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HARF ( SES ) BİLGİSİ 

Ağzımızdan çıkan, kulakla duyulan titreşimlere ses denir.  

Sesleri yazmak için semboller kullanırız. Bu sembollere harf denir. 

Kelimeleri yazmak için harf kullanırız. 

Türkçedeki harfler (sesler)  alfabe ( abece ) sırasına göre dizilmiştir. 

Alfabemizde 29 harf vardır. 
 

Büyük harfler : A, B, C, Ç, D, E, F, G, Ğ, H, I, İ, J, K, L, M, N, O, Ö, P,  R, S,   

Ş, T, U, Ü, V, Y, Z. 

Küçük harfler : a, b, c, ç, d, e, f, g, ğ, h, ı, i, j, k, l, m, n, o, ö, p, r, s, ş, t, u, ü, v, 

y, z. 

Alfabemizde 8 ünlü (sesli), 21 ünsüz (sessiz) harf vardır. 
 

Ünlü harfler : a, e, ı, i, o, ö, u, ü 

Ünsüz harfler : b, c, ç, d, f, g, ğ, h, j, k, l, m, n, p, r, s, ş, t, v, y, z. 
 

 Ünlü harfler ince ünlüler ve kalın ünlüler olarak ikiye ayrılır. 
 

İnce ünlüler : e, i, ö, ü 

Kalın ünlüler : a, ı, o, u 

BÜYÜK ÜNLÜ UYUMU 

 Türkçede bir sözcüğün ilk hecesinde kalın bir ünlü varsa (a,ı,o,u) diğer 

hecelerdeki ünlülerde kalın olur. 

 Türkçede bir sözcüğün ilk hecesinde ince bir ünlü varsa (e,i,ö,ü) diğer 

hecelerdeki ünlülerde ince olur. 

 Sözcükler arasındaki bu uyuma büyük ünlü uyumu denir. 

Not :Büyük ünlü uyumunda kelimenin ünlülerinin ya tamamının ince ya da 

tamamının kalın olması gerekir. 
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ETKİNLİK 

1. Aşağıdaki tabloda verilen kelimelerin harf sayısını yazınız. 

Kelime Harf S. Kelime Harf S. Kelime Harf S. 

Atatürk  at  limonluğun  

top  televizyoncu  badem  

odunlukta  portakaldaki  saatçinin  

 

2. Aşağıda verilen harflerin önceki ve sonraki harflerini yazınız. 

   N      L      T  

        

   O     H       Ç  

 

3. Aşağıda verilen harflerin ortasındaki harfi yazınız. 

  R      Ş     V      Z     A      C 

        

   J      L    Ç      E     Ü       Y 

 

4. Aşağıdaki tabloyu uygun bir şekilde örnekteki gibi doldurunuz. 
 

Kelime Ünlü 

Harfleri 

Ünsüz 

Harfleri 

İnce 

Ünlüler 

Kalın 

Ünlüler 

Büyük Ünlü 

Uyumuna  

radyo a, o r, d, y - a,o uyar 

televizyon      

komutan      

lale      

elbise      

 


