiMEtER DE vARDıR:
* Boş sözüyle oluşturulon sıfot tcımlqmqlorı: boşbokon, boşçovuş, boşeser, boşhekim,

boşhemşire.
* Bir topluluğun yöneticisi onIomındoki boşı sözüyle oluşturulon bellrtlsiz isim

tomlqmo!orı: oşçıboşı, binboşı, çorkçıboşı, çeriboşı.
* OğIu, kızı sözIerİ:çoponoğlu, eloğlu, hinoğluhin, elkızı.
* Ağo, bey, efendi, honım, nine vb. sözlerle kurulon birleşik kelimeler: oğobobo, oğobey,

beyefendi, efendibobo.
* Biroz, birkoç, birkoçı, birtokım, birçok, birçoğu, hiçbir, hiçbiri, herhongi belirsizlik sıfot

ve zomirleri de gelenekleşmiş olqrok bitişik yozılır.
* Ev kelimesiyle kurulqn birleşik kelimeler bitişik yozıIır: oşevi, bokımevi, bosımevi,

doğumevi.
* Hone, nome, zode kelimeleriyle oluşturulon birleşik kelimeIer bitişik yozı!ır: çoyhone,

dershone, kohvehone, yozıhone; beyonnome.
* Eczohone, hqstohone, postohone, postohone sözleri kullqnımdoki yoygınlık

doloyısıylo eczone, hqstqne, postqne, postone bİçimİnde yozılmoktodır.
* Kqnundo bltlşlk geçen veyo bİtİşİk olorok tescil ettirİlmiş olon kuruluş odlorı bitişik

yozılır: İçişleri, Dışişleri, Genelkurmoy, Yükseköğretim.

2) ayrıYozılon Birleşik Kelimeler
* Yol ve uloşımlo ilgili birleşik kelimeler: Arnovut koldırımı; çevre yolu, deniz yolu, hovo

yolu, koro yolu, keçiyolu; köprü yol.

* Durum, olgu ve oloy bildiren sözlerden biriyle kuruIon birteşik kelimeler: oçık oturum,
oçık öğretim, ono dili, oy tutulmosı, boş oğrısı, boş belosı, boş dönmesi, çıkış yolu, çözüm
yolu, dil birliği, din birliği.

* Bilim ve bilgi sözleriyle kurulon birleşik kelimeler: onlom bilimi, dil bilimi, edebiyot
bilimi, gök bilimi, holk bilimi.
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Yuvor ve küre sözleriyle kurulon birleşik kelimeler: göz yuvorı, hovo yuvorı, ısı yuvorı,
ışık yuvorı, renk yuvorı.

Yİyecek, İçecek odlorındon biriyle kurulon birleşik kelimeler: bohço böreği, su böreği,
toloş böreği; bodem yoğı, çiçek yoğı, kuyruk yoğı, orpo suyu.

Gök cİsİmlerİ: Çobon Yıldızı, Kervon Yıldızı, Kutup Yıldızı, kuyruklu yıldız; gök toşı, hovo toşı,
meteor toşl.

Benzetme yoluylo insonın bir niteliğini onlotmok üzere bltkl, hoyvon ve nesne
odlorıylo kurulon birleşik kelimeler: çetin ceviz, çöpsüz üzüm; eski kurt, sorı çıyon,
soğmol inek.

Zomonlo ilgilibirleşik kelimeler: gece yor|sı, gün ortosı.

Kİşİ odlorındon oluşmuş moholle, bulvor, codde, sokok, ilçe, köy vb. yer ve kuruluş
odlorındo sondoki unvonlor horİç, şohıs odtorı oyrı yozılır: Yunus Emre Mohollesi, Gozi
Mustofo Kemol Bulvorı, Ziyo Gökolp Bulvorı, Nene Hotun Coddesi, Fevzi Çokmok Sokoğı,
Cemol Nodir Sokoğı.

Deyimler oyrı yozılır: okıntıyo kürek çekmek, çom devirmek, çonok tutmok, gönlünden
geçirme( göz otmok, kulok osmoK kulok vermek, çontodo kekliK devede kulok, yoğlı kuyruk,
yüz görümlüğü.

İkilemeler oyrı yozılır: odım odım, oğır oğır, okın okın, ollok bullok, ovol ovol (bokmok), cır cır
(Otmet), çeşit çeşit, derin derin, gide gide, güzel güzel, korış korış, boto çıko, çoluk çocu(
düşe kolko, eciş bücüş, eğri büğrü, enine boyuno.

"m" ile yopılmış ikilemeler de oyrı yozılır:ot mot, çocuk mocuk, dolop molop.

İsim durum ekleri ve iyelik ekiyle yopılon ikilemeler de oyrı yozılır: boş boşo, diz dize, el ele,
göz göze, iç içe, omuz omuzo, yon yono; boşton boşo, doldon dolo.

ı) ıoğıoç olon 'da|de-nin yozılışı
t BoğIoç olon "do/de" oyrı yozıtır. Kendisinden önceki kelimenin son ünIüsüne boğlı

olorok ünlü uyumlorıno uyor: Kızı do geldi gelini de. Durumu oğ|uno do bildirdi. Sen de
mi kordeşim?

* Ayrı yozıton -do|de" hiçbirzomonto/te biçimindeyozılmoz.
* Yo sözüyle bİrlikte kullonılon do mutloko oyıı yozılır: yo do.
* 'da|de" boğlocını kendisinden önceki kelimeden kesme ite oyırmok yonlıştır: Ayşe

de geldi ("Ayşe'de geldi" yonlıştır).

Z) Boğloç olon -ki-nin Yozılışı
Cümleleri, kelime gruplorınıve cümlecikleribirbirine boğloyon ve onlor orosındo onlom ilgisi
kuron "ki" boğlocıoyrıyozılır:demek ki, koldı ki, bilmem ki.

)*

*

C) Deyimlerin Yozılışı

Ç) İrilemelerin yozılışı

D) aozı Kelime ve Ekterin Yozılışı
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Ki boğlocı, birkoç örnekte kolıploşmış olduğu için bitişlk yozılır: belki, çünkü, hölbuki,

modemki, meğerki, oysoki, sonki. Bu örneklerden çünkü sözünde ek oynı zomondo küçük

ünlü uyumuno uymuştur.

şüphe ve pekiştirme göreviyle kullonılon ki sözü de oyrı yozılır: Bobom geldi mi ki? Boşbokon
konuşocok mıki?
,Ki, boğlocı oşoğıdoki örneklerde görüldüğü gibi bozı ke]imelerle birlikte hozır söz koIıplorı

olorok kullonılır: Ne yozık ki, tobii ki, muhokkok ki, elbette ki,

3) Soru Eki "mı/mi", "mu/mü"nün Yozıtışı

Bu ek gelenekleşmiş olorok oyrı yozılır ve kendisinden önceki ke]imenin son ünlüsüne boğlı
olorok ünlü uyumlorıno uyor:

Koldı mı? Sen de migeldin? Olur mu?

Soru ekinden sonro gelen ekler, bu eke bitişlk olorok yozılır: Verecek misin? Okuyor muyuz?

4) -İıe-nin Ek olorok yozılışı

ile oyrı olorok yozılobildiğl glbl kelimelere eklenerek de yozılobilir. Kelimelere eklenerek

yozıldığındo ünlü uyumlorıno uyor.

* iıe, ünsüzle biten kelimelere ek olorqk getlrlldiğlnde i ünlüsü düşer ve bİtİşik yozılır:
bulut-lo (nulut ile), çiçek-b (çiçek ile), kuş-lo (kuş lle).

* ile, ünlüyle biten ketimelere ek olorok getirildiğinde boşındokİ İ ün!üsü düşer ve qroyo

y ünsüzü girer. Ek, ünIü uyumlorıno uyor: orkodoşı-y-b (orkodoşı ile), onosı-y-to,
(onosı ile), çevre-y-le (çevre ile).

S) eel«iştirmeli Sıfotlorın Yozılışı
pekiştirmeli sıfotIor bitişik yozılır: opoçık, opok, büsbütün, çepeçevre, çırçıplo( çırılçıplok,
dümdüa düpedüz, gömgök.

v) NoKTALAMA işınrrı.rni

Cümlenin sonunğ konur:Türk Dil Kurumu,l932 yılındo kurulmuştur.

Bqzı kısoltmotorın sonunq konur: Alb. (olboy), Or. (Ooktor), Yord. Doç. (Yordımcı

Doçent), erof. (Profesör), cod. (codde).

Soyılordon sonro sırq biIdirmek için konur: 3. (üçüncü), lS. (on beşinci); ll. Mehmet, XlV.

Louis, XV. yüzyıl; 2. Codde,20. Sokok,4. Levent.

Arko orkoyo sırolondıklorı İçin vİrgülle veyo çizgİyle oyrılon rqkomlordon yolnızco

sonuncu rokomdon sonro nokto konur: 3,4 ve 7. moddeler; Xll - XlV. yüzyıllor orosındo.

Biryozının mqddelerini gösteren rokom veyq hqrflerden son]o konur: l.,l., A., o.

Torİhlerİn yozıtışındo gün, oy ve yı!ı gösteren soyılorı bİrbİrİnden oyırmok İçİn konur:

29.5.]453, 29.X.l923.

Torİhterde oy odtorı yozıylo do yozılobİ!İr. Bu durumdo oy odlorındıın Önce ve sonrq

nokto kuIlonılmaz 29 Moyıs 1453,29 Ekim 1923.

*

*

*

*

*

a) xorto (. )

,t
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Soot ve dqkiko gösteren soyılorı birbirinden oyırmok için konur: Tren 09.]5'te kolktı.

Bibliyogrofik künyelerin sonuno konur: Agöh Sırrı Levend, Türk Dilinde Gelişme ve
Sodeleşme Evreleri, TDK Yoyınlorı, Ankoro, l960.

Beş ve beşten çok rokomlı soyılor sondon soyılmok üzere üçlü gruploro oyrılorok
yozı ! ır ve oroyo nokto konu r: 326.|97, 49.7 50.812,

Motemotİkte çorpmo işo reti yerine kul Io n ıl ır: 4.5 =2O

* Birbiri qrdınco sırolonon eş görevli kelime ve kelime gruplorının orosıno konur: "Sessiz
dereler, solgun oğoçlor, sorı güller", "Zindono otılon mohkOmlor gibi titreşerek,
hoykırorok geri geri koçmoyo uğroşıyorduk."

* Sırolı cümleleri birbirinden oyırmok için konur: Bir vormış, bir yokmuş.
* CümIede öze! olorok vurgulonmosı gereken ögelerden sonro konur.
* Uzun cümlelerde yüklemden uzok düşmüş olon ögeleri belirtmek için konur: "Soniye

Honımefendi, merdivenlerde oğlunun oyok seslerini duyor duymoz, hosretlisini
korşılomoyo otılon bir genç kodın gibi, koltuğundon fırlomış ve ono kopıyı kendi eliyle
oçmoyo gelmişti."

* Cümle içinde oro sözleri ve oro cümleleri oyırmok için konur: Şimdi, efendileı
müsoode buyurursonız, size bir suolsoroyım. (Vustofo KemolAtotürk)

* Anlomo güç kqzondırmok için tekrorlonon kelimeler orosıno konur:

Akşom, yine okşom, yine okşom.

Göllerde bu dem bir komış olsom! (anmet Hoşim)
* Konuşmo çİzgisİnden önce konur: Bohçe kopısını oçtı. Sermet Bey'e,

Bu onohtor köşkü de oçor, dedi. (Ömer Seyfettin)
* Kendisİnden sonrqki cümleye boğlı olorok ret, kobu! ve teşvik bİldiren hoyır, yok,

evet, peki, öyle, hoydi gibi kelimelerden sonrq konur: Peki, gideriz. Olur, ben de size
kotılırım. Hoydi, geç kolıyoruz.

* Bir kelimenin kendisinden sonro gelen kelime veyo kelime gruplorıylo yopı ve onlom
bokımındon boğlontısı otmodığını göstermek ve onlom korışıklığını önlemek için
kuIlonılır: Bu, tek gözlü, genç fokot ihtiyor görünen bir odomcoğızdır.

* Hitop İçİn kullonılon kelimelerden sonro konur: Efendiler, bilirsiniz ki hoyot demek,
mücodele, müsodeme demektir.

* Soyılorın yozılışındo, kesirleri oyırmok için konur: 38,6 (otuz sekiz tom, ondo oltı)
* Metİn İçİnde ve, veyo, yohut boğloçlorındon önce de sonro do virgüt konmoz: Nihot

soboho kodor uyuyomodı ve şofok sökerken Foik'e bol teşekkürlerle dolu bir köğıt
bırokorok ikigün ewelkicephe dönüşü kıyofeti ile sokoğo fırlodı. (Reyomi Sofo)

* Metİn İçİnde tekror!ı boğloçlordon önce ve sonro virgül konmoz: Yo bu deveyi gütmeli
yo bu diyordon gitmeli. Siz ister inonın ister inonmoyın, bir gün bile durmom. Öyle zekiler
vordır, konuştulor mı oğızlorındon bol okıyor sonırsın.

* Şqrt ekİnden sonro vİrgül konmoz: Tenho köşelerde oğız oğızo konuşurken yonlorıno
biri gelecek o]urso hemen susuyorlordı.

*

*

e) virgüı (, )
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Metin içinde zorf-fil elderiyle oluşturulmuş kelimelerden sonıo ürgül konmoz: Meydonlığo
vormodon bir ikidefo İsmoilkendisinigördü mü diye kohveye boKı. (NecotiCumolı)

Cümle içinde virgüllerle oyrılmış tür veyo tokımlorı birbirinden oyırmok için konur:
Erkek çocukloro Doğon, Tuğrul, Aslon, Orhon; kız çocukloro ise İnci, Çiçek, Gönül, Yonco
odlorıverilir.

ÖgeIeriorosındo virgül bulunon sırolı cümleleri birbirinden oyırmok için konuıı Sevinçten,
heyecondon içim içime sığmıyor; boğırmo( kohkoholor otmoK oğlomok istiyorum,

kendisinden sonro örnek veriIecek cümlenin sonunq konur: yeni horfler olındıktqn
sonro eski yozı ile bir tek ke|ime bile yozmoyon iki kişi görmüşümdür: Atotürk ve
inönü! (roıin Rıfkı Atoy)

Kendisinden sonro oçıklomo yopılocok cümlenin sonuno konur: Bu kororın istinot
ettiği en kuvvetli muhokeme ve montık şu idi: Esos, Türk milletinin hoysiyetli ve şerefli bir
millet olorok yoşomosıdır.

Edebi eserlerdeki korşı!ık!ı konuşmolıırdq, konuşon kişinin odındon sonrq konur: Bilge
Koğon: Türklerim, işitin! Üstten gök çökmedikçe, oltton yer delinmedikçe, ülkenizi, törenizi
kim bozobilir sizin?

* Tomomlonmomış cümlelerin sonuno konur: Ne çore ki çirkinliği hemencecik ve herkes
torofındon görülüveriyordu do, bu yonı... (lorık Buğro)

* Alıntıloıdo; boşto, ortodo ve sondo olınmoyon kelime ve b«ilümlerin yerİne konur:
...derken şehrin öte boşındon boğuk boğuk sesler gelmeye boşlodı... (lorık Buğro)

* Sözün bir yerde kesilerek geri kolon bıilümün okuyucunun hoyol dünyosıno
bırokıldığını göstermek veyo ifodeye güç kotmok için konur: Sono uğurlor olsun...

Ayrılıyor yolumuz! (roruk Nofiz Çomlıbel)
* Ünlem ve seslenmelerde onlotımı pekiştirmek için konur: GöIgeler yokloştılor. Bir odım

kolınco onu kıyofetinden tonıdılor.

Koco Ali... Koco Ali, be!.. (Ömer Seyfettin)
* Koışı!ıklı konuşmolordo, yeterli olmoyon, eksik bırokıIon cevoplordo kullonılır:

Kimsin?

Aıı...

HongiAli?

ç) irı Nokto (: )

o) üç Nolıto (... )

Üç nokto yerine ikiveyo doho çok nokto kullonılmoz.

*
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Soru bİldİren cümle veYc sözlerİn sonuno konur: Ne zomon tükenecek bu yollor,
orobocı?

BİlİnmeYen, kesİn oImoyon veyo şüpheyte korşıtonon yer, torih vb. durumlor için
kullonılı r: yu nus Em re (lZ+Oı -ıSzO), (ooğ u m yeri: ?).

Soru İfodesİ toŞıYon sırq!ı ve boğlı cümlelerde soıu işoreti en sono konur: çokyokındon mı bu sesler, çok uzoklordon mı?

SevinÇ, kıvonÇ, qcı, korku, Şoşmq gİbİ duygulorı qnlotqn cümleterin sonuno konur: Ne
mutlu Türk'üm diyene! (Vustofo KemolAtotürk)
seslenme, hıtop ve uyorı sözlerınden sonro konur: ordulor! İık neoefıniz Akdeniz,dir, ileri!
(vustofo Kemot Atotürk)
Ünlem İŞoretİ, seslenme ve hitop sözlerİnden hemen sonro konulobİleceğİ gİbİ
cümlenin sonuno do konqbilir: Sono uğurlor olsun... Ayrılıyor yolumuz!
A!oy, kınoye veyo küçümseme ontqmı kqzqndırılmok istenen sözden hemen sonrq
YoY oYroÇ iÇİnde ünlem İŞoretİ kullonıtır: isteseymiş bir günde bitirirmiş (ı) omo ne
yozık ki vokti yokmuş (l).

Üntemden sonro üÇ nokto yerİne İkİ nokto konulmosı yeterlİdİr: Gök ekini biçer gibi!..
Boşoklor doho dolmodon. (lorık Buğro)

sotıro sığmoyon kelimeler bölünürken sotır sonuno konur
Aro sözlerı ve qrq cümlelerı oyırmok İçın kullonılır: küçük bir sürü -dört inekle birkoç
koyun- köye giren geniş yolun oğzındo durmuştu. (ömer seyfettin)
Dİ! bİlgİsİnde köklerİ ve ekteri oyırmok için konur: ol-ış, dur-ok, gör-gü-süz-lük.
Eklerin boşıno konur: -ok, -den, -ış, -lık.
Hecelerİ göstermek İÇİn kutlqnıtır: o-roş-tır-mo, bi-le-zi( du-ruş-mo, ku-yum-cu-luk,
prog-rom, yo-zor-lık.
Kelİmeler orosındq "-den...-o, ve, İle, İlo, orosındq" ontomlorını vermek için kullonılır:
TürkÇe-Fronsızco SÖzlük, Türk-Almon ilişkileri, Urol-Altoy dil grubu, o9.3o-1o.3O, Beşiktoş-
FenerbohÇe korŞıloŞmosı, Monos Destonı'ndo soy-dil-din üçgenı, l914-1918 Birinci Dünyo
Sovoşı, 2OO3-2OO4 öğretim yılı.

Motemqtikte çıkormo işoreti olorok kullonılır: 50 - 2O=3O

Yozıdo sotır boŞıno olınon konuşmolorı göstermek için ku]lonılır. Buno konuşmo çizgisi de
denir.

Fronkfurt'o gelene herkesin sorduğu şunlordır:
Eskişehrigezdin mi?
Rothshild'in evine gittin mi?
Goethe'nin evinigezdin mi? (anmet Hoşim)

*

*

*

*

*

*

*

*

*

r) ünlem işoreti ( l )

G) Kıso çlzgl ( - )

Ğ) uzun çlzgi (-)

*

*
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* Yon yono yozılmosı gereken durumlordo mısroloıın orosıno konur: korkmo! sönmez

bu şofoklordo yüzen ol sonco k/SOnmeden yurdumun üstünde tüten en son ocok/O

benim mi]letimin yıldızıdır porIoyocok/ o benimdir o benim milletimindir oncok. (venmet

Akif Ersoy)

Torihlerin yozı!ışındo gün, oy ve yılı gösteren soyılorı bİrbİrİnden oYırmqk İÇİn konur:

l8/l1/l969.

Dİl bİ|gİsİnde eklerİn forktı bİçİmlerİni göstermek İçİn kullonılır: -lık /-ıık, -modon /-

meden.

!İ

*

,*

Bilgisoyor yozılımlorındo ort ordo gelen dizinleri birbirinden oyırt etmek için kullonı|ır:

c.\oos>vo \oyun

Boşko bir kimseden veyo yozıdon olduğu gibi oktorılon sözler tırnok içine olınır: Di] ve

Torih-Coğrofyo Fokültesinin ön cephes inde Atotürk'ün "Hoyotto en hokiki mürşit i]imdir"'

vecizesi yer olmoktodır.
* uzun qlıntılordo her porogrof oyrı oyrı tırnok İçıne o!ınır.

* özel olorok belirtilmek istenen sözleı tırnok İçıne olınır: yeni bir "borış toorruzu"

boşlodı.
* Gümle içerisinde kitoplorın ve yozıtorın odlorı ve boş!ıklorı tırnok İçıne olınır. yohyo

Kemol,in bozı şiirleri "KendiGök Kubbemİz" odl oItındo çıktı.

cümle içerisinde özel olorok be|irtilmek istenen söz]er, kitoplorın ve yozılorın odlorı ve

boşlıklorı tırnok içine olınmoksızın koyu yozılorok veyo eğik yozıylo (itoıır) dizilerek de

gösterilebilir.

Tırnok içinde verilen ve yeniden tırnoğo olınmosı gereken

Edebiyot öğretmeni "Şiirler içinde ,Hon Duvorlorı,gibisi vo
bir sözü belirtmek için kuIlonılır:

r mı?" dedi ve Foruk Nofiz'in bu

,t

güzeI şiirini okumoyo boşlodı.

Cümlenin yopısıylo doğrudon doğruyo ilgili o|moyon oçıklomolor için kullonılır:

Anodolu kentlerini, köylerini (röy sözünü de çekinerek yozıyorum.) gezsek bile görmek

için değil, kendimizi göstermek için geziyoruz,

yoy oyroç içinde bulunon öze! isimleı ve yorgı bildiren onlotımloı büYük horfle boŞlor

ve sonuno uygun noktolomo işoreti getirilir,

Hokkındo oçıklomo yopılon söze oİt ek, oyroç kopondıkton sonro yozıIır: Yunus Emre

(ızaoı- l32O),nin...

*

)t

ı) rers Eğikçizgl ( \ )

i) rırnok işoreti (' ')

l) rer Tırnok İşoreti (' ')

x)voyAyroç(())
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TİYotro eserlerİnde ve senoryotordo konuşonın horeketlerİnİ, durumunu oçıklomok
ve göstermek için kullonılır:
intlYor - (YovoŞ yovoŞ Koymokomo yokloşır.) ııe oluyor beyefendi? Alloh rızosı için bono
do onlotın... (neşot Nuri Güntekin)

Alıntılorın oktorıldığı eserİ veyo yozorl göstermek İçİn kutlonıtır: Cihonın torihi, votonı
uğrundo senin kodor uğroşon, konını döken bir millet doho gösteremez. Senin kodor
kimse kendi votonıno sohip olmoyo hok kozonmomıştır. Bu voton yo senindir, yo
kimsenin. (anmet Hikmet Müftüoğlu)

Alıntılordo, boŞto, ortodtı ve sondo otınmoyon ketime ve iiilümlerin yerine konuton
üç nokto, yoy oyrqç İçine olınqbilir.

Bİr söze oloY, kİnoYe veyq küçümseme ontomı kozondırmok İçİn kultonılqn ünlem
işoretiyoy oyroç içine otınır.

Bİr bİlgİnİn ŞüPheYle korŞıtondığını veyo kesin otmodığını göstermek için kuttonılon
soru işoreti yoy qyroç içine otınır.

Bİr Yozının moddelerİnİ gösteren soyı ve horflerden sonno kopomo qyrocı konur: o),
z),vı)

AYroÇ iÇİnde oYroÇ kullonılmosı gereken durumlordo yoy oyroçton önce köşeli oyroç
kullonılır: Holİkornos Bolıkçısı [Cevot Şokir Kobooğoçlı (ıgao-ıgze)] en güzel eserlerini
Bodrum'do yozmıştır.

BibliYogrofik künYelere itiŞkin bozı oyrıntılorı göstermek için kullonılır: Reşot ııuri [ountekin],
Çolıkuşu, Dersoodet, 1922. Server Bedl IPeyomi Sofo]

AŞoğıdo sırolonon öze] odloro getirilen iye|ik, durum ve bildirme ekleri kesme işoretiyle
oyrılır:

Kİşİ odlorı, soyodtorı ve tokmo odlor: Atotürk,üm, Sulton Ano,nın, Közım *Korobekİı,i,
Yunus Emre'yi, Ziyo Gökolp'ton.

Sonundo P, Ç, t, k ünsüz]erinden biri bulunon Ahmet, çelik, çiçek, Holit, MehmeL Mesut,
Murot, Özbek gibi özelodloro ünlüyle boşloyon ek getirildiğinde kesme işoretine roğmen
Ahmedi, Çeliği, ÇiÇeği, Holidi, Mehmedi, Mesudu, Murodı, özbeği, biçiminde son ses
yumuşotılorok söy|enir.

Özel odtor iÇİn YoY oYroÇ iÇİnde bir oçıklomo yopıldığındo kesme işoreti yoy oyroçton
sonro konur. yunus Emre (lzao1-1eZ0)'nin,

Özel odlor Yerine kullonılon "o" zomiri cümle içinde büyük horfle yozılmoz ve kendisinden
sonro gelen ekler kesme işoretiyle oyrılmoa
Hoyvon loro veri]en özel odlor: Sorıkız'ın, Koroboş'o, Po muk'u, Minnoş'ton.
Millet, boy, oymokodlorı: Türk'üm, ingiliz'den, Rus'muş, Oğuz'un.
Devletod|orı: TürkiYe Cumhuriyeti'ni, osmonlıDevleti'ndeki, Ameriko Blrleşik Devletleri,ne,
Azerboycon Cumhuriyeti'nden.

:*

,t

,t

ı.)röşeliAyroç( t])

M) Kesme İşoreti (')

*

*

*

*
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Dİn ve mİtoloiİ İle İtgİIİ öze| odIor: Alloh,ın, Cebroil,den, Zeus,u.

Kıtq, deniz, nehir, 9öl, doğ,; ülke, iiilge, i|, İlçe, köy, semt, bulvqr, codde, sokok vb.

coğrotyoylo İlgili yer odlorı: Asyo'nın, Mormoro Denizi'nden, İÇ Anodolu'do, Doğu

Anodolu'yo, Ankoro'ymış, Toksim Meydonı'ndon, Reşot Nuri Sokoğı'no,

Yeı bİldİren özel isimlerde kısqltmolı söy|eyİş sÖz konusu olduğu zomon ekten Önce

kesme işoreti kullonılır: Hisor'don, Boğoz'don.

Gök bİlİmİyte İlgİlİ odtor: Jüpiter,den, Venüs,ü, Somonyolu,ndo.

soroy, köşk, hon, ko|e, köprü, onıt vb. odtorı: Dolmobohçe Soroyı,nın, Ankoro

Ko]esi,nden, Goloto Köprüsü,nün, Bilge Koğon Abidesi'nde, Çonokkole Şehitleri Anıtı'no.

Kitop, dergi, gozete ve sonot eseri (toblo, heykel, müzik vb.) odlorı: Nutuk'to, Sofohot'ton,

Sinekli Bokkol'ı, Hürriyet'te, Resmi Gozete'de.

Konun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve genelge odlorı: MillT Eğitim Temel Konunu'no,

Medeni Konun,un, Adoy Memurlorın Yetiştirilmelerine iliŞrin GenelYönetmelik'teki.

Bel|İ bİr konun, tüzük, yönetmeIİk kostedİldİğİnde büyük horfle yozılon kqnun, tüzük,

yönetmelİk sözterinİn ek olmosı durumundo kesme İşoretİ kullqnılır:

"Bu Konun'un ]7. moddesinin c bendi..."

,,Yukorıdo odı geçen Yönetme]ik,in 2,nci moddesine göre... vb."

Kurum, kuruluş, kurut ve iş yeri odlorıno gelen ekler kesmeYle oYrılmoz.

öze! odlııro getirilen yopım ekteri, çokluk eki ve bunlqrdqn sonro gelen dİğer ekler

kesmeyle oyrıtmoz: Türklük, Türkleşmek, Türkçü, Müslümonlık, HristiYonlık, AvruPolı,

Konyolı, Bursolı, Ahmetler, Hollondolıdon, Hristiyonlıkton.

Kişi odlorındqn sonıq geıen soygı sözlerine getirilen ekterİ oyırmok iÇİn konur: Nihot

Bey'e, Ayşe Honım'don.

Unvon|ordon sonro gelen ekler kesmeyle oyrılmoz: CumhurboŞkonınco, BoŞbokonco,

Türk Dil Kurumu Boşkonıno göre vb.

Kısoltmqloro getİrİlen eklerİoyırmok İçin konur: TBMM'nin, BM'de,

Soyıloro getirilen ekleri oyırmok için konur: ]985'te, 8'inci modde, 2'nci kot; 7,65'lik,

9,65,1ık.l919 senesi Moyısının l9,uncu günü Somsun,o çıktım.

Bir ek veyo horften sonro gelen ekleri oyırmok İçİn konur: o'don z'Ye kodor, b'nin m'Ye

dönüşmesi.

Akım, çoğ ve dönem odlqrındon sonro gelen ekler kesmeyle oyrılmoz: Eski Çoğın,

Yükselme Döneminin, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyotıno.

Bir yozıdoki moddelerin sırolonmosındo veyo bir çizelgede olt olto

gruplorının ve soyılorın tekror yozılmosını önlemek için kullonılır:

o. Etken fiil

b. Edilgen'

c. Dönüşlü'

ç. işteş "

ıİ

,t

*
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*

*

*

*

N) Denden işoreti (")

gelen oynı sözlerin, söz

,i
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v) cüuı-g gilaisi (söz oiziui)
DüŞünce, duYgu, durum veyo bir oloyı yorgı bildirerek onloton keiime (sözcük) veyo kelime
grubu dizisine cümle (tumce) denir.

Cümlede kelimeler ve kelime gruplorı yorgı bildirirken çeşitli görevler yüklenir. Bunlor
cümlenin ögelerini oluşturur.

Cümlenin ögelerİ; cümlede bir Yorgı bildiren, ondon etkilenen veyo etkileyen veyo yorgının
geÇtiği zomonlnl veYo Yerini gösteren unsurlordır. Bunlor; yüklem, özne, nesne, doloylı
tümleç, zorf tümlecive edot tümleciolorok odlondırılır.

ı) vüııem

iŞ, horekeÇ oluŞ, durum yüklem torofındon korşılonır. Cümlenin ono unsurunu yüklem oluşturur.
Diğerleri ise yüklemin onlomını zomon, yer vb. yönden deste kleyen veyo tomomloyon
unsurlordır. Bir cümle birden çok ögeden oluşobileceğigibitek bir yüklemden de oluşobilir.

2) özne

Cümlede olmoYon, Yüklemdeki kİşi eklerinden onloşılon öznetere ,,gizli özne,, odıverİlir: "Senİ bu konudo doho önce uyordım." cümlesinde, "Uyoron kim?,, sorusunun
yonıtı olon "ben" gizli öznedir.

Yüklemİ edİlgen Çotılı cümleterde, oslındo nesne olon ö9e ,,sözde özne,, otorqkkullonılır: "Hırslz kıskıvrok yokolondı." cümlesinde, yokoloyon belli olmoyıp ,,yokolonon
kim?" sorusunun yonıtı olon ''hırsız'' sözde öznedir.
Yüklemİ edİlen Çotılı cümleterde bozen "-ca, torofındqn, nedeniyle,, gibi ek vesözcükler kul|onılmqk suretİyle İşi bizzot yqpon vorlığo -örtülü özne,, otorok yerverİlebİ|İr: "Tüm sorulorınızo kurumumuzco derhol yonıt verilecektir.,, cümlesindeki"kurumum uzcı" sözcüğü örtülü öznedir.

*

,f

ı) cümlenin Ögeleri

özne Nesne DoloylıTümleç zorf TümleciYüklem

Cümlede Yorgl bildiren Çekimli unsuro yüklem denir. yüklem çekimli bir fiil veyo ek fiille
çekimlenmiş bir isim olobilir.

Yüklemin bildirdİği iŞi, horeketi yopon veyo yorgının gerçekleşmesine oroç olon
unsuro özne denir.

- cümlenin temel ögesidir oncok her cümlede bulunmok zorundo değildir.
- Cümlede özneyi bulmok için yükleme ''kim''veyo ''ne'' sorusunu sororız.



Nesne, cümlede yüklemin bildirdiği, öznenin yoptığı

fiil]er, nesneye yönelerek onu etkiler. Geçişsiz fii]lerde

Böyle fiiller nesne olmoz. Nesne, sodece yüktemi geçişli

işten etkilenen unsurdur. Geçişli

ise horeket öznenin üstündedir.

olon cümlelerde olur.
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3) Nesne (otlz Tümbç)

Nesne görevinde bulunon söz, --i- durum ekİnİ otmışso, nesneye -belİrtİll nesne- denİr,

Belirtili nesne, yükleme'kiml" veyo "neyio sorusu sorulorok bulunur: "Dün geceki fırtıno

oğocın tüm dollorını kırdı." cümlesi ndeki "oğocın tüm dollorını" kelime öbeği belirtili

nesnedir.

Nesne görevİnde bulunon söz ,,-i,, durum ekİnİ olmomışso (yolın höldeyse) bunq,

,,belİrtİsİz nesneo denİr. Be!İrtİsİz nesne, yükleme "kİm" veyo "ne" sorusu sorulorok

bulunur:,,Dün okşom eşine büyük bir buket çiçek götürmüŞ." cümlesindeki "büYük bir buket

çiçek" kelime öbeği belirtisiz nesnedir,

4) Doloylı Tümleç

,,Annem geçen hofto Ankoro'yo gitti." cüm]esindeki"Ankoro'yo" kelimesi doloylı tümleçtir.

S) zorf Tümleci

,,Ahmet soboho kodor ders çolışmış." cümlesindeki"soboho kodor" ifodesi zorf tümlecidir

s) raot Tümleci

Edot tümleci, bozı edotlor]o öbekleşerek cümleyi "omoç, oroç, birliktelik, özgülük,

korşıloştırmo vb." on]omIorlo oçıkloyon unsurdur:

,,Bu yoz oilesiyle Antolyo,yo gidecek.,,cümlesinde birlikteliği ifode eden "oilesiYle" sözcüğü

edot tümlecidir.

_ yöne]me, bulunmo ve çıkmo bi]direrek cümlenin onlomını tomomloyon unsuro

doloylıtümleç denir.
_ Doloylıtümleç olon öğe mutloko "_a","_de", "_den" durum eklerinden biriniolır,

_ Doloylı tümleci bulmok için yükleme; "kime", "kimde", "kimden", "nereye", "nerede",

"nereden" sorulorı sorulur.

yön, zomon, torz, sebep, miktor, vosıto ve şort bildirerek yüklemi tomomloyon

unsuro zorf tümIeci denir.

Zorf tümlecini bulmok için yükleme; ,,nosll", "niçin", "nedeni "ne kodor", "ne zomon", "kim

torofındon", "ne torofındon" gibi sorulor sorulur,



e) ctmıe çeşitleri
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Cümle]er onlom ve yopılorıno, yüklemin türü ve yerine göre sınıftondırıtır.

l) vtll<lemin Türüne Göre Cümleler

o) rııı cümlesi
* Yüklemi Çekimli bir fiil veyo fiil grubu olon cümlelerdir. Her türlü horeket, iş, oluş, fiil

cümleleri ile korŞılonır. Bu sebep|e fiil cümleleri, isim cümlelerine göre doho fozlodır.* Geçişlifiil cümleterinde cümle unsurlorının hepsi bulunobilir.
Sodrozom / o zomon / kethüdosını / Muhsin Çelebi'nin Üsküdor,doki evine gönderdi.
("göndermek" geçişli f iil)

Geçişsiz fiil cümlelerinde nesne bulunmoz.
"Doktorun içine / birdenbire / Olr nuzun / çöktü.,,

b) İsim Cümlesi
* Yüklemiek fiille Çekimlenmiş bir isim veyo isim grubu olon cümlelere denir.* isim ve isim gruPlorı, "i-" ek fiili ile görülen geçmiş zomon, öğrenilen geçmiş zomon,

genİŞ zomon ve Şort kiPinde çekime girerek yüklem görevi yoporlor. Geniş zomon
Çekiminin 3. Şohıslorındo kullonılon -dır/-oir eki, "durur" fiilinden ekleşmiştir. İsim
cümlelerinde, kiP eki toŞımoyon yüklemler de geniş zomon ifode ederler. En çokkullonılon isim cümlesİ; "vor", "yok" isimlerinin yüklem olduğu cümlelerdir.
"Sekiz soottir trendeYİm. Tren, boş ve neşesiz. Körfezde bizim Holiç suyunun koyu
durgunluğu vor."

* İsim cüm]eleri, genellikle iki unsurdon, özne ve yüklemden meydono gelir.

z) vürıemin yerine Göre (oızııişıerine Göre) cümleıer
Yüklemin cümle iÇindeki yerine göre kurolıılauz cümle ve devrik cümle olmok üzere iki çeşitcümle vordır.

o) Kurotlı Cümle (otızcumıe)
Yüklemi sondo bulunon cümle, kurollı cümledir. Türkçede cümlenin ono unsuru yüklem,
genellikle cümlenin sonundo bulunur. Yordımcı unsurdon ono unsuro doğru diziliş, Türk
cümle YoPıslnın temel özelliğidir. Yüklemi tomomloyon unsurlor, yüklemin önünde sırolonır.
Yükleme en Yokın unsur genellikle belirtilmek istenen unsuru ifode eder.
"Arobolor çok yovoş ilerliyordu.''

b) DevrikCümle

Devrik cümle, yüklemi sondo bulunmoyon cümledir. Bu tür cümleleı doho çok şiir dilinde
gÖrülür, Çünkü Şiirde, kelimelerin ses yopısı, her zomon ön plondodır. Atosözlerinde, günlük
konuşmolordo, günlük konuşmolorın oksettırıldığı veyo konuşmo, sohbet uslubunun hökim
olduğu eserlerde devrik cümle kullonılmıştır.
"Çok inson onloyomoz eski musikTmizden

Ve ondon onlomoyon bir şey onlomoz bizden.''
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3) lnlomlorınq Göre Cümleler

o) olumlu Cümle
yorgının gerçekleştiğini onloton cümle, olumlu cümledir. Bu cümlenin yüklemı yopmo,

yopılmo veyo olmo bildirir.

Kütüphonenin yolunu tuttu.

b) olumsuz CümIe

yorgının gerçekleşmediğini onloton cümledir. Bu cümlelerin yüklemi yopmomo,

yopılmomo, olmomo bildirir.

,,-mo, -me,, olumsuzluk eki, "değil" edotı Ve "yok" ismi, cümleyi olumsuz yopon unsurlordır,

,,Değil,,edotı, hem isim, hem de fiil cümlesiniolumsuz yopor.

Solih'i ortık çorşıdo bilen yoktu.

c) Soru Cümlesi

soru yoluylo bilgi olmoyı omoçloyon cümledir. soru cümtesi, olum]u veyo olumsuz olobi]ir,

soru sıfotlorı, soru zomirleri, soru zorflorı, soru edotlorı ve soru eki -mı/-mi, bir cümleye soru

onlomı kozondıron unsurlordır.

Niçin Burso'yıbu kodor seviyoruz?

e) cümıe çözümlemeleri
oelistirir._
yüklem

İnson. erdemli olmok için çolışmolıdır.
Özne zorf tümleci yüklem

Yozılon her değerli eser.

özne
insonı
nesne

Ayşe. bütün yoz kitop

özne zorf tümleci yüklem

,,Aylo kolemi mosodo gördü." cümlesi etken bir cümledir.

Cümleyi,,,Kolem görüldü.,,biçimine getirdiğimizde cümle edilgen olur. Burodo üÇ değiŞiklik

olmuştur. ,,Aylo,, öznesi cümleden çıkmıştır. Fiile -ül edilgen eki getiriımiŞtir. "Kolemi"

nesnesinden -ı eki koldırıImıştır.

Vı) YAZışMA KuRALIARı

Devlet yönetiminde, ticoret olonındo, eğitimde kullonılon yozışmolordo uyguIonır,

Günlük hoyotto yo do iş hoyotındo korşıloşılon boşlıco iş yozılorıno oşoğıdo yer verilmiştir:

okudu.
nesne

Herhongi bir konu, oloy yo do sorunlo ilgili

sonuçlorını belirtmek, vorılon sonuçlorlo ilgili de
olorok yopılon oroştırmo ve incelemenin

ğerlendirmeyi bildirmek için yozılon yozıloro

ı) nopor

denir
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Hongi omoÇlo yozılırso yozılsın ropor, önce roporo konu olon oloy, durum yo do sorun
belirtİlerek boŞlor. Doho sonro, inceleme ve oroştırmo sonucundo elde edilen bilgiler ve
bulgulor sırolonır. Son bölümde ise roporu yozon kişinin o konudo vordığı yorgılor, kendi
konılorıyer olır.

Roporlor iş ve bilimsel roporlor olmok üzere ikiye oyrılır:

l) İş Roporlorı

Bilimsel bir oroŞtırmodon çok; bir oloyın yo do bir durumun değerlendirilmesini, bir
soruşturmonın sonuçlorını içeren çolışmolordır.

z) aiıimsel Roporlor
İnceleme ve oroştırmoyo doyonon ve konunun bilimsel yöntemlerle ele otındığı
çolışmolordır.
RoPorun en belirgin özelliği, tutonoğo göre; çok doho uzun süreli olmosı, doho fozlo belge
ve bilgiye doyonmosı, kişiselgörüş ve yorumlorı içermesidir.

Herkes ropor hozırloyomoz. Ropor hozırloyon kişinin bilirkişiolmosıgerekir.
RoPorlor, elde edİlen belge ve bİlgİlere göre belli bir plon çerçevesinde, oçık onloşılır bİr dil]e
ve tortışmoyo meydon vermeyecek bir şekilde koleme olınmolıdır.

RoPor metninin en üst köşesine torih, orto kısmıno roporun odı, metin tomomlondıkton
sonro olt kısmıno roporu hozırloyonlorın isimleriyozılmolıve imzolonmolıdır.

Bir durumu bildirmek, bir istek yo do dilekte bulunmok omocıylo yozılıp resmT veyo özel
kuruluşloro gönderilen yozıloro dilekçe denir.

iş boşvurulorındo kişilerden dilekçeyle birlikte öz geçmiş de istenir.

DilekÇelerde istek ve dilekleı yolın ve oçık bir biçimde belirtilmeli, sözü uzotmomolıdır. Eğer
dilekÇeYe bir belge eklenecekse, odresten sonro sotır boşıoçılorok "Ekı/Eklerı." boşlığıoitındo
belgenin ne o|duğu belİrtilmelidir. Ayrıco, istek bölümü, "Bilgilerinize orz ederim.,, sözleriyle
bitirilmelidir.

DilekÇeler düz beyoz çizgİsiz kÖğıdo yozılır. El veyo doktilo ile yozılon dilekçelerde hiçbir
Şekilde kısoltmo kullonılmomolıdır. Dilekçede özlü ve resmT bir üslup kullonılmolıdır.
DilekÇeler belli bİr Plono göre yozılır. İstek ve dilekler belirtildikten sonro üç oro verilerek soğ
olt köŞeYe boŞ horf büyük olocok biçimde isim ve soyodının tomomı büyük horfle yozılorok
dilekÇe sohibinin od ve soyodı yozıtır. Ad ve soyodın üstüne imzo otıtır. Dilekçe sohibi,
dilekçesinin sol olt torofıno odresiniyozor.

ResmT kurumloro yozılon imzosız dilekçeler geçersiz soyılır.

özgeçmış; bir kimsenin eğitimi, iş deneyimi, sosyol etkinlikleri, kişisel özellikleriyle ilgili
kendisinin verdiği bilgileri, değerlendirmeleri içeren bir özettir.

ÖzgeÇmiŞte Şu hususlor yer olır: Adı, soyodı, doğum yeri ve torihi, odresi, telefon numorosı,
elektronik Posto odresi, ilgi olonlorı, okodemik unvonı (vorso), yoyınlorı (vorso).

e) oiıetçe

C) Öz Geçmiş



ç) Tutonok
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yosomo meclisteri, mohkeme|er, kongreler vb. yerlerde yopılon toPlontılorlo herhongi bir

oloyın nosıl, ne zomon, nerede ve ne şekilde meydono geldiğini, nosıl sonuÇIondığını tesPit

eden kıso yozıloro "tutonok" denir. Kısoco, bir durumun yo do oloYın nosıl oluŞtuğunu

soptoyıp on]oton, ilgililerce imzolonon yozılı belgelere denir.

TutonoK herhongi bir toplontının nosıl oçıldığını, kİmlerin neler konuŞtuğunu ve nosıl

kopondığını objektif olorok özlü bir biçimde ortoyo koyon yozılordır. Bu tip tutonokloro

"toplontı tutonoğı" denir.

Aynı şekilde herhongi bir oloyın oluş ve sonuçlorıylo ilgiIi objektif belge ve bilgileri koPsoYon

yozıloro do "oloy tutonoğı" denir.

Tutonoğın en belirgin özelliği, bılirkişiler torofındon tutulmosı, kıso süreli yozılor olmosı

(toplontı yo do oloy onındo hozırlonmosı) ve hiçbir şekilde kişisel gÖrüŞ Yo do Yorumloro Yer

verilmemesidir.

En üstte soğ köşeye torih konur, ortosıno TUTANAK ifodesi yozılorok boŞlonır. Metin

tomomlondıkton sonro metnin oltı yetkililer torofındon imzolonır.

Resmi yozışmolordo Uygulonocok Usul ve Esos]or Hokkındo Yönetmelik, l0.06.2020 torihIi ve

3ll5l soyılı Resmi Gozete'de yoyımlonmış ve 00.07.2O2O torihinde yürürlüğe girmiŞtir. Resmi

yozılorlo ilgili olorok bu yönetmelikte belirti]en hususloro uyulmosı gerekmektedir.

yönetme|iğin 2,nci moddesinde kopsom o]onı "bütün komu kurum ve kuruluŞlorı" biÇiminde

geçmektedir. söz konusu yönetmelik metni için https://www.mevzuot.gov.tr odresine

bokılobilir.

yoso ve yönetmeliklerin uygulonmosındo yol göstermek, herhongi bir konudo oYdınlotmok,

dikkot çekmek üzere ilgililere gÖnderilen yozıtürüne "genelge" denir,

D) Resm0 Yozı

E) Genelge


