
 1.Cümle büyük harfle 

başlar:  

Hasan resim çizmeyi çok 

sever. 

2. Dizeler(mısralar) 

büyük harfle başlar: 

Kedim henüz 1 yaşında 

Uyuyor soba başında  

Hem cesurdur hem 

kurnaz. 

  3. Özel adlar büyük 

harfle başlar:  

 Kişi adlarıyla soyadları 

büyük harfle başlar:  

      Ahmet Yılmaz 

 Hayvan adları... 

     Boncuk, Fındık, Minnoş, 

4. Dil adları  büyük 

harfle başlar:  

 Türkçe,  

 Almanca,  

 İngilizce,  

 Rusça,  

5. Devlet adları büyük 

harfle başlar:  

Türkiye Cumhuriyeti, 

6. Mahalle, cadde, 

sokak adlarında 

geçen mahalle, cadde, 

sokak kelimeleri büyük 

harfle başlar:  

 Esenler Mahallesi,  

 Rıfat Ilgaz Caddesi... 

7. Kurum, kuruluş ve 

kurul adlarının her 

kelimesi büyük harfle 

başlar:  

 Türkiye Büyük Millet 

Meclisi,  

 Yeşilay,  

 Fatih İlkokulu,  

 Sağlık Ocağı.. 

8. Kitap, dergi, gazete 

ve sanat eserlerinin her 

kelimesi büyük harfle 

başlar:  

 Keloğlan’ın Altın 

Bardağı,  

 Bilim Çocuk Dergisi 

9. Ulusal, resmî ve dinî 

bayramlarla anma ve 

kutlama günlerinin 

adları büyük harfle 

başlar:  

 Cumhuriyet Bayramı, 

 Ulusal Egemenlik ve   

Çocuk Bayramı,  

 Ramazan Bayramı,  

Aşağıda büyük harflerin kullanıldığı yerler verilmiştir. 
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Sema üniversiteyi kazandı. Cümle büyük harfle başlar:  

Fransa çok güzel bir ülkedir.  

Ramazan Bayramınız kutlu olsun.  

Afacan Çocuk Dergisine abone oldum.  

İngilizce en yaygın dildir.  

Atatürk İlkokulu’nda okuyorum.  

Akyurt Mahallesi’ne geldim.  

Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak, 

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak 

 

Yeşilay sivil toplum kuruluşudur.  

1– marketten ekmek aldım. (Y) 

2– Ece ve Elif düğüne gitti. (  ) 

3- Ömer Atatürk ilkokulunda okuyor. (  ) 

4- 19 mayıs gençlik ve spor bayramı töreni hazırladım. (  ) 

5– ingilizce çok konuşulan bir dildir. (  ) 

6- Balığımın ismini Pulsar koydum. (  ) 

7– keloğlan ile yaşlı cadı kitabı çok güzel. (  ) 

8– italyanın makarnası meşhurdur. (  ) 

9– Zeynep Almanca kursuna gidiyor. (  ) 

10- Teyzemle eskişehire gittik. (  ) 

Büyük harflerin doğru kullanıldığı yerlere D yanlış kullanıldığı yerlere Y 

yazalım. 

Büyük harflerin hangi amaçla kullanıldığını yazalım. 
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     :hhocaninsinifi 



Aşağıda yanlış yazılmış cümleler var. Bu cümleleri düzeltelim. 

akşam eve erken gel. 

..Akşam eve erken gel................................... 

babam eve misafir çağırdı. 

…………………………………………….................. 

istanbulu çok seviyorum. 

…………………………………………….................. 

oyunda kurallara uyarım. 

…………………………………………….................. 

muhammedin çantası yeni mi. 

…………………………………………….................. 

oynarken sinemi yere düşürdüm. 

…………………………………………….................. 

nehir, mustafa ile okula geldi. 

…………………………………………….................. 

 ilk cumhurbaşkanımız atatürktür. 

…………………………………………….................. 

 oylamada ömeri sınıf başkanı seçtik. 

…………………………………………….................. 

 ülkemizin başkenti ankaradır. 

…………………………………………….................. 

 en kalabalık şehrimiz istanbuldur. 

…………………………………………….................. 

 okulumuz şanlıurfadadır. 

…………………………………………….................. 

 Heli yeni mahallede otutuyor. 

…………………………………………….................. 

 van gölü türkiyedeki en büyük göldür 

…………………………………………….................. 

Dini ve milli bayram adlarının ilk harfleri büyük  

harfle başlar. 

Mahalle , cadde ve sokak adları büyük harfle  

başlanır. 

Ülke adları büyük harfle başlanır. 

Dil adları  büyük harfle başlar.                     İngilizce en yaygın konuşulan dildir. 

Kitap, dergi,her kelimesi büyük harfle başlar:  

Aşağıda verilen kurallara uygun cümleler yazınız. 

BÜYÜK HARFLERİN KULLANILDIĞI YERLER                     Türkçe 



1) Aşağıdaki cümlelerde koyu renkli kelimelerden hangisi büyük harfle 

başlamalıdır? 

A) Kardeşime pamuklu tişört aldım. 

B) Ecza dolabına pamuk aldım. 

C) Kedim pamuk çok hareketlidir. 

 

2) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazımı ile ilgili bir hata 

yapılmamıştır? 

A) Eda İngilizce bilmiyor. 

B) Aslı türkçe bilmez. 

C) Cengiz almanca konuşuyor. 
 

3) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazımı ile ilgili bir hata 

yapılmıştır? 

A) Nuri, Fatih İlkokulu’na gidiyor. 

B) Erkan, esenler mahallesinde oturuyor. 

C) Hasan Ankara’da yaşıyor. 
 

4) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazımı ile ilgili bir hata 

yapılmamıştır? 

A) Ramazan bayramında oruç tutulur. 

B) Yasin Şair Nabi caddesinde yaşıyorum. 

C) Bilim Çocuk Dergisi çok bilgi verici bir dergidir. 
 

5) Aşağıdaki başlıkların hangisinin yazımı ile ilgili bir hata yapılmamıştır?                                              

A)  Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı,  

B)  Ulusal Egemenlik Ve   Çocuk Bayramı,  

C)  Ulusal egemenlik ve çocuk bayramı 

Aşağıda verilen soruları cevaplayınız. 
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