
 
YKS HAZIRLIK – TÜRKÇE 

 Yazım Kuralları 10.B.31 

 

www.dogruegitim.com   

1.  Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir yazım yanlışı 

vardır? 

  

 A) İçimde son mevsimden kalan yankı ve yara 

 B) O gitti bize ağlamak kaldı kala kala 

 C) Ve yazıyor öyküsünü altın düşlerimizin 

 D) Akacak günlerimiz uzak sulara doğru 

 E) Ve titrek bir ışık düşecek gönülüme 

  

 

 

2.  Aşağıdakilerin hangisinde büyük harflerin 

kullanımıyla ilgili bir yazım yanlışı vardır? 

  

 A) İbrahim Müteferika Sokağı 

 B) Mehmet Binbaşı 

 C) Küçük Ağa romanı 

 D) Turan Güneş bulvarı 

 E) Halit Ziya Uşaklıgil 

  

 

 

3.  Aşağıdakilerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? 

  

 A) Çiftçi, geldikleri yoldan ağır ağır döndü. 

 B) Bir daha onbir ay sonra görüşecektik. 

 C) Şapkalı, az önceki yargısından kuşkulanmaya 

başlamıştı. 

 D) Ortam da buna o kadar elverişliydi ki... 

 E) Temel Reis bir daha da yüzüme bakmadı. 

  

 

 

4.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı 

vardır? 

  

 A) Yavaşça bileğimde ki saate bakıyorum. 

 B) Üstünden tren geçen köprünün altından yürüdüm. 

 C) Adam bir şey demeden gözlerini önüne eğdi. 

 D) Şefik Bey’in evini bilen var mı aranızda? 

 E) Az önce kapıdan bir ses geldi. 

  

 

 

5.  Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir yazım yanlışı 

vardır? 

  

 A) Kolları bir davet gibi göğe yükselir. 

 B) Çamlıca’da yerdedir göklerin derinliği. 

 C) Dalmışlar baş başa afyon çekerek yasa. 

 D) Ay gelir, yıldız gelir ki içim açılır. 

 E) Sen varsın dünyada, birde ben varım. 

 

6.  Aşağıdakilerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? 

  

 A) Hiçbir şey vermediler bu yaşlı kadına. 

 B) İki gün sonra vapur rıhtıma yanaşmışdı. 

 C) Sokağınızı bulduğumda güneş daha batmamıştı. 

 D) Onlar tarafından görülmek de istemiyordum. 

 E) Kapının üstündeki cam birden aydınlanıvermişti. 

  

 

 

 

 

 

7.  Aşağıdakilerin hangisi yazım ve noktalama 

bakımından doğrudur? 

  

 A) Türk dilinde “Kıssadan hisse” diye bir deyim vardır. 

 B) Halit Ziya Uşaklıgil, 1866 –1945, servet–i fünun 

edebiyatının tanınmış romancısıdır. 

 C) Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir; ileri! 

 D) İstanbul, Doğu ile Batı arasında bir köprü olmuştur… 

 E) Bavuldaki eşyaları da Amerika’dan getirdim. 

  

 

 

 

 

 

8.  Aşağıdakilerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? 

  

 A) Bir alacakaranlık, bir hüzün sarmıştı heryeri. 

 B) Venedik’ten yolladığın kartpostalı aldım. 

 C) Sevgimize hep de senin gerginliğinin gölgesi 

düşüyor. 

 D) Adam, önyargısız ve duyarlı bakıyordu ona. 

 E) Okula ara verdiğimi bildiren mektubu almadın mı? 

  

 

 

 

 

 

9.  Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı vardır? 

  

 A) Tatile Ağustos’ta gitmeyi planlıyorlar. 

 B) Tanıdığım Kayserililerin hepsi zengindir. 

 C) Mai ve Siyah isimli eser zenginlik ve fakirlik 

çatışması üzerine kurulmuştur. 

 D) “Türk Dili” dergisi bu ay Akif’i konu edinmiş. 

 E) Atlas dergisinin çok güzel bir sloganı var: “Her 

zaman keşfetmek için bak.” 
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10.  Aşağıdakilerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? 

  

 A) Yarınki toplantıya beni de çağırdılar. 

 B) Senin ki eve yine gelmedi. 

 C) Onu bir daha affetmeyeceğim. 

 D) Her şey zamanında yapıldığında değerlidir. 

 E) Şimdi sen uzaklarda beni duyuyor musun? 

  

 

 

 

11.  Aşağıdakilerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? 

  

 A) Öğretmen Fatma: “Ödevlerinizi yapın.” dedi. 

 B) Bu yıl TBMM tatile geç girdi. 

 C) Geçen yıl tatile Mayısta gitmiş. 

 D) 22 Ekim 1978’de doğdum. 

 E) Doğu Karadeniz’in doğusu daha soğuktur. 

  

 

 

 

12.  Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcüğün yazımı 

yanlıştır? 

  

 A) Küçükken en çok tahterevalliye binmeye bayılırdım. 

 B) Çocuğun oluşturduğu orijinal dünya her zaman saf 

ve temizdir. 

 C) Şohben bozulduğu günden beri teyzesinde kalıyor. 

 D) Bundan böyle yollara asfalt değil hazır beton 

dökülecek. 

 E) Bu konu hakkında bize teferruatlı bir bilgi gelmedi 

  

 

 

 

13.  (I) Haftalardır tatil yapmadan çalışıyordu. (II) O kadar 

bunalmıştı ki ilk fırsatta Ege’ye gitmeyi planlıyordu.  

(III) Gönlündeki yarada kapanmıştı tam anlamıyla. 

(IV) Ama ne olursa olsun ona dönmeyecekti. (V) Çünkü 

kimse onu bu kadar kırmamışdı. 

Bu parçadaki cümlelerin hangilerinde yazım yanlışı 

vardır? 

  

 A) I ve II B) II ve IV C) III ve V 

 D) I ve III E) IV ve V  

  

 

 

 

 

14.  Aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? 

  

 A) Masanın üstündeki bütün bardakları devirip 

odasına geçdi. 

 B) En yakın arkadaşının bu apartmanın 13.üncü 

katında oturduğunu söyledi. 

 C) Aylardır Sinop’daki halasını ziyaret edebilmek için 

fırsat kolluyordu. 

 D) Elbisesindeki narin kıvrımlar bedenini daha da zarif 

gösteriyordu. 

 E) Parağraf sorularını çözebilmek için bol bol kitap 

okuyordu. 

 

15.  I. Bu tasarıyı gerçekleştiremiyeceğini düşünüyor. 

 II. Bu haftaki sınavda 15’nci olduğunu öğrendik. 

 III. Sendin ruhumda ki fırtınayı dindiren adam. 

 IV. Yalnız yaşamayı ben tercih etmemiştim. 

 V. Onlar da mı bu olaya karışmışdı? 

 Yukarıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı 

yoktur? 

  

 A) I B) II C) III D) IV E) V 

  

 

 

 

16.  Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili sözün yazımı 

yanlıştır? 

  

 A) Ben bu parka hep öğle saatlerinde gelirim. 

 B) Elinde hediye paketleriyle akşamleyin bize geldi. 

 C) Biz baş başa verip bu işin de üstesinden geliriz. 

 D) Eşoftmanını giyip hemen yanımızdan uzaklaştı 

 E) Kuşların cıvıltısıyla kendimden geçiyordu bu 

ormanda 

  

 

 

17.  Aşağıdakilerden hangisi yazım bakımından doğru bir 

cümledir? 

  

 A) Sen de hiçbirşeyden hoşlanmıyorsun. 

 B) Sen de hiçbir şeyden hoşlan mıyorsun. 

 C) Sende hiç bir şeyden hoşlanmıyorsun. 

 D) Sen de hiçbir şeyden hoşlanmıyorsun. 

 E) Sende hiç bir şeyden hoşlan mıyorsun. 

  

 

 

 

 

18.  Aşağıdakilerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? 

  

 A) Sınavın bu bölümünde 16’ncı soruyu yanlış 

yapmışsın. 

 B) Eylül ayının 17’sinde Bolu’ya gideceğiz. 

 C) Görüşmelerin 25 inci dakikasında rahatsızlandım. 

 D) Arkadaşı 2 inci kattan atlayınca herkes şaşırmış. 

 E) Biz de bu ayın 16’sında bir gezi düzenleyelim. 

  

 

 

 

 

 

19.  (I) Ünü ülkenin dörtbir yanına yayıldı. (II) Fransız 

piyanist Marchand ile bir yarışmaya girdi. (III) Rakibi 

yarışmadan kaçmak zorunda kaldı. (IV) Yeni yapılan bir 

piyanoyu incelemek için gitdiği geziden döndüğünde çok 

sevdiği eşi ölmüştü. (V) Dört çocukla baş başa kalan 

Bach şarkıcı Anna Magdelena ile evlendi. 

Bu parçadaki cümlelerin hangilerinden yazım yanlışı 

vardır? 

  

 A) I ve II B) II ve III C) I ve IV 

 D) III ve V E) IV ve V  
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