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BÜYÜK HARFLERİN KULLANILDIĞI YERLER 
 

1. Cümlelerin ilk harfleri büyük harfle başlar. 

Örnek : Sabah uyandım, kahvaltımı yaptım, okuluma gittim. 

      Fırından sıcacık simit aldım. 

 

2. İnsan isimlerinin ve soy isimlerinin ilk harfi büyük harfle başlar. 

Örnek : Bu şiiri Aziz Sivaslıoğlu yazmıştır. 

             Okula gidemeyince ödevimi Mert getirdi. 

 

3. Kişi adlarından önce ve sonra gelen saygı sözleri, unvanlar, lakaplar, 

meslek ve rütbe adları büyük harfle başlar. 

Örnek : Davamıza Avukat Ahmet Bey bakıyor. 

     Abim askeriyede Binbaşı Hasan Gül olarak göreve başladı. 

 

Not :  Akrabalık bildiren sözcükler büyük harfle başlamaz. 

Örnek : En çok Hilmi dayımı seviyorum. 

 

4. Hayvanlara verilen isimlerin ilk harfi büyük harfle başlar. 

Örnek : Bizim Karakaçan bahçede uyuyakalmış. 

             Annemler Pamuk’u aşısı için veterinere götürdü. 

 

5. Hitap kelimeleri büyük harfle başlar. 

Örnek : Sevgili Öğrenciler, 

     Değerli Ablacığım, 
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Not : Hitap sözlerinden sonra virgül konulur ve alt satırdan yazmaya devam edilir. 

 Canım Arkadaşım, 

 Seni çok özledim. Aylar oldu görüşmeyeli. Bu yaz ailemle birlikte Ankara’ya 

geldiğimiz zaman yanına ziyarete geleceğim.  
 

 

6. İl, ilçe, köy, kasaba adları büyük harfle başlar. 

 

Örnek : Okulum Eskişehir’in, Çifteler İlçesi’nin, Petek Köyü’ndedir. 

 

7. Kıta, bölge, ülke adları büyük harfle başlar. 

Örnek : Türkiye’nin hem Avrupa Kıtası’nda hem de Asya Kıtası’nda yer aldığını 

öğrendim. Ayrıca ülkemizin adının Türkiye olduğunu ve yedi bölgeden 

oluştuğunu da öğrendim. Evimizin yerinin bu bölgelerden Marmara 

Bölgesi’nde yer aldığını da artık biliyorum. 

 

8. Mahalle, sokak, cadde, apartman adları büyük harfle yazılır. 

Örnek : Evimiz Büyük Menderes Caddesi, Akmeşe Mahallesi, Barış Sokak, Aydınlar 

Apartmanındadır.  

 

9. Gezegen ve yıldız adları büyük harfle yazılır. 

Örnek : Dünya Güneş’ten aldığı ışık sayesinde aydınlanır. 

     Mars’ta yaşam belirtileri görülmemiştir. 

Not : Dünya, ay, güneş kelimeleri gezegen anlamı dışında yazıldığı zaman küçük   

harfle başlar. 

Örnek : Dün sabah kardeşim dünyaya geldi. 

         Yazın havalar çok güneşli olur. 
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10. Dağ, deniz, göl, ırmak, ova adları büyük harfle başlar. 

Örnek : Biz on beş tatilde Uludağ’a kayak yapmaya gideceğiz. 

              Yazları Ege Denizi’nin suyu biraz soğuk olur. 

              Türkiye’nin gölleri arasındaki Van Gölü’nü çok merak ediyorum. 

 

11. Kitap, dergi, gazete, adları büyük harfle başlar. 

Örnek : Dün kütüphaneden Sessiz Gemi kitabını aldım. 

      Bu ay Bilim Çocuk Dergisi’ne üye olduk. 

 

12.  Milli ve dini bayramlar, anma ve kutlama günlerinin ilk harfi büyük 

başlar. 

Örnek : Okulumuzda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı büyük bir coşkuyla kutladık. 

             Bu yıl Anneler Günü için anneme güzel bir hediye almayı düşünüyorum. 

 

13. Kurum kuruluş adları büyük harfle başlar. 

Örnek : Bu kitap Talim ve Terbiye Kurulundan geçmiş mi? 

          Dedem Yunus Emre Devlet Hastanesinde yatıyor. 

Not: Kurum ve kuruluş adlarına gelen ekler kesme işareti ile ayrılmaz. 

 

14. Şiirlerdeki dizelerin ilk harfi büyük harfle başlar. 

Örnek :                        YERLİ MALI 

                       Üstüm, başım, i.im, dışım 

                                 Ayakkabım yerli malı. 

                       Vatanını seven insan, 

                                  Yerli malı kullanmalı. 

 


