
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RADYO VE TELEVİZYONLARDA  

DOĞRU, GÜZEL VE ANLAŞILIR TÜRKÇE 

KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI 

PROJESİ 
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PROJENİN KAPSAMI 

 

Dünyanın sayılı dillerinden birisi olan ve binlerce yıllık köklü geçmişe sahip bulunan Türk 

dilinin, son yıllarda geçirmiş olduğu değişimler sonucu yaşadığı bazı olumsuzluklara ve bunların 

çözüm yollarına kamuoyunun dikkatini çekmek amacıyla 2017 yılı, 15 Mart 2017 tarihinde Türkiye 

Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığının himayeleriyle “Türk Dili Yılı” olarak ilan edildi. 

Türkçenin doğru kullanılması, ülke çapında iş yeri ve mekân adlarında görülen yaygın 

yozlaşmanın önüne geçilmesi, Türkçesi varken gereksiz yere kullanılan bazı kelimelerin daha fazla 

yaygınlaşmasının engellenmesi, sanal ortamda kullanılan özensiz Türkçenin ortaya çıkardığı birtakım 

olumsuzlukların giderilmesi, sürekli olarak İngilizcenin baskısı altında tutulan Türkçenin yurt içinde 

ve yurt dışında bilim dili olarak kullanımının sağlanması, kamuoyunda köklü bir dil bilincinin ve 

duyarlılığının oluşturulması ve yerleştirilmesi için Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 

(AKDTYK) ile Türk Dil Kurumunun (TDK) öncülüğünde kamu kurum ve kuruluşları tarafından yıl 

boyunca gerçekleştirilecek kültür, sanat ve bilim etkinliklerini bütün yurt çapına yaymak suretiyle 

toplumun her kesiminin, özellikle de gençlerin ve basın yayın organlarının Türk dilinin yerinde, doğru 

ve kurallarına uygun şekilde kullanımının önemi konusunda bilinçlendirilmesi amaçlandı. 

2017 yılı “Türk Dili Yılı” olarak ilan edilirken başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere 

özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve basın yayın organları tarafından millî birlik ve beraberliğimizin 

vazgeçilmez teminatı olan Türkçenin doğru ve güzel bir şekilde kullanılması için yıl boyunca çok 

sayıda bilim, kültür ve sanat etkinliği gerçekleştirilmesi öngörülmüştü. 

Bu çalışmalardan biri de 20 Ekim 2017 günü Ankara’da RTÜK, TDK, TRT ve MEB Hayat 

Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce ortaklaşa imzalanan “Radyo ve Televizyonlarda Doğru, Güzel 

ve Anlaşılır Türkçe Kullanımının Yaygınlaştırılması Projesi”ydi. Proje kapsamında TDK tarafından 

radyo ve televizyon kanalları taranarak Türkçenin durumu tespit edilecek, sonrasında, taramaların 

sonucu raporlaştırılarak kamuoyuyla paylaşılacak ve belirlenen sorunların çözüm yolları üzerinde 

çalışılacak, projenin son safhasındaysa bölge yayın kuruluşlarına güzel ve doğru konuşma ile ilgili 

sunuculuk eğitimleri verilecekti.  

Radyo ve televizyon kanallarındaki yayınların değerlendirilmeleri Türk Dil Kurumu 

uzmanlarından Abdullah DURKUN, Âdem TERZİ, Belgin Tezcan AKSU, Beyza GÜLTEKİN, Burcu 

ŞEN, Canan KANOĞLU, Ekrem BEYAZ, Elif KARAKUŞ, Gülzemin Özrenk AYDIN, Hatice Yazıcı 

MALKOÇ, İrem Işıl ALTUN, Kadir UZUN, Mesut ÇETİNTAŞ, Neclâ YALÇINER, Reşide 

GÜRSES, Semih TOPSAKAL, Serdar KARACA, Uğur MANTU, Yaşar YILMAZ ile uzman 

yardımcıları Erol DENİZ ve Mustafa TIZLAK tarafından tamamlanmış ve yayınlarda yapılan yanlışlar 

Âdem TERZİ, Belgin Tezcan AKSU, Hatice Yazıcı MALKOÇ ve Neclâ YALÇINER tarafından 

raporlaştırılmıştır. 

 

PROJENİN AMAÇLARI 

1. Radyo ve televizyon yayınlarında doğru Türkçe kullanılmasını sağlayarak toplumda dil ve 

düşünce birliğinin kurulmasına yardımcı olmak. 

2. Türkçenin gelişmesi, özleşmesi, zenginleşmesi, çağdaş kavramları karşılayacak seviyeye 

ulaşması için radyo ve televizyonların katkılarını sağlamak. 

3. Halkı doğrudan etkileyen iletişim organlarının Türk dilini doğru kullanmadaki seviyelerini 

yükseltmek, onları Türkçeyi titiz bir biçimde kullanmaya davet etmek. 

4. Toplumun büyük bir kesimine hitap eden radyo ve televizyon sunucularının, muhabirlerinin ve 

spikerlerinin Türk dilini doğru kullanmalarını sağlamak. 

5. Türkçeyi dağınıklıktan, başıboşluktan kurtararak keyfî kullanmaların önüne geçmek. 

6. Radyo ve televizyonlarda yanlış ve kuralsız kullanımların zamanla birtakım galat söyleyişler 

hâline gelip dile yerleşmesini önlemek. 
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7. Radyo ve televizyon yayınlarıyla Türkçenin bilim dili olarak gelişmesini sağlamak, bu duruma 

engel olan yanlış kullanımları göstermek ve gerekli önlemleri almak. 

 

PROJENİN İÇERİĞİ VE YÖNTEMİ 

Proje kapsamında 17 radyo ve 40 televizyon kanalındaki 927 saatlik yayın değerlendirilmiş, 

bunun sonucunda yayınlarda yapılan yanlış sayısı 4.598 olarak belirlenmiştir. Bu yanlışların 4.222’si 

televizyon yayınlarında, 376’sı ise radyo yayınlarında yapılmıştır. Televizyon yayınlarında yapılan 

yanlışların 370’i bölgesel kanallarda, 262’si yerel kanallarda, 3590’ı ise ulusal kanallarda yayımlanan 

programlarda tespit edilmiştir. Radyo yayınlarında yapılan yanlışların 25’i bölgesel kanallarda, 316’sı 

yerel kanallarda, 35’i ise ulusal kanallarda yayımlanan programlarda yapılmıştır. 

Radyo ve televizyon yayınlarında yapılan yanlışlar yazım yanlışları, söyleyiş yanlışları, vurgu 

ve duraklama yanlışları, anlatım bozuklukları, müstehcen, kaba ve argo sözler ile cinsiyetçi 

kullanımlar, yabancı kelimelere özenme başlıkları altında incelenmiştir. Rapor radyo veya televizyon 

yayınında geçen yanlış kullanım, bu kullanımın doğru biçimi, kanal adı, program adı ve kayıt zamanı 

biçiminde tablo hâlinde düzenlenmiştir. Aynı program veya aynı kanal içinde bire bir aynı olan yanlış 

örneklerden sadece biri rapora alınmış, ancak benzer örnekler farklı kanallarda yapılmışsa bunlar ayrı 

ayrı gösterilmiştir. 

“Yanlış Kullanım” bölümünde konu başlığıyla ilgili olan yanlış, koyu olarak gösterilmiştir. 

“Doğrusu” bölümünde yanlışın doğrusu koyu olarak yazılmıştır. Cümlede başka yanlışlar varsa bunlar 

da düzeltilmiş ancak koyu olarak gösterilmemiştir. O yanlışlar ilgili konu başlığı altında koyu biçimde 

yazılarak verilmiştir. Dolayısıyla içinde birden fazla yanlış bulunan cümle örneği farklı konu başlıkları 

altında yeniden yer almıştır.  
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YAYINLARDA YAPILAN YANLIŞ VE DOĞRULARA 

İLİŞKİN RAPOR 
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YAYINLARDA YAPILAN YANLIŞLARA İLİŞKİN SAYISAL DÖKÜMLER 

 

Yayınlarda yapılan yanlış sayılarının radyo ve televizyon kanallarındaki program türlerine göre 

dağılımı aşağıdaki gibidir: 

 

Kategori 

 

TV Program Türü 

 

Tarama 

Süresi/Saat 

 

 

 

 

 

 

Ulusal televizyon kanalları 

Kuşak/Gerçek Yaşam Programları 

Anlatım bozuklukları: 291 yanlış 

Müstehcen kullanımlar: 25 yanlış 

Söyleyiş yanlışları: 197 yanlış 

Yabancı kelimelere özenme: 61 yanlış 

Yazım yanlışları: 77 yanlış 

75 

Magazin Programları 

Anlatım bozuklukları: 167 yanlış  

Müstehcen kullanımlar: 7 yanlış 

Söyleyiş yanlışları: 47 yanlış 

Yabancı kelimelere özenme: 84 yanlış  

Yazım yanlışları: 34 yanlış 

11 

Diziler 

Anlatım bozuklukları: 51 yanlış 

Müstehcen ve cinsiyetçi kullanımlar: 72 

yanlış 

Söyleyiş yanlışları: 188 yanlış 

Yabancı kelimelere özenme: 18 yanlış  

Yazım yanlışları: 13 yanlış 

38 

Bilgi ve Eğlence Yarışmaları 

Anlatım bozuklukları: 202 yanlış 

Müstehcen ve cinsiyetçi kullanımlar 

adet yanlış: 5 yanlış 

Söyleyiş yanlışları: 18 yanlış 

Yabancı kelimelere özenme: 96 yanlış 

Yazım yanlışları: 13 yanlış 

41 

Talk Show 

Anlatım bozuklukları: 23 yanlış 

Müstehcen kullanımlar: 1 yanlış 

Söyleyiş yanlışları: 6 yanlış 

Yabancı kelimelere özenme: 20 yanlış 

15 

Ana Haber Bültenleri 

Anlatım bozuklukları: 54 yanlış 

Söyleyiş yanlışları: 37 yanlış 

Yabancı kelimelere özenme: 12 yanlış 

Yazım yanlışları: 80 yanlış 

12 

Spor Programları 

Anlatım bozuklukları: 32 yanlış 

Müstehcen kullanımlar: 29 yanlış 

Söyleyiş yanlışları: 21 yanlış 

Yabancı kelimelere özenme: 12 yanlış 

Yazım yanlışları: 9 yanlış 

18 

Açık Oturum / Tartışma Programları 

Anlatım bozuklukları: 20 adet yanlış 

Söyleyiş yanlışları: 25 adet yanlış 

15 
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Yabancı kelimelere özenme: 16 yanlış  

Yazım yanlışları: 27 yanlış 

Reklam Kuşağı 

Anlatım bozuklukları: 69 yanlış 

Söyleyiş yanlışları: 70 yanlış 

Yabancı kelimelere özenme: 124 yanlış  

Yazım yanlışları: 93 yanlış 

18 

Çocuk kanalları (5 kanal, 08.00-20.00 arası) 

Anlatım bozuklukları: 33 yanlış 

Söyleyiş yanlışları: 14 yanlış 

Müstehcen kullanımlar: 3 yanlış 

Yabancı kelimelere özenme: 54 yanlış  

Yazım yanlışları: 24 yanlış 

60 

Uydu kanalları (5 kanal, 08.00-22.00 arası) 

Anlatım bozuklukları: 258 yanlış 

Müstehcen kullanımlar: 4 yanlış 

Söyleyiş yanlışları: 140 yanlış 

Yabancı kelimelere özenme: 26 yanlış 

Yazım yanlışları: 74 yanlış   

70 

Bölgesel ve yerel televizyonlar (24 kanal, 08.00/22.00 arası) 

Anlatım bozuklukları: 201 yanlış 

Müstehcen kullanımlar: 2 yanlış 

Söyleyiş yanlışları: 105 yanlış 

Yabancı kelimelere özenme: 64 yanlış  

Yazım yanlışları: 260 yanlış 

312 

Ulusal radyolar (6 kuruluş, değişen saatler) 

Anlatım bozuklukları: 12 yanlış 

Söyleyiş yanlışları: 7 yanlış 

Yabancı kelimelere özenme: 16 yanlış 

28 

Bölgesel ve yerel radyolar (26 kuruluş, 08.00-18.00 arası) 

Anlatım bozuklukları: 128 yanlış 

Müstehcen ve cinsiyetçi kullanımlar: 2 

yanlış 

Söyleyiş yanlışları: 146 yanlış 

Yabancı kelimelere özenme: 59 yanlış 

214 
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Yayınlarda yapılan yanlışların radyo ve televizyon kanallarındaki program türlerine göre 

dağılımını gösteren grafikler aşağıdaki gibidir: 
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Yayınlarda yapılan yanlışların saat başına düşen dağılımını gösteren tablo aşağıdaki gibidir: 

 

Açık Oturum/Tartışma Programları (15 saat) Hata sayısı Saatte 

Yazım yanlışları 27 1,8 

Söyleyiş yanlışları 25 1,6 

Anlatım bozuklukları 20 1,3 

Yabancı kelimelere özenme 16 1,06 

Müstehcen, kaba ve argo sözler ile cinsiyetçi kullanımlar 0 0 

   

Ana Haber Bültenleri (12 saat) Hata sayısı Saatte 

Yazım yanlışları 80 6,6 

Anlatım bozuklukları 54 4,5 

Söyleyiş yanlışları 37 3 

Yabancı kelimelere özenme 12 1 

Müstehcen, kaba ve argo sözler ile cinsiyetçi kullanımlar 0 0 

   

Bilgi ve Eğlence Programları (41 saat) Hata sayısı Saatte 

Anlatım bozuklukları 202 4,9 

Söyleyiş yanlışları 181 4,4 

Yabancı kelimelere özenme 96 2,3 

Yazım yanlışları 13 0,3 

Müstehcen, kaba ve argo sözler ile cinsiyetçi kullanımlar 5 0,1 

   

Çocuk Kanalları (60 saat) Hata sayısı Saatte 

Yabancı kelimelere özenme 54 0,9 

Anlatım bozuklukları 33 0,55 

Yazım yanlışları 24 0,4 

Söyleyiş yanlışları 14 0,23 

Müstehcen, kaba ve argo sözler ile cinsiyetçi kullanımlar 3 0,05 
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Diziler (38 saat) Hata sayısı Saatte 

Söyleyiş yanlışları 188 4,9 

Müstehcen, kaba ve argo sözler ile cinsiyetçi kullanımlar 72 1,89 

Anlatım bozuklukları 51 1,3 

Yabancı kelimelere özenme 18 0,47 

Yazım yanlışları 13 0,34 

   

Kuşak/Gerçek Yaşam Programları (75 saat) Hata sayısı Saatte 

Anlatım bozuklukları 291 3,8 

Söyleyiş yanlışları 197 2,6 

Yazım yanlışları 77 1,02 

Yabancı kelimelere özenme 61 0,8 

Müstehcen, kaba ve argo sözler ile cinsiyetçi kullanımlar 25 0,3 

   

Magazin Programları (11 saat) Hata sayısı Saatte 

Anlatım bozuklukları 167 15,1 

Yabancı kelimelere özenme 84 7,6 

Söyleyiş yanlışları 47 4,2 

Yazım yanlışları 34 3 

Müstehcen, kaba ve argo sözler ile cinsiyetçi kullanımlar 7 0,6 

   

Reklam Kuşakları (18 saat) Hata sayısı Saatte 

Yabancı kelimelere özenme 124 6,8 

Yazım yanlışları 93 5,1 

Söyleyiş yanlışları 70 3,8 

Anlatım bozuklukları 69 3,83 

Müstehcen, kaba ve argo sözler ile cinsiyetçi kullanımlar 0 0 

   

Spor Programları (18 saat) Hata sayısı Saatte 

Anlatım bozuklukları 32 1,7 

Müstehcen, kaba ve argo sözler ile cinsiyetçi kullanımlar 29 1,6 

Söyleyiş yanlışları 21 1,16 

Yabancı kelimelere özenme 12 0,6 

Yazım yanlışları 9 0,5 

   

Talkshow (15 saat) Hata sayısı Saatte 

Anlatım bozuklukları 23 1,5 

Yabancı kelimelere özenme 20 1,3 

Söyleyiş yanlışları 6 0,4 

Müstehcen, kaba ve argo sözler ile cinsiyetçi kullanımlar 1 0,06 

Yazım yanlışları 0 0 

   

Bölgesel ve Yerel Televizyonlar (312 saat) Hata sayısı Saatte 

Yazım yanlışları 260 0,8 

Anlatım bozuklukları 201 0,64 
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Söyleyiş yanlışları 105 0,33 

Yabancı kelimelere özenme 64 0,2 

Müstehcen, kaba ve argo sözler ile cinsiyetçi kullanımlar 2 0,006 

   

Uydu Kanalları (70 saat) Hata sayısı Saatte 

Anlatım bozuklukları 258 3,68 

Söyleyiş yanlışları 140 2 

Yazım yanlışları 74 1,05 

Yabancı kelimelere özenme 26 0,37 

Müstehcen, kaba ve argo sözler ile cinsiyetçi kullanımlar 4 0,05 

   

Bölgesel ve Yerel Radyolar (214 saat) Hata sayısı Saatte 

Söyleyiş yanlışları 146 0,68 

Anlatım bozuklukları 128 0,59 

Yabancı kelimelere özenme 59 0,27 

Müstehcen, kaba ve argo sözler ile cinsiyetçi kullanımlar 2 0,009 

   

Ulusal Radyolar (28 saat) Hata sayısı Saatte 

Yabancı kelimelere özenme 16 0,57 

Anlatım bozuklukları 12 0,4 

Söyleyiş yanlışları 7 0,25 

Müstehcen, kaba ve argo sözler ile cinsiyetçi kullanımlar 0 0 

 

Anlatım bozukluklarının saat başına göre grafiği aşağıdaki gibidir: 

 

 

 

Müstehcen, kaba, argo ve cinsiyetçi kullanımların saat başına göre grafiği aşağıdaki gibidir: 
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Söyleyiş yanlışlarının saat başına göre grafiği aşağıdaki gibidir: 
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Yabancı sözlere özenmeyle ilgili örneklerin saat başına göre grafiği aşağıdaki gibidir: 

 

 

 

Yazım yanlışlarının saat başına göre grafiği aşağıdaki gibidir: 



 15 

 

YAZIM YANLIŞLARI 

Uzman Belgin Tezcan AKSU 

Televizyon yayınlarında zaman zaman yazım sorunlarıyla karşılaşılmaktadır. Özellikle alt 

yazılarda yazım konusunda gerekli titizliğin gösterilmediği durumlar görülmektedir. İncelenen radyo 

ve televizyon yayınlarında 789 adet yazım yanlışıyla karşılaşılmıştır. 

Kelimelerin yanlış yazılmasının bir sebebi bilgisizliktir. İnsanlar anlamını bilmediği, az 

kullandığı kelimelerin yazımında yanlışlık yapabilmektedirler. Yazım Kılavuzu ve sözlük kullanma 

alışkanlığı olmayan insanlarda bu tür yazım hataları daha çok görülmektedir. Kelimelerin yanlış 

yazılmasının bir başka sebebi ise dikkatsizlik ve aceleciliktir. İfadelerin sadece anlam ve cümle 

kuruluşu bakımından doğru olması yeterli değildir. Kişilerin dilini kurallarına uygun olarak yazması 

da beklenir. 

Yazım yanlışlarının program türlerine göre dağılımı aşağıdaki gibidir: 

o Haber bülteni: 204 

o Reklam: 145 

o Kuşak/gerçek yaşam: 116 

o Bilgi ve eğlence: 72 

o Tüm gün yayınlarından bölümler ve diğerleri: 86 

o Dizi: 55 

o Magazin: 36 

o Spor: 32 

o Açık oturum: 27 

o Çocuk programı: 16 

o Talk show: 0 

Televizyon yayınlarında yapılan yazım yanlışları düzeltme işareti, büyük ve küçük harflerin 

kullanımı, birleşik kelimelerin yazımı, bazı kelime ve eklerin yazımı, noktalama işaretleri, kısaltmalar, 

alfabemizde bulunmayan harfler ve işaretler başlıkları altında incelenmiştir. 

 

DÜZELTME İŞARETİNİN YANLIŞ KULLANIMI 

 

Anlamları ve söylenişleri ayrı olan kelimeleri birbirinden ayırt etmek; nispet ekinin, belirtme 

durumu ve iyelik ekiyle karışmasını önlemek; Arapça ve Farsçadan dilimize giren birtakım kelimelerle 

özel adlarda bulunan ince g, k ve l ünsüzlerinin telaffuzlarının doğru yapılmasını sağlamak için 

dilimizde düzeltme işareti kullanılmaktadır. Aşağıda düzeltme işaretinin kullanımıyla ilgili kurallar ve 

yayınların alt yazılarında bu konuda yapılan yanlışlar doğru biçimleriyle birlikte gösterilmiştir: 

1. Yazılışları bir, anlamları ve söylenişleri ayrı olan kelimeleri ayırt etmek için okunuşları 

uzun olan ünlülerin üzerine düzeltme işareti konur: 

 

Yanlış Kullanım Doğrusu Kanal Adı 
Program 

Adı 

Kayıt 

Zamanı 

Tüm İslam alemi için tek yürek 

olalım. 

Tüm İslam âlemi için tek yürek  

olalım. 
KANAL 43   20.06.2017 

Başka alemlerde hayat var. Başka âlemlerde hayat var. KUZEY TV   12.06.2017 

Biz dünyanın en büyük aşığı 

olabiliriz. 

Biz dünyanın en büyük âşığı 

olabiliriz. 
KANAL D Magazin D 

11.06.2016, 

10.59 

Aşık Veysel  Âşık Veysel STAR TV Zuhal 25.10.2016, 
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Topal'la 15.22 

… aşık oldu. … âşık oldu. ATV Esra Erol'da 
10.11.2016, 

17.37 

Umut bana aşık olmuş ama 

benim zamana ihtiyacım var... 

Umut bana âşık olmuş ama 

benim zamana ihtiyacım var... 
STAR TV 

Zuhal 

Topal'la 

05.09.2016, 

17.44 

2 AYM üyesi dahil 113 hakim ve 

savcı tutuklandı. 

3 AYM üyesi dâhil 113 hâkim 

ve savcı tutuklandı. 
ATV Ana Haber 

20.07.2016, 

20.53 

Tüm vergiler dahildir. Tüm vergiler dâhildir. ATV 
Müge Anlı 

ile Tatlı Sert 
19.10.2016 

Kira, eğitim, aidat ödemeleri ve 

düzenli ödeme talimatları 

kampanyaya dahil değildir. 

Kira, eğitim, aidat ödemeleri ve 

düzenli ödeme talimatları 

kampanyaya dâhil değildir. 

BEIN SPORTS   03.06.2017  

Siyasi ayağıda dahil olmak üzere 

kim varsa… 

Siyasi ayağı da dâhil olmak 

üzere kim varsa…  
BEYAZ TV 

Ana  

Haber 
19.09.2016 

Her şey dahil… Her şey dâhil… CNN TÜRK 
Reklam 

Kuşağı 

14.06.2016, 

21.06 

Sessiz bir şekilde aile işine dahil 

ediliyor.  

Sessiz bir şekilde aile işine dâhil 

ediliyor.  
FX TV   

12.06.2017, 

16.51 

her şey dahil her şey dâhil NTV 
Reklam 

Kuşağı 

12.06.2017, 

10.31 

Bebekler ve şato ayrı ayrı satılır. 

Bebekler, Şato Oyun Seti’ne 

dahil değildir. 

Bebekler ve şato ayrı ayrı 

satılır. Bebekler, Şato Oyun 

Seti’ne dâhil değildir. 

PLANET 

ÇOCUK 
  

09.05.2016, 

21.41 

Katalog ürünleri dahil değildir. Katalog ürünleri dâhil değildir. SHOW TV 
Reklam 

Kuşağı 
15.09.2016 

... hesaplamasına dahil 

edilmemiştir. 

... hesaplamasına dâhil 

edilmemiştir. 
TRT1 

Reklam 

Kuşağı 

02.11.2016, 

21.10 

Bu oyuna dahil olmak 

istemiyorum. 

Bu oyuna dâhil olmak 

istemiyorum. 
TV 8 Survivor 12.06.2017 

Eğer erteleme sözü olmasaydı, 

derhal aralarında hüküm 

verilirdi. 

Eğer erteleme sözü olmasaydı 

derhâl aralarında hüküm 

verilirdi. 

KANAL 43   
20.06.2017, 

13.20 

Semra Turan - Hakim Semra Turan - Hâkim TON TV   12.06.2017 

Bakan İsmet Yılmaz gözyaşlarına 

hakim olamadı. 

Bakan İsmet Yılmaz 

gözyaşlarına hâkim olamadı. 
BEYAZ TV 

Söylemezse

m  
Olmaz 

20.07.2016, 

19.04 

1153 hakim-savcı gözaltına 

alındı. 

1153 hâkim-savcı gözaltına 

alındı. 
ATV Ana Haber 

20.07.2016, 
19.16 

… İstanbul'da duruma hakimiz. … İstanbul'da duruma hâkimiz. ATV Ana Haber 12.06.2017 

Hal böyle iken onlar… Hâl böyle iken onlar… KUZEY TV   
09.05.2016, 

21.21 

… hal ve hareketlerinden… ... hâl ve hareketlerinden… TV 8 Survivor 
26.10.2016, 

12.14 

Seni de ilk beğendiğim için 

çağırdım, hala da öyle seni 

beğeniyorum. 

Seni de ilk beğendiğim için 

çağırdım, hâlâ da öyle 

beğeniyorum. 

KANAL D 
Kısmetse 

Olur 

03.11.2016, 

10.02 

… hala birlikteyiz. … hâlâ birlikteyiz. SHOW TV 
Zahide 

Yetiş'le 

12.06.2017, 

11.34 

Şimşek: Uygulamada hala bize 

sorun yaratıyorlar. 

Şimşek: Uygulamada hâlâ bize 

sorun yaratıyorlar. 
NTV   12.06.2017 

Körfez'de tansiyon hala çok 

yüksek! 

Körfez'de tansiyon hâlâ çok 

yüksek!  
BEYAZ TV Ana Haber 12.06.2017 
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Hâla ibret almayacak mısınız? Hâlâ ibret almayacak mısınız? KANAL 43   12.06.2017 

Bugün Diyarbakır hala yaşayan 

bir şehirse… 

Bugün Diyarbakır hâlâ yaşayan 

bir şehirse… 
CAN 

YAYINCILIK 
  12.06.2017 

Hâla akıllanmaz mısınız? Hâlâ akıllanmaz mısınız? KUZEY TV   
19.12.2016, 

19.33 

Saldırgan Hala Olay Yerinde  Saldırgan Hâlâ Olay Yerinde  STAR TV Ana Haber 
19.12.2016, 

19.41 

Büyükelçi Karlov Hala İçeride Büyükelçi Karlov Hâlâ İçeride STAR TV Ana Haber 
12.06.2017, 

08.20 

Körfez'deki Katar krizinin 

üzerinden bir hafta geçti, 

tansiyon hala yüksek. 

Körfez'deki Katar krizinin 

üzerinden bir hafta geçti, 

gerilim hâlâ yüksek. 

TV NET   
10.10.2016, 
18.24 

Hala, yaratılış bile farklıyken 

bana eşitlik derecesi güdüyorlar. 

Hâlâ, yaratılış bile farklıyken 

bana eşitlik derecesi 

güdüyorlar. 

ATV Esra Erol'da 20.06.2017 

Halbuki dost yalnız Allah'tır. Hâlbuki dost yalnız Allah'tır. KANAL 43   
12.06.2017, 

17.32 

O halde bırakalım… O hâlde bırakalım… FX TV   04.11.2016 

Didem neden Adnan'ı ihtar aldığı 

halde aramadı? 

Didem, neden Adnan'ı ihtar 

aldığı hâlde aramadı? 
KANAL D 

Kısmetse 

Olur 

12.06.2017, 

09.53 

O halde gıda ve tarım da 

değişmeli. 

O hâlde gıda ve tarım da 

değişmeli. 
NTV 

Reklam 

Kuşağı 

20.06.2017, 

18.07 

Allah, sizi annelerinizin 

karnından hiçbir şey bilmediğiniz 

bir halde çıkardı. 

Allah, sizi annelerinizin 

karnından hiçbir şey 

bilmediğiniz bir hâlde çıkardı.  

TON TV 
Hakka 

Davet 
12.06.2017 

Ben doktor olduğum halde... Ben doktor olduğum hâlde…  BEYAZ TV Ana Haber 12.06.2017 

İnsanları da sarhoş bir halde 

görürsün. 

İnsanları da sarhoş bir hâlde 

görürsün.  
BEYAZ TV 

İftar 

Sohbetleri  
 

12.06.2017, 

16.49 

… sunum için daha gerçekçi hale 

getirmeye çalışırız. 

… sunum için daha gerçekçi 

hâle getirmeye çalışırız. 
FX TV   

12.06.2017, 

17.07 

Onu uygun hale getirir. Onu uygun hâle getirir. FX TV   
12.06.2017, 

09.53 

Tarımı iklim değişikliğine uyumlu 

hale getirelim. 

Tarımı iklim değişikliğine 

uyumlu hâle getirelim. 
NTV 

Reklam 

Kuşağı 

20.06.2017, 

08.06 

12-19 Haziran'da 51 terörist 

etkisiz hale getirildi. 

12-19 Haziran'da 51 terörist 

etkisiz hâle getirildi. 
KANAL A Ana Haber 

12.06.2017, 

12.05 

İçişleri: Son bir haftada 38 

terörist etkisiz hale getirildi. 

İçişleri: Son bir haftada 38 

terörist etkisiz hâle getirildi. 
NTV Ana Haber 

23.10.2016, 

21.04 

9 terörist etkisiz hale getirildi. 9 terörist etkisiz hâle getirildi. NTV 
%100 

Futbol 
12.06.2017 

… kaçınılmaz hale geliyor. … kaçınılmaz hâle geliyor.  BEYAZ TV Ana Haber 
20.07.2016, 

19.16 

… 20 PKK'lı terörist etkisiz hale 

getirildi. 

… 20 PKK'lı terörist etkisiz hâle 

getirildi. 
ATV Ana Haber 20.03.2016 

… şuraya bakın, hale bakın. … şuraya bakın, hâle bakın. SHOW TV  20.03.2016 

Şırnak’ta 13 terörist etkisiz hale 

getirildi! 

Şırnak’ta 13 terörist etkisiz hâle 

getirildi! 
SHOW TV Ana Haber 

22.08.2016, 

19.35 

Etkisiz hale getirildi. Etkisiz hâle getirildi. FOX TV Ana Haber 
21.11.2016, 

18.46 

Halen Konuşuyorsun. Niye… Hâlen Konuşuyorsun. Niye?.. SHOW TV Ana Haber 12.06.2017 

… ve halen yaşanıyor.  … ve hâlen yaşanıyor. KANAL 33 TV-   21.11.2016, 
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RADYO 19.52 

Benim kızımın o hali 

bambaşkadır. 

Benim kızımın o hâli 

bambaşkadır. 
SHOW TV Ana Haber 

12.06.2017, 

10.56 

Sigortacılığın dijital hali. Sigortacılığın dijital hâli. NTV 
Reklam 

Kuşağı 
12.06.2017 

Uyuşturucu kullanan genç kızın 

ibretlik hali! 

Uyuşturucu kullanan genç kızın 

ibretlik hâli!  
BEYAZ TV Ana Haber 

09.05.2016, 

22.22 

Kendi halinde. Kendi hâlinde. TV 8 Survivor 
12.06.2017, 

16.42 

… ameliyata yetişmesi için eski 

haline getirecek. 

… ameliyata yetişmesi için eski 

hâline getirecek.  
FX TV   20.06.2017 

Vay haline, her yalancı ve 

günahkâr kişinin! 

Vay hâline her yalancı ve 

günahkâr kişinin! 
KANAL 43   

21.11.2016, 

19.41 

Doğal olarak tabi çevrilmesi de 

lazım. Yolun halini 

görüyorsunuz.  

Doğal olarak tabii çevrilmesi de 

lazım. Yolun hâlini 

görüyorsunuz.  

SHOW TV Ana Haber 
09.05.2016, 

21.29 

… onların o halini… … onların o hâlini… TV 8 Survivor 
21.11.2016, 

19.38 

Memleket Halleri Memleket Hâlleri SHOW TV Ana Haber 
11.06.2016, 

09.56 

Bülent Ersoy'la, Ivana Sert'in 

içten halleri kalpleri nasıl ısıttı? 

Bülent Ersoy'la Ivana Sert'in 

içten hâlleri kalpleri nasıl ısıttı? 
KANAL D Magazin D 12.06.2017 

Halsizlik ve yorgunluğa dikkat! Hâlsizlik ve yorgunluğa dikkat!  BEYAZ TV 
Hayatta Her 

Şey Var 

12.06.2017, 

15.35 

Kumda daha iyi yürürüm 

herhalde 

Kumda daha iyi yürürüm 

herhâlde 
FX TV   

11.06.2016, 

10.35 

Bu herhalde Yunanca. Bu herhâlde Yunanca. KANAL D  
11.06.2016, 

11.13 

Arabanın anahtarı kaybolmasın 

diye herhalde… 

Arabanın anahtarı kaybolmasın 

diye herhâlde… 
KANAL D Magazin D 12.06.2017 

Takım kaptanıdır herhalde 

arkadaşlarının ne alacağını ne 

almayacağını takip etmiştir. 

Takım kaptanıdır, herhâlde 

arkadaşlarının ne alacağını ne 

almayacağını takip etmiştir.  

BEYAZ TV Ana Haber 
20.06.2016, 

19.31 

Ama top atıldı… Yanlış attılar 

herhalde. 

Ama top atıldı… Yanlış attılar 

herhâlde. 
KANAL D Ana Haber 

19.12.2016, 

19.18 

O da takip edildiğini anladı 

herhalde. 

O da takip edildiğini anladı 

herhâlde. 
STAR TV Ana Haber 

12.06.2017, 

08.10 

Pekala! Pekâlâ!  FX TV 
Bob's 

Burgers 
04.11.2016 

Sana ne! Aykut sana yar olmadı 

olmayacak! 

Sana ne! Aykut sana yâr olmadı 

olmayacak! 
KANAL D 

Kısmetse 

Olur 
12.06.2017 

Ki o yardan ben vazgeçmem Ki o yârden ben vazgeçmem. CAN TV   12.06.2017 

Güzel yarin boyu ardıç ağacı Güzel yârin boyu ardıç ağacı CAN TV   20.06.2017 

 

2. Arapça ve Farsçadan dilimize giren birtakım kelimelerle özel adlarda bulunan ince g, k 

ünsüzlerinden sonra gelen a ve u ünlüleri üzerine düzeltme işareti konur:  

 

Yanlış Kullanım Doğrusu Kanal Adı 
Program 

Adı 

Kayıt 

Zamanı 

Plakçı dükkanına saldırı. Plakçı dükkânına saldırı. STAR TV Ana Haber 
20.06.2016, 

19.03 
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Euroleague'de kazanılan bu 

başarı, istikrarlı bir çalışmanın, 

yapılan yatırımların, 

fedakarlıkların, taraftarlarımızın 

takımlarına olan tutkusunun bir 

sonucudur.  

Euroleague'de kazanılan bu 

başarı istikrarlı bir çalışmanın, 

yapılan yatırımların, 

fedakârlıkların, 
taraftarlarımızın takımlarına 

olan tutkusunun bir sonucudur.  

BEIN SPORTS   03.06.2017  

… çalışma yapılan 

güzergahlarda dikkatli ve duyarlı 

olunması... 

… çalışma yapılan 

güzergâhlarda dikkatli ve 

duyarlı olunması... 

OLAY TV   08.06.2016 

Hakurk'a hava harekatı 

düzenledi. 

Hakurk'a hava harekâtı 

düzenledi. 
CNN TÜRK 

Türkiye'nin 

Gündemi 

14.06.2016, 

21.04 

… hava harekatı düzenlendi. … hava harekâtı düzenlendi. ATV Ana Haber 
20.07.2016, 

19.16 

Hava harekatında 15 terörist 

öldürüldü. 

Hava harekâtında 15 terörist 

öldürüldü. 
NTV 

%100 

Futbol 

23.10.2016, 

21.03 

İddia makamının hikayesi daha 

inandırıcı. 

İddia makamının hikâyesi daha 

inandırıcı. 
FX TV   

12.06.2017, 

17.28 

Hikaye ve Senaryo Hikâye ve Senaryo ATV 
Aşk ve 

Mavi 
25.11.2016 

Her Köşe Her Bucak Bir Hikaye Her Köşe Her Bucak Bir Hikâye ES TV   20.06.2017 

... hikayeler duymuştum. 

Çocuklara uygun olmayan 

hikayeler 

... hikâyeler duymuştum. 

Çocuklara uygun olmayan 

hikâyeler 

FX TV   
12.06.2017, 

15.18 

Tevfik Eriş'le Köşe Bucak 

Hikayeler 

Tevfik Eriş'le Köşe Bucak 

Hikâyeler 
ES TV   20.06.2017 

Renkli Hikayeler, İlginç 

Görüntüler 

Renkli Hikâyeler, İlginç 

Görüntüler 
NTV Ana Haber 

12.06.2017, 

19.39 

Teddy, bırak bu hikayeleri. Teddy, bırak bu hikâyeleri. FX TV   
12.06.2017, 

15.18 

Hikayelerin devamı 

youtube.com/samsungturkıye 

Hikâyelerin devamı 

youtube.com/samsungturkıye 
ATV 

Aşk ve 

Mavi 

25.11.2016, 

23.33 

HİKAYELERİYLE 
TÜRKÜLERİMİZ 

HİKÂYELERİYLE 
TÜRKÜLERİMİZ 

VİZYON 58 TV   12.06.2017 

Hikayemi anlatmaya geldim. Hikâyemi anlatmaya geldim. FX TV   
12.06.2017, 

08.12 

Hikayeni hazırlasan iyi olur… Hikâyeni hazırlasan iyi olur… FX TV   
12.06.2017, 

10.37 

Hikayenin eğlenceli olmasının… 
Hikâyenin eğlenceli 

olmasının… 
FX TV   

12.06.2017, 

18.40 

Hikayenizi bizle paylaşın. Hikâyenizi bizimle paylaşın. SHOW TV 
Zahide 

Yetiş'le 

03.11.2016, 

10.09 

Bir aşk hikayesi… Bir aşk hikâyesi…  FX TV Legion 
12.06.2017, 

13.17 

Bir Öğrenci Hikayesi Bir Öğrenci Hikâyesi NTV 
Reklam 

Kuşağı 

12.06.2017, 

12.54 

Yürek Burkan Hayat Hikayesi Yürek Burkan Hayat Hikâyesi SHOW TV 
Evleneceksen 

Gel 
15.09.2016 

… Beyhan Karaaslan'ın 

hikayesi… Az sonra… 

… Beyhan Karaaslan'ın 

hikâyesi… Az sonra… 
ATV 

Müge Anlı 

ile Tatlı Sert 
19.09.2016 

O filmdeki hikayeyi 

anlatmıyorum çünkü. 

O filmdeki hikâyeyi 

anlatmıyorum çünkü. 
FX TV   

12.06.2017, 

15.50 

Biz cumhurbaşkanlığı hükümet 

sistemine geçmek istiyoruz. 

Biz cumhurbaşkanlığı hükûmet 

sistemine geçmek istiyoruz. 
TON TV Ana Haber 

20.06.2017, 

17.06 
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hükümet sözcüsü hükûmet sözcüsü BEYAZ TV   12.06.2017 

Devlet bu kadar imkan 

sağladıktan sonra hala borcumu 

ödemiyorum demek kabul 

edilebilir bir şey değil. 

Devlet bu kadar imkân 

sağladıktan sonra hâlâ borcumu 

ödemiyorum demek kabul 

edilebilir bir şey değil. 

KANAL A   
20.06.2017, 

17.15 

… binlerce iş imkanı yaratılacak. 
… binlerce iş imkânı 

yaratılacak. 
FX TV   

12.06.2017, 

10.53 

Peşin fiyatına 12 ay taksit imkanı  
Peşin fiyatına 12 ay taksit 

imkânı  
VİZYON 58 TV   

12.06.2017, 

10.09 

Burdan Geçmenin İmkanı Yok ki 
Buradan Geçmenin İmkânı Yok 

ki 
SHOW TV Ana Haber 

21.11.2016, 

19.40 

Bu imkanın sağlanacağını 

söyledi. 

Bu imkânın sağlanacağını 

söyledi. 
KANAL 43   20.06.2017 

Yeni iş imkanları var. Yeni iş imkânları var. BEYAZ TV 
Hayatta Her 

Şey Var 
12.06.2017 

Günler Sayfa Olsa İmkansız Günler Sayfa Olsa İmkânsız KANAL 43   20.06.2017 

İskanı alınmış, oturmaya hazır İskânı alınmış, oturmaya hazır TRT1 
Reklam 

Kuşağı 

02.11.2016, 

21.04 

Kabe kokusu hediye Kâbe kokusu hediye TON TV 
Reklam 

Kuşağı 

20.06.2017, 

12.48 

Alevler Elektrik Tellerine 

Değince Kabus Katlandı! 

Alevler Elektrik Tellerine 

Değince Kâbus Giderek 

Büyüdü! 

SHOW TV Ana Haber 
22.11.2016, 

19.08 

Doktor da bize bu kağıdı verdi. Doktor da bize bu kâğıdı verdi.  BEYAZ TV 
Söylemezsem 
Olmaz 

12.06.2017 

... kağıt kalemle çizmeye başlarız. 
… kâğıt kalemle çizmeye 

başlarız. 
FX TV   

12.06.2017, 

16.44 

Bunu görmek için kahin olmaya 

gerek yok. 

Bunu görmek için kâhin olmaya 

gerek yok. 
BEYAZ TV   12.06.2017 

Devrimci karargah davası hakim 

ve savcıları için iddianame hazır 

Devrimci karargâh davası 

hâkim ve savcıları için 

iddianame hazır 

NTV   
12.06.2017, 

11.32 

Ev demek olmaz malikaneydi. Ev demek olmaz malikâneydi. TV 8 Survivor 
14.05.2016, 

20.39 

... başka bir mekana daha 

gidiyoruz. 

... başka bir mekâna daha 

gidiyoruz.  
FX TV   

12.06.2017, 

18.40 

Mekan Modelleme Mekân Modelleme TRT Çocuk   19.10.2016 

Aybüke'nin mekanı cennet olsun. 
Aybüke'nin mekânı cennet 

olsun. 
BEYAZ TV 

Söylemezse

m  
Olmaz 

12.06.2017 

Peygamberlerin istirahat mekanı 

türbeleriyle 

Peygamberlerin istirahat 

mekânı türbeleriyle… 
CAN 

YAYINCILIK 
  12.06.2017 

Dünya Mirası Mekanlar Dünya Mirası Mekânlar OLAY TV   08.06.2016 

... kaynaklık eden mekanları… ... kaynaklık eden mekânları… 
RD 
GÜNEYDOĞU 

Ana Haber 05.06.2017 

Muhafazakar tatil köyleri Muhafazakâr tatil köyleri BEYAZ TV   12.06.2017 

Niyetlerim sınırı aştığında 

mükafat getirmez. 

Niyetlerim sınırı aştığında 

mükâfat getirmez. 
KANAL 43   20.06.2017 

Namazgah Tabyasında eller 

semaya açıldı. 

Namazgâh Tabyası'nda eller 

semaya açıldı. 
TON TV Ana Haber 

20.06.2017, 

19.46 

Barselona'daki nikahın detayları 

Magazin D'de!.. 

Barselona'daki nikâhın 

detayları Magazin D'de!.. 
KANAL D Magazin D 

11.06.2016, 

10.02 
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Baharı rengarenk kutladılar Baharı rengârenk kutladılar. SHOW TV Ana Haber 20.03.2016 

Neden resmi nikah kıymadılar? Neden resmî nikâh kıymadılar? BEYAZ TV   12.06.2017 

Ama rüzgarı ne yapacağız? Ama rüzgârı ne yapacağız? TV 8 Survivor 
09.05.2016, 

20.33 

Türkiye'de bu hafta rüzgarlar 

sert esecek. 

Türkiye'de bu hafta rüzgârlar 

sert esecek. 
NTV 

%100 

Futbol 

23.10.2016, 

21.01 

… şikayet aldığını söyledi. … şikâyet aldığını söyledi. FX TV   
12.06.2017, 

09.27 

Adnan, gelin adayının kendisine 

ilgisi olmadığından şikayetçi... 

Adnan, gelin adayının kendisine 

ilgisi olmadığından şikâyetçi… 
KANAL D 

Kısmetse 

Olur 
04.11.2016 

Koray, o polis hakkında şikayetçi 

olmamış! 

Koray, o polis hakkında 

şikâyetçi olmamış! 
BEYAZ TV   12.06.2017 

Ben şikayetçiyim. Ben şikâyetçiyim. SHOW TV Ana Haber 20.03.2016 

Şimşek: Şikayetleri anlıyorum 

ama... 

Şimşek: Şikâyetleri anlıyorum 

ama... 
NTV   

12.06.2017, 
11.37 

Küçük Çocuğa Büyük Tezgah! Küçük Çocuğa Büyük Tezgâh! SHOW TV Ana Haber 
21.11.2016, 

18.46 

… Korgeneral İbrahim Yaşar 

vekalet edecek. 

… Korgeneral İbrahim Yaşar 

vekâlet edecek. 
ATV Ana Haber 

20.07.2016, 

19.12 

Türkiye’nin yegane Kafkas 

damızlıkları Camili’de 

Türkiye’nin yegâne Kafkas 

damızlıkları Camili’de 
KUZEY TV   12.06.2017 

Zekat herkese verilir mi veya 

kimlere verilir?  

Zekât herkese verilir mi veya 

kimlere verilir?  
KUZEY TV   12.06.2017 

Namazı dosdoğru kılın, zekatı 

verin ve Allah'ın dinine sarılın. 

Namazı dosdoğru kılın, zekâtı 

verin ve Allah'ın dinine sarılın.  
TON TV 

Hakka 

Davet 

20.06.2017, 

19.04 

 

3. Kişi ve yer adlarında ince g, k ve l ünsüzlerinden sonra gelen a ve u ünlüleri de düzeltme 

işareti ile yazılır: 

 

Yanlış Kullanım Doğrusu Kanal Adı 
Program 

Adı 

Kayıt 

Zamanı 

Hakkari Yüksekova'da gözaltına 

alınan… 

Hakkâri Yüksekova'da 

gözaltına alınan… 
ATV Ana Haber 

20.07.2016, 

19.05 

TSK, Hakkari'nin Şemdinli 

ilçesinde 

TSK, Hakkâri'nin Şemdinli 

ilçesinde 
CNN TÜRK 

Türkiye'nin 

Gündemi 

14.06.2016, 

21.04 

Genelkurmay Başkanı Orgeneral 

Hulusi Akar kuvvet 

komutanlarıyla birlikte... 

Genelkurmay Başkanı 

Orgeneral Hulûsi Akar kuvvet 

komutanlarıyla birlikte... 

CNN TÜRK 
Türkiye'nin 

Gündemi 

14.06.2016, 

21.08 

Selami bey'in hatta onay verdiği 

bile yazıldı… 

Selâmi Bey'in hatta onay 

verdiği bile yazıldı. 
KANAL D Magazin D 

11.06.2016, 

12.40 

 

4. Düzeltme işareti nispet ekinin, belirtme durumu ve iyelik ekiyle karışmasını önlemek için 

kullanılır: 

 

Yanlış Kullanım Doğrusu Kanal Adı 
Program 

Adı 

Kayıt 

Zamanı 

Askeri okul Askerî okul FOX TV Ana Haber 
22.08.2016, 

19.32 

Tüm askeri hakim ve savcılar 

hakkında soruşturma başlatıldı. 

Tüm askerî hâkim ve savcılar  

hakkında soruşturma başlatıldı. 
ATV Ana Haber 

20.07.2016, 

19.04 
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Maltepe Askeri Lisesi'nde arama 

başlattı. 

Maltepe Askerî Lisesinde arama 

başlattı. 
ATV Ana Haber 

20.07.2016, 

19.10 

Böyle bir kimse şeytan, rahip, 

dini veya politik bir lider, kral 

veya devlet adamı olabilir. 

Böyle bir kimse şeytan, rahip, 

dinî veya politik bir lider, kral 

veya devlet adamı olabilir.  

TON TV 
Hakka 

Davet 

20.06.2017, 

18.40 

Bu ezanlar ki şahadetleri dinin 

temeli / Ebedi yurdumun üstünde 

benim inlemeli 

Bu ezanlar ki şehadetleri dinin 

temeli / Ebedî yurdumun 

üstünde benim inlemeli 

TON TV 
Reklam 

Kuşağı 

20.06.2017, 

18.26 

Fiili durum ve başkanlık… Fiilî durum ve başkanlık… CNN TÜRK 
Tarafsız 

Bölge 

05.12.2016, 

21.15 

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı 

sona erdi. 

Millî Güvenlik Kurulu toplantısı 

sona erdi. 
ATV Ana Haber 

20.07.2016, 

19.03 

Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki 

ikinci büyük operasyonda… 

Millî Eğitim Bakanlığındaki 

ikinci büyük operasyonda… 
ATV Ana Haber 

20.07.2016, 

19.04 

Biz, halkımızın sağduyusuna, 

milli iradenin gücüne ve 

Türkiye'nin geleceğine 

inanıyoruz. 

Biz, halkımızın sağduyusuna, 

millî iradenin gücüne ve 

Türkiye'nin geleceğine 

inanıyoruz. 

ATV Ana Haber 
20.07.2016, 

21.51 

Milli Takım Milli Kargo ile 

Dünya Kupası Yolunda 

Millî Takım, Millî Kargo ile 

Dünya Kupası Yolunda 
BEIN SPORTS   03.06.2017  

Milli Takımda gündem Arda 

krizi! 

Millî Takım'da gündem, Arda 

krizi...  
BEYAZ TV Ana Haber 12.06.2017 

Milli parklar bir ulusun gurur 

kaynağıdır.  

Millî parklar bir ulusun gurur 

kaynağıdır. 
CAN TV   

12.06.2017 

07.08 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 

Doğa Koruma ve Milli Parklar 

Genel Müdürlüğü   

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 

Doğa Koruma ve Millî Parklar 

Genel Müdürlüğü  

CAN TV   
12.06.2017, 

17.05 

Rusya milli günü nedeniyle… Rusya millî günü nedeniyle… CNN TÜRK 
Türkiye'nin 

Gündemi 

14.06.2016, 

21.03 

Genç milli güreşçilerin gözü 

Avrupa şampiyonluğunda 

Genç millî güreşçilerin gözü 

Avrupa şampiyonluğunda 
KANAL 43   20.06.2017 

… 10. Yıl Marşı'nı Yasaklayan İl 

Milli Eğitim Müdürü... 

… 10. Yıl Marşı'nı Yasaklayan 

İl Millî Eğitim Müdürü… 
KANAL D Ana Haber 

20.06.2016, 

18.49 

Milli futbolcunun Antalyaspor 

maçında aşil tendonu koptu. 

Millî futbolcunun Antalyaspor 

maçında aşil tendonu koptu. 
NTV 

%100 

Futbol 

23.10.2016, 

21.20 

A Milli Takım Makedonya'ya 

gitti. 

A Milli Takım Makedonya'ya 

gitti. 
OLAY TV   08.06.2016 

Çekiliş kampanyası, Milli 

Piyango İdaresi Genel 

Müdürlüğü’nün… 

Çekiliş kampanyası, Millî 

Piyango İdaresi Genel 

Müdürlüğünün… 

PLANET 

ÇOCUK 
  19.10.2016 

Milli tekvandocu Selçuk'un 

annesi… 

Millî tekvandocu Selçuk'un 

annesi… 
SHOW TV 

Evleneceksen 
Gel 

15.09.2016 

Recai Keleş İl Milli Eğt. Md. Yrd. 
Recai Keleş İl Millî Eğt. Md. 

Yrd. 
TON TV   

20.06.2017, 

13.17 

Şeyh Said isyanı olmasaydı 

Misak-ı Milli sınırlarımızı 

koruyabilir miydik? 

Şeyh Said isyanı olmasaydı 

Misakımillî sınırlarımızı 

koruyabilir miydik? 

TRT1 
Diriliş 
Ertuğrul 

02.11.2016 

Resmi bir yemek Resmî bir yemek  FX TV Tyrant 
12.06.2017, 

14.44 

Tarihi Namazgâh tabyalarında 

iftar. 

Tarihî Namazgâh tabyalarında 

iftar. 
DRT DENİZLİ   20.06.2017 

Tarihi Bölgeye Tuvalet ve Bebek Tarihî Bölgeye Tuvalet ve ES TV   20.06.2017 
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Bakım Odası Bebek Bakım Odası 

Tarihi belgelere göre Musul'dan 

hak iddia edebilir miydik? 

Tarihî belgelere göre 

Musul'dan hak iddia edebilir 

miydik? 

TRT1 
Diriliş 

Ertuğrul 
02.11.2016 

Kütahya'nın tarihi camilerinden 

olan Alipaşa Camii… 

Kütahya'nın tarihî camilerinden 

olan Alipaşa Camii… 
KANAL 43   20.06.2017 

İftar sonrası tarihi meydan keyfi İftar sonrası tarihî meydan keyfi VİZYON 58 TV   
12.06.2017, 

19.42 

 

5. Nispet eki alan kelimelere Türkçe ekler getirildiğinde düzeltme işareti olduğu gibi kalır: 

 

Yanlış Kullanım Doğrusu Kanal Adı 
Program 

Adı 

Kayıt 

Zamanı 

A millilerden önemli galibiyet. A millîlerden önemli galibiyet. NTV 
Güne 
Başlarken 

12.06.2017, 
08.00 

Millilerimiz rahat bir nefes aldı! 
Millîlerimiz rahat bir nefes 

aldı!  
BEYAZ TV 

Söylemezsem 
Olmaz 

12.06.2017 

 

 6. Yukarıda sayılan kuralların dışında kelimelerde düzeltme işareti kullanılmaz: 

 

Yanlış Kullanım Doğrusu Kanal Adı 
Program 

Adı 

Kayıt 

Zamanı 

Alî Îhsan Doğan Ali İhsan Doğan CAN TV   12.06.2017 

… bize hemen, öncekilere 

gönderilenin benzeri bir âyet 

getirsin. 

… bize hemen, öncekilere 

gönderilenin benzeri bir ayet 

getirsin.  

KUZEY TV   12.06.2017 

Bir Âyet Bir Hadîs Bir Ayet Bir Hadis ES TV   20.06.2017 

Bu âyetlerde Allah, kendi 

indirdiğiyle hükmetmeyenlerin 

kâfir, zalim ve fasık olduklarını 

belirtmektedir. 

Bu ayetlerde Allah, kendi 

indirdiğiyle hükmetmeyenlerin 

kâfir, zalim ve fasık olduklarını 

belirtmektedir.  

TON TV 
Hakka 

Davet 

20.06.2017, 

18.33 

İnsanlara ufuklarda ve kendi 

nefislerinde âyetlerimizi 

göstereceğiz... 

İnsanlara ufuklarda ve kendi 

nefislerinde  

ayetlerimizi göstereceğiz... 

KANAL 43   20.06.2017 

Azîz ve hakîm olan Allah, sana 

ve senden öncekilere işte böyle 

vahyeder. 

Aziz ve hakim olan Allah, sana 

ve senden öncekilere işte böyle 

vahyeder. 

KANAL 43   20.06.2017 

Bir de bakarsınız ki, bâtıl yok 

olup gitmiştir… 

Bir de bakarsınız ki batıl yok 

olup gitmiştir… 
KUZEY TV   12.06.2017 

Ve Allah bâtılı yok eder… Ve Allah batılı yok eder… KANAL 43   20.06.2017 

Şu an müslüman diye 

nitelendirilen ülkelerin, bir çok 

fitne, felaket, belâya maruz 

kalması, zillet içinde 

bulunmasının başlıca nedeni 

topraklarında maalesef her 

çeşitiyle yaygın olan şirk 

unsurlarıdır. 

Şu an Müslüman diye 

nitelendirilen ülkelerin birçok 

fitneye, felakete ve belaya maruz 

kalmasının, zillet içinde 

bulunmasının başlıca nedeni 

topraklarında maalesef her 

çeşidiyle yaygın olan şirk 

unsurlarıdır.  

TON TV 
Hakka 

Davet 

20.06.2017, 

19.15 

İşte onun için sen (tevhide) dâvet 

et… 

İşte onun için sen (tevhide) 

davet et… 
KANAL 43   20.06.2017 

Fâtiha Sûresi Fatiha suresi  TON TV 
Hakka 

Davet 

20.06.2017, 

18.02 
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Yahut yaptıkları yüzünden onları 

helâk eder. 

Yahut yaptıkları yüzünden 

onları helak eder. 
KANAL 43   20.06.2017 

Bunlardan önce helâk ettiğimiz 

hiçbir belde iman etmemişti… 

Bunlardan önce helak ettiğimiz 

hiçbir belde iman etmemişti… 
KUZEY TV   12.06.2017 

Hevâ ve hevesini tanrı edinen 

ve… 

Heva ve hevesini tanrı edinen 

ve… 
KANAL 43   20.06.2017 

Osmanlı, Kur’ân’daki İslâm’ı 

Nasıl Yaşadı? 

Osmanlı, Kur’an’daki İslam’ı 

Nasıl Yaşadı? 
KUZEY TV   12.06.2017 

Kur’ân’la Ramazan Sohbetleri  Kur’an’la Ramazan Sohbetleri KUZEY TV   12.06.2017 

O, hakiki dosttur, övülmeye lâyık 

olandır. 

O, hakiki dosttur, övülmeye 

layık olandır. 
KANAL 43   20.06.2017 

Rahmân ve Rahîm (olan) 

Allah'ın adıyla. 

Rahman ve rahîm (olan) 

Allah'ın adıyla. 
KANAL 43   20.06.2017 

Rahmân ve Rahîm (olan) 

Allah’ın adıyla. 

Rahman ve Rahîm (olan) 

Allah’ın adıyla. 
KUZEY TV   12.06.2017 

Fussilet Sûresi Fussilet suresi KANAL 43   20.06.2017 

Allah da takvâ sahiplerinin 

dostudur. 

Allah da takva sahiplerinin 

dostudur. 
KANAL 43   20.06.2017 

Allah'ın vâdi gerçektir. Allah'ın vaadi gerçektir. KANAL 43   20.06.2017 

Ve size bineceğiniz gemiler ve 

hayvanlar vâr etti. 

… ve size bineceğiniz gemiler ve 

hayvanlar var etti. 
KANAL 43   20.06.2017 

 

 7. Düzeltme işareti kullanılmaması gereken diğer sözler: 

 

Yanlış Kullanım Doğrusu Kanal Adı 
Program 

Adı 

Kayıt 

Zamanı 

âhiret ahiret ÇAY TV   
12.06.2017, 

08.16 

âile aile ÇAY TV   
12.06.2017, 

08.05 

âiddir aittir ÇAY TV   
12.06.2017, 

08.26 

alâmet alamet ÇAY TV   
12.06.2017, 

08.23 

aslâ asla ÇAY TV   
12.06.2017, 

08.16 

azâbına azabına ÇAY TV   
12.06.2017, 

08.12 

dalâlet dalalet ÇAY TV   
12.06.2017, 

08.12 

edâ eda ÇAY TV   
12.06.2017, 

08.23 

Evlenme ve Nikah (başlık) Evlenme ve Nikâh ES TV   20.06.2017 

hâmile hamile ÇAY TV   
12.06.2017, 

08.11 

hîle hile ÇAY TV   
12.06.2017, 

08.16 

iâde iade ÇAY TV   
12.06.2017, 

08.08 

îmân iman ÇAY TV   
12.06.2017, 

08.18 
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isâbet isabet ÇAY TV   
12.06.2017, 
08.15 

kıyâmet kıyamet ÇAY TV   
12.06.2017, 
08.11 

nihâyet nihayet ÇAY TV   
12.06.2017, 
08.07 

Rüzgar Gülü Rüzgâr Gülü TRT Çocuk 
(Program 
adı) 

19.10.2016 

sâdece sadece ÇAY TV   
12.06.2017, 
08.10 

takvâ takva ÇAY TV   
12.06.2017, 
08.24 

tuvalet kağıdı tuvalet kâğıdı TEVE 2 
Reklam 

Kuşağı 
20.06.2017 

zamân zaman ÇAY TV   
12.06.2017, 

08.10 

 

 

BÜYÜK VE KÜÇÜK HARFLERİN YANLIŞ KULLANIMI 

 

Dilimizde büyük ve küçük harfler birtakım kurallara dayalı olarak yazılmaktadır. Aşağıda 

büyük ve küçük harflerin yazımıyla ilgili kurallar ve yayınların alt yazılarında bu konuda yapılan 

yanlışlar doğru biçimleriyle birlikte gösterilmiştir: 

 

1. Cümle büyük harfle başlar: 

 

Yanlış Kullanım Doğrusu Kanal Adı 
Program 

Adı 

Kayıt 

Zamanı 

Herhangi biri… kim olursa… 

silahlı adam gördün mü etrafta? 

Herhangi biri… Kim olursa… 

Silahlı adam gördün mü 

etrafta?  

BEYAZ TV 
Sakarya 

Fırat 
12.06.2017 

 

2. Kişi adlarından önce ve sonra gelen bey, hanım, sayın vb. unvanlar, saygı sözleri, rütbe 

adları ve lakaplar büyük harfle başlar: 

 

Yanlış Kullanım Doğrusu Kanal Adı 
Program 

Adı 

Kayıt 

Zamanı 

Lider bey ile aşk dedikodusu 

yazılıyor… 

Lider Bey ile aşk dedikodusu 

yazılıyor… 
KANAL D Magazin D 

11.06.2016, 

09.46 

Selami bey'in hatta onay verdiği 

bile yazıldı… 

Selâmi Bey'in hatta onay 

verdiği bile yazıldı. 
KANAL D  

11.06.2016, 
12.40 

 

3. Soyadları genellikle büyük harfle yazılır: 

 

Yanlış Kullanım Doğrusu Kanal Adı 
Program 

Adı 

Kayıt 

Zamanı 

Başkanımız Ahmet Şan'ın da yer 

aldığı görüşmede sayın hocamız 

Aykut Kocaman 

Başkanımız Ahmet ŞAN'ın da 

yer aldığı görüşmede Sayın 

Hocamız Aykut KOCAMAN 

BEIN SPORTS   03.06.2017  
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4. Belirli bir tarihi belirten ay ve gün adları büyük harfle başlar, gelen ek kesme işaretiyle 

ayrılır. Aksi durumlarda ay ve gün adları küçük harfle başlar ve gelen ek kesme işaretiyle ayrılmaz: 

 

Yanlış Kullanım Doğrusu Kanal Adı 
Program 

Adı 

Kayıt 

Zamanı 

Gün dönümü 21 hazirandır. Gün dönümü 21 Haziran’dır. ATV 

Eşkıya 

Dünyaya 

Hükümdar 

Olmaz 

11.10.2016, 
20.02 

Haziran'da Toyota Plazalara 

gelin 

Haziranda Toyota Plazalara 

gelin 
CNN TÜRK 

Reklam 

Kuşağı 

14.06.2016, 

22.26 

Tüm hemşehrilerimin ve tüm 

Müslümanların Ramazan Ayı'nı 

kutlarım. 

Tüm hemşehrilerimin ve tüm 

Müslümanların ramazan ayını 

kutlarım. 

DRT DENİZLİ   20.06.2017 

Yıllık enflasyon yüzde 11.72 

Mayıs ayında TÜFE yüzde 0.45 

oranında arttı. 

Yıllık enflasyon yüzde 11,72 

mayıs ayında TÜFE yüzde 0,45 

oranında arttı. 

OLAY TV   
08.06.2016, 

22.08 

 

5. Din ve mezhep adları ile bunların mensuplarını bildiren sözler büyük harfle başlar: 

 

Yanlış Kullanım Doğrusu Kanal Adı 
Program 

Adı 

Kayıt 

Zamanı 

Şu an müslüman diye 

nitelendirilen ülkelerin, bir çok 

fitne, felaket, belâya maruz 

kalması, zillet içinde 

bulunmasının başlıca nedeni 

topraklarında maalesef her 

çeşitiyle yaygın olan şirk 

unsurlarıdır. 

Şu an Müslüman diye 

nitelendirilen ülkelerin, birçok 

fitneye, felakete ve belaya maruz 

kalmasının, zillet içinde 

bulunmasının başlıca nedeni 

topraklarında maalesef her 

çeşidiyle yaygın olan şirk 

unsurlarıdır.  

TON TV 
Hakka 

Davet 

20.06.2017, 

09.15 

… yahudilerle hristiyanlar bir 

arada… 

… Yahudilerle Hristiyanlar bir 

arada… 
ÇAY TV   

12.06.2017, 

08.06 

 

6. Düşünce, hayat tarzı, politika vb. anlamlar bildirdiğinde doğu ve batı sözlerinin ilk harfleri 

büyük yazılır ve gelen ekler kesme işareti ile ayrılır: 

 

Yanlış Kullanım Doğrusu Kanal Adı 
Program 

Adı 

Kayıt 

Zamanı 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 

Batıya Çok Sert Mesajlar! 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 

Batı'ya Çok Sert Mesajlar! 
SHOW TV Ana Haber 

21.11.2016, 
18.36 

 

7. Özel ad olmayan sözler küçük harfle başlar: 

 

Yanlış Kullanım Doğrusu Kanal Adı 
Program 

Adı 

Kayıt 

Zamanı 

Sanat Atölyeleri'nden yıl sonu 

sergisi. 

Sanat atölyelerinden yıl sonu 

sergisi. 
OLAY TV   

08.06.2016, 

10.40 

Kazanılan şampiyonluk kupası, 

"Dünya Kulübü iddiamızın", 

"Spor Kulubü Olma İddiamızın" 
bir sonucudur. 

Kazanılan şampiyonluk kupası, 

"dünya kulübü iddiamızın, spor 

kulubü olma iddiamızın" bir 

sonucudur. 

BEIN SPORTS   03.06.2017  

Dünya Kupası Elemeleri'nde Dünya Kupası elemelerinde TV NET   12.06.2017, 
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Türkiye'nin de bulunduğu I 

Grubu'nda… 

Türkiye'nin de bulunduğu I 

Grubu'nda… 

09.50 

Avrupa'nın Fatihi olabiliriz! Avrupa'nın fatihi olabiliriz! KANAL D Magazin D 
11.06.2016, 

11.00 

İnsanlara İslam'ı anlatırken 

Hadis ve Kur'an naklediyor 

olacağım. 

İnsanlara İslam'ı anlatırken 

hadis ve Kur'an naklediyor 

olacağım. 

KANAL 43   20.06.2017 

Ben Allah'ın indirdiği Kitab'a 

inandım… 

Ben Allah'ın indirdiği kitaba 

inandım… 
KANAL 43   20.06.2017 

… hey Maşallah! … hey maşallah! SHOW TV 
Reklam 

Kuşağı 
15.09.2016 

Yeni Nesil Hamur işi Yeni nesil hamur işi KANAL D 
Reklam 

Kuşağı 

18.10.2016, 

13.06 

Arkadaş "Piyon Şah'ı mat 

edebilir." demişti. Piyon, Şah'ın 

yanına bile yaklaşamaz kardeşim. 

Arkadaş "Piyon şahı mat 

edebilir." demişti. Piyon, şahın 

yanına bile yaklaşamaz 

kardeşim. 

KANAL D 
Kısmetse 
Olur 

30.11.2016 

Fussilet Sûresi Fussilet suresi KANAL 43   20.06.2017 

 

8. Cümledeki kelimelerin ilk harfleri büyük yazıldığında ve, ile, ya, veya, yahut, ki, da, de 

sözleriyle mı, mi, mu, mü soru eki küçük harfle yazılır. Özel adın tamamı büyük yazıldığında bu 

sözlerle soru ekleri de büyük harfle yazılır: 

 

Yanlış Kullanım Doğrusu Kanal Adı 
Program 

Adı 

Kayıt 

Zamanı 

100. Yılında Kalıcı Bir Eser 

Olması Nedeni İle Katkılarından 

Dolayı Başbakanlık Basın Yayın 

Ve Enformasyon Çanakkale İl 

Müdürü Murat DERELİ’ye 

Teşekkür Ederiz... 

100. Yılında Kalıcı Bir Eser 

Olması Nedeni ile Katkılarından 

Dolayı Başbakanlık Basın Yayın 

ve Enformasyon Çanakkale İl 

Müdürü Murat DERELİ’ye 

Teşekkür Ederiz…  

TON TV 

Onbaşı 

Hüseyin’in 

mektubu  

20.06.2017, 
12.48 

İslam Uygarlığındaki 1001 Buluş 

Ve Olağanüstü Gerçekler 

İslam Uygarlığındaki 1001 

Buluş ve Olağanüstü Gerçekler ATV 

Aşk ve 

Mavi 

25.11.2016, 

21.50 

 

9. Bunların dışındaki için, ilgili, göre vb. sözler cümle veya ibaredeki diğer sözler nasıl 

yazıldıysa o biçimde yazılır: 

 

Yanlış Kullanım Doğrusu Kanal Adı 
Program 

Adı 

Kayıt 

Zamanı 

7 Yaş ve Üzeri için 7 Yaş ve Üzeri İçin OLAY TV   
08.06.2016, 
09.25 

 

10. Özel ada dâhil olmayan gazete, dergi, tablo vb. sözler büyük harfle başlamaz: 

 

Yanlış Kullanım Doğrusu Kanal Adı 
Program 

Adı 

Kayıt 

Zamanı 

Hürriyet Gazetesi'nde 

çalışmaktadır. 

Hürriyet gazetesinde 

çalışmaktadır. 
CNN TÜRK 

Türkiye'nin 

Gündemi 

14.06.2016, 

21.13 

 

 

11. Para birimleri büyük harfle başlamaz: 
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Yanlış Kullanım Doğrusu Kanal Adı 
Program 

Adı 

Kayıt 

Zamanı 

5 aylık altın ihracatı 5,1 milyar, 

ithalatı 6,3 milyar Dolar 

5 aylık altın ihracatı 5,1 milyar, 

ithalatı 6,3 milyar dolar 
NTV  Geri Sayım 

12.06.2017, 

09.36 

 

12. Yer, millet ve kişi adlarıyla kurulan birleşik kelimelerde sadece özel adlar büyük harfle 

başlar: 

 

Yanlış Kullanım Doğrusu Kanal Adı 
Program 

Adı 

Kayıt 

Zamanı 

Ayıntap baklava Ayıntap Baklavası BEYAZ TV 

Mert 

Savaş'la 

Cennet 
Köşeler 

12.06.2017 

 

13. Özel adlar büyük harfle yazılır: 

 

Yanlış Kullanım Doğrusu Kanal Adı 
Program 

Adı 

Kayıt 

Zamanı 

Evet gençler, bugün viking'te 

sayılı turlarımızdan birindeyiz… 

Evet gençler, bugün Viking'de 

sayılı turlarımızdan birindeyiz... 
KANAL D 

Kısmetse 

Olur 
04.11.2016 

 

14. Özel adlar yerine kullanılan "o" zamiri cümle içinde büyük harfle yazılmaz: 

 

Yanlış Kullanım Doğrusu Kanal Adı 
Program 

Adı 

Kayıt 

Zamanı 

Sizi İslâm'a hizmet için O seçti. Sizi İslam'a hizmet için o seçti.  TON TV 
Hakka 

Davet 

20.06.2017, 

19.04 

Her şeyin için O… Her şeyin için o… SHOW TV 
Reklam 

Kuşağı 
15.09.2016 

Kıyamet gününün bilgisi, O'na 

havale edilir. 

Kıyamet gününün bilgisi, ona 

havale edilir. 
KANAL 43   

20.06.2017, 

09.42 

Yeryüzünde (O'nu) âciz 

bırakamazsınız. 

Yeryüzünde (onu) aciz 

bırakamazsınız. 
KANAL 43   

20.06.2017, 

23.10 

O’nu gerdanlık gibi saran… Onu gerdanlık gibi saran… 
CAN 

YAYINCILIK 
  12.06.2017 

Yıldızlar da O'nun emrine boyun 

eğmişlerdir. 

Yıldızlar da onun emrine boyun 

eğmişlerdir.  
TON TV 

Hakka 

Davet 

20.06.2017, 

18.05 

 

15. Özel ada dâhil olmayıp tamlama kuran şehir, il, ilçe, belde, köy vb. sözler küçük harfle 

başlar: 

 

Yanlış Kullanım Doğrusu Kanal Adı 
Program 

Adı 

Kayıt 

Zamanı 

Van'ın Gevaş İlçesi'nde 

teröristler... 

Van'ın Gevaş ilçesinde 

teröristler... 
CNN TÜRK 

Türkiye'nin 

Gündemi 

14.06.2016, 

22.17 

Bitlis'in Adilcevaz İlçesi'nde 

elektrik… 

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde 

elektrik… 
TV NET   

12.06.2017, 

08.22 

Genç İlçesi'ndeki operasyonda Genç ilçesindeki operasyonda TV NET   12.06.2017, 
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çıkan çatışmada… çıkan çatışmada… 22.01 

Bitlis'in Tatvan İlçesi'nden 

Ankara'ya Giden Tren, Minibüse 

Çarptı. 

Bitlis'in Tatvan ilçesinden 

Ankara'ya Giden Tren, 

Minibüse Çarptı. 

KANAL D Ana Haber 
20.06.2016, 

18.54 

 

BAZI KELİMELERİN YANLIŞ KULLANIMI 

 

Dilimizde kelimeler birtakım kurallara dayalı olarak yazılmaktadır. Aşağıda kelimelerin 

yazımıyla ilgili kurallar ve yayınların alt yazılarında bu konuda yapılan yanlışlar doğru biçimleriyle 

birlikte gösterilmiştir: 

 1. Dilimiz “genellikle” yazıldığı gibi okunan bir dildir. Ağabey, değil vb. sözler ile -acak/-ecek 

gibi bazı eklerin söylenişleri yazımlarından farklıdır. Farklı olan bu söyleyiş biçimleri yazıya 

geçirilmemelidir: 

 

Yanlış Kullanım Doğrusu Kanal Adı 
Program 

Adı 

Kayıt 

Zamanı 

Yok beğenmiyorum, 

beğenmiyorum abi... 

Yok beğenmiyorum, 

beğenmiyorum ağabey... 
KANAL D 

Kısmetse 

Olur 
04.11.2016 

Tamam Muhittin abi tamam çok 

güzel… 

Tamam Muhittin ağabey, 

tamam, çok güzel…  
BEYAZ TV 

Gün  

Başlarken 
12.06.2017 

Abi çekme gözünü yiyeyim... 
Ağabey, çekme gözünü 

seveyim…  
BEYAZ TV Ana Haber 12.06.2017 

Abi sen ne diyorsun? Ağabey, sen ne diyorsun? ATV Ana Haber 
20.07.2016, 

19.57 

Abiciğim bir şey diyeceğim. Ağabeyciğim, bir şey diyeceğim. ATV Ana Haber 
20.07.2016, 

21.09 

Anne: Kızıma sevgiliyi Koray'ın 

abisi Mustafa buldu! 

Anne: Kızıma sevgiliyi Koray'ın 

ağabeyi Mustafa buldu! 
BEYAZ TV   12.06.2017 

Abilerle irtibatım hiç kesilmedi. 
Ağabeylerle irtibatım hiç 

kesilmedi. 
ATV Ana Haber 

20.07.2016, 

19.24 

Uğraştım baya bir dönüşe geçti 

tivist oldu... 

Uğraştım bayağı bir... Dönüşe 

geçti,  

düğümlendi / büküldü / kıvrıldı.  

BEYAZ TV Ana Haber 12.06.2017 

Hep burada yapıyorsunuz ama 

buyrun gelin bekliyoruz… 

Hep burada yapıyorsunuz 

ama... Buyurun gelin, 

bekliyoruz.  

BEYAZ TV 
Gün 

Başlarken 
12.06.2017 

Burdan Geçmenin İmkanı Yok ki 
Buradan Geçmenin İmkânı Yok 

ki 
SHOW TV Ana Haber 

21.11.2016, 

19.40 

 

2. Bazı sözler de bilgisizlikten veya bilinçsizlikten dolayı hem söyleyişte hem de yazımda 

yanlış kullanılmaktadır: 

 

Yanlış Kullanım Doğrusu Kanal Adı 
Program 

Adı 

Kayıt 

Zamanı 

Ahçı bugün geç kaldı. Aşçı bugün geç kaldı. 
RD 
GÜNEYDOĞU 

Ana Haber 05.06.2017 

Bi çay daha Türkiye? Bir çay daha Türkiye? ATV   
05.09.2016, 
10.56 

bi'Nescafe ile başla bir Nescafe ile başla ATV 
Aşk ve 
Mavi 

25.11.2016, 
23.35 

Çünki sen söyledin. Çünkü sen söyledin. ÇAY TV   12.06.2017, 
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08.04 

Elektirik kesildi. Elektrik kesildi. 
RD 

GÜNEYDOĞU 
Reklam 

Kuşağı 
05.06.2017 

O yüreğimin aşka evirilmesidir. O yüreğimin aşka evrilmesidir. CAN TV   12.06.2017 

Merak edilen fıkhı sorular Merak edilen fıkıh soruları KON TV   20.06.2017 

Fıtrayı, sadece bir kişiye mi 

yoksa birkaç kişi ye mi 

vermelidir? 

Fitreyi sadece bir kişiye mi, 

yoksa birkaç kişiye mi 

vermelidir? 

KUZEY TV   12.06.2017 

... üzerine bir gazab ve onlar için 

şiddetli bir azab vardır. 

... üzerine bir gazap ve onlar 

için şiddetli bir azap vardır. 
KON TV   20.06.2017 

Harfiyat işlerinde çalıştırılmak 

üzere 5 yıl deneyimli… 

Hafriyat işlerinde çalıştırılmak 

üzere 5 yıl deneyimli… 
KANAL 43   20.06.2017 

Rabia'ya hemşerisi olduğu için 

telefonunu verdi. 

Rabia'ya hemşehrisi olduğu için 

telefonunu verdi. 
BEYAZ TV Yalçın Abi 12.06.2017 

Hesabsız işler yapıyor. Hesapsız işler yapıyor. ÇAY TV   
12.06.2017, 

08.08 

Izdırabdan kurtulamadı. Izdıraptan kurtulamadı. ÇAY TV   
12.06.2017, 

08.18 

İnadcı çocuklar ısrar ediyorlar. İnatçı çocuklar ısrar ediyorlar. ÇAY TV   
12.06.2017, 

08.11 

Şu andaki durum itibariyle  Şu andaki durum itibarıyla  CNN TÜRK 
Türkiye'nin 

Gündemi 

28.06.2017, 

22.12 

0.50 karat pırlanta beştaş 

yüzük... 

0,50 kırat pırlanta beştaş 

yüzük... 
TRT1 

Reklam 

Kuşağı 

02.11.2016, 

21.06 

Ekmek, pasta makinaları, 

dondurma ve çikolata 

teknolojileri fuarı.  

Ekmek, pasta makineleri, 

dondurma ve çikolata 

teknolojileri fuarı.  

CNN TÜRK   
05.12.2016, 

22.22 

Pratik dolma sarma makinası. Pratik sarma makinesi. TON TV 
Reklam 

Kuşağı 

20.06.2017, 

16.31 

Topraklarındaki medfun 

sahabeleriyle… 

Topraklarındaki metfun 

sahabeleriyle… 
CAN 

YAYINCILIK 
  12.06.2017 

… dilediği mikdarda indirir. … dilediği miktarda indirir. KON TV   20.06.2017 

9 gün sürecek olan "Su 

Yalıtımcılığı ve KOSGEB Onaylı 

Girişimcilik Eğitimi" için 

müracatları Denizli Ticaret 

Odasına yapılacaktır. 

9 gün sürecek olan "Su 

Yalıtımcılığı ve KOSGEB 

Onaylı Girişimcilik Eğitimi" 

için müracaatları Denizli 

Ticaret Odasına yapılacaktır. 

DRT DENİZLİ 
Reklam 
Kuşağı 

20.06.2017 

Tarihin İçinde Odunpazar'nın 

Kalbinde 

Tarihin İçinde Odunpazarı'nın 

Kalbinde 
ES TV 

Reklam 

Kuşağı 
20.06.2017 

Orjinal malzemeler geldi. Orijinal malzemeler geldi. ATV 
Reklam 

Kuşağı 

26.12.2016, 

23.12 

Bu ezanlar ki şahadetleri dinin 

temeli / Ebedi yurdumun üstünde 

benim inlemeli 

Bu ezanlar ki şehadetleri dinin 

temeli / Ebedî yurdumun 

üstünde benim inlemeli 

TON TV 
Reklam 
Kuşağı 

20.06.2017, 
18.26 

Tabi ben sadece kilo vermedim. 
Tabii, ben sadece kilo 

vermedim.  
BEYAZ TV Ana Haber 12.06.2017 

… ÖTV teşviği kapsamına 

girmektedir.  

… ÖTV teşviki kapsamına 

girmektedir. 
TEVE 2 

Reklam 

Kuşağı 
20.06.2017 

Emenike'nin oyundan çıkarken ne 

yaptığı umrumda değil. 

Emenike'nin oyundan çıkarken 

ne yaptığı umurumda değil. 
360 TV Telegol 16.10.2016 

Kimin umrunda. Kimin umurunda. KANAL 43   20.06.2017 

Yani bu kadar üst üstte olmamalı. Yani bu kadar üst üste KANAL D Kısmetse 26.10.2016, 
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olmamalı. Olur 16.13 

Veleybol'da ilk sezon… Voleybolda ilk sezon… BEIN SPORTS   03.06.2017  

Her hafta TV'de ilk kez 

yayınlanan 6 yeni film 

Her hafta TV'de ilk kez 

yayımlanan 6 yeni film 
KANAL D 

Reklam 

Kuşağı 
30.11.2016 

Kısmetse Olur’da şok görüntüler 

yayınlandı.  

Kısmetse Olur’da şok 

görüntüler yayımlandı.  
KANAL D 

Kısmetse 

Olur 

13.10.2016, 

11.46 

Tüm güzelliği ve zerafetiyle... Tüm güzelliği ve zarafetiyle... KADIRGA TV   20.06.2017 

 

3. Ya da sözü veya sözünün Türkçe karşılığı olduğu düşünülerek onun yerine kullanılmaktadır. 

Oysaki Farsça kökenli olan ya sözü ile Türkçe kökenli olan da sözünden oluşan ya da sözü Arapça 

kökenli ve ile Farsça kökenli ya sözünden oluşan veya sözünün Türkçe karşılığı değildir. Ayrıca 

dilimizde ya da sözü ancak cümlede kendinden önce bir ya kullanımı varsa kullanılabilir:  

 

Yanlış Kullanım Doğrusu Kanal Adı 
Program 

Adı 

Kayıt 

Zamanı 

Bu sapıklığın yanısıra, sözkonusu 

kulun ya da kulların ilah 

olduğuna inanması, onlara ibadet 

amaçlı hareketler sunması şart 

değildir. 

Bu sapıklığın yanı sıra söz 

konusu kulun veya kulların ilah 

olduğuna inanması, onlara 

ibadet amaçlı hareketler 

sunması şart değildir.  

TON TV 
Hakka 

Davet 

20.06.2017, 

18.18 

 

 4. Cümlelerimiz içinde geçen yabancı kökenli sözleri özgün biçimleriyle değil alfabemizde 

bulunan harflerle yazmalıyız. 

 

Yanlış Kullanım Doğrusu Kanal Adı 
Program 

Adı 

Kayıt 

Zamanı 

Yeni Colgate Optik Beyaz Extra 

Güç. 

Yeni Colgate Optik Beyaz 

Ekstra Güç. 
TEVE 2 

Reklam 

Kuşağı 
20.06.2017 

Ballı Mix-Şeker yok bal var Ballı Miks-Şeker yok, bal var 
PLANET 

ÇOCUK 
  19.10.2016 

 

5. Bağlaç olan da / de ayrı yazılır ve kendisinden önceki kelimenin son ünlüsüne bağlı olarak 

büyük ünlü uyumuna uyar. Hiçbir zaman ta / te biçiminde yazılmaz. Ayrıca kendisinden önceki 

kelimeden kesme işaretiyle de ayrılmaz: 

 

Yanlış Kullanım Doğrusu Kanal Adı 
Program 

Adı 

Kayıt 

Zamanı 

Siyasi ayağıda dahil olmak üzere 

kim varsa… 

Siyasi ayağı da dâhil olmak 

üzere kim varsa…  
BEYAZ TV 

Ana  

Haber 
12.06.2017 

Bir onaylamada göreyim. Bir onaylama da göreyim. KANAL D 
Kısmetse 

Olur 

26.10.2016, 

16.14 

Bugün de Türk yarında Türk. Ne 

mutlu Türküm diyene. 

Bugün de Türk, yarın da Türk. 

Ne mutlu Türk’üm diyene!  
BEYAZ TV 

Söylemezse

m  
Olmaz 

12.06.2017 

Sonra yedek paraşütü açtım oda 

onun içine dolandı. 

Sonra yedek paraşütü açtım, o 

da onun içine dolandı.  
BEYAZ TV Ana Haber 12.06.2017 

Ve bana yardım edenlere bende 

yardım ederim. 

ve bana yardım edenlere ben de 

yardım ederim. 
FX TV   

12.06.2017, 

10.23 

İkiniz içinde üzülürüm. İkiniz için de üzülürüm. TV 8 
Survivor 

Panorama 
22.06.2017 

… nede güzel bir gündü… … ne de güzel bir gündü… KANAL 43   20.06.2017 
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Sizde iyi anlaşma yaptınız. Siz de iyi anlaşma yaptınız. FX TV   
12.06.2017, 
10.39 

Arayın sizide arsa sahibi 

yapalım. 

Arayın sizi de arsa sahibi 

yapalım. 
KADIRGA TV   20.06.2017 

Biz beğendik te… Sizi 

bilmiyoruz… 

Biz beğendik de… Sizi 

bilmiyoruz… 
KANAL D Magazin D 

11.06.2016, 

11.12 

ETB’den Sonra Bir Destekte 

Belediye İş’ten 

ETB’den Sonra Bir Destek de 

Belediye İş’ten 
ES TV Ana Haber 

20.06.2017, 

08.11-12.11 

… ekonomiye bir destekte… … ekonomiye bir destek de… ÇAY TV   
12.06.2017, 

12.53 

Yıldızların, burçların, 

gezegenlerin canlıların kaderleri 

üzerlerinde etkili olduğuna 

inanmakta şirktir. 

Yıldızların, burçların, 

gezegenlerin canlıların 

kaderleri üzerlerinde etkili 

olduğuna inanmak da şirktir.  

TON TV 
Hakka 

Davet 

20.06.2017, 

18.54 

Binlerce Sivrihisarlının Katıldığı 

Programa Bakan Nabi Avcı’da 

Eşlik Etti. 

Binlerce Sivrihisarlının 

Katıldığı Programa Bakan Nabi 

Avcı da Eşlik Etti. 

ES TV   20.06.2017 

 

6. Tekrarlı bağlaçlardan önce ve sonra virgül konmaz: 

 

Yanlış Kullanım Doğrusu Kanal Adı 
Program 

Adı 

Kayıt 

Zamanı 

Hem sanat öğreniyor, hem ev 

ekonomilerine katkıda 

bulunuyorlar. 

Hem sanat öğreniyor hem ev 

ekonomilerine katkıda 

bulunuyorlar. 

ES TV Ana Haber 20.06.2017 

Tüm sezon boyunca hem 

Avrupa'da, hem de ligde bize 

sonsuz gurur ve mutluluk yaşatan 

Beşiktaş'a sonsuz teşekkürler 

Tüm sezon boyunca hem 

Avrupa'da hem de ligde bize 

sonsuz gurur ve mutluluk 

yaşatan Beşiktaş'a sonsuz 

teşekkürler 

BEIN SPORTS   03.06.2017 

Ne Annemi, Ne Eşimi, Ne de 

Evlatlarımı Arar Gözüm 

Ne Annemi Ne Eşimi Ne de 

Evlatlarımı Arar Gözüm 
KANAL 43   20.06.2017 

 

7. Bağlaç olan ki ayrı yazılır: 

 

Yanlış Kullanım Doğrusu Kanal Adı 
Program 

Adı 

Kayıt 

Zamanı 

Deki: Ben buna karşılık sizden 

akrabalık sevgisinden başka bir 

ücret istemiyorum. 

De ki: Ben buna karşılık sizden 

akrabalık sevgisinden başka bir 

ücret istemiyorum. 

KANAL 43   20.06.2017 

 

8. Cümle bir bağlaç ile başlamaz: 

 

Yanlış Kullanım Doğrusu Kanal Adı 
Program 

Adı 

Kayıt 

Zamanı 

Ve sonra, Fırat ile buluşmanın… Sonra Fırat ile buluşmanın… 
CAN 

YAYINCILIK 
   12.06.2017 

Ve Allah bâtılı yok eder… Allah batılı yok eder… KANAL 43   20.06.2017 

Ve bana yardım edenlere bende 

yardım ederim. 

… ve bana yardım edenlere ben 

de yardım ederim. 
FX TV   

12.06.2017, 

10.23 

Ve gönlüme geleceğini vaad et. … ve gönlüme geleceğini vadet. KANAL 43   20.06.2017 
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Ama top atıldı… Yanlış attılar 

herhalde. 

Ama top atıldı… Yanlış attılar 

herhâlde. 
KANAL D Ana Haber 

19.12.2016, 

19.18 

Ve size bineceğiniz gemiler ve 

hayvanlar vâr etti. 

… ve size bineceğiniz gemiler 

ve hayvanlar var etti. 
KANAL 43   20.06.2017 

 

 9. Ve bağlacı için yabancı dillerde kullanılan işaretler Türkçede kullanılmaz: 

 

Yanlış Kullanım Doğrusu Kanal Adı 
Program 

Adı 

Kayıt 

Zamanı 

Boru&Konstrüksiyon Boru ve Kontstrüksiyon 
RD 
GÜNEYDOĞU 

Reklam 

Kuşağı 
05.06.2017 

 

EKLERİN YANLIŞ KULLANIMI 

 

Yayınların alt yazılarına bakıldığında sözlere ekler getirilirken seslerin sertlik, yumuşaklık 

özelliklerine dikkat edilmediği, durum eklerine getirilen eklerin yazımının yanı sıra genellikle sayılara 

getirilen eklerle yabancı kökenli sözlere, kısaltmalara getirilen eklerde yazım yanlışları yapıldığı 

görülmektedir. Aşağıda eklerin yazımıyla ilgili kurallar ve yayınların alt yazılarında bu konuda yapılan 

yanlışlar doğru biçimleriyle birlikte gösterilmiştir: 

1. Türkçede sert ve yumuşak şekilleri bulunan eklerin kelime tabanı ile birleşmeleri kurallıdır. 

ç, f, h, k, p, s, ş, t sert ünsüzleriyle biten kelimeler eklerin sert ünsüzle başlayan; ünlülerle veya b, c, d, 

g, ğ, j, l, m, n, r, v, y, z yumuşak ünsüzleriyle biten kelimeler ise eklerin yumuşak ünsüzle başlayan 

biçimleriyle kullanılır: 

 

Yanlış Kullanım Doğrusu Kanal Adı 
Program 

Adı 

Kayıt 

Zamanı 

Saat 9.35'de oldu demek. Saat 9.35'te oldu demek?  FX TV 
The Good 

Wife 

12.06.2017, 

09.25 

Allah'dan Allah'tan ÇAY TV   
12.06.2017, 

08.00 

Allah'dır Allah'tır ÇAY TV   
12.06.2017, 

08.25 

İşte sana böyle bir Arabca 

Kur'an vahyettik  

İşte sana böyle bir Arapça 

Kur'an vahyettik. 
KON TV   20.06.2017 

Aç, susuz bırakdılar da beddua 

dahi etmedi. 

Aç, susuz bıraktılar da beddua 

dahi etmedi. 
KANAL 43   20.06.2017 

Cennet de köşkler varmış. Cennette köşkler varmış. KANAL 43   20.06.2017 

DIGITURK'DE KAMPANYA 

ZAMANI 

DIGITURK'TE KAMPANYA 

ZAMANI 
KANAL 33 TV-
RADYO 

Reklam 
Kuşağı 

12.06.2017 

Taif'de taşladılar. Taif'te taşladılar. KANAL 43   20.06.2017 

Yozgat’dan buraya gelmişiz. Yozgat’tan buraya gelmişiz.  SHOW TV Ana Haber 20.03.2016 

 

2. Çok heceli kelimeler ünlüyle başlayan bir ek aldıklarında sonlarında bulunan p, ç, t, k 

ünsüzleri yumuşayarak b, c, d, g / ğ’ye dönüşür: 

 

Yanlış Kullanım Doğrusu Kanal Adı 
Program 

Adı 

Kayıt 

Zamanı 

Şu an müslüman diye 

nitelendirilen ülkelerin, bir çok 

fitne, felaket, belâya maruz 

Şu an Müslüman diye 

nitelendirilen ülkelerin birçok 

fitneye, felakete ve belaya maruz 

TON TV 
Hakka 
Davet 

20.06.2017, 
19.15 
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kalması, zillet içinde 

bulunmasının başlıca nedeni 

topraklarında maalesef her 

çeşitiyle yaygın olan şirk 

unsurlarıdır. 

kalmasının, zillet içinde 

bulunmasının başlıca nedeni 

topraklarında maalesef her 

çeşidiyle yaygın olan şirk 

unsurlarıdır.  

Evet gençler, bugün viking'te 

sayılı turlarımızdan birindeyiz… 

Evet gençler, bugün Viking'de 

sayılı turlarımızdan birindeyiz... 
KANAL D 

Kısmetse 

Olur 
04.11.2016 

Kuş mezatında kıran kırana 

pazarlık 

Kuş mezadında kıran kırana 

pazarlık 
TON TV Ana Haber 

20.06.2017, 

17.37 

 

3. Asr, emr, özr, akl gibi tek heceli bazı Arapça kökenli sözler kolay söylenebilmeleri için 

Türkçede dar ünlü getirilerek iki heceli söz hâline gelirler. Bu sözler ünlüyle başlayan ek aldıklarında 

ikinci hecelerindeki dar ünlüler düşer: 

 

Yanlış Kullanım Doğrusu Kanal Adı 
Program 

Adı 

Kayıt 

Zamanı 

O Asırla Bu Asırı Mukayese O Asırla Bu Asrı KANAL 43   20.6.2017 

Emiri kimden aldınız? Emri kimden aldınız? ATV Ana Haber 
20.07.2016, 

20.05 

Gökhan, Rabia'nın özürünü 

kabul edecek mi? 

Gökhan, Rabia'nın özrünü 

kabul edecek mi? 
KANAL D 

Kısmetse 

Olur 
30.11.2016 

… akıla ziyan bir iştir... … akla ziyan bir iştir…  BEYAZ TV Ana Haber 12.06.2017 

 

4. Bulunma durumu eki getirildiği kelimeye bitişik yazılır: 

 

Yanlış Kullanım Doğrusu Kanal Adı 
Program 

Adı 

Kayıt 

Zamanı 

Korku var mı? Yok! Ben de var! Korku var mı? Yok! Bende var! KANAL D 
Kısmetse 

Olur 
04.11.2016 

Toplam da 17 ameliyat geçirdim. 
Toplamda 17 ameliyat 

geçirdim.  
BEYAZ TV Ana Haber 12.06.2017 

 

5. Yönelme durumu eki getirildiği kelimeye bitişik yazılır: 

 

Yanlış Kullanım Doğrusu Kanal Adı 
Program 

Adı 

Kayıt 

Zamanı 

Sivas’tan dünya ya açılan lezzet  Sivas’tan dünyaya açılan lezzet  VİZYON 58 TV   
12.06.2017, 

15.09 

 

6. Arapçadan dilimize geçen sanayi ve mevki sözlerinin özgün biçimlerinde sonda sessiz harf 

bulunduğu hâlde bu sözler artık dilimizde bu kelimeler belirtme durumu ekini -i biçiminde değil -si 

biçiminde alırlar. Aynı biçimde Arapçada sessiz harfle biten cami sözü ise belirtme durumu eki hem –i 

hem de –si biçiminde alır. Bu ekten sonra bulunma veya çıkma durum eklerinden biri gelecek olursa 

araya zamir n’si yazılır: 

 

Yanlış Kullanım Doğrusu Kanal Adı 
Program 

Adı 

Kayıt 

Zamanı 

Yerköprü Mevkiinde Yerköprü Mevkisinde KANAL D Ana Haber 
20.06.2016, 

18.50 

Savunma sanayi 15 yıl sonra ete Savunma sanayisi 15 yıl sonra KANAL 43   20.06.2017 
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kemiğe büründü. ete kemiğe büründü. 

Saat 21:30 dan İtibaren İlahiyat 

Camii'den Canlı Yayın 

Saat 21.30'dan İtibaren İlahiyat 

Camii'nden Canlı Yayın 
ES TV   20.06.2017 

 

7. Sıra sayıları yazıyla ve rakamla gösterilebilir. Rakamla gösterilmesi durumunda ya 

rakamdan sonra bir nokta konur ya da rakamdan sonra kesme işareti konularak derece gösteren ek 

yazılır. Ek yazılırken sayının ünlü veya ünsüzle bitişine dikkat edilmesi gerekmektedir: 

 

Yanlış Kullanım Doğrusu Kanal Adı 
Program 

Adı 

Kayıt 

Zamanı 

32'inci dönem mezunları… 32'nci dönem mezunları… ÇAY TV   
12.06.2017, 

10.37 

Yüzde 60'ı Konut, Yüzde 40 

Turizm Alanı 

Yüzde 60'ı Konut, Yüzde 40'ı 

Turizm Alanı 
KANAL D Ana Haber 

20.06.2016, 

19.45 

 

8. Soru eki gelenekleşmiş olarak ayrı yazılır. Hiçbir zaman kendisinden önceki kelimeye veya 

rakama kesme işaretiyle birlikte bitişik olarak yazılmaz: 

 

Yanlış Kullanım Doğrusu Kanal Adı 
Program 

Adı 

Kayıt 

Zamanı 

Biz 4'e 2, 5'e 2'mi kalacağız? Biz 4'e 2, 5'e 2 mi kalacağız? TV 8 
Survivor 

Panorama 

14.04.2016, 

13.45 

 

9. Küçük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kelimenin okunuşu, büyük harflerle 

yapılan kısaltmalara getirilen eklerde ise kısaltmanın son harfinin okunuşu esas alınır: 

 

Yanlış Kullanım Doğrusu Kanal Adı 
Program 

Adı 

Kayıt 

Zamanı 

TSK'nın YPG'yi vurması TSK'nin YPG'yi vurması CNN TÜRK 
Türkiye'nin 

Gündemi 

28.06.2017, 

22.00 

TSK'nın yaptığı açıklamanın 8. 

Maddesi'nde… 

TSK'nin yaptığı açıklamanın 8. 

maddesinde… 
ATV Ana Haber 

20.07.2016, 

19.16 

 

10. Kısaltması büyük harflerle yapıldığı hâlde bir kelime gibi okunan kısaltmalara getirilen 

eklerde kısaltmanın okunuşu esas alınır, ek kesme işaretiyle ayrılır: 

 

Yanlış Kullanım Doğrusu Kanal Adı 
Program 

Adı 

Kayıt 

Zamanı 

Emniyette 3 IŞİDLİ alarmı Emniyette 3 IŞİD’li alarmı SHOW TV  
20.3.2016 

08.12 

3 IŞİDLİ’nin fotoğrafı Emniyette 3 IŞİD’linin fotoğrafı Emniyette SHOW TV Ana Haber 
20.3.2016 

19.43 

 

11. -a / -e, -acak / -ecek, -ayım / -eyim, -alım / -elim, -an / -en vb. eklerden önce gelen ünlü 

veya ekin geniş ünlüsü söyleyişe bakılmaksızın a / e ile yazılır ve yine söyleyişe bakılmaksızın ek 

olması gereken biçimde yazılır:  
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Yanlış Kullanım Doğrusu Kanal Adı 
Program 

Adı 

Kayıt 

Zamanı 

Ben onun düşüncesini kırıcam. 
Ben onun düşüncesini 

kıracağım. 
ATV Esra Erol'da 

20.09.2016, 

16.44 

 

 12. Suikast sözünün son hecesi kalın ünlü içerdiği için kendinden sonra gelecek olan ek de 

kalın ünlülü olmak zorundadır: 

 

Yanlış Kullanım Doğrusu Kanal Adı 
Program 

Adı 

Kayıt 

Zamanı 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 

suikaste kalkışan… 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 

suikasta kalkışan… 
ATV  

20.07.2016, 

09.04 

Suikastçilerin planını Erdoğan 

bozdu. 

Suikastçıların planını Erdoğan 

bozdu. 
ATV Ana Haber 

20.07.2016, 

19.18 

  

BİRLEŞİK KELİMELERİN YANLIŞ KULLANIMI 

 

Belirtisiz isim tamlamaları, sıfat tamlamaları, isnat grupları, birleşik fiiller, ikilemeler, 

kısaltma grupları ve kalıplaşmış çekimli fiillerden oluşan ifadeler yeni bir kavramı karşıladıklarında 

birleşik kelime olurlar. Birleşik kelimeler belirli kurallar çerçevesinde bitişik veya ayrı olarak yazılır. 

Aşağıda birleşik kelimelerin yazımıyla ilgili kurallar ve yayınların alt yazılarında bu konuda yapılan 

yanlışlar doğru biçimleriyle birlikte gösterilmiştir: 

 

Ayrı Yazılan Birleşik Kelimelerle İlgili Örnekler 

1. Etmek, edilmek, eylemek, olmak, olunmak yardımcı fiilleriyle kurulan birleşik fiiller, ilk 

kelimesinde herhangi bir ses düşmesi, değişmesi veya türemesine uğramazsa ayrı yazılır: 

 

Yanlış Kullanım Doğrusu Kanal Adı 
Program 

Adı 

Kayıt 

Zamanı 

Andolsun ki, kendisine dokunan 

bir zarardan… 

Ant olsun ki kendisine dokunan 

bir zarardan… 
KANAL 43   20.06.2017 

… çok çaba sarfettik. … çok çaba sarf ettik. FX TV   
12.06.2017, 
16.51 

Baba: Stüdyoyu neden terkedip 

kaçtınız? 

Baba: Stüdyoyu neden terk edip 

kaçtınız? 
BEYAZ TV Yalçın Abi 12.06.2017 

 

2. Birleşme sırasında kelimelerinden hiçbiri veya sonuncu kelimesi anlam değişikliğine uğ-

ramayan birleşik kelimeler ayrı yazılır: 

 

Yanlış Kullanım Doğrusu Kanal Adı 
Program 

Adı 

Kayıt 

Zamanı 

Mevlüt Çavuşoğlu, S. Arabistan 

ve BAE'nin Ankara 

büyükelçileriyle biraraya geldi. 

Mevlüt Çavuşoğlu, S. Arabistan 

ve BAE'nin Ankara 

büyükelçileriyle bir araya geldi. 

TV NET   
12.06.2017, 

12.02 

Orkestra'dan Yılsonu Konseri Orkestradan Yıl Sonu Konseri OLAY TV   08.06.2016 

Türkiye'nin Seçimi Buakşam 

Çankırı Karatekin 

Üniversitesi'nden canlı yayınla… 

Türkiye'nin Seçimi bu akşam 

Çankırı Karatekin 

Üniversitesinden canlı 

yayınla… 

KANAL A Ana Haber 
20.06.2017, 

07.54 

Denizuçağı Deniz uçağı OLAY TV   08.06.2016, 
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39.25 

Küresel doğalgaz ihracatı… Küresel doğal gaz ihracatı… KANAL 43   20.06.2017 

Düşyeri  Düş yeri 
PLANET 

ÇOCUK 
 19.10.2016 

Enuygun reklam. En uygun reklam. KADIRGA TV   20.06.2017 

… bir haftasonu 5 kişiye … bir hafta sonu 5 kişiye  
PLANET 

ÇOCUK 
  19.10.2016 

Yeni nesil hamurişi. Yeni nesil hamur işi. ATV 
Reklam 

Kuşağı 

03.10.2016, 

10.53 

Hafta İçi Hergün Hafta İçi Her Gün ES TV   20.06.2017 

En iyi sonuç için hergün 

kullanın. 

En iyi sonuç için her gün 

kullanın. 
ATV 

Reklam 

Kuşağı 

03.10.2016, 

11.55 

Sen Varsan Herşey Var Yoksan 

Hiç… 

Sen Varsan Her Şey Var, 

Yoksan Hiç… 
KANAL 43   20.06.2017 

Bul istediğin herşeyi Bul istediğin her şeyi SHOW TV 
Reklam 

Kuşağı 
20.10.2016 

... ilçesinde içmesuyu altyapı 

çalışması gerçekleştirdi.  

… ilçesinde içme suyu altyapı 

çalışması gerçekleştirdi. 
KANAL 33 TV-

RADYO 
Ana Haber 12.06.2017 

188 80 UYAP işbirliğiyle  188 80 UYAP iş birliğiyle ATV 
Müge Anlı 

ile Tatlı Sert 
19.09.2016 

UYAP işbirliğiyle ulusal yargı 

ağı bilişim sistemi… 

UYAP iş birliğiyle ulusal yargı 

ağı bilişim sistemi… 
SHOW TV 

Reklam 

Kuşağı 
20.03.2016 

İşbirlikçileri deşifre edilmelidir. 
İş birlikçileri deşifre 

edilmelidir. 
CNN TÜRK 

Türkiye'nin 

Gündemi 

14.06.2016, 

21.04 

Sahte işyeri! Sahte iş yeri! KANAL 43   20.06.2017 

İşyeri mobil hattınızı taşıyın. İş yeri mobil hattınızı taşıyın. SHOW TV 
Reklam 

Kuşağı 
20.03.2016 

Aynı gün, aynı işyerinden yapılan 

harcamaların yalnızca ilki 

kampanyaya dahildir. 

Aynı gün, aynı iş yerinden 

yapılan harcamaların yalnızca 

ilki kampanyaya dâhildir. 

BEIN SPORTS   03.06.2017  

Onbir gün önceydi. On bir gün önceydi. 
RD 

GÜNEYDOĞU 
Reklam 

Kuşağı 
05.06.2017 

Önyargılarımızı sorgulayalım. Ön yargılarımızı sorgulayalım. 
CARTOON 
NETWORK 

  19.10.2016 

Size karşı önyargılı olmadım. Size karşı ön yargılı olmadım. FX TV   
12.06.2017, 
20.18 

%10 özgüven %10 öz güven CNN TÜRK 
Reklam 

Kuşağı 

14.06.2016, 

22.37 

Özgüven kazandım. Öz güven kazandım. NTV 
%100 
Futbol 

23.10.2016, 
21.27 

Sıradışı bir olay… Sıra dışı bir olay… KANAL A 
Reklam 
Kuşağı 

20.06.2017, 
08.00 

Sonsöz (başlıkta) Son Söz  TON TV 
Hakka 
Davet 

20.06.2017, 
19.14 

Sadece şuan duşta. Sadece şu an duşta. FX TV   
12.06.2017, 

19.43 

Tekne üstgeçide çarptı. Tekne üst geçide çarptı. TON TV Ana Haber 
20.06.2017, 

17.23 

Kalbimi kemiren nefsim varya… 
Kalbimi kemiren nefsim var 

ya… 
KANAL 43   20.06.2017 

Bu sapıklığın yanısıra, 

sözkonusu kulun ya da kulların 

ilah olduğuna inanması, onlara 

Bu sapıklığın yanı sıra söz 

konusu kulun veya kulların ilah 

olduğuna inanması, onlara 

TON TV 
Hakka 

Davet 

20.06.2017, 

18.18 
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ibadet amaçlı hareketler sunması 

şart değildir. 

ibadet amaçlı hareketler 

sunması şart değildir.  

Yasadışı işler mi? Yasa dışı işler mi? FX TV   
12.06.2017, 

20.16 

Evlilik yıldönümünüz kutlu 

olsun. 

Evlilik yıl dönümünüz kutlu 

olsun. 
KANAL D Magazin D 

11.06.2016, 

10.38 

Araştırmacılar 20.000 

yılöncesine kadar da insanların 

Hilar kayalıklarında yaşadığını 

söyler. 

Araştırmacılar 20.000 yıl 

öncesine kadar da insanların 

Hilar kayalıklarında yaşadığını 

söyler.  

CAN 

YAYINCILIK 
   12.06.2017 

Yurtdışında internetsiz kalmayın. 
Yurt dışında internetsiz 

kalmayın. 
CNN TÜRK 

Reklam 
Kuşağı 

14.06.2016, 
21.06 

Yurtdışında 2 GB ücretsiz cepten 

internet. 

Yurt dışında cepten 2 GB 

ücretsiz internet. 
ATV   

05.09.2016, 

10.46 

Yurtdışından getirilen araçlarla 

ilgili… 

Yurt dışından getirilen 

araçlarla ilgili… 
NTV Ana Haber 

12.06.2017, 

13.20 

Kampanyadan sadece aylık 

faturası çıkan yurtiçi bireysel 

uydu aboneleri yararlanabilir. 

Kampanyadan sadece aylık 

faturası çıkan yurt içi bireysel 

uydu aboneleri yararlanabilir. 

BEIN SPORTS   03.06.2017  

Yurtiçi sipariş hattı  Yurt içi sipariş hattı CAN TV   12.06.2017 

 

3. Yol ve ulaşımla ilgili birleşik kelimeler ayrı yazılır: 

 

Yanlış Kullanım Doğrusu Kanal Adı 
Program 

Adı 

Kayıt 

Zamanı 

Tavşanlı-Emet karayolunun 23.  

kilometresinde… 

Tavşanlı-Emet kara yolunun 

23. kilometresinde… 
KANAL 43   20.06.2017 

 

Bitişik Yazılan Birleşik Kelimelerle İlgili Örnekler 

1. Etmek, edilmek, eylemek, olmak, olunmak yardımcı fiilleriyle kurulan birleşik fiillerin ilk 

kelimesi ses düşmesi, değişmesi veya türemesine uğrarsa birleşik fiil bitişik yazılır: 

 

Yanlış Kullanım Doğrusu Kanal Adı 
Program 

Adı 

Kayıt 

Zamanı 

Zayıf notlar neden çocuklarımızın 

canına kast ediyor? 

Zayıf notlar neden 

çocuklarımızın canına 

kastediyor? 

BEYAZ TV 
Söylemezsem 
Olmaz 

12.06.2017 

 

2. Özgün biçimleri tek heceli bazı Arapça kökenli kelimeler etmek, edilmek, eylemek, olmak, 

olunmak yardımcı fiilleriyle birleşirken ses düşmesine, ses değişmesine veya ses türemesine 

uğradıklarında bitişik yazılır: 

 

Yanlış Kullanım Doğrusu Kanal Adı 
Program 

Adı 

Kayıt 

Zamanı 

Ve gönlüme geleceğini vaad et. … ve gönlüme geleceğini vadet. KANAL 43   
20.06.2017, 

11.07 

Vaad et ki, kalmadı dizimde 

derman… 

Vadet ki kalmadı dizimde 

derman… 
KANAL 43   

20.06.2017, 

23.54 
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3. Birleşik kelime yi oluşturan kelimelerden her biri veya sonuncusu birleşme sırasında anlam 

değişmesine uğrayarak yeni bir kavramın adını oluşturduğunda kelimeler bitişik yazılır. Kelimeler 

arasına kısa çizgi de konmaz: 

 

Yanlış Kullanım Doğrusu Kanal Adı 
Program 

Adı 

Kayıt 

Zamanı 

Ay yıldızlılar bugün 

Makedonya'da. 

Ayyıldızlılar bugün 

Makedonya'da. 
OLAY TV   

08.06.2016, 

44.47 

… yoksa müvekkillerin birden 

bire çok daha...  

… yoksa müvekkillerin 

birdenbire çok daha… 
FX TV   

12.06.2017, 

16.42 

Bu günlerde bir sigorta şirketini 

ne kadar kötü gösterebilirsin ki...  

Bugünlerde bir sigorta şirketini 

ne kadar kötü gösterebilirsin 

ki... 

FX TV   
12.06.2017, 

16.10 

Yaklaşık 18.5 milyon öğrenci 

ders başı yaptı... 

Yaklaşık 18,5 milyon öğrenci 

dersbaşı yaptı... 
ATV 

Müge Anlı 
ile Tatlı Sert 

19.09.2016 

… kanlı göz yaşı akıyor. … kanlı gözyaşı akıyor. SHOW TV 
Zahide 

Yetiş'le 

03.11.2016, 

09.19 

Meydanlar hınca hınç dolu. Meydanlar hıncahınç dolu. ATV Ana Haber 
20.07.2016, 

20.15 

Alış-veriş de ancak faiz gibidir. Alışveriş de ancak faiz gibidir. TON TV 
Hakka 

Davet 

20.06.2017, 

19.09 

Ay-yıldızlılar üst üste 3. 

galibiyetini… 

Ayyıldızlılar üst üste 3. 

galibiyetini… 
TV NET   

12.06.2017, 

08.29 

 

4. Biraz, birçok, birçoğu, birkaç, birkaçı, birtakım, herhangi, hiçbir, hiçbiri belirsizlik sıfat ve 

zamirleri gelenekleşmiş olarak bitişik yazılır: 

 

Yanlış Kullanım Doğrusu Kanal Adı 
Program 

Adı 

Kayıt 

Zamanı 

Noah ve diğer yapımcılarla bir 

kaç toplantı yaptık. 

Noah ve diğer yapımcılarla 

birkaç toplantı yaptık. 
FX TV   

12.06.2017, 

16.48 

Surlar, tarihinde bir çok halka ev 

sahipliği yapmıştır. 

Surlar, tarihinde birçok halka 

ev sahipliği yapmıştır. 
CAN 
YAYINCILIK 

   12.06.2017 

Şu an müslüman diye 

nitelendirilen ülkelerin, bir çok 

fitne, felaket, belâya maruz 

kalması, zillet içinde 

bulunmasının başlıca nedeni 

topraklarında maalesef her 

çeşitiyle yaygın olan şirk 

unsurlarıdır. 

Şu an Müslüman diye 

nitelendirilen ülkelerin, birçok 

fitneye, felakete ve belaya maruz 

kalmasının, zillet içinde 

bulunmasının başlıca nedeni 

topraklarında maalesef her 

çeşidiyle yaygın olan şirk 

unsurlarıdır.  

TON TV 
Hakka 

Davet 

20.06.2017, 

19.15 

Bir kaç iddia makamı… Birkaç iddia makamı… FX TV   
12.06.2017, 

17.30 

… hiç bir şey yok. … hiçbir şey yok. FX TV   
12.06.2017, 

17.33 

 

5. Farsça kurala göre oluşturulan sözler bitişik yazılır: 

 

Yanlış Kullanım Doğrusu Kanal Adı 
Program 

Adı 

Kayıt 

Zamanı 

Şeyh Said isyanı olmasaydı Misak-

ı Milli sınırlarımızı koruyabilir 

Şeyh Said isyanı olmasaydı 

Misakımillî sınırlarımızı 
TRT1 

Diriliş 

Ertuğrul 
02.11.2016 
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miydik? koruyabilir miydik? 

 

SAYILARIN YANLIŞ KULLANIMI 

 

Dilimizde sayılar birtakım kurallara dayalı olarak yazılmaktadır. Aşağıda düzeltme işaretinin 

kullanımıyla ilgili kurallar ve yayınların alt yazılarında bu konuda yapılan yanlışlar doğru biçimleriyle 

birlikte gösterilmiştir: 

 1. Sayılar rakamla da, harfle de yazılabilir. Ancak bu yazımlar kurallara uygun olmalıdır. 

Aşağıda “8 saate kadar etkili/Sekiz saate kadar etkili” örneğinde saat bilgisini 8.00 biçiminde yazmak 

doğru değildir. İkinci örnekte de sıfır ve ikinci el ibareleri rakamla yazılacağı zaman 2’den sonra nokta 

konulmalıdır: 

 

Yanlış Kullanım Doğrusu Kanal Adı 
Program 

Adı 

Kayıt 

Zamanı 

8:00 saate kadar etkili 
8 saate kadar etkili PLANET 

ÇOCUK 
  19.10.2016 

Sekiz saate kadar etkili 

Sivas’ta 0 ve 2 El Cep Telefonu 

Bulabileceğiniz Tek Adres 

Sivas’ta Sıfır ve İkinci El Cep 

Telefonu Bulabileceğiniz Tek 

Adres VİZYON 58 TV   
12.06.2017, 

10.09 
Sivas’ta 0 ve 2. El Cep Telefonu 

Bulabileceğiniz Tek Adres 

 

2. Kesirler virgülle ayrılarak yazılır: 

 

Yanlış Kullanım Doğrusu Kanal Adı 
Program 

Adı 

Kayıt 

Zamanı 

79.99 TL 79,99 TL 360 TV 
Reklam 

Kuşağı 
16.10.2016 

Ege'de 6.2'lik deprem! Ege'de 6,2'lik deprem!  BEYAZ TV Ana Haber 12.06.2017 

Yaklaşık 18.5 milyon öğrenci 

ders başı yaptı... 

Yaklaşık 18,5 milyon öğrenci 

dersbaşı yaptı... 
ATV 

Müge Anlı 

ile Tatlı Sert 
19.09.2016 

0.50 karat pırlanta beştaş yüzük... 
0,50 kırat pırlanta beştaş 

yüzük... 
TRT1 

Reklam 

Kuşağı 

02.11.2016, 

21.06 

Geçen yıla göre turist Rus 

%98.5-Alman %45 azaldı 

Geçen yıla göre Rus turist 

%98,5-Alman turist %45 azaldı. 
KANAL D Ana Haber 

20.06.2016, 
19.54 

Saatte 2.5 Megawatt elektrik elde 

edilecek. 

Saatte 2,5 Megawatt elektrik 

elde edilecek. 
OLAY TV   

08.06.2016, 

19.23 

Yıllık enflasyon yüzde 11.72 

Mayıs ayında TÜFE yüzde 0.45 

oranında arttı. 

Yıllık enflasyon yüzde 11,72 

mayıs ayında TÜFE yüzde 0,45 

oranında arttı. 

OLAY TV   
08.06.2016, 

22.08 

 

NOKTALAMA İŞARETLERİNİN YANLIŞ KULLANIMI 

 

Duygu ve düşünceleri daha açık ifade etmek, cümlenin yapısını ve duraklama noktalarını 

belirlemek, okumayı ve anlamayı kolaylaştırmak, sözün vurgu ve ton gibi özelliklerini belirtmek üzere 

noktalama işaretleri kullanılır.  

Dilimizde noktalama işaretleri birtakım kurallara dayalı olarak yazılmaktadır. Yayınların alt 

yazılarında noktalama işaretlerinden özellikle nokta, virgül, noktalı virgül, iki nokta, üç nokta kesme, 

tırnak, ünlem, eğik çizgi, yüzde işaretleriyle ilgili yanlışlar yapılmaktadır. Aşağıda noktalama 
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işaretlerinin yazımıyla ilgili kurallar ve yayınların alt yazılarında bu konuda yapılan yanlışlar doğru 

biçimleriyle birlikte gösterilmiştir: 

 

Nokta İşaretiyle İlgili Örnekler 

1. Cümlenin sonuna nokta konur: 

Yanlış Kullanım Doğrusu Kanal Adı 
Program 

Adı 

Kayıt 

Zamanı 

Osman Albayrak ve Mustafa 

Demir hocalarımız izleyici 

sorularını cevaplıyor 

Osman Albayrak ve Mustafa 

Demir hocalarımız izleyici 

sorularını cevaplıyor. 

KANAL A   
20.06.2017, 

09.43 

Diyelim ki camide namaz 

kılıyoruz. Deprem başladı  

Diyelim ki camide namaz 

kılıyoruz. Deprem başladı. 
KANAL A   

20.06.2017, 

09.43 

19 Haziran 2016'da yapılan 

Genel Kurul iptal edildi 

19 Haziran 2016'da yapılan 

Genel Kurul iptal edildi. 
KANAL A   

20.06.2017, 

09.43 

Soğuk ve yağışlı hava 

çarşamba'dan itibaren yurdu terk 

ediyor 

Soğuk ve yağışlı hava 

çarşambadan itibaren yurdu 

terk ediyor. 

KANAL A   
20.06.2017, 

12.56 

Teslim olan PKK'lılar gösterdi Teslim olan PKK'lılar gösterdi. KANAL A Ana Haber 
20.06.2017, 

21.11 

Çipras: Mahkeme kararlarına 

katılsak da katılmasak da saygı 

duyuyoruz 

Çipras: Mahkeme kararlarına 

katılsak da, katılmasak da saygı 

duyuyoruz. 

KANAL A Ana Haber 
20.06.2017, 

07.25 

Bu tür olayların yaşanmaması 

için ilave tedbirler alınacak 

Bu tür olayların yaşanmaması 

için ilave tedbirler alınacak. 
KANAL A Ana Haber 

20.06.2017, 

07.26 

Erdoğan kurmaylarıyla 

teşkilatlardaki son durumu 

değerlendirecek 

Erdoğan kurmaylarıyla 

teşkilatlardaki son durumu 

değerlendirecek. 

KANAL A Ana Haber 
20.06.2017, 

07.31 

AB, Rusya'ya uyguladığı 

yaptırımların süresini bir yıl 

uzattı 

AB, Rusya'ya uyguladığı 

yaptırımların süresini bir yıl 

uzattı. 

KANAL A Ana Haber 
20.06.2017, 

07.40 

Katar Dışişleri Bakanı: Katar'ın 

içişleri pazarlık konusu olamaz 

Katar Dışişleri Bakanı: Katar'ın 

içişleri pazarlık konusu olamaz. 
KANAL A Ana Haber 

20.06.2017, 

07.41 

Anne: "Kızımı maddeye 

alıştırdılar" 

Anne: "Kızımı maddeye 

alıştırdılar." 
BEYAZ TV   12.06.2017 

Aşırı hız, zincirleme kazaya 

neden oldu 

Aşırı hız zincirleme kazaya 

neden oldu. 
KANAL D Ana Haber 

24.10.2016, 

18.47 

Eşim bana karşı soğuktu Eşim bana karşı soğuktu. BEYAZ TV   
12.06.2017, 

07.34 

Babası onu silah zoruyla 

evlendirdi 

Babası onu silah zoruyla 

evlendirdi. 
BEYAZ TV   

12.06.2017, 

14.02 

Biri sakallı gözlüklü, tuhaf 

giyinmiş… yanında da beş altı 

adam… hepsi silahlıydı… 

Biri sakallı, gözlüklü, tuhaf 

giyinmiş. Yanında da beş altı 

adam… Hepsi silahlıydı.  

BEYAZ TV 
Sakarya 

Fırat 
12.06.2017 

Türkiye şehitlerini uğurladı… Türkiye şehitlerini uğurladı.  BEYAZ TV Ana Haber 12.06.2017 

31 yaşında Ticaret ile uğraşıyor 

Hiç evlenmedi İstanbul’da 

yaşıyor 

31 yaşında. Ticaret ile 

uğraşıyor. Hiç evlenmedi. 

İstanbul’da yaşıyor. 

STAR TV 
Zuhal 

Topal'la 

05.09.2016, 

18.04 

21 yaşında Erkek kuaförü Hiç 

evlenmedi Tekirdağ’da yaşıyor 

21 yaşında. Erkek kuaförü. Hiç 

evlenmedi. Tekirdağ’da yaşıyor. 
STAR TV 

Zuhal 

Topal'la 

05.09.2016, 

18.04 

Teröristler Diyarbakır'da Yol 

Kenarına Bombalı Tuzak Kurdu: 

Mardin'de Bir Pasaja El Yapımı 

Teröristler Diyarbakır'da Yol 

Kenarına Bombalı Tuzak 

Kurdu. Mardin'de Bir Pasaja El 

KANAL D Ana Haber 
20.06.2016, 

18.47 
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Patlayıcı Attı. Yapımı Patlayıcı Attı 

 

2. Saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak için iki nokta değil nokta işareti konur: 

 

Yanlış Kullanım Doğrusu Kanal Adı 
Program 

Adı 

Kayıt 

Zamanı 

saat: 00:01 saat: 00.01 BEIN SPORTS   03.06.2017 

Hafta içi her gün 14:00 Hafta içi her gün 14.00 CNN TÜRK 
Türkiye'nin 

Gündemi 

14.06.2016, 

22.39 

21:00 21.00 BEYAZ TV   12.06.2017 

09:45 mağdurları bu kez LYS 

adaylarıydı. 

09.45 mağdurları bu kez LYS 

adaylarıydı.  
BEYAZ TV 

Söylemezse

m  

Olmaz 

12.06.2017 

İstanbul için iftar vakti 20:44 İstanbul için iftar vakti 20.44  BEYAZ TV 
 İftar 

Sohbetleri 
12.06.2017 

29 Ekim 13:00 29 Ekim 13.00 
CARTOON 

NETWORK 
  19.10.2016 

KÜTAHYA 03:31  KÜTAHYA 03.31 KANAL 43   20.06.2017 

20:00 20.00 TV 8 
Reklam 

Kuşağı 

01.12.2016, 

18.09 

 

Virgül İşaretiyle İlgili Örnekler 

1.Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına virgül konur: 

 

Yanlış Kullanım Doğrusu Kanal Adı 
Program 

Adı 

Kayıt 

Zamanı 

“Her An Kur’an Her An 

Mutluluk” adlı program. 

“Her An Kur’an, Her An 

Mutluluk” adlı program. 
KUZEY TV   12.06.2017 

Öngörülen önlenmeyen ve 

sonuçları kullanılan... 

Öngörülen, önlenmeyen ve 

sonuçları kullanılan… 
BEYAZ TV   12.06.2017 

İleri ileri ileri... İleri, ileri, ileri!..  BEYAZ TV Ana Haber 12.06.2017 

Bugün de Türk yarında Türk. Ne 

mutlu Türküm diyene. 

Bugün de Türk, yarın da Türk. 

Ne mutlu Türk’üm diyene!  
BEYAZ TV 

Söylemezse

m  

Olmaz 

12.06.2017 

Çipras: Mahkeme kararlarına 

katılsak da katılmasak da saygı 

duyuyoruz 

Çipras: Mahkeme kararlarına 

katılsak da, katılmasak da saygı 

duyuyoruz. 

KANAL A Ana Haber 
20.06.2017, 

07.25 

Aileleri çocukları mutlu edelim. Aileleri, çocukları mutlu edelim. KON TV   20.06.2017  

 

2. Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerden sonra virgül konur:  

 

Yanlış Kullanım Doğrusu Kanal Adı 
Program 

Adı 

Kayıt 

Zamanı 

İşe gidiyorum dedi bir daha 

dönmedi! 

İşe gidiyorum, dedi; bir daha 

dönmedi! 
BEYAZ TV   

12.06.2017, 

10.22 

… maçlar bitene kadar 

sabredelim dedim. 

… maçlar bitene kadar 

sabredelim, dedim.  
BEYAZ TV  

12.06.2017, 

13.31 

Darbe yapacağım dedi katliam 

yaptı! 

Darbe yapacağım, dedi; katliam 

yaptı!  
BEYAZ TV Ana Haber 

12.06.2017, 

17.18 

Darbe yapacağım dedi katliam Darbe yapacağım, dedi; katliam BEYAZ TV Ana Haber 12.06.2017, 
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yaptı! yaptı!  20.16 

 

3. Arasında noktalı virgül bulanan cümlelerin içindeki eş görevli kelime ve kelime gruplarının 

arasına virgül konur: 

 

Yanlış Kullanım Doğrusu Kanal Adı 
Program 

Adı 

Kayıt 

Zamanı 

Korkmana gerek yok ben 

yanındayım hepimiz yanındayız.  

Korkmana gerek yok; ben 

yanındayım, hepimiz 

yanındayız. 

KANAL D 
Arka 

Sokaklar 
23.11.2016 

Arabayı park etmiş denize girmiş 

geldiğinde çocuk yokmuş. 

Arabayı park etmiş, denize 

girmiş; geldiğinde çocuk 

yokmuş.  

BEYAZ TV Ana Haber 12.06.2017 

Bir içiyorsun iki içiyorsun 

üçüncüyü de içiyorsun sonra ne 

yapıyorlar biliyor musun? 

Bir içiyorsun, iki içiyorsun, 

üçüncüyü de içiyorsun; sonra ne 

yapıyorlar biliyor musun?  

BEYAZ TV  12.06.2017 

 

4. Bir kelimenin kendisinden sonra gelen kelime veya kelime gruplarıyla yapı ve anlam 

bakımından bağlantısı olmadığını göstermek ve anlam karışıklığını önlemek için kullanılır: 

 

Yanlış Kullanım Doğrusu Kanal Adı 
Program 

Adı 

Kayıt 

Zamanı 

Gürsulular Büyükşehir 

Belediyesi'nin sofrasında buluştu. 

Gürsulular, Büyükşehir 

Belediyesinin sofrasında 

buluştu. 

OLAY TV   
08.06.2016, 

19.07 

Metruk evdeki göçük ekipleri 

alarma geçirdi 

Metruk evdeki göçük, ekipleri 

alarma geçirdi. 
RD 
GÜNEYDOĞU 

Ana Haber 05.06.2017 

Milli Takım Milli Kargo ile 

Dünya Kupası Yolunda 

Millî Takım, Millî Kargo ile 

Dünya Kupası Yolunda 
BEIN SPORTS   03.06.2017  

 

5. Kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak ret, kabul ve teşvik bildiren hayır, yok, evet, peki, 

pekâlâ, tamam, olur, hayhay, başüstüne, öyle, haydi, elbette gibi kelimelerden sonra konur: 

 

Yanlış Kullanım Doğrusu Kanal Adı 
Program 

Adı 

Kayıt 

Zamanı 

Tabi ben sadece kilo vermedim. 
Tabii, ben sadece kilo 

vermedim.  
BEYAZ TV  

12.06.2017, 

09.47 

Yok oralara çok fazla gideceğini 

düşünmüyorum... 

Yok, oralara çok fazla 

gideceğini düşünmüyorum.  
BEYAZ TV Ana Haber 12.06.2017 

 

6. Konuşmada nefes almak için durulan her yere yazıda virgül konmaz: 

 

Yanlış Kullanım Doğrusu Kanal Adı 
Program 

Adı 

Kayıt 

Zamanı 

Fıtrayı, sadece bir kişiye mi 

yoksa birkaç kişi ye mi 

vermelidir? 

Fitreyi sadece bir kişiye mi, 

yoksa birkaç kişiye mi 

vermelidir? KUZEY TV   12.6.2017 

Sonra görüşürüz, anne. Sonra görüşürüz anne. 
FX TV   

12.06.2017, 

17.00 

Aşırı hız, zincirleme kazaya Aşırı hız zincirleme kazaya KANAL D Ana Haber 24.10.2016, 
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neden oldu neden oldu. 18.47 

Vay haline, her yalancı ve 

günahkâr kişinin! 

Vay hâline her yalancı ve 

günahkâr kişinin! KANAL 43   

21.11.2016, 

19.41 

Şu an müslüman diye 

nitelendirilen ülkelerin, bir çok 

fitne, felaket, belâya maruz 

kalması, zillet içinde 

bulunmasının başlıca nedeni 

topraklarında maalesef her 

çeşitiyle yaygın olan şirk 

unsurlarıdır. 

Şu an Müslüman diye 

nitelendirilen ülkelerin birçok 

fitneye, felakete ve belaya maruz 

kalmasının, zillet içinde 

bulunmasının başlıca nedeni 

topraklarında maalesef her 

çeşidiyle yaygın olan şirk 

unsurlarıdır.  TON TV 

Hakka 
Davet 

20.06.2017, 
19.15 

Euroleague'de kazanılan bu 

başarı, istikrarlı bir çalışmanın, 

yapılan yatırımların, 

fedakarlıkların, taraftarlarımızın 

takımlarına olan tutkusunun bir 

sonucudur.  

Euroleague'de kazanılan bu 

başarı istikrarlı bir çalışmanın, 

yapılan yatırımların, 

fedakârlıkların, 

taraftarlarımızın takımlarına 

olan tutkusunun bir sonucudur.  BEIN SPORTS   03.06.2017  

Faiz oranınız, 1 yıl değişebilir. 
Faiz oranınız 1 yıl  içerisinde 

değişebilir. BEIN SPORTS   03.06.2017  

İyi geceler, Peter. İyi geceler Peter.  
FX TV   

12.06.2017, 

16.45 

Burayla, şurası arasında ne fark 

var, anlamıyorum ya. 

Burayla şurası arasında ne fark 

var anlamıyorum ya. STAR TV Ana Haber 

20.06.2016, 

19.07 

Aşırı hız, zincirleme kazaya 

neden oldu 

Aşırı hız zincirleme kazaya 

neden oldu. KANAL D Ana Haber 

24.10.2016, 

18.47 

 

7. Dilimizde gibi, göre, için, yanı sıra vb. sözlerden sonra virgül konmaz. Ancak aynı cümle 

içinde birden fazla kullanılırlarsa virgül konur: 

 

Yanlış Kullanım Doğrusu Kanal Adı 
Program 

Adı 

Kayıt 

Zamanı 

Oruç sizden öncekilere farz 

kılındığı gibi, kötülüklerden 

sakınasınız diye size de farz 

kılındı. 

Oruç sizden öncekilere farz 

kılındığı gibi kötülüklerden 

sakınasınız diye size de farz 

kılındı. TON TV   

20.06.2017, 

19.06 

Unilever hesaplamasıyla, The 

Nielsen Company şampuan 

kategorisi erkek segmenti satış 

hacim verilerine göre, toplam 

pazarda ...  

Unilever hesaplamasıyla The 

Nielsen Company şampuan 

kategorisi erkek segmenti satış 

hacmi verilerine göre toplam 

pazarda ...  BEIN SPORTS   03.06.2017  

Milletin tercihi bu olduğuna 

göre, bunun üzerinde 

spekülasyon yapılabilir mi? 

Milletin tercihi bu olduğuna 

göre bunun üzerinde 

spekülasyon yapılabilir mi? TON TV Ana Haber 

20.06.2017, 

17.07 

Bir arada yaşamak için, 

sözünüzü verin! Söz veren 1 

milyon kişiden biri siz olun. 

Bir arada yaşamak için 

sözünüzü verin! Söz veren 1 

milyon kişiden biri siz olun. KANAL D 

Reklam 

Kuşağı 30.11.2016 

Bu sapıklığın yanısıra, sözkonusu 

kulun ya da kulların ilah 

olduğuna inanması, onlara ibadet 

amaçlı hareketler sunması şart 

değildir. 

Bu sapıklığın yanı sıra söz 

konusu kulun veya kulların ilah 

olduğuna inanması, onlara 

ibadet amaçlı hareketler 

sunması şart değildir.  TON TV 

Hakka 

Davet 

20.06.2017, 

18.18 
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8. Metin içinde ve, veya, ile, yahut, ya ... ya bağlaçlarından önce de sonra da virgül konmaz: 

 

Yanlış Kullanım Doğrusu Kanal Adı 
Program 

Adı 

Kayıt 

Zamanı 

Çok kişi gelip gitti, ama illa ki 

çocuk ayağının baskısıyla... 

Çok kişi gelip gitti ama illaki 

çocuk ayağının baskısıyla…  BEYAZ TV Ana Haber 12.06.2017 

Akıllı Bursakart ile, 

Bursasaray'da … 

Akıllı Bursakart ile 

Bursasaray'da ... OLAY TV   

08.06.2016, 

35.58 

Andolsun ki, sana ve senden 

öncekilere şöyle vahyedildi. 

And olsun ki sana ve senden 

öncekilere şöyle vahyedildi. TON TV 

Hakka 

Davet 

20.06.2017, 

18.14 

Derler ki, birbirleri için 

yaratıldılar. 

Derler ki birbirleri için 

yaratıldılar. 
CAN 

YAYINCILIK    12.06.2017 

 

9. Cümlede pekiştirme ve bağlama görevinde kullanılan da / de bağlacından sonra virgül 

konmaz: 

 

Yanlış Kullanım Doğrusu Kanal Adı 
Program 

Adı 

Kayıt 

Zamanı 

Cinlerin cehennemde ateşle değil 

de, buz ile azap görecekleri 

doğru mu? 

Cinlerin cehennemde ateşle 

değil de buz ile azap görecekleri 

doğru mu? KUZEY TV   12.06.2017 

 

10. Tekrarlı bağlaçlardan önce veya sonra virgül konmaz: 

 

Yanlış Kullanım Doğrusu Kanal Adı 
Program 

Adı 

Kayıt 

Zamanı 

Hem sanat öğreniyor, hem ev 

ekonomilerine katkıda 

bulunuyorlar. 

Hem sanat öğreniyor hem ev 

ekonomilerine katkıda 

bulunuyorlar. 

ES TV Ana Haber 20.06.2017 

Tüm sezon boyunca hem 

Avrupa'da, hem de ligde bize 

sonsuz gurur ve mutluluk yaşatan 

Beşiktaş'a sonsuz teşekkürler 

Tüm sezon boyunca hem 

Avrupa'da hem de ligde bize 

sonsuz gurur ve mutluluk 

yaşatan Beşiktaş'a sonsuz 

teşekkürler 

BEIN SPORTS   03.06.2017 

Ne Annemi, Ne Eşimi, Ne de 

Evlatlarımı Arar Gözüm 

Ne Annemi Ne Eşimi Ne de 

Evlatlarımı Arar Gözüm 
KANAL 43   20.06.2017 

…ya başa geçmeyi gerçekten 

istiyorsun, ya da … 

…ya başa geçmeyi gerçekten 

istiyorsun ya da… 
FX TV   

12.06.2017, 

08.25 

  

11. İkilemeler arasına virgül konmaz: 

 

Yanlış Kullanım Doğrusu Kanal Adı 
Program 

Adı 

Kayıt 

Zamanı 

… her biri tel, tel eklendi. … her biri tel tel eklendi. FX TV   
12.06.2017, 

16.49 
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12. Soru ekinden sonra soru işareti konur. Aşağıdaki örnekte olduğu gibi cümle içinde ek 

birden fazla kelimeye getirildiğinde aralarına virgül konmalıdır: 

 

Yanlış Kullanım Doğrusu Kanal Adı 
Program 

Adı 

Kayıt 

Zamanı 

Fıtrayı, sadece bir kişiye mi 

yoksa birkaç kişi ye mi 

vermelidir? 

Fitreyi sadece bir kişiye mi, 

yoksa birkaç kişiye mi 

vermelidir? KUZEY TV   12.6.2017 

 

13. Metin içinde zarf-fiil eki almış kelimelerden sonra virgül konmaz: 

 

Yanlış Kullanım Doğrusu Kanal Adı 
Program 

Adı 

Kayıt 

Zamanı 

Senin şaşaya gösterişe 

inanmayıp, seni tanıyacak bir 

adamla olabileceğini 

düşünüyorum. 

Senin şaşaaya, gösterişe 

inanmayıp seni tanıyacak bir 

adamla olabileceğini 

düşünüyorum. 

KANAL D 
Kısmetse 

Olur 
30.11.2016 

Dayısı, Yeğeni Defne'yi doğunca, 

kaçırıp kendi üzerine kaydettirdi 

mi? 

Dayısı, Yeğeni Defne'yi 

doğunca kaçırıp kendi üzerine 

kaydettirdi mi? 

ATV 
Müge Anlı 

ile Tatlı Sert 

03.10.2016, 

10.34 

… kız çocuğuyla müjdelenince, 

hiddetlenerek yüzü simsiyah 

kesilir. 

… kız çocuğuyla müjdelenince 

hiddetlenerek yüzü simsiyah 

kesilir. 

KANAL 43   20.06.2017 

 

14. Şart ekinden sonra virgül konmaz: 

 

Yanlış Kullanım Doğrusu Kanal Adı 
Program 

Adı 

Kayıt 

Zamanı 

FETÖ nasıl bizim için bir tehdit 

oluşturma konumuna geldiyse, 

Arnavutluk küçük bir ülke, az bir 

nüfusa sahip, orada çok daha 

büyük bir tehdit oluşturabilir. 

FETÖ nasıl bizim için bir tehdit 

oluşturma konumuna geldiyse 

Arnavutluk küçük bir ülke, az 

bir nüfusa sahip; orada çok 

daha büyük bir tehdit 

oluşturabilir. 

TON TV Ana Haber 
20.06.2017, 

17.06 

Vahiy bir gemiyse, akıl demir 

attığın limandır. 

Vahiy bir gemiyse akıl, demir 

attığın limandır.  
BEYAZ TV 

İftar  

Sohbetleri 
12.06.2017 

Eğer erteleme sözü olmasaydı, 

derhal aralarında hüküm 

verilirdi. 

Eğer erteleme sözü olmasaydı 

derhâl aralarında hüküm 

verilirdi. 

KANAL 43   20.06.2017 

Senin yerinde olsam, Patti, emin 

olmak isterdim. 

Senin yerinde olsam Patti, emin 

olmak isterdim. 
FX TV   

12.06.2017, 

16.25 

 

15. Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur: 

 

Yanlış Kullanım Doğrusu Kanal Adı 
Program 

Adı 

Kayıt 

Zamanı 

Başbakan Yıldırım, Rusya 

Başbakanı Medvedev'e; 

Cumhurbaşkanı Erdoğan da, 

Rusya Devlet Başkanı Putin'e 

tebrik mesajı gönderdi. 

Başbakan Yıldırım Rusya 

Başbakanı Medvedev'e, 

Cumhurbaşkanı Erdoğan da 

Rusya Devlet Başkanı Putin'e 

tebrik mesajı gönderdi. 

CNN TÜRK 
Türkiye'nin 

Gündemi 

14.06.2016, 

22.15 
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Öyle mi Koca Burunlu Mızmız 

Randolph ? 

Öyle mi, koca burunlu mızmız 

Randolph. 
FX TV   

12.06.2017, 

15.25 

Temiz bir adam değilmiş 

uluslararası çapta kaydı var.  

Temiz bir adam değilmiş, 

uluslararası çapta kaydı var. 
KANAL D 

Arka 

Sokaklar 
23.11.2016 

Canından olmak istemiyorsan o 

taksiye bineceksin duydun mu 

beni? 

Canından olmak istemiyorsan o 

taksiye bineceksin, duydun mu 

beni? 

KANAL D 
Arka 

Sokaklar 
23.11.2016 

Var mısınız Yok musunuz? Var mısınız, yok musunuz? STAR TV Ana Haber 
20.06.2016, 

19.43 

Sonuçta oyuncusunuz ona göre 

davranacaksınız. 

Sonuçta oyuncusunuz, ona göre 

davranacaksınız.  
BEYAZ TV 

Ana  

Haber 
12.06.2017 

Telefon numarası var emniyete 

verdim, emniyet araştırıyor şu 

anda… 

Telefon numarası var, emniyete 

verdim. Emniyet araştırıyor şu 

anda…  

BEYAZ TV Ana Haber 12.06.2017 

4 evi bastı 5 akrabasını katletti! 4 evi bastı, 5 akrabasını katletti!  BEYAZ TV Ana Haber 12.06.2017 

Bir içiyorsun iki içiyorsun 

üçüncüyü de içiyorsun sonra ne 

yapıyorlar biliyor musun? 

Bir içiyorsun, iki içiyorsun, 

üçüncüyü de içiyorsun; sonra 

ne yapıyorlar biliyor musun?  

BEYAZ TV Ana Haber 12.06.2017 

Maraş'tan atladı Antep'e düştü! Maraş'tan atladı, Antep'e düştü!  BEYAZ TV Ana Haber 12.06.2017 

Narlı'dan kalktık Antep tarafına 

doğru uçuyorduk… 

Narlı'dan kalktık, Antep 

tarafına doğru uçuyorduk… 
BEYAZ TV Ana Haber 12.06.2017 

Sonra yedek paraşütü açtım oda 

onun içine dolandı. 

Sonra yedek paraşütü açtım, o 

da onun içine dolandı. 
BEYAZ TV   12.06.2017 

Sen Varsan Herşey Var Yoksan 

Hiç… 

Sen Varsan Her Şey Var, 

Yoksan Hiç… 
KANAL 43   20.06.2017 

Rütbe var hepsi teğmen rütbesi. Rütbe var, hepsi teğmen rütbesi. ATV Ana Haber 
20.07.2016, 

19.57 

Benden sonra uğramış oraya 

parasını almış. 

Benden sonra uğramış oraya, 

parasını almış. 
SHOW TV Ana Haber 20.03.2016 

Sordum hayır baba öyle bir şey 

yok dedi.  

Sordum, “Hayır baba, öyle bir 

şey yok.” dedi. 
SHOW TV Ana Haber 20.03.2016 

Ev ve iş yerlerini su bastı 

sürücüler trafikte mahsur kaldı. 

Ev ve iş yerlerini su bastı, 

sürücüler trafikte mahsur kaldı. 
OLAY TV   

08.06.2016, 

15.45 

Arabayı park etmiş denize girmiş 

geldiğinde çocuk yokmuş. 

Arabayı park etmiş, denize 

girmiş; geldiğinde çocuk 

yokmuş.  

BEYAZ TV Ana Haber 12.06.2017 

Darbe yapacağım dedi katliam 

yaptı! 

Darbe yapacağım, dedi; katliam 

yaptı!  
BEYAZ TV Ana Haber 12.06.2017 

 

Noktalı Virgül İşaretiyle İlgili Örnekler 

1. Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için cümleler arasına 

noktalı virgül konur: 

 

Yanlış Kullanım Doğrusu Kanal Adı 
Program 

Adı 

Kayıt 

Zamanı 

Korkmana gerek yok ben 

yanındayım hepimiz yanındayız.  

Korkmana gerek yok; ben  

yanındayım, hepimiz 

yanındayız. 

KANAL D 
Arka 

Sokaklar 
23.11.2016 

İşe gidiyorum dedi bir daha 

dönmedi! 

İşe gidiyorum, dedi; bir daha 

dönmedi!  
BEYAZ TV Yalçın Abi 12.06.2017 

Arabayı park etmiş denize girmiş Arabayı park etmiş, denize BEYAZ TV Ana Haber 12.06.2017 



 48 

geldiğinde çocuk yokmuş. girmiş; geldiğinde çocuk 

yokmuş.  

Darbe yapacağım dedi katliam 

yaptı! 

Darbe yapacağım, dedi; katliam 

yaptı!  
BEYAZ TV Ana Haber 12.06.2017 

Bir içiyorsun iki içiyorsun 

üçüncüyü de içiyorsun sonra ne 

yapıyorlar biliyor musun? 

Bir içiyorsun, iki içiyorsun, 

üçüncüyü de içiyorsun; sonra 

ne yapıyorlar biliyor musun?  

BEYAZ TV Ana Haber 12.06.2017 

FETÖ nasıl bizim için bir tehdit 

oluşturma konumuna geldiyse, 

Arnavutluk küçük bir ülke, az bir 

nüfusa sahip, orada çok daha 

büyük bir tehdit oluşturabilir. 

FETÖ nasıl bizim için bir tehdit 

oluşturma konumuna geldiyse 

Arnavutluk küçük bir ülke, az 

bir nüfusa sahip; orada çok 

daha büyük bir tehdit 

oluşturabilir. 

TON TV Ana Haber 
20.06.2017, 

17.06 

 

2. Aşağıdaki örnekte ögeleri arasında virgül bulunan bir sıralı cümle olmadığından, cümle 

içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımlar da bulunmadığından noktalı virgül işareti 

kullanılmamalıdır: 

 

Yanlış Kullanım Doğrusu Kanal Adı 
Program 

Adı 

Kayıt 

Zamanı 

İsrail ile Arap ülkeleri arasında; 

tarihe "Altı Gün Savaşı" diye 

geçen çatışmalar başladı. 

İsrail ile Arap ülkeleri arasında 

tarihte "Altı Gün Savaşı" adıyla 

anılan çatışmalar başladı. 

OLAY TV 
Tarihte 

Bugün 

08.06.2016, 

03.36 

 

İki Nokta İşaretiyle İlgili Örnekler 

1. Kendisiyle ilgili açıklama verilecek cümle veya sözün sonuna iki nokta işareti konur: 

 

Yanlış Kullanım Doğrusu Kanal Adı 
Program 

Adı 

Kayıt 

Zamanı 

TV8 Yan Ekran Uygulamasından 

Cevaplayın; Gönüllüler 

Erkeklerden Kimi Daha Önce 

Eleyecek? 

TV8 Yan Ekran 

Uygulamasından Cevaplayın: 

Gönüllüler Erkeklerden Kimi 

Daha Önce Eleyecek? 

TV 8 
Survivor 

Panorama 

28.04.2016, 

14.10 

 

2. Bir kişi, kurum veya kuruluşun söylediği sözden önce iki nokta işareti kullanılır: 

 

Yanlış Kullanım Doğrusu Kanal Adı 
Program 

Adı 

Kayıt 

Zamanı 

CHP; Öngörülen ama 

önlenmeyen darbe! 

CHP: Öngörülen ama 

önlenmeyen darbe!  
BEYAZ TV Ana Haber 12.06.2017 

 

Üç Nokta İşaretiyle İlgili Örnekler 

Anlatım olarak tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur: 

 

Yanlış Kullanım Doğrusu Kanal Adı 
Program 

Adı 

Kayıt 

Zamanı 

İftarda kavga; 5 yaralı İftarda kavga… 5 yaralı…  BEYAZ TV 
Gün 

Başlarken 
12.06.2017 

Bir aşk masalı Neslihan ve 

Ramazan'ın romantik gecesinde 

neler yaşandı?   

Bir aşk masalı… Neslihan ve 

Ramazan'ın romantik gecesinde 

neler yaşandı?   

SHOW TV 
Evleneceksen 

Gel 
15.09.2016 
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Şalvar giyip takke taktığımda 

tıpkı eski günlerde olduğu gibi 

misvaklar, meshler Sünnete mi 

uymuş oluyorum yoksa takdir mi 

bekliyorum 

Şalvar giyip takke taktığımda 

tıpkı eski günlerde olduğu gibi 

misvaklar, meshler... Sünnete 

mi uymuş oluyorum yoksa takdir 

mi bekliyorum? 

KANAL 43   20.06.2017 

 

Soru İşaretiyle İlgili Örnekler 

1. Soru eki veya sözü içeren cümle veya sözlerin sonuna konur: 

 

Yanlış Kullanım Doğrusu Kanal Adı 
Program 

Adı 

Kayıt 

Zamanı 

Mansur Katya'yı da kullandı mı 

işlerinde 

Mansur Katya'yı da kullandı mı  

işlerinde? 
KANAL D  23.11.2016 

Niye aldılar kardeşimi benden. Niye aldılar kardeşimi benden? KANAL D 
Arka 

Sokaklar 
23.11.2016 

Kaza Sonrası "Işıkta Kim Geçti" 

Tartışması 

Kaza Sonrası "Işıkta Kim 

Geçti?" Tartışması 
KANAL D Ana Haber 

20.06.2016, 

18.46 

 

2. Ünlem ve soru işaretinden sonra üç nokta yerine iki nokta konulması yeterlidir: 

 

Yanlış Kullanım Doğrusu Kanal Adı 
Program 

Adı 

Kayıt 

Zamanı 

Bir insanda bu kadar bozuk para 

olur mu?... 

Bir insanda bu kadar bozuk 

para olur mu?..  
BEYAZ TV Ana Haber 12.06.2017 

 

Ünlem İşaretiyle İlgili Örnekler 

1. Seslenme, hitap ve uyarı sözlerinden sonra konur: 

 

Yanlış Kullanım Doğrusu Kanal Adı 
Program 

Adı 

Kayıt 

Zamanı 

Susun, Melek Harold şarkı 

söylüyor. 

Susun! Melek Harold şarkı 

söylüyor. 
FX TV   

12.06.2017, 

15.20 

 

2. Ünlem ve soru işaretinden sonra üç nokta yerine iki nokta konulması yeterlidir: 

 

Yanlış Kullanım Doğrusu Kanal Adı 
Program 

Adı 

Kayıt 

Zamanı 

Türkiye küçük Ceylin'e ağlıyor!... 
Türkiye küçük Ceylin'e 

ağlıyor!..  
BEYAZ TV Yalçın Abi 12.06.2017 

 

Eğik Çizgiyle İlgili Örnek: 

Fizik, matematik vb. alanlarda g/sn (gram/saniye) örneğinde olduğu gibi birimler arası 

orantıları gösterirken eğik çizgi araya boşluk konulmadan kullanılır. Bunun dışındaki sözler arasına 

konan eğik çizgi boşluk verilerek yazılmalıdır:  

 

Yanlış Kullanım Doğrusu Kanal Adı 
Program 

Adı 

Kayıt 

Zamanı 

Şiddet/Korku Şiddet / Korku 
DISNEY 

CHANNEL 

Reklam 

Kuşağı 
19.10.2016 
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Tırnak İşaretiyle İlgili Örnekler 

1. Başka bir kimseden veya yazıdan olduğu gibi aktarılan sözler tırnak içine alınır. Tırnak 

içindeki alıntının sonunda bulunan nokta, soru işareti, ünlem işareti vb. işaretler tırnak içinde kalır: 

 

Yanlış Kullanım Doğrusu Kanal Adı 
Program 

Adı 

Kayıt 

Zamanı 

Sordum hayır baba öyle bir şey 

yok dedi.  

Sordum, “Hayır baba, öyle bir 

şey yok.” dedi. 
SHOW TV Ana Haber 20.03.2016 

 

2. Cümlede özel olarak vurgulanmak istenen sözler tırnak içine alınır: 

 

Yanlış Kullanım Doğrusu Kanal Adı 
Program 

Adı 

Kayıt 

Zamanı 

İstanbul’un kalbinde bombayı ‘o’ 

patlattı! 

İstanbul’un kalbinde bombayı 

“o” patlattı! 
SHOW TV Ana Haber 20.03.2016 

Gülşen Hanım İsmet Bey'e 'Evet' 

Diyecek mi? 

Gülşen Hanım İsmet Bey'e 

"Evet" Diyecek mi? 
STAR TV 

Zuhal 
Topal'la 

25.10.2016, 
16.55 

 

Kesme İşaretiyle İlgili Örnekler 

1. Özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri kesme işaretiyle ayrılır: 

 

Yanlış Kullanım Doğrusu Kanal Adı 
Program 

Adı 

Kayıt 

Zamanı 

Anadolunun en iyi kanalı  Anadolu'nun en iyi kanalı VİZYON 58 TV   
12.06.2017, 

13.14 

Vizyon 58 Anadolunun incisi Vizyon 58 Anadolu'nun incisi VİZYON 58 TV   
12.06.2017, 

19.19 

Çanakkalede yapılan savaşlar… 
Çanakkale'de yapılan 

savaşlar… 
ÇAY TV   

12.06.2017, 

15.45 

Hollanda ya gitmeden önce çok 

özlüyordu Mansur u.  

Hollanda'ya gitmeden önce çok  

özlüyordu Mansur'u. 
KANAL D 

Arka 

Sokaklar 
23.11.2016 

ODTÜ Kavşağında Zincirleme 

Kaza 

ODTÜ Kavşağı'nda Zincirleme 

Kaza 
KANAL D Ana Haber 

20.06.2016, 

18.50 

Kur'an-ı Kerimden gelir... Kur'an-ı Kerim'den gelir…  BEYAZ TV 
İftar 

Sohbetleri 
12.06.2017 

Şeytanın görünüşü hakkında 

Kuran-ı Kerim’de bilgi var mı? 

Şeytanın görünüşü hakkında 

Kur’an-ı Kerim’de bilgi var mı?  
KUZEY TV 

Kur’an’la 

Ramazan 
Sohbetleri 

12.06.2017 

16 yaşındaki Ozan Koçaklı, 1 

Eylül'de Ataşehir Örnek 

Mahallesinde kayboldu. 

16 yaşındaki Ozan Koçaklı, 1 

Eylül'de Ataşehir Örnek 

Mahallesi'nde kayboldu 

ATV 
Müge Anlı 
ile Tatlı Sert 

03.10.2016, 
12.42 

Rablerine kavuşma konusunda 

şüphe içindedirler. 

Rab'lerine kavuşma konusunda 

şüphe içindedirler. 
KANAL 43   

20.06.2017, 
10.48 

İşte, bu Allah, benim Rabbimdir. 
İşte, bu Allah, benim 

Rabb'imdir. 
KANAL 43   

20.06.2017, 

22.04 

Senin Rabbin bal arısına: Senin Rabb'in bal arısına:  TON TV 
Hakka 

Davet 

20.06.2017, 

18.07 

Adnan ve Rabianın ödül 

mecarası... 

Adnan ve Rabia'nın ödül 

mecarası... 
KANAL D 

Kısmetse 

Olur 
04.11.2016 

Milli Takımda gündem Arda Millî Takım'da gündem Arda BEYAZ TV Ana Haber 12.06.2017 
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krizi! krizi...  

Tanrının merhameti. Tanrı'nın merhameti. FX TV   
12.06.2017, 

16.05 

Arda Turan'dan Fatih Terime jet 

yanıt! 

Arda Turan'dan Fatih Terim'e 

jet yanıt!  
BEYAZ TV Ana Haber 12.06.2017 

Biz Türkiyeyiz. Biz Türkiye'yiz. KANAL D Magazin D 
11.06.2016, 

11.00 

Bu vatan tarihte Türktü. Bu vatan tarihte Türk'tü. BEYAZ TV 

Söylemezse

m  

Olmaz 

12.06.2017 

Bugün de Türk yarında Türk. Ne 

mutlu Türküm diyene. 

Bugün de Türk, yarın da Türk. 

Ne mutlu Türk'üm diyene!  
BEYAZ TV 

Söylemezse

m  
Olmaz 

12.06.2017 

Biz Volkanız, Mehmetiz, 

Ardayız, Emreyiz. 

Biz Volkan'ız, Mehmet'iz, 

Arda'yız, Emre'yiz. 
KANAL D Magazin D 

11.06.2016, 

11.00 

 

2. Sayılara getirilen ekler boşluk verilerek değil, kesme işaretiyle ayrılır: 

 

Yanlış Kullanım Doğrusu Kanal Adı 
Kayıt 

Zamanı 

Saat 15.00 da Saat 15.00'te ES TV 20.06.2017 

Saat 16.00 te Saat 16.00'da ES TV 20.06.2017 

Saat 21:30 dan İtibaren İlahiyat 

Camii'den Canlı Yayın 

Saat 21.30'dan İtibaren İlahiyat 

Camii'nden Canlı Yayın 
ES TV 20.06.2017 

 

3. Düşünce, hayat tarzı, politika vb. anlamlar bildirdiğinde doğu ve batı sözleri büyük harfle 

yazılır ve gelen ek kesme işaretiyle ayrılır: 

 

Yanlış Kullanım Doğrusu Kanal Adı 
Program 

Adı 

Kayıt 

Zamanı 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 

Batıya Çok Sert Mesajlar! 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 

Batı'ya Çok Sert Mesajlar! 
SHOW TV Ana Haber 

21.11.2016, 

18.36 

 

4. Yer bildiren özel isimlerde kısaltmalı söyleyiş söz konusu olduğunda yer adının ilk harfi 

büyük yazılır ve gelen ek kesme işaretiyle ayrılır: 

 

Yanlış Kullanım Doğrusu Kanal Adı 
Program 

Adı 

Kayıt 

Zamanı 

Tülin'in boğazda romantik gecesi  
Tülin'in Boğaz'da romantik 

gecesi  
SHOW TV 

Evleneceksen 
Gel 

07.09.2016 

 

5. Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adlarına gelen ekleri ayırmak için kesme işareti kullanılır: 

 

Yanlış Kullanım Doğrusu Kanal Adı 
Program 

Adı 

Kayıt 

Zamanı 

21 Ekimde Sinemalarda 21 Ekim’de Sinemalarda 
PLANET 

ÇOCUK 

Reklam 

Kuşağı 
19.10.2016 
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6. Belirli bir tarih bildirmeyen ay ve gün adlarına gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz: 

 

Yanlış Kullanım Doğrusu Kanal Ad 
Program 

Adı 

Kayıt 

Zamanı 

Soğuk ve yağışlı hava 

çarşamba'dan itibaren yurdu 

terk ediyor. 

Soğuk ve yağışlı hava 

çarşambadan itibaren yurdu 

terk ediyor. 

KANAL A   
20.06.2017, 

12.56 

Haziran'da Toyota Plazalara 

gelin 

Haziranda Toyota Plazalara 

gelin 
CNN TÜRK 

Reklam 

Kuşağı 

14.06.2016, 

22.26 

 

7. Dilimizde ulusal, resmî ve dinî bayramlarla anma ve kutlama günlerinin adları büyük harfle 

başlar ve gelen ek kesme işaretiyle ayrılır: 

 

Yanlış Kullanım Doğrusu Kanal Adı 
Program 

Adı 

Kayıt 

Zamanı 

Dünya Mülteci Gününde 

Çanakkale'de Durum ne? 

Dünya Mülteci Günü'nde 

Çanakkale'de Durum ne? 
TON TV Ana Haber 

20.06.2017, 

19.42 

 

8. Cins isimlere gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz: 

 

Yanlış Kullanım Doğrusu Kanal Adı 
Program 

Adı 

Kayıt 

Zamanı 

1990'dan Beri Hesaplı 

Alışveriş'in Adresi 

1990'dan Beri Hesaplı 

Alışverişin Adresi 
ES TV 

Reklam 
Kuşağı 

20.06.2017 

Bölge'de kim dost kim düşman? Bölgede kim dost kim düşman? CNN TÜRK 
Türkiye'nin 

Gündemi 

28.06.2017, 

21.33 

Sarısülük Davası'nda karar çıktı. Sarısülük davasında karar çıktı. STAR TV Ana Haber 
19.12.2016, 

19.28 

Beni vursunlar on dört’lü 

tabancayla  

Beni vursunlar on dörtlü 

tabancayla 
CAN TV   12.06.2017 

Dünya'da İslam Mirası Dünyada İslam Mirası ATV 
Aşk ve 

Mavi 

25.11.2016, 

21.50 

…nöbetçi ecnaze'ye… …nöbetçi eczaneye 
KANAL 33 TV-

RADYO 
Ana Haber 12.06.2017 

Ekmek'te promosyon olur mu? (3 

ekmek 1 TL gibi) 

Ekmekte promosyon olur mu? 

(3 ekmek 1 TL gibi) 
DRT DENİZLİ   20.06.2017 

Bölgede yaşayan sivil halkımıza, 

masum halkımıza, asla ve kat'a 

zarar vermemek... 

Bölgede yaşayan sivil 

halkımıza, masum halkımıza, 

asla ve kata zarar vermemek... 

KANAL D Ana Haber 
20.06.2016, 

19.01 

TSK'nın yaptığı açıklamanın 8. 

maddesi'nde… 

TSK'nin yaptığı açıklamanın 8. 

maddesinde… 
ATV Ana Haber 

20.07.2016, 

19.16 

Orkestra'dan Yılsonu Konseri Orkestradan Yıl Sonu Konseri OLAY TV   
08.06.2016, 

10.25 

Ramazan'ın Tadı Ramazanın Tadı OLAY TV   08.06.2016 

Noel Seferi'mize katıl! Noel seferimize katıl!  FX TV   
12.06.2017, 

15.21 

Sur’a üfürülmesi ne demektir? Sura üfürülmesi ne demektir?  KUZEY TV   12.06.2017 

RİSİNG STAR TÜRKİYE 

TEMMUZ'DA TV 8'DE 

RİSİNG STAR TÜRKİYE 

TEMMUZDA TV 8'DE 
TV 8   

26.06.2016, 

09.10 

Video’daki saklı yıldızları bul! Videodaki saklı yıldızları bul! 
PLANET 

ÇOCUK 
  19.10.2016 



 53 

Veleybol'da ilk sezon… Voleybolda ilk sezon… BEIN SPORTS   03.06.2017  

 

9. Kurum, kuruluş, kurul, birleşim, oturum ve özel iş yeri adlarına gelen ekler kesme işaretiyle 

ayrılmaz: 

 

Yanlış Kullanım Doğrusu Kanal Adı 
Program 

Adı 

Kayıt 

Zamanı 

Maltepe Askeri Lisesi'nde arama 

başlattı. 

Maltepe Askerî Lisesinde 

arama başlattı. 
ATV Ana Haber 

20.07.2016, 

19.10 

Türk Hava Kuvvetleri'ne ait 12 

F-15 savaş uçağının… 

Türk Hava Kuvvetlerine ait 12 

F-15 savaş uçağının… 
ATV Ana Haber 

20.07.2016, 

19.12 

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda 

FETÖ 

bağlantılı 2 bin 345 personel… 

Gençlik ve Spor Bakanlığında 

FETÖ ile bağlantılı 2 bin 345 

personel… 

ATV Ana Haber 
20.07.2016, 

19.20 

İstanbul Barosu'nun yeni 

başkanı Mehmet Durakoğlu oldu 

İstanbul Barosunun yeni 

başkanı Mehmet Durakoğlu 

oldu. 

NTV 
%100 

Futbol 

23.10.2016, 

21.04 

Başbakanlık'ta bir kedi Başbakanlıkta bir kedi TON TV Ana Haber 
20.06.2017, 

17.34 

Sivrihisar Belediyesi'nden İftar 

Programı 

Sivrihisar Belediyesinden İftar 

Programı 
ES TV   20.06.2017 

Kepez Belediyesi'nden festival Kepez Belediyesinden festival TON TV Ana Haber 
20.06.2017, 

08.14 

Gürsulular Büyükşehir 

Belediyesi'nin sofrasında 

buluştu. 

Gürsulular, Büyükşehir 

Belediyesinin sofrasında 

buluştu. 

OLAY TV   
08.06.2016, 

19.07 

Dardanel'den yepyeni bir marka Dardanelden yepyeni bir marka TON TV 
Reklam 

Kuşağı 

20.06.2017, 

08.20 

Beşiktaşlılar Derneği'nden 

Babalar Günü hediyesi. 

Beşiktaşlılar Derneğinden 

Babalar Günü hediyesi. 
TON TV Ana Haber 

20.06.2017, 

08.11 

Etstur'dan 25. yıla özel Etsturdan 25. yıla özel CNN TÜRK 
Reklam 

Kuşağı 

14.06.2016, 

22.41 

Acele edin. Çetinkaya İnşaat'tan 

son daire fırsatlarını kaçırmayın. 

Acele edin. Çetinkaya İnşaattan 

son daire fırsatlarını 

kaçırmayın. 

TON TV 
Reklam 

Kuşağı 

20.06.2017, 

08.57 

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'nde 

görevli 20 polis… 

Bolu İl Emniyet Müdürlüğünde 

görevli 20 polis… 
ATV Ana Haber 

20.07.2016, 
19.13 

Süleyman Kurt Çavdır İlçe 

Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. 

Süleyman Kurt Çavdır İlçe 

Emniyet Müdürlüğüne getirildi. 
ATV 

Müge Anlı 

ile Tatlı Sert 

03.10.2016, 

09.36 

Meclis'te HDP provokasyonu Mecliste HDP provokasyonu ATV Ana Haber 
20.07.2016, 

21.19 

Bayram öncesi Tükoder ve Esnaf 

Odaları'ndan ortak açıklama 

Bayram öncesi Tükoder ve 

Esnaf Odalarından ortak 

açıklama 

ES TV Ana Haber 20.06.2017 

2014 yılında Sınır Tanımayan 

Gazeteciler Örgütü'nün... 

2014 yılında Sınır Tanımayan 

Gazeteciler Örgütünün... 
CNN TÜRK 

Türkiye'nin 

Gündemi 

14.06.2016, 

21.13 

Auro Şofben yalnızca İhlas 

Pazarlama'da 

Auro Şofben yalnızca İhlas 

Pazarlamada 
TON TV 

Reklam 

Kuşağı 

20.06.2017, 

08.00 

Hemen UniKasko'ya gel. Hemen UniKaskoya gel. ATV 
Reklam 
Kuşağı 

03.10.2016, 
10.47 

… Harvard Üniversitesi'nde 

verdiği bir konuşmada… 

… Harvard Üniversitesinde 

verdiği bir konuşmada… 
OLAY TV 

Tarihte 

Bugün 

08.06.2016, 

03.12 
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Türkiye'nin Seçimi Buakşam 

Çankırı Karatekin 

Üniversitesi'nden canlı yayınla… 

Türkiye'nin Seçimi bu akşam 

Çankırı Karatekin 

Üniversitesinden canlı 

yayınla… 

KANAL A Ana Haber 
20.06.2017, 

07.54 

Bakanlar Kurulu'nda idam 

tartışıldı. 

Bakanlar Kurulunda idam 

tartışıldı. 
ATV Ana Haber 

20.07.2016, 

21.11 

 

10. Para birimleri büyük harfle başlamayacağından gelen ekler de kesme işaretiyle yazılmaz: 

 

Yanlış Kullanım Doğrusu Kanal Adı 
Kayıt 

Zamanı 

dolar'a % 4 güncellenen hoş 

geldin faizi 

dolara % 4 güncellenen hoş 

geldin faizi 
BEIN SPORTS 03.06.2017  

Bruma 12,5 milyon euro'ya 

Leipzing'e satıldı. 

Bruma 12,5 milyon euroya 

Leipzing'e satıldı. 
OLAY TV 08.06.2016 

 

11. Özel ada dâhil olmayıp tamlama kuran şehir, il, ilçe, belde, köy vb. sözler büyük harfle 

başlamayacağından gelen ekler de kesme işaretiyle ayrılmaz: 

 

Yanlış Kullanım Doğrusu Kanal Adı 
Program 

Adı 

Kayıt 

Zamanı 

Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde 

çıkan yangında... 

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 

çıkan yangında... 
CNN TÜRK 

Türkiye'nin 

Gündemi 

14.06.2016, 

21.05 

81 İl'in başsavcılıklarına acil 

mesaj gönderildi. 

81 ilin başsavcılıklarına acil 

mesaj gönderildi. 
SHOW TV Ana Haber 

21.11.2016, 

19.11 

Van'ın Gevaş İlçesi'nde 

teröristler... 

Van'ın Gevaş ilçesinde 

teröristler... 
CNN TÜRK 

Türkiye'nin 
Gündemi 

14.06.2016, 
22.17 

Bitlis'in Adilcevaz İlçesi'nde 

elektrik… 

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde 

elektrik… 
TV NET   

12.06.2017, 

08.22 

Genç İlçesi'ndeki operasyonda 

çıkan çatışmada… 

Genç ilçesindeki operasyonda 

çıkan çatışmada… 
TV NET   

12.06.2017, 

09.01 

Bitlis'in Tatvan İlçesi'nden 

Ankara'ya giden tren, minibüse 

çarptı. 

Bitlis'in Tatvan ilçesinden 

Ankara'ya giden tren, minibüse 

çarptı. 

KANAL D Ana Haber 
20.06.2016, 

18.54 

 

12. Özgün yazılışlarında “hemze” veya “ayın” harfi bulunan Doğu kökenli kelimeler dilimizde 

kesme işareti olmaksızın yazılır: 

 

Yanlış Kullanım Doğrusu Kanal Adı 
Program 

Adı 

Kayıt 

Zamanı 

Milyonlarca mü'min, 

milyonlarca kalp. 

Milyonlarca mümin, 

milyonlarca kalp. 
TV NET   

12.06.2017, 
11.52 

Mü’minlerin şefaatçisi Müminlerin şefaatçisi KUZEY TV   12.06.2017 
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13. Özel adlar yerine kullanılan o zamiri cümle içinde büyük harfle yazılmadığı için 

kendisinden sonra gelen ek de kesme işaretiyle ayrılmaz: 

 

Yanlış Kullanım Doğrusu Kanal Adı 
Program 

Adı 

Kayıt 

Zamanı 

Ailesi altınların peşinde, bulursa 

o'nu öldürürler. 

Ailesi altınların peşinde, 

bulurlarsa onu öldürürler. 
BEYAZ TV   12.06.2017 

Kıyamet gününün bilgisi, O'na 

havale edilir. 

Kıyamet gününün bilgisi, ona 

havale edilir. 
KANAL 43   20.06.2017 

O’nu gerdanlık gibi saran… Onu gerdanlık gibi saran… 
CAN 

YAYINCILIK 
  12.06.2017 

Yıldızlar da O'nun emrine boyun 

eğmişlerdir. 

Yıldızlar da onun emrine boyun 

eğmişlerdir.  
TON TV 

Hakka 

Davet 

20.06.2017, 

18.05 

 

İŞARETLERİN YANLIŞ YAZIMI 

 

 Dilimizde kullanılan işaretler birtakım kurallara dayalı olarak yazılmaktadır. Aşağıda 

işaretlerin yazımıyla ilgili kural ve yayınların alt yazılarında bu konuda yapılan yanlış doğru biçimiyle 

birlikte gösterilmiştir: 

 

Yüzde işareti rakamdan önce ve boşluk verilmeden yazılır: 

 

Yanlış Kullanım Doğrusu Kanal Adı 
Program 

Adı 

Kayıt 

Zamanı 

… 38% oranında azaldı. … %38 oranında azaldı. SHOW TV 
Reklam 

Kuşağı 

19.09.2016, 

22.09 

 

 

KISALTMALARIN YANLIŞ KULLANIMI 

 

Kısaltma bir kelimenin, terimin veya özel adın, içerdiği harflerden biri veya birkaçı ile daha 

kısa olarak ifade edilmesi ve simgeleştirilmesidir. Dilimizde kısaltmalar birtakım kurallara dayalı 

olarak yazılmaktadır. Aşağıda kısaltmaların yazımıyla ilgili kurallar ve bu konuda yayınların alt 

yazılarında yapılan yanlışlar doğru biçimleriyle birlikte gösterilmiştir: 

1. Gelenekleşmiş olan T.C. (Türkiye Cumhuriyeti) ve T. (Türkçe) kısaltmalarının dışında 

büyük harflerle yapılan kısaltmalarda nokta kullanılmaz: 

 

Yanlış Kullanım Doğrusu Kanal Adı 
Program 

Adı 

Kayıt 

Zamanı 

Arçelik A.Ş. Arçelik AŞ CNN TÜRK 
Reklam 

Kuşağı 

14.06.2016, 

22.39 

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. 

koşulları değiştirebilir. 

Yapı ve Kredi Bankası AŞ 

koşulları değiştirebilir. 
NTV 

Reklam 

Kuşağı 

12.06.2017, 

19.58 

Akıllı herkes G.Saray'ı götürür. Akıllı herkes GS'yi götürür. A SPOR 
Takım 

Oyunu 

29.10.2016, 

21.33 

Prof. Dr. Necip Çakır Bahçeşehir 

Üniv. İİSBF Dekanı 

Prof. Dr. Necip Çakır 

Bahçeşehir Ü İİSBF Dekanı 
NTV Ana Haber 

12.06.2017, 

12.34 

Acıbadem Üni. Acıbadem Ü  BEYAZ TV 
İftar 

Sohbetleri 
12.06.2017 

2.500 TL. kaybı olmuş. 2.500 TL kaybı olmuş. ATV 
Müge Anlı 

ile Tatlı Sert 
19.09.2016 
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2. Kuruluş, kitap, dergi ve yön adlarıyla ölçülerin dışında kalan kelime veya kelime 

gruplarının kısaltılmasında ilk harfle birlikte kelimeyi oluşturan temel harfler dikkate alınır. Kısaltılan 

kelime veya kelime grubu özel ad, unvan veya rütbe ise ilk harf büyük; cins isim ise ilk harf küçük 

olur. Cins isim olmasına karşın gelenekselleşmiş olarak televizyon kelimesinin kısaltması büyük 

harflerle yazılır: 

 

Yanlış Kullanım Doğrusu Kanal Adı 
Program 

Adı 

Kayıt 

Zamanı 

Akdamar Ap. Akdamar Apt. 
RD 
GÜNEYDOĞU 

Reklam 
Kuşağı 

05.06.2017 

Genelkurmay Başk. Org. Hulusi 

Akar 

Genelkurmay Bşk. Org. Hulusi 

Akar 
KANAL D Ana Haber 

20.06.2016, 

19.02 

Yunus Emre cad Yunus Emre Cad. 
RD 

GÜNEYDOĞU 
Reklam 

Kuşağı 
05.06.2017 

Söğüt Cd. Söğüt Cad. 
RD 

GÜNEYDOĞU 
Reklam 

Kuşağı 
05.06.2017 

Kale Mh. Cuma Cd. No: 25/A 
Kale Mah. Cuma Cad. No.: 

25/A 
OLAY TV   

08.06.2016, 

05.39 

GOL: Bekir İRTEGÜN (DK 70) Gol: Bekir İRTEGÜN (70. dk.) BEIN SPORTS   03.06.2017 

Ertuğrul Gazi mah. Ertuğrul Gazi Mah. 
RD 
GÜNEYDOĞU 

Reklam 

Kuşağı 
05.06.2017 

LT (litre) l TV 8 
Reklam 

Kuşağı 

01.12.2016, 

17.59 

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. 

Tamer Haytoğlu Anlatıyor. 

Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. 

Dr. Tamer Haytoğlu Anlatıyor.  
OLAY TV   

08.06.2016, 

10.54 

Hayat Çizgisi Suriye (Tv'de ilk) Hayat Çizgisi Suriye (TV'de ilk) TRT1 
Reklam 

Kuşağı 
02.11.2016 

 

3. Küçük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kelimenin okunuşu esas alınır. Büyük 

harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde ise kısaltmanın son harfinin okunuşu esas alınır ve 

kesme işaretiyle ayrılır. Kısaltması büyük harflerle yapıldığı hâlde IŞİD örneğinde olduğu gibi bir 

kelime biçiminde okunan kısaltmalara getirilen ekler kısaltmanın okunuşuna göre getirilir ve kesme 

işaretiyle ayrılır: 

 

Yanlış Kullanım Doğrusu Kanal Adı 
Program 

Adı 

Kayıt 

Zamanı 

TSK'nın YPG'yi vurması TSK'nin YPG'yi vurması CNN TÜRK 
Türkiye'nin 

Gündemi 

28.06.2017, 

22.00 

TSK'nın yaptığı açıklamanın 8. 

maddesi'nde… 

TSK'nin yaptığı açıklamanın 8. 

maddesinde… 
ATV Ana Haber 

20.07.2016, 

19.16 

Emniyette 3 IŞİDLİ alarmı Emniyette 3 IŞİD’li alarmı SHOW TV Ana Haber 20.03.2016 

3 IŞİDLİ’nin fotoğrafı Emniyette 3 IŞİD’linin fotoğrafı Emniyette SHOW TV Ana Haber 20.03.2016 

 

3. Isı ölçeği olan santigrat sözünün kısaltması ºC biçimindedir: 

Yanlış Kullanım Doğrusu Kanal Adı 
Program 

Adı 

Kayıt 

Zamanı 

…70 C ve üstünde… …70 ºC ve üstünde… 
PLANET 

ÇOCUK 
  19.10.2016 
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SÖYLEYİŞ YANLIŞLARI 

 

Uzman Neclâ YALÇINER 

 

 Söyleyiş (telaffuz) bozuklukları, radyo ve televizyon yayımlarında sık rastlanan ve özellikle de 

geçmişteki okuma alışkanlıklarının daha çok dinleme ve izleme alışkanlığına dönüştüğü günümüzde, 

dinleyenlerin zihinlerinde bozuk ve yanlış söyleyişlerin ve yetersiz, bozuk bir dil alışkanlığının 

gelişmesine ortam hazırlamaktadır. Bu yapılan söyleyiş yanlışlarının birden fazla sebebi vardır. Bir 

kısmı dile yeterince özen gösterilmemesinden, bir kısmı yeterli okuma ve bilgilenme bilincinde 

olunmamasından, bir kısmı dikkatsizlikten, bir kısmı yabancı dil söyleyişine özenilmesinden, bir kısmı 

da acelecilikten kaynaklanmaktadır. 

Bunların dışında yabancı dil bildiğini gösterme merakı yüzünden kelime anlamlarının tam 

olarak öğrenilmediği durumlarda bile sözlerin yerli yersiz Türkçeleri arasına serpiştiriliyor olması 

Türkçe seslerin İngilizcedeki sesler gibi telaffuz edilmesi de söyleyiş yanlışlarına yol açmaktadır.  

Bunlarla birlikte doğalcılık, doğal olma/görünme merakı da ayrıca irdelenmeye değer bir 

konudur. Kişilerin doğal olmak adına dillerini, söyleyişlerini, konuşmalarını hatta davranışlarını 

düzeltme çabası içine girmek istemeyişleri de düşündürücüdür.  

Diğer taraftan ölçünlü (standart) dile uymayan ve ağız özelliklerini yansıtan söyleyiş 

biçimleriyle de sıkça karşılaşılmaktadır.  

Oysa en azından topluma hitap eden, göz önünde bulunan, yayın yapan kişilerin ölçünlü dilde, 

doğru ve güzel konuşma eğitiminden geçmesi beklenir. 

Bu çalışma kapsamında tespit edilen örneklerde, Doğu dillerinden Türkçeye giren alıntı sözlerin 

yanlış söylenişleri ile ilgili olan söyleyiş yanlışları büyük yer tutmaktadır. Bu tür kelimelerde uzun 

söylenmesi gereken hecelerin/seslerin kısa, kısa söylenmesi gerekenlerin uzun; ince söylenmesi 

gerekenlerin kalın, kalın söylenmesi gerekenlerin ince söylenmesi söyleyiş bozukluklarına sebep 

olmaktadır. 

Kelimeleri söylerken bazı hecelerin uzun veya kısa söylenmesi, ince veya kalın söylenmesi 

anlam farkına da yol açmaktadır. Dahi: ve da:hi kelimelerinde olduğu gibi. Kelimenin ilk hecesi kısa  

okunduğunda kelime “bile” anlamına gelirken ilk hecesi uzatılarak söylenen “da:hi” kelimesi “üstün 

yeteneği/zekâsı olan kimse” anlamına gelmektedir. 

Ağızlara özgü söyleyiş biçimlerinin ölçünlü dildeki söyleyiş biçimlerinden farklılıkları da yine 

söyleyiş bozukluklarına yol açmaktadır. 

İncelenen radyo ve televizyon yayınlarında 1216 adet söyleyiş, vurgu ve duraklama yanlışıyla 

karşılaşılmıştır. Bunların yapılan diğer yanlışlar içindeki oranı % 26,4’tür. 

Radyo ve televizyon yayınlarının incelenmesi sonucunda tespit edilen yanlışların %26,4’ünün 

yer aldığı “Söyleyiş Yanlışları” bölümü; Kısa Söylenmesi Gerekirken Uzun Söylenen Sesler,  Uzun 

Söylenmesi Gerekirken Kısa Söylenen Sesler, Kalın Söylenmesi Gerekirken İnce Söylenen Sesler, İnce 

Söylenmesi Gerekirken Kalın Söylenen Sesler, Ses Düşmesi, Ses Değiştirme, Ünlü Daralması, 

Yumuşak Söylenmesi Gereken Seslerin Sert Söylenmesi, -g-/-ğ- Değişikliği, e Sesinin Açık Söylenmesi, 

Ağız Özellikleriyle Konuşma, Yabancı Dilden Giren Kelimelerin Yanlış Söylenmesi, Harflerin Yanlış 

Söylenmesi ve Vurgu ve Duraklama Yanlışları başlıkları altında değerlendirilmiştir. 

 

Söyleyiş, vurgu ve duraklama yanlışlarının program türlerine göre dağılımı aşağıdaki gibidir: 

o Bilgi ve eğlence: 237 (% 19,4) 

o Kuşak/gerçek yaşam: 215 (% 17,6) 
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o Dizi: 188 (% 15,4) 

o Reklam: 108 (% 8,8) 

o Haber bülteni: 104 (% 8,5) 

o Spor: 51 (% 4,1) 

o Magazin: 43 (% 3,5) 

o Açık oturum: 37 (% 3) 

o Çocuk programı: 13 (% 1) 

o Talkshow: 6 (% 0,4) 

 

Söyleyiş yanlışları ve ölçünlü dilde olmayan söyleyiş biçimleri aşağıda sınıflandırılarak 

gösterilmiştir. Türkçede yazım ve söyleyiş arasında az da olsa farklılıklar bulunmaktadır. Burada 

dikkat edilmesi gereken “Doğrusu” olarak verilen biçimlerin yazım biçimleri olmayıp söyleyiş 

biçimleri olduğudur. 

1. Kısa Söylenmesi Gerekirken Uzun Söylenen Sesler 

Ünlü harflerin kısa veya uzun olarak söylenişi kelimeler arasında anlam farkı yaratır. Dili 

öğrenme becerisi öncelikle duyarak gerçekleştiği için duyma ve duyarak öğrenme becerisi, daha 

sonrasında edinilen okuma becerisi ile desteklenir.  

Dildeki seslerin, bütününün yazıda gösterilmesi beklenemez. Bu gerekçeyle söyleyişte bir sesin 

uzun, kısa, kalın veya ince okunması gerektiği duyarak edinilen bir öğrenmedir. Yazıdaki birtakım 

işaretler, yazımları aynı ancak anlamları farklı olan kelimeler için ayırt edici olarak kullanılır. 

Ör. Bile anlamına gelen dahi edatının ilk hecesi kısa söylenmelidir. Oysa “üstün yeteneği/zekâsı 

olan kimse” anlamındaki da:hi kelimesinde  ilk hece uzun, ikinci hece kısa okunur. Yazımda bu 

ayrımı göstermek için uzun okunan hecede düzeltme işareti kullanılır.  

Aşağıdaki örneklerde uzatılan hecelerin ünlülerinden sonra iki nokta (:) işareti kullanılmıştır. 

Hem ince hem uzun olan hecelerde ise (:) ve (^) işareti birlikte kullanılmıştır. 

Yanlış Kullanım 

 

Doğrusu 

  

Kanal 
Program 

Adı 

Kayıt 

Zamanı 

 

Hiçbir zaman la:ikliğe karşı 

olmadı. 

Hiçbir zaman laikliğe karşı 

olmadı. 
CNN TÜRK 

Türkiye'nin 

Gündemi 

14.06.2016,22.

49 

Emniyet kemeri takmamış 

olsaydık bu yaşadığımız olayın 

sonuçlarını düşünmek da:hi: 

istemiyorum.  

Emniyet kemeri takmamış 

olsaydık bu yaşadığımız olayın 

sonuçlarını düşünmek dahi 

istemiyorum. 

CAN TV Kamu spotu  12.06.2017 

Bizim bu duruma gelmemize 

etken olan ha:kemlerimize 

hepsini ayrı ayrı kutluyorum. 

Bizim bu duruma gelmemize 

etken olan hakemlerimizin 

hepsini ayrı ayrı kutluyorum. 

BEIN SPORTS   03.06.2017 

Nerede bizim vicdanımız nerede 

bizim merha:metimiz? 

Nerede bizim vicdanımız, nerede 

bizim merhametimiz? 
TV 8 

Survivor 

Panorama 

14.04.2016, 

13.16 

Kamu yara:rına dernek vasfı 

verdiği... 

Kamu yararına dernek vasfı 

verdiği... 
CNN TÜRK 

Türkiye'nin 

Gündemi 

14.06.2016-

22.17 
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2. Uzun Söylenmesi Gerekirken Kısa Söylenen Sesler 

Doğu dillerinden Türkçeye girmiş olan alıntı kelimelerde bulunan uzunluklar, Türkçede kimi 

zaman kısalmış olmakla birlikte kimi zaman asli uzunluklar korunmuştur. Bu türlü kelimeler için 

yazımda bir işaret kullanılmaz. Kelimenin uzun okunması gerektiği duyarak öğrenilir. 

Ancak bazı durumlarda farklı anlamlara gelen ve farklı sesletilen iki farklı kelime söz konusu 

olabilir. Bu durumda yazılışları aynı anlamları farklı olan kelimeler için yazımda ayırıcı bir işaret 

kullanılır. Vakıf (yardım kurumu) ile vâkıf (bilen, farkında olan; varis (toplardamar genişlemesi) ile 

vâris (miras sahibi) gibi.  

Ölçünlü dilde uzun olduğu hâlde dikkatsizlikten, bilmemekten veya ağız özelliklerinden 

kaynaklanan yanlış kısaltmalar aşağıda gösterilmiştir.  

Aşağıdaki örneklerde uzunluğu göstermek için uzun okunan ünlüden sonra (:) işareti 

kullanılmıştır: 

Yanlış Kullanım Doğrusu Kanal Adı 
Program 

Adı 

Kayıt 

Zamanı 

Bu akibet olmayabilirdi. Bu a:kıbet olmayabilirdi. ATV 
Müge Anlı ile 

Tatlı Sert 

03.10.201, 

09.51 

manevi ma:nevi: 
RD 

GÜNEYDOĞU 
  05.06.2017 

aleni aleni: 
RD 

GÜNEYDOĞU 
  05.06.2017 

Hep ha:kemleri konuşuyoruz. Hep hakemleri konuşuyoruz. 360 TV Telegol 16.10.2016 

Her hizip, ta:rikat veya mezhep 

kendi kitabını dinin tartışmasız 

kitabı olarak algılamakta... 

Her hizip, tari:kat veya mezhep 

kendi kitabını dinin tartışmasız 

kitabı olarak algılamakta…  

TON TV 
Hakk’a 

Davet  

20.06.2017,18.

48 

Şaka da:hi olsa... Şaka dahi olsa... KANAL D 
Kısmetse 

Olur 

18.10.2016, 

15.41 

Elinizin aya:sını göğüs ortasına 

yerleştirin. 

Elinizin ayasını göğüs ortasına 

yerleştirin. 
CAN TV Kamu spotu   12.06.2017 

Ya:rın da yine sıcaklık olarak 

bugüne benzer bir gün olacak… 

Yarın da yine sıcaklık bugüne 

benzer olacak  bir gün olacak… 
ES TV Ana Haber 20.06.2017 

Fenerbahçenin kötü gidişini 

tamamen ha:kemlere 

bağlıyorlar. 

Fenerbahçenin kötü gidişini 

tamamen hakemlere bağlıyorlar. 
360 TV Telegol 16.10.2016 

Bu köy hayırlarının yara:rı 

nedir?  
Bu köy hayırlarının yararı nedir?  TON TV 

Geleneksel 

Köy Hayrı  

20.06.2017,15.

50 

...altı metreka:re kapalı alan 

yapabilirsin.  

…altı metrekare kapalı alan 

yapabilirsin.  

KANAL 33 TV-

RADYO 

Özdemir 

Yollarda  
12.06.2017 

Sevgili seyirciler aağız bakımı 

çok önemlidir. 

Sevgili seyirciler ağız bakımı çok 

önemlidir.  
TV 8 

Reklam 

Kuşağı 

14.05.2016 , 

21.52 
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sadece sa:dece 
RD 

GÜNEYDOĞU 
Reklam Kuşağı 05.06.2017 

layık la:yık 
RD 

GÜNEYDOĞU 
Reklam Kuşağı 05.06.2017 

sermaye serma:ye 
RD 

GÜNEYDOĞU 
  05.06.2017 

matem ma:tem ÇAY TV   
12.06.2017, 

10.06 

…hangi yalanları şahsiyetsiz ve 

onursuz şekilde ifade etmeye 

çalışırlarsa çalışsınlar 

akibetlerinden kurtulamayacaklar. 

…hangi yalanları şahsiyetsiz ve 

onursuz şekilde ifade etmeye 

çalışırlarsa çalışsınlar 

a:kıbetlerinden 

kurtulamayacaklar. 

ÖZDEŞ FM 

Ana Haber 

Medya 

Gündemi 

05.06.2017 

Evlendik daha da aşık oluyoruz. Evlendik daha da â:şık oluyoruz. KANAL D Kısmetse Olur 
18.10.2016, 

14.58 

Benim oğlum Darüşşafakada 

basketbol altyapısında... 

Benim oğlum Da:rüşşafakada 

basketbol altyapısında.. 
360 TV Telegol 16.10.2016 

rabia ra:bia KRAL FM   13.06.2016 

İkinci defadır açık… İkinci defa:dır açık… TV 8 
İşte Benim 

Stilim 

08.12.2016, 

14.33 

Onu canıgönülden tebrik 

ediyorum. 

Onu ca:nıgönülden tebrik 

ediyorum. 
İMBAT FM   

05.06.2017, 

15.58 

Ben üç mutluluğu beraber 

yaşıyorum. 

Ben üç mutluluğu bera:ber 

yaşıyorum. 
GÖZYAŞI FM   05.06.2017 

Bu dinin üç temel esasında saklı. 
Bu dinin üç temel esa:sında 

saklı. 
GÖZYAŞI FM   05.06.2017 

Ankara Şura Salonu   Ankara Şû:ra Salonu  TRT Çocuk KARE 19.10.2016 

Öncelikle bütün İslam aleminin 

bayramını kutluyorum. 

 Öncelikle bütün İslam â:leminin 

bayramını kutluyorum. 
Star TV 

Zuhal 

TOPAL'la 

12.09.2016 

16.46 

Her hizip, ta:rikat veya mezhep 

kendi kitabını dinin tartışmasız 

kitabı olarak algılamakta... 

Her hizip, tari:kat veya mezhep 

kendi kitabını dinin tartışmasız 

kitabı olarak algılamakta…  

TON TV 

Hakk’a Davet 
  

20.06.2017, 

18.48 

Siz de hükümet gibi kadınsınız  Siz de hükû:met gibi kadınsınız.   TV 8 
İşte Benim 

Stilim 
02.12.2016 

 

3. Kalın Söylenmesi Gerekirken İnce Söylenen Sesler 

Alfabemizdeki k, g, l seslerinin söyleyişte kalın ve ince olmak üzere ikişer karşılıkları vardır. 

Figan, ikamet, rekabet, ıslah gibi kelimelerde bulunan k, g ve l’ler kalın söylenmelidir. Aşağıda bu tür 

kelimelerde yapılan yanlışlar gösterilmiştir:  

Yanlış Kullanım Doğrusu Kanal Adı 
Program 

Adı 

Kayıt 

Zamanı 
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Bu akibet olmayabilirdi. Bu a:kıbet olmayabilirdi. ATV 
Müge Anlı 

ile Tatlı Sert 

03.10.2016,09.

51 

Hiç fark etmez (ince okunmuş) Hiç fark etmez.  TV 8 
O Ses 

Türkiye 

02.10.2016, 

19.09 

…hangi yalanları şahsiyetsiz ve 

onursuz şekilde ifade etmeye 

çalışırlarsa çalışsınlar 

akibetlerinden kurtulamayacaklar. 

…hangi yalanları şahsiyetsiz ve 

onursuz şekilde ifade etmeye 

çalışırlarsa çalışsınlar 

a:kıbetlerinden 

kurtulamayacaklar. 

ÖZDEŞ FM Ana Haber 05.06.2017 

 

4. İnce Söylenmesi Gerekirken Kalın Söylenen Sesler 

a. Alfabemizde k sesi bir harf ile karşılanır. Ancak söyleyişte ince ve kalın olmak üzere 

iki k sesi vardır. Biri ağzın ön kısmında, diğeri ağzın arka kısmında oluşur. Birincisine ince, ikincisine 

kalın k denir. Türkçe kökenli kelimelerde ince k ile kalın ünlüler aynı hecede bulunamaz. Kalın k de 

ince ünlülerle aynı hecede bulunamaz. Alıntı kelimelerden bazıları Türkçenin söyleyiş yapısına 

uyarlar. Ancak Türkçenin söyleyiş yapısına uymayanlar da vardır. Söz gelişi hikâye kelimesinde a 

kalın olduğu hâlde k ince söylenir.  

 

Aşağıdaki örneklerde ince söylenmesi gereken sesler üzerine düzeltme işareti, uzun söylenmesi 

gereken seslerden sonra iki nokta (:) işareti kullanılmıştır: 

 

Yanlış Kullanım Doğrusu  Kanal Adı 
Program 

Adı 

Kayıt 

Zamanı 

Polislere gittim şikayet ettim, 

okula gittim şikayet ettim. 

Polise gittim, şikâ:yet etti; okula 

gittim, şikâyet ettim. 
SHOW TV Ana Haber 

21.11.2016 

19.47 

Öğrencilerin oturduğu kalktığı 

mekanlarda… 

Öğrencilerin oturduğu kalktığı 

mekânlarda… 

HATAY 

AKDENİZ FM 
  05.06.2017 

Ka:bus görüyom Kâ:bus görüyorum ATV Aşk ve Mavi 
25.11.2016, 

21.09 

Bu mubarek günler için... Bu müba:rek günler için…  ÖZDEŞ FM 
(Gönül 

Bahçesinden) 
05.06.2017 

Tarif kızınızın eşkaline bire bir 

uyuyor.  

Tarif kızınızın eşkâ:line bire bir 

uyuyor.  
STAR TV Paramparça 26.12.2016 

Adıyaman Kahta'da Adıyaman Kâhta'da ATV Esra Erol'da 
20.10.2016,17.

15 

Aldım kağıdı, yüzünü görmemek 

için böyle koydum. 

Aldım kâğıdı, yüzünü görmemek 

için böyle koydum. 
KANAL D Magazin D 

11.06.2016,11.

23 

Allah nasıp kısmet ederse… Allah nasip kısmet ederse… KANAL D 
Kısmetse 

Olur 

18.10.2016, 

12.13 

 

b. Söyleyişte ince ve kalın olmak üzere iki l sesi vardır. Ancak bu l sesleri alfabemizde 

tek harf ile karşılanır. Türkçe kökenli kelimelerde kalın ünlülerle ince l ünsüzü aynı hecede bulunmaz. 

Alıntı kelimelerde durum farklıdır. Söz gelişi alkol kelimesinde a ve o kalın olduğu hâlde l sesi 

incedir.  

Aşağıdaki örneklerde l ince söylenmesi gerekirken kalın söylenmiştir: 
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Yanlış Kullanım Doğrusu Kanal Adı 
Program 

Adı 

Kayıt 

Zamanı 

Teşekkür ediyorum güzel 

düşüncelerinizle alakalı 

Teşekkür ediyorum güzel 

düşüncelerinizle alâ:kalı 
STAR TV 

Zuhal 

Topal'la 

25.10.2016 

18.27 

Hepsini tanırım diyo, biliyo, 

malumatı varmış. 

Hepsini tanırım diyor, Biliyor, 

ma:lûma:tı varmış. 
TV 8 

O Ses 

Türkiye 

2.10.2016, 

19.17 

ilmihal ilmihâl 
RD 

GÜNEYDOĞU 
  05.06.2017 

Lakin Oğuz'un töresini 

unutmuştur. 

Lâ:kin Oğuz'un töresini 

unutmuştur. 
TRT1 

Diriliş 

Ertuğrul 
02.11.2016 

Amstrong otomatik kontrolları 

devre dışı bırakır ve modülü yeni 

iniş bölgesine doğru manuel 

olarak götürmeye başlar. 

Amstrong otomatik kontrolleri 

devre dışı bırakır ve modülü yeni 

iniş bölgesine doğru manuel 

olarak götürmeye başlar. 

DISCOVERY 

SCIENCE 
  

06.12.2017, 

09.05 

layık la:yık 
RD 

GÜNEYDOĞU 
Reklam 

Kuşağı 
05.06.2017 

Mustafa Kemal Üniversitesi Mustafa Kemal Üniversitesi 
HATAY 

AKDENİZ FM 
  05.06.2017 

 

5. Ses Düşmesi 

Doğru ve güzel konuşmanın bir şartı da kelimelerin hakkını vererek sesletmektir. Kelimeler 

sesletilirken hem çıkış noktaları hem de vurgu ve tonlamalarına özen gösterilmelidir. Türkçe 

kelimelerde genellikle yazılmış bütün harfler okunur. 

 

Yanlış Kullanım Doğrusu  Kanal Adı 
Program 

Adı 

Kayıt 

Zamanı 

Helaller yasak, haramlar selbes. Helaller yasak, haramlar serbest. ÖZDEŞ FM   05.06.2017 

Et yasak, içki serbes. Bu ne biçim 

perhiz bu ne biçim turşu. 

Et yasak, içki serbest. Bu ne 

biçim perhiz, bu ne biçim lahana. 
ÖZDEŞ FM   05.06.2017 

Mekkeliler kulklarını tıkamış,  ona 

karşı engeller çıkarmışlardı. 

Mekkeliler kulaklarını tıkamış, 

ona karşı engeller çıkarmışlardı 
GÖZYAŞI FM   05.06.2017 

Konuşmanın maası yok. Konuşmanın ma:na:sı yok. GÖZYAŞI FM   05.06.2017 

Valla tanımıyorum. Vallahi tanımıyorum. TV 8 
O Ses 

Türkiye 

2.10.2016, 

19.28 

İki dakka dayanamadın yani.  İki dakika dayanamadın yani. STAR TV 
Reklam 

Kuşağı 

25.10.2016, 

23.55 

Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin 

sağnak ve gök gürültülü sağnak 

yağışlı diğer yerlerin az bulutlu 

geçeceği tahmin ediliyor. 

Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin 

sağanak ve gök gürültülü 

sağanak yağışlı, diğer yerlerin az 

bulutlu olacağı tahmin ediliyor.  

ÖZDEŞ FM Ana Haber 05.06.2017 
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Otobandan bastın mı on dakkaya 

ordasın. 

Otobandan bastın mı on 

dakikaya oradasın. 
TV 8 

Reklam 

Kuşağı 
03.10.2016 

Kimliği belirsiz kişlerce 

kundaklandı. 

Kimliği belirsiz kişilerce 

kundaklandı. 
STAR TV Ana Haber 

20.06.2016, 

19.20 

Dünya tatlısı bir hanfendi. Dünya tatlısı bir hanımefendi. TV 8 
O Ses 

Türkiye 

22.10.2016, 

22.26 

 

a. Şimdiki zaman ekindeki -r sesinin düşmesi 

Şimdiki zaman -yor ekindeki -r sesi, vurgusuz olduğu için genellikle düşme eğilimindedir. 

Sıkça karşılaşılan bu ses olayı için konuşmaya biraz daha özen göstermek gerekir.  

Yanlış Kullanım Doğrusu  Kanal Adı 
Program 

Adı 

Kayıt 

Zamanı 

Bunu herkes Türkiye'de biliyo  Bunu Türkiye'de herkes biliyor. CNN TÜRK 
Türkiye'nin 

Gündemi 

14.06.2016, 

22.33 

Türkiye'de eyalet sistemini kabul 

ediyo musunuz? 

Türkiye'de eyalet sistemini kabul 

ediyor musunuz? 
CNN TÜRK 

Türkiye'nin 

Gündemi 

14.06.2016, 

21.01 

… diğer siyasi partiler oy alıyo, 7-

8 milyon insan da sandık başına 

gitmiyo. 

… diğer siyasi partiler oy alıyor, 

7-8 milyon insan da sandık 

başına gitmiyor. 

CNN TÜRK 
Türkiye'nin 

Gündemi 

14.06.2016, 

22.29 

Hayatım gözümün önünden bir 

film şeridi gibi geçiyo. 

Hayatım gözümün önünden bir 

film şeridi gibi geçiyor. 
KANAL D Reklam Kuşağı 30.11.2016 

Niye bir an olsun aklımdan 

çıkmıyo.. 

Niye bir an olsun aklımdan 

çıkmıyor. 
KANAL D Reklam Kuşağı 30.11.2016 

Çiçek getiriyo; sevgisini, ilgisini 

gösteriyo. 

Çiçek getiriyor; sevgisini, ilgisini 

gösteriyor. 
KANAL D Kısmetse Olur 30.11.2016 

Sayın savcımız da bunun üzerinde 

duruyo. 

Sayın savcımız da bunun 

üzerinde duruyor. 
ATV 

Müge Anlı ile 

Tatlı Sert 

03.10.2016, 

09.45 

Bir beyin tümörü nöbeti 

tetikleyebiliyo. 

Bir beyin tümörü nöbeti 

tetikleyebiliyor. 
ÖZDEŞ FM   05.06.2017 

Ne diyosun ya? Ne diyorsun ya? TV 8 O Ses Türkiye 
20.10.2016, 

20.25 

Yayın gidiyo mu arkaya? Yayın gidiyor mu arkaya? TV 8 O Ses Türkiye 
20.10.2016, 

20.37 

Planlıyo her şeyi.. Planlıyor her şeyi. TV 8 Reklam Kuşağı 
20.10.2016, 

20.55 

Çünkü Türkiye en çok Aygaz 

otogazı tercih ediyo. Günün her 

saati yola aygazla çıkıyo.  

Çünkü Türkiye en çok Aygaz 

otogazı tercih ediyor. Günün her 

saati yola aygazla çıkıyor. 

TV 8 Reklam Kuşağı 
20.10.2016, 

20.55 

Cenk bazen kendini kaybediyo, çok 

hakeme ağır sözler söylüyo. 

Cenk bazen kendini kaybediyor, 

hakeme çok ağır sözler söylüyor. 
360 TV Telegol 16.10.2016 

Hayır ya.. İyi, iyi. Arada bir, 

konuştuğum zaman,  

çok değişik aksan falan geliyo ama 

Hayır ya. İyi, iyi. Arada bir, 

konuştuğum zaman çok değişik 

bir  

TV 8 O Ses Türkiye 
02.10.2016, 

19.17 
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çok süper anlıyorum.. aksan falan geliyor ama çok iyi 

anlıyorum. 

Öyle de yeniyo böyle de yeniyo. 
 Öyle de yeniyor, böyle de 

yeniyor. 
STAR TV Reklam Kuşağı 

25.10.2016, 

23.58 

O söyleyene kadar biz ekmeksiz 

nasıl yaşanır diyoduk. 

O söyleyene kadar biz, ekmeksiz 

nasıl yaşanır diyorduk. 
SHOW TV Zahide Yetiş'le 

16.11.2016, 

09.41 

Bor madeniyle cildiniz nasıl 

temizleniyo? 

Bor madeniyle cildiniz nasıl 

temizleniyor? 
TON TV Reklam Kuşağı 

20.06.2017, 

13.12 

Diş hassasiyeti oluşturuyo. Diş hassasiyeti oluşturuyor. CNN TÜRK Reklam Kuşağı 
14.06.2016, 

22.44 

Değerli arkadaşlar biliyosunuz.  Değerli arkadaşlar biliyorsunuz.  
VİZYON 58 

TV 
  

12.06.2017, 

20.44 

O kadar açık veriyosun ki o role 

bürünemiyosun. 

O kadar açık veriyorsun ki o role 

bürünemiyorsun. 
TV 8 

İşte Benim 

Stilim 

07.12.2016, 

14.43 

 

b. Gelecek zaman ekindeki -ğ- sesinin düşmesi 

Gelecek zaman ekinde de seslerin düşürülmesine sık rastlanır. Burada kastedilen, birinci 

şahıslardaki -ğ-’nin düşürülmesidir. Bilindiği üzere iki ünlü arasındaki -ğ- çoklukla sesletilmez. 

Gelecek zaman ekindeki -ğ- sesinin düşmesi ekin ünlülerinin birinde uzunluğa yol açar. Gelecek 

zaman ekinin ilk ünlüsü konuşma sırasında daralmaya da uğradığından ek, birinci şahıslarda alıcaam, 

görüceez biçiminde söylenir.  

Aşağıdaki örneklerde gelecek zaman ekindeki -ğ- sesinin düşmesi sonucu oluşan uzunluk yan 

yana iki ünlü olarak gösterilmiştir: 

 

Yanlış Kullanım Doğrusu  Kanal Adı 
Program 

Adı 

Kayıt 

Zamanı 

Evet, ben bu şarkıyı söylicem! Evet, ben bu şarkıyı söyliyceem. TV 8 
O Ses 

Türkiye 

02.10.2016, 

19.06 

Bi şey söylicem. Bir şey söyliyceem. TV 8 
O Ses 

Türkiye 

02.10.2016, 

19.13 

Kamuoyuna açıklıcaz. Kamuoyuna açıklıycaaz.. BEIN SPORTS   03.06.2017  

göze alıcağınız göze alıcaanız 
24 KITCHEN 

TV 
  

12.6.2017,  

08.01 

Acun, beraber gidecez. Acun beraber gidiceez. TV 8 
O Ses 

Türkiye 

20.10.2016 

20.02   

Bomba gibi bir nikah tarihiylen 

gelecem dedin.  

Bomba gibi bir nikâh tarihiyle 

geliceem dedin. 
SHOW TV 

Evleneceksen 

Gel 
10.6.2016 

Geçen sene Acun, desteklicem, 

desteklicem dedi. 

Geçen sene Acun destekliyceem, 

destekliyceem, dedi. 
TV 8 

O Ses 

Türkiye 

20.10.2016, 

20.09 

Altını kapatcaz Altını kapatıcaaz. 
24 KITCHEN 

TV 
  

12.6.2017 

08.03 
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hazırlayacaz Hazırlıycaaz. 
24 KITCHEN 

TV 
  12.06.2017 

Bi şey söylicem. Bir şey söyliyceem. TV 8 
O Ses 

Türkiye 

20.10.2016, 

20.15 

Sanatçı kardeşlerime bi alkış rica 

etcem.  

Sanatçı kardeşlerime bir alkış 

rica ediceem. 
VİZYON 58 TV   

12.06.2017-

21.12 

Böyle çirkin suçlu bi dünya için 

mi büyücez biz? 

Böyle çirkin, suçlu bir dünya için 

mi büyüyceez biz? 
VİZYON 58 TV   

12.06.2017,16.

05 

Çoğu asansörün acil durum 

frenlerine ihtiyacı olmicak. 

Çoğu asansörün acil durum 

frenlerine ihtiyacı olmıycak. 

DISCOVERY 

SCIENCE 
  

06.12.2017, 

21.58 

Reklama gitcem.  Reklama gidiceem.  CNN TÜRK 
Tarafsız 

Bölge 

05.12.2016,00.

21 

Hep böyle şeyler söylicek değil 

her hâlde, diil mi? 

Hep böyle şeyler söyliycek değil 

her hâlde, değil mi? 
TV 8 

O Ses 

Türkiye 

20.10.2016, 

21.47 

 

c. Birinci şahıs -ayım / -eyim emir ekinde de bazı daralma ve düşmeler olur: alıyım, geliyim, 

göriyim, başlıyım, görmiyim gibi. Ünsüzle biten fiillerde ekin ilk ünlüsü daralıp  -ı-, -i- şekline döner. 

Ünlüyle biten fiillerde ise fiilin sonundaki ünlü de daralır ve -a-/-e- ünlüleri -ı-, -i- olur. Ayrıca fiille ek 

arasına giren -y- ve -y-’den sonraki ünlü de düşebiliir. Ancak eke ait -y-’yi  düşürmek yanlıştır. 

 

 

Yanlış Kullanım Doğrusu  Kanal Adı 
Program 

Adı 

Kayıt 

Zamanı 

Gamze gel baki:m buraya. Gamze gel bakıyım buraya. KANAL D 
Kısmetse 

Olur 

18.10.2016, 

13.56 

Ben görim falan demiş yani.  Ben göriyim falan demiş.  KANAL D 
Kısmetse 

Olur 

13.10.2016,14.

34 

 

ç. Değil kelimesindeki -ğ-’nin söylenmemesi ve -i- ünlüsünün uzatılması sıkça karşılaşılan bir 

söyleyiş biçimidir. Aşağıdaki örneklerde olduğu gibi değil kelimesinin farklı söyleyiş biçimleri de 

bulunmaktadır. 

 

Yanlış Kullanım Doğrusu  Kanal Adı 
Program 

Adı 

Kayıt 

Zamanı 

Bu maçtan ibaret diğildi. Bu maçtan ibaret değildi. 
BEIN 

SPORTS 
  03.06.2017 

Onu beğeniyorsun her hâlde, 

de mi? 

Onu beğeniyorsun her hâlde 

değil mi? 
TV 8 

O Ses 

Türkiye 

20.10.2016, 

20.04 

İyi insanlar de mi? İyi insanlar değil mi? TV 8 
O Ses 

Türkiye 

20.10.2016, 

20.18 

Hep böyle şeyler söylicek değil 

her hâlde, dil mi? 

Hep böyle şeyler söyliycek 

değil her hâlde, değil mi? 
TV 8 

O Ses 

Türkiye 

20.10.2016, 

21.47 
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Aynı anda bastık di mi? Aynı anda bastık değil mi? TV 8 
O Ses 

Türkiye 

02.10.2016, 

22.42 

Böyle, deri ceketli dil mesela.. 
Böyle, deri ceketli değil 

mesela. 
TV 8 

O Ses 

Türkiye 

20.10.2016, 

21.21 

 

6. Ses Değiştirme 

Şimdiki zaman eki -yor’daki -r ünsüzünün (vurgusuzluk sonucu) düşürülerek yerine şahıs eki 

getirilmesi (ağız özelliği olarak) de sıkça rastlanan bir söyleyiş bozukluğu olarak görülmektedir.  

 

Yanlış Kullanım Doğrusu  Kanal Adı 
Program 

Adı 

Kayıt 

Zamanı 

Ka:bus görüyom Kâbus görüyorum ATV Aşk ve Mavi 
25.11.2016, 

21.09 

Yooo çaya gidiyoz. Yooo çaya gidiyoruz STAR TV 
Zuhal 

Topal'la 

25.10.2016, 

17.35 

Ben dedim gelmiyom ben dedim gelmiyorum. ATV 
Müge Anlı 

ile Tatlı Sert 
19.09.2016 

Bildiğim bi konu olduğu için bu 

konuya yöneliyoz.  

Bildiğim bir konu olduğu için bu 

konuya  yöneliyoruz. 
KON TV İftara doğru 20.06.2017  

Seyirci konuk: "Esra abla ne 

diyo? Biliyon mu?" 

Esra abla, ne diyor, biliyor 

musun? 
ATV Esra Erol'da 

10.10.2016 

17.27 

Asu, napıyon sen Asu?  Asu, ne yapıyorsun sen Asu?  STAR TV Paramparça 
07.11.2016,  

23.06 

Napacaz baba bu işi? Ne yapıcaaz baba bu işi? STAR TV Paramparça 
07.11.2016,  

23.06 

Çok acayip bi şey yapıyom Çok acayip bir şey yapıyorum SHOW TV 
Zahide 

Yetiş'le 

27.10.2016 

11.10 

 

7. Ünlü Daralması 

Türkçede -y- ünsüzünün daraltıcı bir etkisi vardır. Genellikle -y- ünsüzünün bulunduğu 

eklerdeki ünlülerde daralma görülür. 

Yanlış Kullanım Doğrusu  Kanal Adı 
Program 

Adı 

Kayıt 

Zamanı 

Zulmedenlere meyletmiyin. Zulmedenlere meyletmeyin. ÖZDEŞ FM 
Bir Nefes 

Sıhhat 
05.06.2017 

Onlara korkmıyın, üzülmiyin 

derler. 

Onlara korkmayın, üzülmeyin 

derler.  
ÖZDEŞ FM 

Kur'an 

Ziyafeti 
05.06.2017 

Sen kendi adıyına bak, onunla 

ilgilen, benimle muattap olma 

tamam mı? 

Sen kendi adayına bak, onunla 

ilgilen, benimle muhatap olma 

tamam mı? 

SHOW TV 
Evleneceksen 

Gel 
20.10.2016 

Oturamıyorum, na:pim. Oturamıyorum, ne yapayım. SHOW TV Zahide 16.11.2016,  
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Yetiş'le 09.35 

 

8. Yumuşak Söylenmesi Gereken Seslerin Sert Söylenmesi 

Özel isimlere gelen eklerin kesmeyle ayrılması, sonunda sert ünsüz bulunan kelimelerde yanlış 

söyleyişlere yol açabilmektedir. Sinop’un, Zonguldak’a, Melek’e gibi yazılışlar sadece yazımı 

ilgilendirir; sondaki sert ünsüzler söyleyişte yumuşatılmalıdır. Sinop’un yazılır fakat Sinobun okunur; 

Zonguldak’a yazılır fakat Zonguldağa okunur; Melek’e yazılır fakat Meleğe okunur.  

Aşağıdaki örneklerde sert ünsüzler yumuşatılması gerekirken yumuşatılmamıştır. “Doğrusu” 

olarak gösterilen biçim yazım değil söyleyiş biçimidir. 

Yanlış Kullanım Doğrusu  Kanal Adı 
Program 

Adı 

Kayıt 

Zamanı 

İtirafçı subay Emre Tunç'un 

(tunçun) verdiği ifade... 

İtirafçı subay Emre Tunç'un 

(tuncun) verdiği ifade... 
ÖZDEŞ FM Ana Haber 05.06.2017 

Eski Meclis Başkanı Bülent 

Arınç'ın (arınçın) damadı  FETÖ 

soruşturması kapsamında 

gözaltına alındı. 

Eski Meclis Başkanı Bülent 

Arınç'ın (arıncın) damadı  

FETÖ soruşturması kapsamında 

gözaltına alındı. 

ÖZDEŞ FM   05.06.2017 

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman 

Zonguldak'ın (zonguldakın) 

Ereğli ilçesinde Beşiktaş 

Taraftarlar Derneği tarafından 

düzenlenen iftar programına da 

katıldı. 

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman 

Zonguldak'ın (zonguldağın) 

Ereğli ilçesinde Beşiktaş 

Taraftarlar Derneği tarafından 

düzenlenen iftar programına da 

katıldı. 

TON TV Ana Haber 
20.06.2017,17.

49 

 

9. -g-/-ğ- Değişikliği  

Bazı alıntı kelimelerdeki -g- sesleri -ğ- sesine dönmemiştir. Yalnızca birkaç örnekte coğrafya, 

topoğraf ve fotoğraf kelimelerinde -g- sesleri -ğ- sesine dönmüştür. Diğer kelimelerde -g- olarak 

korunmuştur. Bu üç örnek dışında -g- seslerini -ğ- sesine çevirmek söyleyiş yanlışı olarak kabul edilir. 

Yanlış Kullanım Doğrusu  Kanal Adı 
Kayıt 

Zamanı 

Proğramımıza kaldığımız yerden 

devam ediyoruz.  

Programımıza kaldığımız yerden 

devam ediyoruz.  
GÖZYAŞI FM 05.06.2017 

 

10. Yer Değiştirme / Ses Değişikliği 

Söyleyişte bazı kelimelerde seslerin yerleri değiştirilmektedir. Bu tür yanlışlıklar genellikle 

mahalli ağız özelliklerinin etkisiyle olur. 

Yanlış Kullanım Doğrusu  Kanal Adı 
Program 

Adı 

Kayıt 

Zamanı 

Yarvaldı bana. Yalvardı bana. ATV 
Müge Anlı 

ile Tatlı Sert 

03.10.2016,10.

37 
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Kaçıncı bunlar dizimde yarvaldı 

nerde yarvalmaları?  

Dizime kapanıp yalvardı. Nerede 

yalvarmaları?  
ATV 

Müge Anlı 

ile Tatlı Sert 
10.10.2016 

Arkadaşlar, herkez hoş geldi. Arkadaşlar, herkes hoş geldi. TV 8 
O Ses 

Türkiye 

20.10.2016,  

20.39 

Bunu kanıtladım saten. Bunu kanıtladım zaten. SHOW TV 
Evleneceksen 

Gel 
10.06.2016 

…kendi doğduğu yerde doyup 

orada durarsa… 

…kendi doğduğu yerde doyup 

orada durursa…  
DRT DENİZLİ 

Ramazan 

Konukları  
20.6.2017 

Herkezin yolu Aygazdan geçiyo. Herkesin yolu Aygazdan geçiyor. TV 8 
Reklam 

Kuşağı 

20.10.2016,  

20.55 

İşte karekter meselesi. İşte ben de 

karekter meselesi diyorum. 

İşte karakter meselesi. İşte ben 

de karakter meselesi diyorum. 
360 TV Telegol 16.10.2016 

Ben yemeği mındar etmem. Ben yemeği murdar etmem. KANAL D 
Kısmetse 

Olur 

18.10.2016, 

14.08 

Cemaatla namaz kılmayı kendine 

şaar edinen kimseler 

Cemaatle namaz kılmayı kendine 

şiar edinen kimseler… 
GÖZYAŞI FM   05.06.2017 

 

11. e Sesinin Açık Söylenmesi 

Yabancı dil söylenişlerinin etkisiyle bazı kelimelerdeki “e” seslerinin “e-a” arası bir ses olarak 

telaffuz edilmesi de yanlış söyleyiş olarak değerlendirilmektedir. 

Yanlış Kullanım Doğrusu  Kanal Adı 
Program 

Adı 

Kayıt 

Zamanı 

Bu élti hepimizin éltisi Bu elti hepimizin eltisi GÖZYAŞI FM   05.06.2017 

élli altı  elli altı KESKİN FM   
05.06.2017,08.

00-18.00 

Neden manken alayım yanıma. 

Bén yapmışım 

Neden manken alayım yanıma. 

Ben yapmışım 
TV 8 

İşte Benim 

Stilim 
02.12.2016 

 

12. Ağız Özellikleriyle Konuşma 

Geniş kitlelere yayın yapan ve topluma örneklik eden yayın kuruluşlarının Türkçeyi doğru ve 

güzel kullanmak, bu doğrultuda dil ve düşünce birliğinin kurulmasına imkân sağlamak amacına 

yönelik olarak dili kullanmada özenli ve özendirici olmaları beklenir.  

Mahallî dil özelliklerinden kaynaklanan bazı söyleyişlerde ek/ses fazlalıkları olabilmektedir. 

Aşağıdaki örnekler böyledir: 

Yanlış Kullanım Doğrusu  Kanal Adı 
Program 

Adı 

Kayıt 

Zamanı 

Mehtap da keşken deseydi, ben 

buna dâhil olmam diyebilseydi. 

Mehtap da keşke ben buna dâhil 

olmam diyebilseydi. 
KANAL D 

Kısmetse 

Olur 
30.11.2016 

Türk örf ve âdetlerimizi de 

yansıtmaya çalışaraktan… 

Türk örf ve âdetlerimizi de 

yansıtmaya çalışarak… 
TV 8 

Güneri 

Civaoğlu  

ile Şeffaf 

26.06.2016,  

09.02  
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Oda 

Bugün sizinle inşaallah 

paylaşacağımız hadisi şerifimizi 

hatırlatmak isterim. 

 İnşallah paylaşacağımız hadisi 

şerifleri hatırlatmak isterim. 
GÖZYAŞI FM   05.06.2017 

Allah'ım ya Rebb'im ya. Allah'ım ya Rabb'im ya. KANAL D 
Kısmetse 

Olur 

18.10.2016,  

12.06 

bolcana bolca 
24 KITCHEN 

TV 
  

12.6.2017, 

08.16 

… büyükcene bir kek yapıcam 

kendime. 

… büyükçe bir kek yapacağım 

kendime. 

24 KITCHEN 

TV 
  

12.6.2017 

08.24 

Fişnikçi Adnan Bey! Kışkırtıcı/Fitneci Adnan Bey! KANAL D 
Kısmetse 

Olur 
04.11.2016 

Yanlışlıklan arkadan itti beni. Yanlışlıkla arkadan itti beni. SHOW TV 
Evleneceksen 

Gel 
10.06.2016 

Benim aklıma geldi kardeşim, 

yoluna bah. 

Benim aklıma geldi kardeşim, 

yoluna bak. 
KANAL D 

Kısmetse 

Olur 

18.10.2016, 

13.21 

Allah'a şükür şu yüzüğümlen 

denizaltı alınır.  

Allah'a şükür şu yüzüğümle 

denizaltı alınır. 
KANAL D 

Reklam 

Kuşağı 
23.11.2016 

Bütün köyle sıraylan bunu âdet 

hâline getirdik yıllardan beri 

yapılıyor. 

Bütün köyle sırayla bunu âdet 

hâline getirdik yıllardan beri 

yapılıyor.  

TON TV 
Geleneksel 

Köy Hayrı  

20.06.2017 

15.36 

İlkokuldan sonra hep gurbette 

durmuş birisi olaraktan şunu 

söylüyorum … 

İlkokuldan sonra hep gurbette 

durmuş birisi olarak şunu 

söylüyorum. 

DRT DENİZLİ   20.06.2017 

Bizim bi suçumuz yokkine Bizim bir suçumuz yok ki ATV Aşk ve Mavi 25.11.2016 

Çocuğun kaydını bu okuldan 

sildirin. Ben başka bir yerde 

açtım diyerekten söylemiş. 

Çocuğun kaydını bu okuldan 

sildirin. Ben başka bir yerde 

açtım, diyerek söylemiş. 

ATV 
Müge Anlı 

ile Tatlı Sert 

03.10.2016, 

11.33 

Şimdi itfaiyeyi ararsak gendimize 

yanarız  

Şimdi itfaiyeyi ararsak 

kendimize yanarız.  
ATV Aşk ve Mavi 

18.11.2016, 

20.43 

Bugün benim arkadaşımın doğum 

günüsüymüş.  

Bugün arkadaşımın doğum 

günü. 
TV 8 

İşte Benim 

Stilim 

07.12.2016, 

16.48 

Hocalar Fenerbahçeyle dalga 

geçmeyi mevzubahiz mi 

ediyorlar? 

Hocalar Fenerbahçeyle dalga 

geçmeyi mevzubahis mi 

ediyorlar? 

360 TV Telegol 16.10.2016 

Ayriyetten müzik öğretmenliğine 

hazırlanıyorum... 

Ayrıca müzik öğretmenliğine 

hazırlanıyorum… 
TV 8 

O Ses 

Türkiye 

15.10.2016,   

23.48 

 

13. Yabancı Dilden Giren Kelimelerin Yanlış Söylenmesi 

Her dilde olduğu gibi Türkçede de başka dillerden giren kelimeler vardır. Bu kelimelerin aslına 

uygun, yaygın ve herkesçe benimsenmiş söyleyiş biçimlerinin kullanılması gerekir. 
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Yanlış Kullanım Doğrusu  Kanal Adı 
Program 

Adı 

Kayıt 

Zamanı 

Biz parlementer sistemden 

yanayız. 

Biz parlamenter sistemden 

yanayız. 
CNN TÜRK 

Türkiye'nin 

Gündemi 

14.06.2016, 

21.01 

Vodefon Vodafon BEIN SPORTS   03.06.2017  

Fırat ültimatamı diye geçiyor. Fırat ültimatomu diye geçiyor. DRT DENİZLİ Ana Haber 20.06.2017 

Hakkaten şaka gibi bi durum 

oldu. 

Hakikaten şaka gibi bir durum 

oldu. 
TV 8 

O Ses 

Türkiye 

20.10.2016, 

20.12 

manajer menajer BEIN SPORTS   03.06.2017  

Teknik direktor Teknik direktör BEIN SPORTS   03.06.2017 

ultrasyon ultrason 
RD 

GÜNEYDOĞU 
  05.06.2017 

Dinliyo musun? A o zaman super. 
Dinliyo musun? A o zaman 

süper/çok iyi 
TV 8 

O Ses 

Türkiye 

02.10.2016, 

19.17 

Bu otarite zafiyetidir… Bu otorite zafiyetidir... A SPOR 
Takım 

Oyunu 

29.10.2016, 

21.27 

En güzel restorantlar burada. En güzel restoranlar burada. 360 TV Telegol 16.10.2016 

Ellerinden gelen her şeyi 

yapıyorlardı, buna süigast de 

dâhildi. 

Ellerinden gelen her şeyi 

yapıyorlardı, buna suikast de 

dâhildi. 

GÖZYAŞI FM   05.06.2017 

elektrik elektirik mühendisliği  elektrik elektronik mühendisliği 
HATAY 

AKDENİZ FM 
  05.06.2017 

…. gözü rahatsız eden ve  

labratuvar denen o iğrenç şeyi 

yıkmalı… 

…. gözü rahatsız eden ve  

laboratuvar denen o iğrenç şeyi 

yıkmalı….  

CAN 

YAYINCILIK 

80 Günde 

Devriâlem  
 12.06.2017 

 

14. Harflerin Yanlış Söylenmesi 

01.11.1928 gün ve 1353 sayılı Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun ile Türk 

alfabesi 29 harf olarak belirlenmiştir. Alfabedeki bu harfler sağına “e” sesi getirilerek okunur. 

Kısaltmalarda da bu kurala uyulur. Aşağıda kurala aykırı söylenişler içeren örnekler sıralanmıştır. 

 

Yanlış Kullanım Doğrusu  Kanal Adı 
Program 

Adı 

Kayıt 

Zamanı 

BTK (Be Te Ka) listedeki kişilerin 

internet trafiğini... 

BTK (Be Te Ke) listedeki 

kişilerin internet trafiğini... 
ÖZDEŞ FM Ana Haber 05.06.2017 

İHH (İ Ha Ha) İnsani Yardım İHH (İ He He) İnsani Yardım KRAL FM   13.06.2016 
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Vakfı Vakfı 

Hafta içi her gün TV8'de (Ti Vi 

8'de) 
Hafta içi her gün Te Ve 8'de TV 8 

Reklam 

Kuşağı 

20.10.2016, 

20.52 

Avrupa İnsan Hakları 

Mahkemesinden KHK (Ka He 

Ka) kararı yok. 

Avrupa İnsan Hakları 

Mahkemesinden KHK (Ke He 

Ke)  kararı yok.  

NTV 
Haber 

Merkezi 

12.06.2017, 

11.01 

MHK’nin (Me Ha Ke) 

atamalarıyla ilgili Fenerbahçe 

geniş kapsamlı bir dosyayla 

paylaşacak. 

MHK’nin (Me He Ke) 

atamalarıyla ilgili Fenerbahçe 

geniş kapsamlı bir dosya 

paylaşacak. 

360 TV Telegol 16.10.2016 

İHH (İ-Ha-Ha)  İ He He KANAL A 
Reklam 

Kuşağı 

20.06.2017 

08.01 

TV (Ti Vi) TV (Te Ve) FOX TV 
Reklam 

Kuşağı 

22.08.2016 

19.51 

TV8 (Ti Vi 8) TV (Te Ve 8)         TV 8 
Reklam 

Kuşağı 

01.12.2016 

17.54 

UÇK'da yüzlerce dosya var.  U Çe Ke'de yüzlerce dosya var.           NTV %100 Futbol 05.10.2016 

Arçelik (4  Ka ULTİMA Ti Vi)  
Arçelik (4  Ke ULTİMA TV ) 4 

Ke Ultima (Te Ve)’ler  
       TV 8   18.05.2016 

Bir Be Em Ve 320 İ.  Bir Be Me Ve 320 İ.   SHOW TV İçerde 14.11.2016 

 

VURGU VE DURAKLAMA YANLIŞLARI 

1. Vurgu Yanlışları 

Türkçede kelime vurgusu genellikle son hecede bulunur. Ancak bazı ekler vurguyu 

kendilerinden önceki heceye atarlar. Yer adlarında vurgu ilk hecededir. Söz gelişi ilk hecesi vurgulu 

söylenen Kurtuluş Ankara’daki bir semtin adıdır; son hecesi vurgulu olan kurtuluş ise “kurtulma” 

anlamındadır.  

Fiil cümlelerinde vurgu yüklemden önceki kelime üzerindedir. İsim cümlelerinde ise vurgu 

yüklemdedir. 

“ki, de” bağlaçları ve “mi” soru eki vurguyu kendinden önceki kelimelere kaydırır. 

Aşağıdaki örneklerde vurgu kesme işareti (‘) ile gösterilmiştir. 

Yanlış Kullanım Doğrusu  Kanal Adı 
Program 

Adı 

Kayıt 

Zamanı 

Doğru ve güvenilir haberin adresi 

İHA yeni haber sitesiyle i’nternet 

dünyasında da bir adım önde. 

Doğru ve güvenilir haberin 

adresi İHA yeni haber sitesiyle 

inter’net dünyasında da bir adım 

önde. 

TON TV 
Reklam 

Kuşağı 

20.06.2017, 

08.01 

…sevdiremedik sana… kendimizi’ …sevdiremedik sana… kendimizi TV 8 
İşte Benim 

Stilim 

08.12.2016, 

15.08 

Ben ’üç mutluluğu beraber Ben üç mutluluğu beraber GÖZYAŞI FM   05.06.2017 
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yaşıyorum. yaşıyorum. 

Kendi hareketlerimi. Kendi hareketleri ’mi? TV 8 
O Ses 

Türkiye 

20.10.2016, 

20.13 

-da / -de ekiyle “dahi” anlamındaki da / de bağlacı yazıda sık sık birbirine karıştırıldığı gibi 

konuşma sırasında da zaman zaman karıştırılmaktadır. Bitişik yazılan -da / -de eki vurguyu üzerinde 

taşır, ayrı yazılan da / de bağlacı ise vurgusuzdur. Vurgu bağlaçtan önceki hecede bulunur. Söz gelişi 

“Meydanda çok insan toplanmış.” dersek vurgu -da eki üzerinde olur. “Meydan da kalabalık, caddeler 

de.” örneğinde ise vurgu da ve de bağlaçlarından önceki hecede bulunur. 

Aşağıdaki örnekte büyük bir ihtimalle da / de bağlacı ayrı yazılmadığı için vurgulu söylenmiştir. 

Yanlış Kullanım Doğrusu  Kanal Adı 
Program 

Adı 

Kayıt 

Zamanı 

Ruhsatsız olduğu tespit edilen 

yerler’de zabıtalar tarafından 

kapatıldı. 

Ruhsatsız olduğu tespit edilen 

yer’ler de zabıtalar tarafından 

kapatıldı. 

RD 

GÜNEYDOĞU 
Ana Haber 05.06.2017 

 

2. Duraklama Yanlışları 

Cümle sonundaki nokta, yalnız yargının bittiğini değil, konuşmada duraklama yapılması 

gerektiğini de belirtir. Noktalı virgül ve virgül ise daha kısa duraklamaları ifade eder. Bu bakımdan 

metin okunurken noktalama işaretleri önem kazanır. Yanlış yere konan bir nokta veya virgül gereksiz 

duraklamalara yol açabileceği gibi işaretsizlik de gerekli olan duraklamaların yapılamamasına yol 

açar. Dolayısıyla spiker ve sunucular için hazırlanan metinlerde noktalama işaretlerinin yerli yerinde 

olması şarttır. Hatta normal bir yazıda koymaya gerek görmediğimiz virgülleri de duraklama yerlerine 

koymakta yarar vardır. Elbette duraklama yanlışları sadece metinlerin yanlış işaretlenmesinden 

kaynaklanmaz. Spikerin metni daha önceden okumamış olması veya nefesini iyi ayarlayamaması da 

duraklama yanlışlarına yol açar.  

Birbirini tamlayan ögeler arasında duraklama yapmak anlatılmak istenenin dışında farklı 

anlamlar yaratır. Cümlede yan yana bulunan sıfatla isim, unvanla isim, tamlayanla tamlanan, zarfla fiil 

ve ikilemeler arasında duraklama yapılmaz.  

Aşağıdaki örneklerde duraklama yapılan yerlerde eğik çizgi ve koyu renk yazı kullanılmıştır.  

Yanlış Kullanım Doğrusu  Kanal Adı 
Program 

Adı 

Kayıt 

Zamanı 

… eski il imamlarından / olduğu 

belirtildi 

… eski il imamlarından olduğu / 

belirtildi 

RD 

GÜNEYDOĞU 
Ana Haber 05.06.2017 

Kimliği belirsiz/ kişilerce 

kundaklandı. 

Kimliği belirsiz kişilerce 

kundaklandı. 
STAR TV Ana Haber 

20.06.2016, 

19.20 

Stüdyo gibi kamera arkasında da 

eğlenceli anlar yaşanıyor. 

Stüdyo gibi / kamera arkasında 

da eğlenceli anlar yaşanıyor. 
STAR TV Ana Haber 

20.06.2016, 

19.43 

Hadi şimdi durdurabilirsen? Hadi şimdi dur/ durabilirsen? TV 8 
O Ses 

Türkiye 

20.10.2016, 

21.04 
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Türkan Şoray'la Kadir İnanır'ın 

uyumu, aradaki saf,  

temiz / sevgi ve filmin acıklı 

hikâyesi... 

Türkan Şoray'la Kadir İnanır'ın 

uyumu, aradaki/ saf,  

temiz sevgi / ve filmin acıklı 

hikâyesi... 

KANAL D Magazin D 
11.06.2016,10.

11 

Sadece İzmir değil burası 

Çanakkale… 

Sadece İzmir değil... / Burası 

Çanakkale…  
BEYAZ TV Ana Haber 12.06.2017 

Karanlık gizemini / korumaya 

devam eder. 

Karanlık,/ gizemini korumaya 

devam eder. 

DISCOVERY 

SCIENCE 
  

06.12.2017, 

09.33 
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ANLATIM BOZUKLUKLARI 

Uzman Hatice Yazıcı MALKOÇ 

 

Anlatım bozuklukları; ekler, kelimeler, kelime grupları ve cümlenin ögelerinin eksik, fazla, 

yanlış biçimde veya yanlış yerde kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Türkçenin cümle yapısına göre 

kelimelerin alacağı ekler bellidir. Bu eklerin yerli yerinde kullanılması gerekir. Diğer taraftan 

kelimelerin anlamlarına ve görev türlerine göre kullanılması da dikkat edilmesi gereken bir husustur. 

Kelimeler cümle yapısına uygun şekilde yerli yerinde kullanılmazsa anlatım bozukluğuna sebep olur.  

Haber bültenleri, diziler gibi metne bağlı olarak yapılan konuşmalarda hata yapılmaması 

gerekir. Metne bağlı olmayan, doğaçlama konuşmalarda ufak tefek hatalar olabilir. Önemli olan 

hatanın konuşmanın tümüne yayılmaması, yanlış kelime kullanılmamasıdır. Tabii ki hiç hata 

yapmadan konuşmak en güzelidir. Bu sebeple ister metne bağlı ister doğaçlama konuşmalarda 

Türkçenin doğru ve güzel şekilde kullanılması için gereken özen ve dikkatin gösterilmesi önemlidir.  

Radyo ve televizyon yayınlarının incelenmesi neticesinde tespit edilen yanlışların %37,2’sinin 

yer aldığı “Anlatım Bozuklukları” bölümünde; eklerde ve kelimelerde eksiklik, eklerde ve kelimelerde 

fazlalık, kelimelerin yanlış yerde kullanılması, kelimelerin yanlış biçimde ve yanlış anlamda 

kullanılması, alıntıların yanlış kullanılması, fiil ve birleşik fiil yanlışları, deyim yanlışları,  çeviri 

yanlışları gibi konular yer almıştır. İncelenen radyo ve televizyon yayınlarında tespit edilen 1714 adet 

anlatım bozukluğunun diğer yanlış türleri içindeki oranı %37,2’dir. 

Anlatım bozukluklarının program türlerine göre dağılımı aşağıdadır: 

o Kuşak/gerçek yaşam: 332 (%19,3) 

o Bilgi ve eğlence: 301 (%17,5) 

o Haber bülteni: 260 (%15,1) 

o Magazin: 146 (%8,5) 

o Spor: 110 (%6,4) 

o Reklam: 102 (%5,9) 

o Dizi: 55 (%3,2) 

o Açık oturum: 44 (%2,5) 

o Çocuk programı: 43 (%2,5) 

o Talkshow: 23 (%1,3) 

  Çalışmanın bu bölümünde değerlendirilen 1714 örneğin bir kısmı, birbirine çok benzediği 

veya birbirinin tıpatıp aynısı olduğu için rapora alınmamıştır. Örnekler tasnif edilirken alanla ilgili 

terim kullanmaktan kaçınılmıştır. Sınıflamanın anlaşılır şekilde olmasına dikkat edilmiştir. Fazla 

ayrıntıya girilmemiştir.  

 

EKLERLE İLGİ YANLIŞLAR 

 

Eklerde Eksiklik 

Kelime, kelime grubu ve cümlenin kuruluşunda gerekli olan eklerin kullanılmaması anlatım 

bozukluğuna yol açar. Kelimeler arasındaki bağlantı çoklukla eklerle sağlanır. Cümlede ögeler 

arasındaki bağlantıyı sağlayan eklerde herhangi bir eksiklik olursa anlatımda bozukluk meydana gelir. 

Aşağıda bununla ilgili örnekler verilmiştir. 
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Yanlış Kullanım Doğrusu  Kanal Adı 
Program 

Adı 
Kayıt Zamanı 

Ben uzlaşmacı bir yapım var 

zaten. 

Benim uzlaşmacı bir yapım 

var zaten. 
NTV %100 Futbol 

01.10.2016 

21.48 

Allah'tan başka kimse helak 

kılma, haram kılma hususiyetine 

sahip olmadığı anlaşılıyor. 

Allah'tan başka kimsenin 

helak kılma, haram kılma 

hususiyetine sahip olmadığı 

anlaşılıyor. 

ÖZDEŞ FM   
05.06.2017 

 

...ligin takım sayıları artırılması 

gerektiği düşüncesindeyim. 

...ligin takım sayılarının 

artırılması gerektiği 

düşüncesindeyim. 

RD GÜNEYDOĞU Ana Haber 05.06.2017 

İkiliye bizleri nasıl bir program 

beklediğini soruyoruz.  

İkiliye, bizleri nasıl bir 

programın beklediğini 

soruyoruz. 

KANAL D Magazin D 
26.06.2016 

10.22 

Köln Spor Akademisine yeni 

girmiş 17 yaşındaki bir sübyan 

bile yapmayacağı kadro hatası. 

Köln Spor Akademisine yeni 

girmiş 17 yaşındaki bir 

sübyanın bile yapmayacağı 

kadro hatası. 

BEYAZ TV Beyaz Futbol 09.10.2016 

Ekmek fiyat farklarının 

nedenleri. 

Ekmek fiyatlarındaki 

farklılıkların nedenleri. 
DRT DENİZLİ Ramazan Keyfi  

Adını doğru koymazsak olaylar 

da yanlış anlarız. 

Adını doğru koymazsak 

olayları da yanlış anlarız.  
KANAL A   

20.06.2017 

10.33 

İnsanlar mutlaka konuşması 

lazım. 

İnsanların mutlaka 

konuşması lazım. 
ATV Esra Erol'da 

10.11.2016 

17.21 

Bu, uzlaşmayla getirilmiş 

maddeler değil. 

Bunlar, uzlaşmayla getirilmiş 

maddeler değil. 
STAR TV Ana Haber 

20.06.2016 

19.10 

Burda yaptıklarıyla perde 

arkası alakası yok. 

Burada yaptıklarıyla perde 

arkasının alakası yok. 
TV 8 O Ses Türkiye 

20.10.2016 

22.04 

  

Tekirdağ sahili andırıyor bu 

fotoğraf. 

Tekirdağ sahilini andırıyor 

bu fotoğraf. 
RADYO CAN   05.06.2017 

Fatih Terim maç öncesi ve 

sonrası çok önemli açıklamaları 

var. 

Fatih Terim'in maç öncesi ve 

sonrasında yaptığı çok 

önemli açıklamaları var. 

BEYAZ TV 
Söylemezsem 

Olmaz 
12.06.2017 

Kimse de orası babasının 

kulübü değil. 

Orası kimsenin babasının 

kulübü değil. 
BEYAZ TV 

Söylemezsem 

Olmaz 
12.06.2017 
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Bu arada sizin de isim soyadı 

alayım. 

Bu arada sizin de adınızı, 

soyadınızı alayım. 
BEYAZ TV 

Mert Savaş'la 

Cennet Köşeler   
12.06.2017 

Karanlıklarda nelerin gizli 

olduğu biz bilemeyiz. 

Karanlıklarda nelerin gizli 

olduğunu biz bilemeyiz. 

DISCOVERY 

SCIENCE 
  06.12.2017 

Çorapların ben sevdim. Ben çoraplarını sevdim. TV 8 
İşte Benim 

Stilim 

08.12.2016 

16.41 

Herkes elinden geleni yaptığını 

düşünüyorum. 

Herkesin elinden geleni 

yaptığını düşünüyorum. 
TV 8 Survivor 

09.05.2016 

23.22 

…bi şekilde hayatımın düzeni 

değişmesi lazımdı.  

…bir şekilde hayatımın 

düzeninin değişmesi lazımdı.  
SHOW TV Ana Haber 20.03.2016 

Ölenlerin üçü İsrail, biri İranlı!  
Ölenlerin üçü İsrailli, biri 

İranlı! 
SHOW TV Ana Haber 20.03.2016 

Bakımlı kadın beceriksiz kadın 

gibi görüyorlar. 

Bakımlı kadını beceriksiz 

kadın gibi görüyorlar. 
ATV Esra Erol'da 

20.09.2016 

16.49 

Bence kamuoyu vicdanı rahatsız 

ediyor. 

Bence kamuoyu vicdanını 

rahatsız ediyor.  
NTV RADYO   15.06.2016 

Ortaya konan tüzük 

maddelerinin tamamı buradan 

haber olduk. 

Ortaya konan tüzük 

maddelerinin tamamından 

burada haberdar olduk. 

TRT1 Ana Haber 
 26.06.2016 

20.55 

Galatasaray takımı çok etkili bir 

şekilde baskı kurduğunu gördük.  

Galatasaray takımının çok 

etkili bir şekilde baskı 

kurduğunu gördük.  

NTV %100 Futbol 05.10.2016 

Karadağ Yapı Market  Karadağ Yapı Marketi VİZYON 58 TV   12.06.2017 

Kepez Kaymakamlık yanında.  
Kepez Kaymakamlığı 

yanında. 

RADYO 

AKDENİZ 
  05.06.2017 
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Ek Fazlalığı 

Kelimelere, olması gerekenden fazla ek getirilmesi anlatım bozukluğuna yol açar. Ek 

fazlalığıyla ilgili örnekler aşağıda sıralanmıştır. 

 

Yanlış Kullanım Doğrusu  Kanal Adı 
Program 

Adı 
Kayıt Zamanı 

Jül Sezar birçok savaşlardan 

sonra… 

Jül Sezar birçok savaştan 

sonra… 
CAN TV   12.06.2017 

…Ceylanpınar Belediyemiz 

Başkanımız… 

...Ceylanpınar Belediye 

Başkanımız… 

RD 

GÜNEYDOĞU 
Ana Haber 05.06.2017 

…bakır kabloları hedef alan 

şebekeye suçüstü yakalandı. 

…bakır kabloları hedef alan 

şebeke suçüstü yakalandı. 

RD 

GÜNEYDOĞU 
Ana Haber 05.06.2017 

Anlık öfkelerine yenik düştü 

belki de! 

Anlık öfkesine yenik düştü 

belki de! 
TV 8 

Survivor 

Panorama 

28.04.2016 

12.58 

Oyunbozancılıkta birebirsin.  Oyunbozanlıkta birebirsin. CAN TV   12.06.2017 

Bu kadarlan kalsa iyi.  Bu kadarla kalsa iyi. CAN TV   12.06.2017 

Ben bunu düşünerekten… Ben bunu düşünerek… SHOW TV Evleneceksen Gel 10.06.2016 

Herhâlde biraz zamanlara 

ihtiyacı var. 

Herhâlde biraz zamana 

ihtiyacı var. 
BEIN SPORTS   03.06.2017 

Hemen hemen birçok askerin 

kaleme aldıkları hatıralarda... 

Birçok askerin kaleme aldığı 

hatıralarda... 
KADIRGA TV   20.06.2017  

Moskova'nın tarihinde birçok 

cüretkâr şeyler vardır ama 

şehre ilk baktığınızda gri ve 

kılıksız görünür. 

Moskova'nın tarihinde birçok 

cüretkâr şey vardır ama şehir 

ilk baktığınızda gri ve kılıksız 

görünür. 

KADIRGA TV   20.06.2017  

İşte o zamandan itibaren Rusya, 

Fransa ve İngiltere Ermeni 

konusunu özel bir meseleleri 

hâline getirdiler. 

İşte o zamandan itibaren 

Rusya, Fransa ve İngiltere, 

Ermeni konusunu özel bir 

mesele hâline getirdi. 

TON TV   
20.06.2017 

13.35 
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Birbirimize tekrardan 

güvenelim. 
Birbirimize tekrar güvenelim. FX TV   

12.06.2017 

10.35 

Toplumun bu şekildeki 

bozulduğu bir dönemde... 

Toplumun bu şekilde 

bozulduğu bir dönemde... 
KADIRGA TV   20.06.2017 

Hava sıcaklıklarının 40 

dereceye yaklaştığı Gaziantep'te 

orman yangını riskleri de arttı. 

Hava sıcaklığının 40 

dereceye yaklaştığı 

Gaziantep'te orman yangını 

riski de arttı. 

RADYO 

ŞİRİNNAR 
  05.06.2017 

Birçok konserler… Birçok konser… 
RADYO 

ŞİRİNNAR 
  

 

05.06.2017 

İki gözün olmamayabilir. İki gözün olmayabilir. KANAL A   
20.06.2017 

09.15 

O zamanları, daha yeni yeni 

şarkı söylemeye başlamıştım. 

O zamanlar, daha yeni yeni 

şarkı söylemeye başlamıştım. 
TV 8 O Ses Türkiye 

02.10.2016 

22.24 

…belki de çok küçük olaylar çok 

büyüdüler. 

…belki de çok küçük olaylar 

çok büyüdü. 
NTV Ana Haber 

12.06.2017 

13.35 

Kadir İnanır'ın Dila Hanım adlı 

filmdeki yaptığı zeybekse 

dizilere bile konu oldu. 

Kadir İnanır'ın Dila Hanım 

adlı filmde oynadığı zeybekse 

dizilere konu oldu. 

KANAL D Magazin D 
11.06.2016 

11.32 

Sizin de enerjiniz düşük 

başladınız mı bu haftaya? 

Siz de enerjiniz düşük mü 

başladınız bu haftaya?  
BEYAZ TV 

 Hayatta Her Şey 

Var 
12.06.2017 

Hayatım, bana böyle 

davranmanı istemiyorum 

diyerekten... 

Hayatım, bana böyle 

davranmanı istemiyorum 

diyerek…  

BEYAZ TV 
Hayatta Her Şey 

Var   
12.06.2017 

Sizin yaptığınız bu araştırmayı 

polisle, savcılıkla paylaştınız 

mı? 

Siz, yaptığınız bu araştırmayı 

polisle, savcılıkla paylaştınız 

mı? 

BEYAZ TV Yalçın Abi   12.06.2017 

Bunların hepsi kayıtlar altına 

alınıyor. 

Bunların hepsi kayıt altına 

alınıyor. 
ATV 

Müge Anlı ile 

Tatlı Sert 
19.09.2016 

Her günde, her mevsimde, her 

mutfakta, her evde, dört 

bucakta, çeşit çeşit ocakta, 

pilavlarda, çorbalarda, türlü 

türlü tabaklarda. 

Her gün, her mevsim, her 

mutfakta, her evde, dört 

bucakta, çeşit çeşit ocakta, 

pilavlarda, çorbalarda, türlü 

türlü tabaklarda. 

STAR TV Reklam Kuşağı 
07.11.2016 

23.23 
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Bu soruyu sormalarımız bile 

henüz daha erken görünüyor. 

Bu soruyu sormamız bile 

henüz erken görünüyor. 

RADYO 

ŞİRİNNAR 
  05.06.2017 

Artçı sarsıntılar devam 

edecekler.  

Artçı sarsıntılar devam 

edecek.  
NTV Ana Haber 

12.06.2017 

16.48 

Dokuz aydır bir aşk yaşadım. Dokuz ay aşk yaşadım. TV 8 
İşte Benim 

Stilim 

08.12.2016 

16.56 

Ekranları başlarındaki 

saygıdeğer seyircilerimiz!  

Ekranları başındaki 

saygıdeğer seyircilerimiz! 
KON TV 

 Rahmet 

Akşamları 
20.06.2017  

Merhaba, tekrardan. Tekrar merhaba. ATV 
Kim Milyoner 

Olmak İster? 

07.11.2016 

23.47 

Bu arada Türkiye ekonomisi 

2017'nin ilk çeyreğinde 

beklentilerinin üzerinde %5 

büyüdü. 

Bu arada Türkiye ekonomisi 

2017'nin ilk çeyreğinde 

beklentilerin üzerinde %5 

büyüdü. 

NTV Ana Haber 
12.06.2017 

13.01 

Bu orta büyüklüğünde bir 

deprem. 

Bu orta büyüklükte bir 

deprem. 
NTV Ana Haber 

12.06.2017 

15.38 

Kasapçı nasıl, manavcı nasıl? Kasap nasıl, manav nasıl? ATV 
Müge Anlı ile 

Tatlı Sert 
19.09.2016 

Oralardan bir iki küçük taşlar… Oralardan bir iki küçük taş… NTV Ana Haber 
12.06.2017 

20.06 

... yaptığı birkaç hatalar var. ... yaptığı birkaç hata var. STAR TV Zuhal Topal'la 
05.09.2016 

18.26 

 

Yanlış Ek Kullanılması 

Ek eksikliği ve ek fazlalığı dışında, kullanılması gerekenden başka bir ek kullanılması da 

anlatım kusurudur. Ek yanlışlarının yapıldığı örnekler aşağıdadır. 

 

Yanlış Kullanım Doğrusu  Kanal Adı 
Program 

Adı 
Kayıt Zamanı 

Rizespor'u karşısında Beşiktaş'a 

üç puanı getiren golü attı. 

Rizespor'un karşısında 

Beşiktaş'a üç puanı getiren 

golü attı. 

NTV %100 Futbol 01.10.2016 20.57 
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Yalnız bu rotasyon işlerine biraz 

daha azaltması lazım. 

Yalnız bu rotasyon işlerini 

biraz daha azaltması lazım. 
NTV %100 Futbol 01.10.2016 21.15 

Süleyman Soylu'nun yapmış 

olduğu açıklamayı 

değerlendirmeyi az sonra siz 

değerli dinleyenlerimizle 

paylaşacağız. 

Süleyman Soylu'nun yaptığı 

açıklamanın 

değerlendirmesini az sonra 

siz değerli dinleyenlerimizle 

paylaşacağız. 

ÖZDEŞ FM Ana Haber 05.06.2017 

Birçok ülkenin dediğiniz gibi 

prensesler vardı. 

Birçok ülkeden, dediğiniz 

gibi prensesler vardı. 
TV 8 

Güneri 

Civaoğlu ile 

Şeffaf Oda 

26.06.2016 08.32 

 

…ve onları daha başarı 

yollarını açmak üzere… 

…ve onların başarı yollarını 

daha da açmak üzere… 
TV 8 

Güneri 

Civaoğlu ile 

Şeffaf Oda 

26.06.2016 08.21 

Kutsal topraklara ziyarete giden 

hangi ünlünün evi yanarak 

ailesi ölümden döndü? 

Kutsal toprakları ziyarete 

giden hangi ünlünün evi 

yandığı için ailesi ölümden 

döndü? 

KANAL D Magazin D 
26.06.2016 

12.19 

Soğanımızı küçük parçalara 

doğruyacaz. 

Soğanımızı küçük parçalar 

hâlinde doğrayacağız. 

24 KITCHEN 

TV 
  12.06.2017 08.58 

Bu krema torbalarını nasıl 

kullanacağımızı gerektiğini 

biliyor musun? 

Bu krema torbalarını nasıl 

kullanmamız gerektiğini 

biliyor musun? 

24 KITCHEN 

TV 
  12.06.2017 11.52 

Survivor'da zaten ana konusu 

açlık. 

Survivor'ın zaten ana konusu 

açlık. 
TV 8 

Survivor 

Panorama 

28.04.2016 

15.28 

Atışsal olarak hızlı pres 

gerektirecek bir şey yok. 

Atış açısından hızlı pres 

gerektirecek bir şey yok. 
TV 8 Survivor 22.05.2016 20.38 

Ama oklar birbirine çakışıyorsa 

karşılıklı hisler varsa bir yola 

girilir. 

Ama oklar birbiriyle 

çakışıyorsa karşılıklı hisler 

varsa bir yola girilir. 

SHOW TV Evleneceksen Gel 10.06.2016 

Olayların çözülmeyecek hâle 

getirmektense… 

Olayları çözülmeyecek hâle 

getirmektense… 
TV 8 

Survivor 

Panorama 
14.04.2016 12.56 

Bu da ona hem savaşçı ruhunu 

bize gösteriyor… 

Bu da onun savaşçı ruhunu 

bize gösteriyor… 
TV 8 

Survivor 

Panorama 
14.04.2016 14.05 

Terörist Londra Köprüsü'ne bir 

minibüsü 80 km hızla yayaların 

üzerine sürdü. 

Terörist, Londra 

Köprüsü’nde bir minibüsü 80 

km hızla yayaların üzerine 

doğru sürdü.  

ÖZDEŞ FM Ana Haber 05.06.2017 
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Katar'da ne olup bitiyor bunu 

önümüzdeki günler daha net bir 

şekilde göstereceği benziyor. 

Katar'da ne olup bitiyor, 

bunu önümüzdeki günler daha 

net bir şekilde göstereceğe 

benziyor. 

ÖZDEŞ FM Ana Haber 05.06.2017 

Bu anlamda köy sakinlerinde 

büyük görev düşüyor. 

Bu anlamda köy sakinlerine 

büyük görev düşüyor.  
TON TV   

20.06.2017 

15.40 

Kısadan anlatıyım. Kısaca anlatayım. TV 8 
İşte Benim 

Stilim 
08.12.2016 14.38 

Nereye buluyorsun bunları? Nereden buluyorsun bunları? TV 8 
İşte Benim 

Stilim 
08.12.2016 15.35 

Kazanmayıp büyük şeyleri imza 

atmak daha güzel bence. 

Kazanmayıp büyük şeylere 

imza atmak daha güzel bence. 
TV 8 O Ses Türkiye 20.10.2016 21.53 

Jüri sesimi etkilicemi 

düşünüyorum, ilerlicemi 

düşünüyorum. 

Jüriyi sesimle etkileyeceğimi 

düşünüyorum, ilerleyeceğimi 

düşünüyorum. 

TV 8 O Ses Türkiye 02.10.2016 22.08 

Hatırlarsan Quaresma oyunun 

sonunda sağ tarafta bitirdi. 

Hatırlarsan, Quaresma 

oyunu sağ tarafta bitirdi. 
NTV %100 Futbol 

23.10.2016 

20.57 

Artık Caner yirmi yaşlarda 

değil. 

Artık Caner yirmili yaşlarda 

değil. 
NTV %100 Futbol 

23.10.2016 

21.39 

Evet sevgili dostlar, reklamların 

hemen akabine devam ediyoruz. 

Evet sevgili dostlar, 

reklamların akabinde devam 

ediyoruz. 

RADYO CAN   05.06.2017 

Okan Karacan ve Zeynep 

Kadıoğlu çifti, minik oğulları 

Alican'ın birinci yaş gününe 

büyük bir partiyle kutladı. 

Okan Karacan ve Zeynep 

Kadıoğlu çifti, minik oğulları 

Alican'ın birinci yaş gününü 

büyük bir partiyle kutladı. 

KANAL D Magazin D 
11.06.2016 

10.57 

Didem Şahin, daha sonra 

röportaj yapmak istemeyerek 

Renkli Sayfalar'da Müge 

Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in 

ekibine bazı bilgiler paylaştı. 

Didem Şahin, daha sonra 

röportaj yapmak istemeyerek 

Renkli Sayfalar'da Müge 

Dağıstanlı ve Gülşen 

Yüksel'in ekibi ile bazı 

bilgiler paylaştı. 

KANAL D Magazin D 
11.06.2016 

12.41 

Neden çocuklarımızın canını 

kast ediyor? 

Neden çocuklarımızın canına 

kastediyor?  
BEYAZ TV 

Söylemezsem 

Olmaz  
12.06.2017 

İş işten geçmiş, sen onu 

kinlemişsin belli… 

İş işten geçmiş, sen ona 

kinlenmişsin belli… 
BEYAZ TV 

 Söylemezsem 

Olmaz  
12.06.2017 
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Bir beraberlik seni Dünya 

Kupası hayallerini suya 

düşürüyor. 

Bir beraberlik senin Dünya 

Kupası hayallerini suya 

düşürüyor.  

BEYAZ TV 
Söylemezsem 

Olmaz 
12.06.2017 

Ekran başını göreve çağıralım. 
Ekran başındakileri göreve 

çağıralım. 
BEYAZ TV 

 Söylemezsem 

Olmaz   
12.06.2017 

Bir şey olursa bana ara. Bir şey olursa beni ara.  BEYAZ TV Yalçın Abi  12.06.2017 

Siz burasını aradınız mı? Siz burayı aradınız mı?  BEYAZ TV Ana Haber  12.06.2017 

Siz komutanların acil durumlar 

için tonlarca paranız yok mu? 

Siz komutanların acil 

durumlar için tonlarca parası 

yok mu?  

BEYAZ TV   12.06.2017 

Yirmi yaşlarım… Yirmili yaşlarım… 
CARTOON 

NETWORK 
  19.10.2016 

Kendinle mücadele ediyo. Kendisiyle mücadele ediyor. SHOW TV Evleneceksen Gel 20.10.2016 

Görünüşe göre bu şey ne 

dünyayı ne uzaydan buraya 

gelmiş. 

Görünüşe göre bu şey ne 

dünyadan ne uzaydan buraya 

gelmiş. 

DISCOVERY 

SCIENCE 
  06.12.2017 

Mücevher ve mineral gösterisi 

için onlara havaya uçuracağız. 

Mücevher ve mineral 

gösterisi için onları havaya 

uçuracağız. 

DISCOVERY 

SCIENCE 
  06.12.2017 

Türkiye'nin bir rejim 

değiştirildiği bir süreci yaşadık. 

Türkiye'de bir rejim 

değişikliği sürecini yaşadık. 
NTV Ana Haber 

12.06.2017 

17.24 

… ve eyalet olarak bir keşif 

çalışmayı yapıyoruz. 

… ve eyalet olarak bir keşif 

çalışması yapıyoruz. 
KUZEY TV  Çöl Konuşuyor 12.06.2017 

Gitsin, en yakın arkadaşı 

Tuba'ya ikna etmeye çalışsın, 

Semih'i yazma konusunda.  

Gitsin, en yakın arkadaşı 

Tuba'yı ikna etmeye çalışsın, 

Semih'i yazma konusunda.  

TV 8 
Survivor 

Panorama 
18.05.2016 

Ünlüler bu duruma ne kadar 

mutlu… 

Ünlüler bu durumdan dolayı 

ne kadar mutlu… 
TV 8 

Survivor 

Panorama 
18.05.2016 

Sorularıma geçmezden önce 

şöyle bir ramazanı konuşalım.  

Sorularıma geçmeden önce 

şöyle bir ramazanı konuşalım.  
VİZYON 58 TV   12.06.2017 
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Bu sabah hepinizin kraliyet 

bahçesinde düzenlenen çok acil 

bir toplantıya katılmanız 

gerekiyor. 

Bu sabah hepinizin kraliyet 

bahçesinde düzenlenen bir 

toplantıya katılması 

gerekiyor. 

KADIRGA TV   20.06.2017 

Açılın o hatun benim, seni 

seviyorum Gamze'm demesine 

gerçekten yediremedim. 

Açılın, o hatun benim, seni 

seviyorum Gamze'm demesini 

gerçekten kabullenemedim. 

KANAL D Kısmetse Olur 
18.10.2016 

13.59 

Bu sıcağa, ramazanın bu 

gününde bizimle olan 

taraftarlara teşekkür ediyorum. 

Bu sıcakta, ramazanın bu 

gününde bizimle olan 

taraftarlara teşekkür 

ediyorum. 

BEIN SPORTS   03.06.2017 

Kimin kime hoşlandığı belli 

değil. 

Kimin kimden hoşlandığı 

belli değil. 
KANAL D Kısmetse Olur 

26.10.2016 

13.30 

Özgür Kaplan'dan "Sensiz Bir 

Belayım" parçayı çalar mısınız? 

Özgür Kaplan'ın "Sensiz Bir 

Belayım" parçasını çalar 

mısınız? 

İMBAT FM   
05.06.2017 

11.03 

 

KELİMELERLE İLGİLİ YANLIŞLAR 

 

Kelime, Kelime Grubu ve Öge Eksikliği 

Bazı kelime, kelime grubu ve ögelerin kullanılmaması cümlede anlatım bozukluğuna sebep 

olmaktadır.  Cümlede eksik olan unsurlar sebebiyle ifade edilmek istenen şey, iyi anlatılamaz ya da 

hiç anlatılamaz. Bu durumla ilgili örnekler aşağıda verilmiştir.  

 

Yanlış Kullanım Doğrusu  Kanal Adı 
Program 

Adı 
Kayıt Zamanı 

Faiz oranınız, 1 yıl değişebilir. 
Faiz oranınız 1 yıl içerisinde 

değişebilir. 
BEIN SPORTS   03.06.2017  

Gerekçeli kararla beraber bu 

konuda daha fazla, ayrıntılı 

verebileceğiz Burcu. 

Gerekçeli kararla beraber bu 

konuda daha fazla, ayrıntılı 

bilgi verebileceğiz Burcu. 

NTV   
12.06.2017 

11.04 

Bursaspor Şemsettin Baş ile 

sözleşme uzattı. 

Bursaspor Şemsettin Baş ile 

aralarındaki  sözleşmeyi 

uzattı. 

TON TV Ana Haber 
20.06.2017 

17.52 

Burada milyonlarca dolarlık bir 

söz konusu. 

Burada milyonlarca dolarlık 

bir yatırım söz konusu. 
KADIRGA TV   20.06.2017 

Tabii ki 3969 mesajlarımızla 

devam ediyorum. 

Tabii ki 3969'dan gelen  

mesajlarımızla devam 

ediyorum. 

İMBAT FM   
05.06.2017 

16.48 
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Çünkü hayallerimi 

gerçekleştirmeme bi adım. 

Çünkü hayallerimi 

gerçekleştirmem için bir 

adım. 

TV 8 O Ses Türkiye 

20.10.2016 

21.37 

 

Bi liseler arası Türk halk 

müziğine katıldım. 

Liseler arası bir Türk halk 

müziği yarışmasına katıldım. 
TV 8 O Ses Türkiye 

02.10.2016 

22.08 

Arsenal yenemedi, sıfır sıfır 

kaldı, çok favori olduğu maçta. 

Arsenal yenemedi, sıfır sıfır 

berabere kaldı favori olduğu 

maçta.  

NTV %100 Futbol 
23.10.2016 

21.05 

Piyano çatıdan 15 metre asılı 

duracak. 

Piyano çatıdan 15 metre 

aşağıda asılı duracak. 

DISCOVERY 

SCIENCE 
  06.12.2017  

Pırıl pırıl söyledin. Pırıl pırıl bir sesle söyledin. TV 8 O Ses Türkiye 
02.10.2016 

22.44 

Otuz yaşında millî formadan 

bırakılan isim, Arda Turan 

olmamalı. 

Otuz yaşında millî formadan 

uzak bırakılan isim, Arda 

Turan olmamalı. 

BEYAZ TV 
Söylemezsem 

Olmaz  
12.06.2017 

Rüzgârlar şu saat itibarıyla çok 

güçlü değil ama ilerleyen 

saatlerde kuvvetlenmesini 

bekliyoruz. 

Rüzgârlar şu saat itibarıyla 

çok güçlü değil ama ilerleyen 

saatlerde rüzgârların 

kuvvetlenmesini bekliyoruz. 

NTV   
12.06.2017 

08.44 

Kötüleri yumruklaman 

gerekiyor, sarılman değil. 

Kötüleri yumruklaman 

gerekiyor, onlara sarılman 

değil. 

CARTOON 

NETWORK 
  19.10.2016 

Halkı sakinleştirmek, paniğe 

kapılmamasını sağlamak lazım. 

Halkı sakinleştirmek, halkın 

paniğe kapılmamasını 

sağlamak lazım. 

NTV Ana Haber 
12.06.2017 

16.29 

Arda olayını, uçaktan hemen 

sonra öğrendim. 

Arda'nın olayını, uçaktan 

indikten hemen sonra 

öğrendim.  

NTV RADYO   
15.06.2016 

00.17 

Depremin büyüklüğü ve etki 

alanına baktığımızda ise 

oldukça geniş bir alanda 

hissedildi. 

Büyüklüğü ve etki alanına 

baktığımızda ise deprem 

oldukça geniş bir alanda 

hissedildi. 

NTV Ana Haber 
12.06.2017 

18.04 

Onlara dokunmadığınız ya da 

köşeye sıkıştırmadığınız 

sürece… 

Onlara dokunmadığınız ya da 

onları köşeye 

sıkıştırmadığınız sürece… 

KADIRGA TV   20.06.2017 

O albümlerden bahsetmeyi, 

tanıtmayı seviyoruz. 

O albümlerden bahsetmeyi, 

onları tanıtmayı seviyoruz. 
YÖN RADYO   05.06.2017 
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Kelime, Kelime Grubu ve Öge Fazlalığı 

Cümle içinde gereğinden fazla kelime, kelime grubu ve öge kullanılması anlatımı bozabilir, 

karmaşıklığa sebep olabilir. Anlatılmak istenen şeyin dışına çıkıldığı için anlatım bozukluğu meydana 

gelir. Bu bozukluk genellikle benzer ve eş anlamlı sözleri art arda sıralamak şeklinde kendini gösterir. 

Bazı durumlarda pekiştirme amacıyla belli bir düzen ve açıklama çerçevesinde eş anlamlı kelimelerin 

art arda sıralandığı görülür. Pekiştirme amacı dışında bir cümlede bu tür kelimelerin art arda 

getirilmesi anlatım bozukluğudur.  Aşağıda bu tür hatalara ilişkin örneklere yer verilmiştir.  

 

Yanlış Kullanım Doğrusu  Kanal Adı 
Program 

Adı 
Kayıt Zamanı 

Olay bir süre önce Rodos 

Adası'nda yaşanıyor. 

Olay bir süre önce Rodos'ta 

yaşanıyor. 
ÖZDEŞ FM Ana Haber 05.06.2017 

İstediğim sorudan başlayabilir 

miyim? Tabii ki de. 

İstediğim sorudan 

başlayabilir miyim? Tabii ki. 
TV 8 3 Adam 05.12.2016 

Yaklaşık 17 yaşımdan beri şarkı 

söylüyorum. 

17 yaşımdan beri şarkı 

söylüyorum. 
TV 8 O Ses Türkiye 

02.10.2016 

22.45 

Çünkü, Dubai'ye gece kulübüne 

gideceksin. Orda dans edeceksin 

artı terleyeceksin artı çok sıcak 

bir yer.  

Çünkü, Dubai'ye gece 

kulübüne gideceksin. Orada 

dans edeceksin, terleyeceksin, 

çok sıcak bir yer. 

TV 8 
İşte Benim 

Stilim 
02.12.2016 

Beş tane sanatçımız var.  Beş sanatçımız var.  VİZYON 58 TV   
12.06.2017 

21.11 

Müzik yeteneğim gayet 

doğuştan. 
Müzik yeteneğim doğuştan. KANAL D 

Burada Laf 

Çok 
21.06.2016 

Eğer davacının lehine karar 

verecekseniz bile... 

Eğer davacının lehine karar 

verecekseniz... 
FX TV   

12.06.2017 

16.17 

Ancak saatler geçtikçe yetkililer 

umutların gittikçe tükendiğini 

belirttiler. 

Ancak saatler geçtikçe 

yetkililer umutların 

tükendiğini belirttiler. 

STAR TV Anne 

25.10.2016 

21.37 

 

Gayet de çok beğendi.  Çok beğendi. KANAL D Kısmetse Olur 
18.10.2016 

12.01 

Evet gayet yeterli. Evet, yeterli. 
24 KITCHEN 

TV 
  

12.06.2017 

10.52 
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Son derece müthiş!  Müthiş! CAN TV    12.06.2017 

Bu acayip süper ya! Bu acayip ya! CAN TV    12.06.2017 

Benim gönlüm daha hâlâ İpek'te 

dedi. 

Benim gönlüm hâlâ İpek'te 

dedi. 
SHOW TV Evleneceksen Gel 10.06.2016 

Tam bir çözüm çaresini 

bulamadılar bu Kuyubaşı'nda. 

Tam bir çözümünü 

bulamadılar bu 

Kuyubaşı'nda. 

DRT DENİZLİ Ana Haber 20.06.2017 

Yaklaşık 23 bin dolayında 

aday... 
Yaklaşık 23 bin aday…  NTV   

12.06.2017 

08.51 

Kur'an-ı Kerim'in en çok bol 

okunduğu aylardan bir tanesi. 

Kur'an-ı Kerim'in en çok 

okunduğu aylardan bir tanesi. 
KADIRGA TV   20.06.2017  

Biliyorum farkındayım ama ben 

seni sensiz olmak istemiyorum. 

Biliyorum, farkındayım ama 

ben sensiz olmak 

istemiyorum. 

KANAL D Kısmetse Olur 30.11.2016 

Mesela size bir örnek vereyim. Size bir örnek vereyim. ÖZDEŞ FM   05.06.2017 

Taşlar yurt dışına ihraç 

ediliyor. 
Taşlar ihraç ediliyor. TON TV Ana Haber 

20.06.2017 

17.40 

Tüm herkese gelsin.  Herkese gelsin. İMBAT FM   

05.06.2017 

13.34 

 

Umut vermesine bi gerek yok. Umut vermesine gerek yok. SHOW TV Evleneceksen Gel 20.10.2016 

… akü alımı yapan 

müşterilerimize bagaj çantası 

hediye. 

… akü alan müşterilerimize 

bagaj çantası hediye. 

SAMSUN 

TUTKU FM 
Reklam Kuşağı 05.06.2017 

… hava yoğunluğu oldukça 

mükemmel. 

… hava yoğunluğu 

mükemmel. 

CAN 

YAYINCILIK 
   12.06.2017 

Birkaç bi şey duydum.  Birkaç şey duydum.  KANAL D Kısmetse Olur 
13.10.2016 

15.21 
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Çok aynı Survivor'ı 

seyretmiyoruz herhâlde Aynur 

Hanım'la.  

Aynı Survivor'ı seyretmiyoruz 

herhâlde Aynur Hanım'la.  
TV 8 

Survivor 

Panorama 
18.05.2016 

Annelerimizin ilk önce hepsinin 

ellerinden öpüyorum.  

Önce bütün annelerimizin 

ellerinden öpüyorum.  
VİZYON 58 TV   

12.06.2017 

21.22 

 

Gereksiz Tekrarlar 

Aynı kökten gelen veya eş anlamlı olan sözlerin aynı cümlede yakın şekilde veya art arda yer 

alması hatadır. Bu tür tekrarlar, aslında cümledeki kelime fazlalığının bir çeşidi olmakla birlikte 

çarpıcı olması açısından “Gereksiz Tekrarlar” adı altında değerlendirilmiştir. 

 

Yanlış Kullanım Doğrusu  Kanal Adı 
Program 

Adı 
Kayıt Zamanı 

son sistem ışık ve ses sistemleri 
son teknolojiye göre yapılmış 

ışık ve ses sistemleri 
KESKİN FM   05.06.2017 

…ve gerekli ilgi ve alakayı 

göstermiyoruz. 

… ve gerekli ilgiyi 

göstermiyoruz. 
A SPOR Takım Oyunu 

29.10.2016 

23.12 

Mesela size bir örnek vereyim. Size bir örnek vereyim. ÖZDEŞ FM   
05.06.2017 

 

Olay nasıl oldu o gün? Olay nasıl gelişti, o gün? TV 8 O Ses Türkiye 
02.10.2016 

19.32 

…daha rahat bir yaşam 

sağlamalarını olanak 

sağlamaktayız. 

…daha rahat bir yaşam 

olanağı sağlamaktayız. 

RD 

GÜNEYDOĞU 
Reklam Kuşağı 05.06.2017 

Hayatta yaşam kısa! Hayat kısa!  KANAL D Kısmetse Olur   04.11.2016 

Hatırlıyor musun, adanın diğer 

öteki köşesinde oturuyorduk 

Hatırlıyor musun, adanın 

diğer köşesinde oturuyorduk 
TV 8 Survivor 

22.05.2016 

20.38 

Benim için çok güzel tecrübe 

olmuş olacak. 

Benim için çok güzel tecrübe 

olacak. 
TV 8 O Ses Türkiye 

02.10.2016 

23.25 

Henüz oynamadı daha, değil 

mi? 
Henüz oynamadı, değil mi? NTV %100 Futbol 

23.10.2016 

21.31 
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Ben açıkçası öyle 

beklemiyordum. Şenol Hoca'nın 

tercihi hepimizden doğru bir 

tercihti. 

Ben açıkçası öyle 

beklemiyordum. Şenol 

Hoca'nın tercihi 

hepimizinkinden doğruydu. 

NTV %100 Futbol 
23.10.2016 

21.33 

Vakit zaman yeterse inşallah 

alacağım listeye, göndermeye 

çalışacağım. 

Vakit yeterse inşallah 

alacağım listeye, göndermeye  

çalışacağım. 

RADYO CAN   05.06.2017 

Güzel de bir müjdeli haberimiz 

var. 
Müjdeli bir haberimiz var.  BEYAZ TV 

Söylemezsem 

Olmaz   
12.06.2017 

LYS sınavı oldu. LYS yapıldı. BEYAZ TV 
Söylemezsem 

Olmaz 
12.06.2017 

Mecbur gelmek zorundaydım. Gelmek zorundaydım. BEYAZ TV 
 Söylemezsem 

Olmaz 
12.06.2017 

Bu sebep ve nedenle, özellikle 

gezegen kombinasyonları diyor 

ki… 

Bu sebeple, özellikle 

gezegenlerin birleşimi diyor 

ki… 

BEYAZ TV 
Hayatta Her Şey 

Var 
12.06.2017 

Artan olanaklarınız ve 

imkânlarınızla yükselişe  

geçiyorsunuz. 

Artan olanaklarınızla 

yükselişe geçiyorsunuz.  
BEYAZ TV 

Hayatta Her Şey 

Var  
12.06.2017 

Güneşten otuz kat daha parlak 

bir parlaklık yayar. 

Güneşten otuz kat daha 

parlak bir ışık yayar. 

DISCOVERY 

SCIENCE 
  06.12.2017 

Artçılar da oluyor olmasına 

rağmen… 

Artçılar da olmasına 

rağmen… 
NTV Ana Haber 

12.06.2017 

17.10 

Meslek olarak hangi meslekte 

olmak isterdin? 

Meslek olarak hangi işi 

yapmak isterdin? 
YÖN RADYO   05.06.2017 

Psikiyatrist bir doktor olmak 

isterdim açıkçası. 

Psikiyatr olmak isterdim 

açıkçası. 
YÖN RADYO   05.06.2017 

 

Yanlış Kelime, Kelime Grubu ve Öge Kullanılması 

Bazı kelimeler gerek söyleyiş gerekse anlam bakımından birbirlerine benzerler. Telaffuz olarak 

aralarında küçük farklar vardır. Bu tür kelimeler doğru telaffuz edilmezse anlatım bozukluğu meydana 

gelir. Bazı kelimeler ise birbirlerine çok benzememekle birlikte karıştırılır. Bu durum yanlış kelime 

kullanımına yol açar. Bu tür kelimelerle ilgili örnekler aşağıda verilmiştir. 

 

Yanlış Kullanım Doğrusu  Kanal Adı 
Program 

Adı 
Kayıt Zamanı 
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Çünkü beni kimse yazamıyor. 

Tenezzül bile edemiyor, anladın 

mı? 

Çünkü beni kimse yazamıyor. 

Teşebbüs bile edemiyor, 

anladın mı? 

TV 8 Survivor 
22.05.2016 

20.38 

Peki neyi kursa gitmediniz? Peki niye kursa gitmediniz? SHOW TV Evleneceksen Gel 10.06.2016 

Bi tık dinleyelim mi, yoksa? 
Kısa bir bölüm dinleyelim 

mi? 
TV 8 O Ses Türkiye 

20.10.2016 

20.26 

Bu tartışmanın olayı Aycan'ın 

Gökhan'a sürpriz yapması. 

Bu tartışmanın özü Aycan'ın 

Gökhan'a sürpriz yapması. 
KANAL D Kısmetse Olur 

18.10.2016 

13.20 

Nasıl zorunlarına gittilerse. Nasıl güçlerine gittiyse. KANAL D Kısmetse Olur 
18.10.2016 

13.36 

Ben Gamze’ye adayım abi. Ben Gamze’ye talibim. KANAL D Kısmetse Olur 
18.10.2016 

13.37 

Mesela takıkları vardır. Ben 

başka doktora asla muayene 

olmam, der. 

Mesela takıntıları vardır. Ben 

başka doktora asla muayene 

olmam, der. 

360 TV Telegol 16.10.2016 

Psikiyatriyi bilemezsem 

psikologum bozulmuş olacak 

Psikiyatriyi bilemezsem 

psikolojim bozulmuş olacak 
ATV 

Kim Milyoner 

Olmak İster? 

07.11.2016 

22.45 

Hayatımın hiçbir zerresinde 

böyle kadınlar olmadı. 

Hayatımın hiçbir döneminde 

böyle kadınlar olmadı. 
KANAL D Kısmetse Olur 30.11.2016 

Herkesi önlü arkalı inandırarak 

geldin. 
Herkesi tamamen inandırdın. KANAL D Kısmetse Olur 30.11.2016 

Sayenizde kovuldum! Sizin yüzünüzden kovuldum! CAN TV   12.06.2017 

Bu konuya ciddi önem veriyoruz. 
Bu konuya çok önem 

veriyoruz. 

HATAY 

AKDENİZ FM 
  05.06.2017 

Naz Hanım, bir haberler çıktı 

istenmeyen gelin olduğunuza 

dair.  

Naz Hanım, bazı haberler 

çıktı istenmeyen gelin 

olduğunuza dair. 

KANAL D Magazin D 
26.06.2016 

11.22 

İbrahim’in gitme şansı var. İbrahim’in gitme ihtimali var. TV 8 
Survivor 

Panorama 

28.04.2016 

14.11 
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Nasıl anlatayım? Şanssız bir 

karar diyelim. Kapsamlı bir 

evliliğim olmadı yani, acele 

verilmiş bir karar ve kısa süreli 

bir evlilik. 

Nasıl anlatayım? Şanssız bir 

karar diyelim. Enikonu 

düşünülerek karar verilmiş 

bir evliliğim olmadı. Acele 

verilmiş bir karar ve kısa 

süreli bir evlilik. 

STAR TV Zuhal Topal'la 
25.10.2016 

16.58 

Yanlış kadro, yanlış yönetmek, 

yanlış on bir... 

Yanlış kadro, yanlış yönetim, 

yanlış on bir... 
BEYAZ TV Beyaz Futbol 09.10.2016 

Dünkü yayın, korkunç iyi 

niyetli... 

Dünkü yayın, son derece iyi 

niyetli... 
BEYAZ TV Beyaz Futbol 09.10.2016 

Bana açıklama gereği 

bırakmıyorsunuz ki… 

Bana açıklama imkânı 

bırakmıyorsunuz ki… 
SHOW TV Evleneceksen Gel 10.06.2016 

Aralarındaki yakınlaşma 

seviyesinin ne kadar olduğunu 

bize gösteriyor. 

Aralarındaki yakınlık 

derecesinin ne kadar 

olduğunu bize gösteriyor. 

BEIN SPORTS   03.06.2017 

…o, senin ruh âlemine bağlı. …o, senin ruh hâline bağlı. 
KANAL 33 TV-

RADYO 
  12.06.2017 

…bu onun kafasının yüksek 

olduğunu kanıtlar mı? 

…bu onun kafasının 

çalıştığını kanıtlar mı? 
TV 8 

İşte Benim 

Stilim 

08.12.2016 

15.31 

Mesajını okuyamadığım olanlar 

oluyor, kızmasınlar bize. 

Mesajını okuyamadıklarım 

oluyor, kızmasınlar bize. 
RADYO CAN   

05.06.2017 

 

Adamın sakladığı poşetlerin 

üzerinden bir servet çıktı. 

Adamın sakladığı poşetlerin 

içinden bir servet çıktı.  
BEYAZ TV   12.06.2017 

O kadar çok dedikodu yapılıyor 

ki neyini tedbirli olayım? 

O kadar çok dedikodu 

yapılıyor ki nasıl tedbirli 

olayım? 

BEYAZ TV   12.06.2017 

İsmini vermek istemeyen ihbar 

telefonu. 

İsmini vermek istemeyen 

ihbarcı. 
BEYAZ TV   12.06.2017 

Bu feci derecede leziz bir şey. Çok leziz bir şey. 
DISNEY 

CHANNEL 
  

19.10.2016 

 

 

… üstünde korkunç yapışkan bir 

etiket var ve çıkmıyor. 

… üstünde çok yapışkan bir 

etiket var ve çıkmıyor. 

PLANET 

ÇOCUK 
 Tamircikler  19.10.2016 
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Çok ender bir kuştur. Ender bulunan bir kuştur.  
PLANET 

ÇOCUK 
 Pembe Panter 19.10.2016 

Bu terör örgütüne karşı ilginç 

bir detay paylaşacağım. 

Bu terör örgütüyle ilgili 

ilginç bir detay 

paylaşacağım. 

FOX TV Ana Haber 
22.08.2016 

19.28 

Ondan sebep... Bu sebeple… TV 8 
İşte Benim 

Stilim 

07.12.2016 

15.52 

Tamam, kredi kartımla şey 

edelim mi? 

Tamam, kredi kartımla 

ödeyelim mi? 
TV 8 Reklam Kuşağı 03.10.2016 

Yaşadığımız sürece toprağın 

değerini inanılmaz çok 

bilmemiz lazım. 

Yaşadığımız sürece toprağın 

değerini bilmemiz lazım. 
YÖN RADYO   05.06.2017 

Bi açıklamalarda bulundu.  Bazı açıklamalarda bulundu.  TV 8 
Survivor 

Panorama 
18.05.2016 

 

Kelime, Kelime Grubu ve Ögelerin Yanlış Yerde Kullanılması 

Kelime, kelime grubu ve ögeler, cümle içinde belli bir düzene göre sıralanır. Sıfatların, zarfların 

ne şekilde ve nasıl kullanılacağı bellidir. Türkçenin kurallarına uygun olmayan ifadelere yer vermek 

anlatım bozukluğuna yol açar. Dolayısıyla cümlede kelime, kelime grubu ve ögelerin yerli yerinde 

kullanılması gerekmektedir.  Konuyla ilgili örnekler aşağıda verilmiştir. 

 

Yanlış Kullanım Doğrusu  Kanal Adı 
Program 

Adı 
Kayıt Zamanı 

Çok okumayı seven bir 

insanım… 

Okumayı çok seven bir 

insanım… 
ATV 

Kim Milyoner 

Olmak İster? 

08.11.2016 

00.06 

Bunu herkes Türkiye'de biliyo. 
Bunu Türkiye'de herkes 

biliyor. 
CNN TÜRK 

Türkiye'nin 

Gündemi 

14.06.2016 

22.33 

Bomba gibi gerçekten geliyoruz. 
Gerçekten bomba gibi 

geliyoruz.  
KANAL D Magazin D 

26.06.2016 

10.23 

Açıkçası geçen seneki daha 

ritmini bulamadı. 

Açıkçası daha geçen seneki 

ritmini bulamadı. 
NTV %100 Futbol 

23.10.2016 

21.03 

Onun elindeki en büyük cebine 

koyduğu koz şuydu: çok 

çalışmak. 

Onun cebine koyduğu elindeki 

en büyük koz şuydu: Çok 

çalışmak. 

NTV %100 Futbol 
23.10.2016 

21.27 
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Bu mantıkla, ergen bir çocuğa, 

ergen yaşta bir çocuğa 

yaklaşırsan Allah korusun bir 

daha karne getirecek bir evladın 

da kalmayacak. 

Ergenlik çağındaki bir 

çocuğa, bu mantıkla 

yaklaşırsan Allah korusun bir 

daha karne getirecek bir 

evladın kalmaz.  

BEYAZ TV 
Söylemezsem 

Olmaz  
12.06.2017 

Biletsiz uçağa binmeye çalışan 

insan yüzlü bir köpek yakaladık. 

Uçağa biletsiz binmeye 

çalışan insan yüzlü bir köpek 

yakaladık. 

CARTOON 

NETWORK 
  19.10.2016 

O hırsızdan söke söke babamın 

hayatını geri alacam. 

Babamın hayatını  o hırsızdan  

söke söke geri alacağım. 
STAR TV Reklam Kuşağı 

07.11.2016 

20.19 

Dürüst ekmeğini kazanan, 

çalışkan erkekler vardır. 

Ekmeğini dürüst şekilde 

kazanan çalışkan erkekler 

vardır. 

DISCOVERY 

SCIENCE 
  06.12.2017  

Benim de çok sesim güzeldi. Benim de sesim çok güzeldi. YÖN RADYO   05.06.2017 

Ereğli Eski Belediye Başkanının 

oğlu silaha sarıldı… 

Eski Ereğli Belediye 

Başkanının oğlu silaha 

sarıldı… 

SHOW TV Ana Haber 20.03.2016 

Hiç aslında alakası yok. Aslında hiç alakası yok. ATV Esra Erol'da 
20.09.2016 

16.50 

İki gelen arkadaşı da samimi 

bulmuyorum.  

Gelen iki arkadaşı da samimi 

bulmuyorum.  
KANAL D Kısmetse Olur 

13.10.2016 

14.39 

Gündemde çok birikmiş konu 

var.   

Gündemde birikmiş çok konu 

var.   
CNN TÜRK Tarafsız Bölge 

05.12.2016 

21.00 

Çok farklı onların giyim tarzı 

var.   

Onların çok farklı  giyim tarzı 

var.   
TV 8 

İşte Benim 

Stilim 
02.12.2016 

Yani ben çok böyle pozisyonlara 

bakamadım. 

Yani böyle pozisyonlara ben 

çok fazla bakamadım. 
NTV %100 Futbol 

01.10.2016 

21.12 

 

FİİLLERLE İLGİLİ YANLIŞLAR 

 

Fiil Eksikliği 

Anlaşılmayı engellememek kaydıyla Türkçede bazen ögeler düşürülebilir. Bunlardan biri de 

fiillerin kullanılmamasıdır. Eğer ifadede bir eksiklik oluşuyorsa fiil düşürülmemelidir. Aşağıdaki 

örneklerde fiil eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluklarına yer verilmiştir.   
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Yanlış Kullanım Doğrusu  Kanal Adı 
Program 

Adı 
Kayıt Zamanı 

Seneye birkaç katkı birkaç 

oyuncu gelirse… 

Seneye birkaç katkı olur da 

birkaç oyuncu gelirse… 
BEIN SPORTS   

03.06.2017 

 

Hayatımızın her yerinde olan 

teknolojik aletleri artık sadece 

biz değil sevimli dostlarımız da 

kullanıyor. 

Hayatımızın her yerinde olan 

teknolojik aletleri artık 

sadece biz kullanmıyoruz, 

sevimli dostlarımız da 

kullanıyor. 

KANAL D Magazin D 
11.06.2016 

09.50 

 

Yanlış Fiil Kullanılması 

Cümlede esas unsur yüklemdir. Dolayısıyla bir cümlede uygun fiilin doğru şekilde 

kullanılmasına dikkat edilmelidir.  Konuyla ilgili örnekler aşağıda verilmiştir. 

 

Yanlış Kullanım Doğrusu  Kanal Adı 
Program 

Adı 
Kayıt Zamanı 

Hayvan pazarından posta 

güvercini almış, ayaklarına 

mesajlar yollamış, onlarla bana 

mesaj yolluyor. 

Hayvan pazarından posta 

güvercini almış, ayaklarına 

mesajlar bağlamış, onlarla 

bana mesaj yolluyor. 

TV 8 3 Adam 05.12.2016 

Sporun tadı da ortadan çıkıyor. 
Sporun tadı da ortadan 

kalkıyor. 
KANAL D Burada Laf Çok 21.06.2016 

Yaşam alanınızı biz üretiyoruz. 
Yaşam alanınızı biz inşa 

ediyoruz. 
KESKİN FM   

05.06.2017 

 

Gözün kendisini korumak 

mecburiyetinde olduğu mahrem 

alanlar evimizin içine 

masamızdaki ekrana veya 

cebimizdeki telefona kadar 

inmiş oldu. 

Gözün kendisini korumak 

mecburiyetinde olduğu 

mahrem alanlar, evimizin 

içine, masamızdaki ekrana 

veya cebimizdeki telefona 

kadar gelmiş oldu. 

ÖZDEŞ FM   05.06.2017 

Hadise, bağlantıyı koydun ama 

burdan. 

Hadise, bağlantıyı kurdun 

ama buradan. 
TV 8 O Ses Türkiye 

02.10.2016 

19.10 

Sürekli beni ön plana 

sürüyorlar. 

Beni sürekli ön plana 

çıkarıyorlar. 
KANAL D Reklam Kuşağı 

18.10.2016 

13.08 

Biraz da karabiber 

rendeliyecem. 

Biraz da karabiber 

öğüteceğim. 

24 KITCHEN 

TV 
  12.6.2017 08.18 



 94 

Siz gayet güzel bir çift 

oluştunuz. 

Siz gayet güzel bir çift 

oldunuz. 
SHOW TV Evleneceksen Gel 10.06.2016 

Beni yaşlandırttınız. Beni yaşlandırdınız. SHOW TV Evleneceksen Gel 10.06.2016 

Çok kısa tanıtma yapayım. Çok kısa tanıtayım. TV 8 O Ses Türkiye 
20.10.2016 

21.46 

Ne bölge için ne dünya için ne 

de bizim için olumlu değildir. 

Ne bölge için ne dünya için 

ne de bizim için olumludur. 
NTV   

12.06.2017 

11.26 

Böyle güzellikler nasip ettiği 

için teşekkür ediyoruz Allah'a. 

Böyle güzellikler nasip ettiği 

için şükrediyoruz Allah'a. 
KANAL D Magazin D 

11.06.2016 

10.35 

Kırmızı fularlı kız için yarın 

meydanlara çıkacaklar, ölüm yıl 

dönümünü kutsayacaklar. 

Kırmızı fularlı kız için yarın 

meydanlara çıkacaklar, ölüm 

yıl dönümünde onu 

anacaklar. 

BEYAZ TV 
Söylemezsem 

Olmaz  
12.06.2017 

Biraz duygusallandım da. Biraz duygulandım da. SHOW TV Evleneceksen Gel 20.10.2016 

6.2 büyüklüğündeki deprem 

burada daha çok etkilendi. 

6,2 büyüklüğündeki deprem 

buradan daha çok hissedildi. 
NTV Ana Haber 

12.06.2017 

18.04 

… kendi dinlerinden olmayanı 

düşman adletmişler.  

… kendi dinlerinden 

olmayanları düşman 

addetmişler.  

KUZEY TV   12.06.2017 

Kendinizi bir hissedin, sonra 

arayın bizi. 

Kendinizi bir dinleyin, sonra 

arayın bizi. 
YÖN RADYO   05.06.2017 

Şu an heyecan yaptım aslında… Şu an heyecanlandım. ATV Esra Erol'da 
10.10.2016 

17.33 

Dört tır dolusu gıda malzemesi 

kamplarda kalan Suriyeli savaş 

mağdurlarına dağıtılmak üzere 

Hatay'a uğurlandı.  

Dört tır dolusu gıda 

malzemesi, kamplarda 

yaşayan Suriyeli savaş 

mağdurlarına dağıtılmak 

üzere Hatay'a gönderildi. 

VİZYON 58 TV   
12.06.2017 

19.41 

Millî Eğitim Bakanlığının dün 

Resmî Gazete'de yayınlanan 

Öğretmen Strateji Belgesi 2017-

2023 yeni kariyer sistemi 

getiriyor.  

Millî Eğitim Bakanlığının dün 

Resmî Gazete'de yayımlanan 

Öğretmen Strateji Belgesi 

2017-2023 yeni kariyer 

sistemi getiriyor. 

VİZYON 58 TV   12.06.2017 
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Normal süresi 1-1 sona eren, 

uzatmalarda eşitliğin 

bozulmadığı ve penaltı atışları 

sonucunda Göztepe’nin -uzun 

bir aradan sonra- yeniden 

Süperlig'e merhaba dediği bir 

maç yaşandı. 

Normal süresi 1-1 sona eren 

ve uzatmalarda da eşitliğin 

bozulmadığı, penaltı atışları 

sonucunda Göztepe’nin -uzun 

bir aradan sonra- yeniden 

Süperlig'e merhaba dediği bir 

maç oynandı. 

RADYO 

AKDENİZ 
  05.06.2017 

Kadın problem getirdiğinde 

hemen çözmem lazım yapıyor 

erkek. 

Kadın problem getirdiğinde 

hemen çözmem lazım, diye 

düşünüyor erkek. 

KANAL D Magazin D 
26.06.2016. 

12.12 

Bir reklam arasına gitmemiz 

gerekiyor. 

Bir reklam arası vermemiz 

gerekiyor. 
TV 8 

Survivor 

Panorama 

28.04.2016 

14.20 

Köprünün asfaltları 

değiştirilecek. 
Köprünün asfaltı yenilenecek.  NTV   

12.06.2017 

10.23 

…terörle anımsanmış… …terörler anılan… ÇAY TV   
12.06.2017 

11.10 

Heyecan her geçen hafta tavan 

yapıyor. 

Heyecan her geçen hafta 

artıyor. 
KANAL D Magazin D 

11.06.2016 

09.52 

O kışladan boşaltmalar var. O kışla boşaltılıyor.  FOX TV Ana Haber 
22.08.2016 

19.31 

Hocam oruçla ilgili sorularımızı 

yapıyoruz. 

Hocam oruçla ilgili 

sorularımızı cevaplıyoruz. 
KON TV   20.06.2017  

Heyecan yaptık. Heyecanlandık. TV 8 O Ses Türkiye 
22.10.2016 

19.21 

 

Birleşik Fiil Yanlışları 

Bazı fiiller tek kelimeden oluşmaz. Bazen bir fiil, yardımcı bir fiille kullanılarak farklı bir anlam 

ifade eder. Bazen de bir isim, bir yardımcı fiille kullanılarak birleşik fiil oluşturur. Bu tür yapılarda 

dikkat edilmesi gereken husus, yardımcı fiilin doğru seçilmesidir. Yardımcı fiilin yanlış seçilmesi 

anlatım bozukluğuna sebep olur.  Aşağıda bu konuyla ilgili örnekler verilmiştir. 

 

Yanlış Kullanım Doğrusu  Kanal Adı 
Program 

Adı 
Kayıt Zamanı 

U çekiyormuş bu araç.  
U dönüşü yapıyormuş bu 

araç.  
SHOW TV Ana Haber 

21.11.2016 

18.47 
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Yoğun lazer ışığıyla astroidin 

yönünü değiştirebilecek miyiz 

diye delil yapıyoruz burda. 

Yoğun lazer ışığıyla astroidin 

yönünü değiştirebilir miyiz 

diye delil topluyoruz burada. 

DISCOVERY 

SCIENCE 
  06.12.2017 

Güldü, tebessüm yaptı! Güldü, tebessüm etti! KANAL D Kısmetse Olur 04.11.2016 

Ben bu Mehtap'ı geçen sene çok 

izledim, artık tekrara sarmaya 

başladı. 

Ben bu Mehtap'ı geçen sene 

çok izledim, artık tekrar 

etmeye başladı. 

KANAL D Kısmetse Olur  04.11.2016 

Tam Brezilyalı forvet arkası 

oyuncusu tipi, zaten Brezilyalı… 

Oralara çok güzel giriyor, 

buluşuyor, gol yapıyor. 

Tam Brezilyalı forvet arkası 

oyuncusu tipi, zaten 

Brezilyalı… Oralara çok 

güzel giriyor, buluşuyor, gol 

atıyor. 

NTV %100 Futbol 23.10.201621.42 

Bir daha anons yapalım. Bir daha anons edelim.  BEYAZ TV 
 Hayatta Her Şey 

Var 
12.06.2017 

Şimdi, araya gidiyoruz. Şimdi, ara veriyoruz. BEYAZ TV   12.06.2017 

Bu fay 1778'lerde falan epey 

yıkım yapmıştır. 

Bu fay 1770'lerde falan epey 

yıkıma yol açmıştır. 
TV NET   12.06.2017 

Başarılı şarkıcıyla kısa bir 

sohbet yapalım diyoruz. 

Başarılı şarkıcıyla kısa bir 

sohbet edelim diyoruz. 
KANAL D Magazin D 

11.06.2016 

10.59 

Onları bahane yapıyor… Onları bahane ediyor… SHOW TV Evleneceksen Gel 07.09.2016 

Gamze onu iade verir misin? Gamze onu iade eder misin? KANAL D Kısmetse Olur 
18.10.2016 

14.03 

O zaman da ne oluyor çevresel 

felaketler baş göstermeye 

başlıyor. 

O zaman da ne oluyor çevre 

felaketleri baş gösteriyor.  
OLAY TV   

08.06.2016 

 

 

DEYİMLERLE İLGİLİ YANLIŞLAR 

 

Deyimlerin Yanlış Kullanılması 

Deyimler kalıplaşmış söz gruplarıdır. Deyimlerdeki kelimeler ve kelimelerin yeri 

değiştirilemez. Deyimlerde kelime eksiltme veya artırma yoluna gidilemez. Dolayısıyla deyimler 

oldukları gibi kullanılır. Aksi takdirde anlatım bozukluğu ortaya çıkar. Konuyla ilgili örnekler aşağıda 

verilmiştir.  
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Yanlış Kullanım Doğrusu  Kanal Adı 
Program 

Adı 
Kayıt Zamanı 

Şahsına münhasır bir kişisin. 
Nevi şahsına münhasır bir 

kişisin. 
TV 8 Survivor 22.05.2016 20.38 

Bu eline bir fırsattı onun için. 
Bu eline geçen bir fırsattı 

onun için. 
KANAL D Kısmetse Olur 18.10.2016 15.23 

Et yasak, içki serbes. Bu ne biçim 

perhiz bu ne biçim turşu. 

Et yasak, içki serbest. Bu ne 

perhiz bu ne lahana turşusu.  
ÖZDEŞ FM   05.06.2017 

Boşluğa mı girdim? Boşluğa mı düştüm? SHOW TV 
Evleneceksen 

Gel 
20.10.2016 

Bir hesap yapmaya çalışıyorum 

özrüne sığınarak. 

Bir hesap yapmaya 

çalışıyorum affına sığınarak. 
TEVE 2   20.06.2017 

Çünkü bu sıcağa kar dayanmaz. 
Çünkü bu sıcağa kar mı 

dayanır? 
NTV %100 Futbol 01.10.2016 21.06 

Gene kulağımın pasını aldın. 
Gene kulaklarımın pasını 

sildin. 
TV 8 

Güneri 

Civaoğlu ile 

Şeffaf Oda 

26.06.2016 08.25 

“Çarşambanın gelişi bir gün 

önceden belli gibiydi.” diyelim. 

“Perşembenin gelişi 

çarşambadan belliydi.” 

diyelim. 

BEIN SPORTS   03.06.2017  

Ben kendim o köprüyü sağlamakla 

görevli hissediyorum. 

Ben kendimi o köprüyü 

kurmakla görevli 

hissediyorum. 

TV 8 
Survivor 

Panorama 

28.04.2016 

14.17 

Başa baş geliyorlar. Başa baş gidiyorlar. TV 8 Survivor 22.05.2016 20.38 

Aaaa, saman altından sular 

gidiyor. 

Aaaa, saman altından su 

yürütülüyor. 
SHOW TV 

Evleneceksen 

Gel 
10.06.2016 

Emin ol, beyinlere kazınacak. 
Emin ol, hafızalara 

kazınacak. 
KANAL D Kısmetse Olur 18.10.2016 13.18 

Erkekler başımıza çıktı artık… 
Erkekler tepemize çıktı 

artık… 
KANAL D Kısmetse Olur 18.10.2016 14.26 
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Yarın bakalım, gün ola hayrola. 
Yarın bakalım, sabah ola 

hayrola. 
KANAL D Kısmetse Olur 

18.10.2016 

16.14 

Çocuğunun yaşadığı heyecanı 

efektlerle gözler önüne döküyor 

yetenekli baba. 

Çocuğunun yaşadığı heyecanı 

efektlerle gözler önüne 

seriyor yetenekli baba.  

KANAL D Magazin D 
26.06.2016 

09.52 

İmparatorluğun kalbine bir 

hançer gibi binilecek. 

İmparatorluğun kalbine bir 

hançer gibi saplanacak. 
KADIRGA TV   20.06.2017 

Bu adamın dili dişi tutulmuş. Bu adamın nutku tutulmuş. KANAL D Kısmetse Olur 26.10.2016 12.11 

Demek ki bu sende biraz yara 

vermiş. 

Demek ki bu sende biraz yara 

açmış. 
KANAL D Kısmetse Olur 26.10.2016 13.41 

Abi çekme gözünü yiyeyim... Abi çekme gözünü seveyim… BEYAZ TV   12.06.2017 

Seda abla bu saatten sonra isterse 

feriştahı devreye girsin, 

ilgilenmiyorum. 

Seda abla bu saatten sonra 

isterse feriştahı gelsin, 

ilgilenmiyorum. 

SHOW TV 
Evleneceksen 

Gel 
20.10.2016 

Kerevizin sapı, üzümün çöpü 

demeyin. 

Armudun sapı, üzümün 

çöpü demeyin. 
SHOW TV Zahide Yetiş'le 16.11.2016 09.59 

Her şeyi riske ettim. Her şeyi riske attım. 
CAN 

YAYINCILIK 
   12.06.2017 

Göz var, nizam var. Göz var, izan var. SHOW TV 
Evleneceksen 

Gel 
10.06.2016 

Lanet gelsin! Lanet olsun!  BEYAZ TV   12.06.2017 

İstisnayı kaide bozmaz, derler. 
İstisnalar kaideyi bozmaz, 

derler. 
ATV Esra Erol'da 

20.10.2016 

16.27 
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Deyimi Değiştirerek Kullanmakla İlgili Yanlışlar 

Son yıllarda, deyimlerin farklı kelimelerle ifade edildiği veya farklı durumlara uyarlandığı 

görülmektedir.  Oysa deyimler dildeki kalıplaşmış şekillerdir ve değiştirilmemelidir. Bununla ilgili 

örnekler aşağıda verilmiştir.  

 

Yanlış Kullanım Doğrusu  Kanal Adı 
Program 

Adı 
Kayıt Zamanı 

Yaptıklarımızı gösterelim ki 

yapacaklarımızın delili olsun. 

Yaptıklarımız, 

yapacaklarımızın teminatıdır. 
SHOW TV Zahide Yetiş'le 16.11.2016 10.46 

Ayakkabıyla uyumu yakalayayım 

derken evdeki bulgurdan olmuş 

Ebru Şallı. 

Dimyat'a pirince giderken 

evdeki bulgurdan olmuş Ebru 

Şallı. 

KANAL D Magazin D 
11.06.2016 

10.53 

“Babasına bak, oğlunu al.” lafı 

çok doğruymuş. 

“Anasına bak, kızını al.” lafı 

çok doğruymuş. 

CARTOON 

NETWORK 
  19.10.2016 

 

ALINTILARLA İLGİLİ YANLIŞLAR 

 

Belli kişilerin eserlerinden veya sözlerinden alınan ifadelerde herhangi bir değişiklik 

yapılmamalıdır. Alıntıya bağlı kalınmalıdır. Aşağıda bununla ilgili örnekler verilmiştir.    

 

Yanlış Kullanım Doğrusu  Kanal Adı Kayıt Zamanı 

Bu yüzden "Para bütün 

kötülüklerin anasıdır."  

Bu yüzden "İçki bütün 

kötülüklerin anasıdır."  

CARTOON 

NETWORK 
19.10.2016 

İstanbul! Sana bakıyorum 

gözlerim kapalı. 

“İstanbul'u dinliyorum 

gözlerim kapalı.” 
RADYO CAN 05.06.2017 

 

ÇEVİRİYLE İLGİLİ YANLIŞLAR 

 

Bir dilden başka bir dile çeviri yapılırken çevirisi yapılan dilde o kelimenin ne ifade ettiği iyi 

düşünülmelidir. Aksi takdirde yapılan çeviriler dile uyum sağlamayabilir. Dilimizde ek eksikliğinden 

kelimelerin sıralanmasına, uyarlama sorunlarından kelimelerin örtüşmemesine kadar pek çok hususu 

içine alan çeviri yanlışları yapılmaktadır. Türkçenin cümle yapısına uygun şekilde çeviri yapılmaması 

bu konudaki en büyük sorundur.  

 

Türkçenin Yapısına Uygun Olmayan Çeviriler 

Türkçenin cümle yapısına uygun olmayan çeviri örnekleri aşağıda verilmiştir. 
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Yanlış Kullanım Doğrusu  Kanal Adı Kayıt Zamanı 

Oyunun adı "Bir Pandomim 

Maceraları" ve başrolünde de 

inanılmaz yetenekli bir oyuncu 

ve pandomim var. 

Oyunun adı "Bir 

Pandomimcinin Maceraları" 

ve başrolünde de inanılmaz 

yetenekli bir pandomimci var. 

DISNEY 

CHANNEL 

19.10.2016 

 

İtalyan Riviera'nın balıkçı 

kasabalarından ilham alan...  

İtalyan Rivierası'nın balıkçı 

kasabalarından ilham alan...  
DRT DENİZLİ 20.06.2017 

En büyüğü çok küçüktü. En büyüğü bile çok küçüktü. 24 KITCHEN TV 12.06.2017 11.06 

Ayrıca, aşırı basitler. Ayrıca, son derece basit. 24 KITCHEN TV 12.06.2017 19.25 

Sanırım kendimi piknik sepetine 

tanıştırma vakti geldi. 

Sanırım piknik sepetiyle 

tanışma vakti geldi.. 
CAN TV  12.06.2017 

Söz konusu bu makineler olunca 

onları uçurtmak için uzman 

beceriler gerekiyor. 

Bu makineler söz konusu 

olduğunda onları uçurmak 

bir ustalık gerektiriyor. 

DRT DENİZLİ 20.06.2017 

Bu büyük bir şahsi test… Bu büyük bir deneyim. DRT DENİZLİ 20.06.2017 

Rotamız X Limanı'ndan 

başlayarak ağır endüstri 

bölgelerinden geçerek ... 

Rotamız X Limanı'ndan 

başlayarak ağır sanayi 

bölgelerinden geçerek ... 

DRT DENİZLİ 20.06.2017 

…gerçekten de zorlu nehir 

geçişleri gibi lojistik şartların 

seyahati güçleştirdiği… 

…gerçekten de zorlu nehir 

geçişleri gibi arazi 

şartlarının seyahati 

güçleştirdiği… 

DRT DENİZLİ 20.06.2017 

Alevleri yelpazeledi. Ateşi körükledi. 
DISCOVERY 

SCIENCE 
06.12.2017 

Bu yeterince saçma! Bu çok saçma!  PLANET ÇOCUK 19.10.2016 
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Çevirisi Yapılmayan İfadeler 

Bazı yayınlarda, kanalların tercihine bağlı olarak kimi ifadelerin çevirisinin yapılmadığı, Türkçe 

alt yazılarının verilmediği görülmektedir. Konuyla ilgili örnekler aşağıda verilmiştir.   

 

Yanlış Kullanım Doğrusu  Kanal Adı Kayıt Zamanı 

Les Douze Travaux D’asterix  Asterix’in On İki İşi CAN TV 12.06.2017 

Baby Tales Bebek Hikâyeleri CAN TV 12.06.2017 

Alvin and the Chipmunks  Alvin ve Sincaplar CAN TV 12.06.2017 

The Desert Speaks  Çöl Konuşuyor KUZEY TV 12.06.2017 

Invaders with Edward Norton  Edward Norton ile İstilacılar  KUZEY TV 120.6.2017 

Winx Club  Winx Kulübü 
PLANET 

ÇOCUK 
19.10.2016 

Hello Kitty’s Furry Tale Theater  
Hello Kitty Tüylü Öykü 

Tiyatrosu 

PLANET 

ÇOCUK 
19.10.2016 

 

 

KABA, ARGO VE MÜSTEHCEN SÖZLERİN KULLANILMASI 

 

Genel ahlak kurallarına ve Türk aile yapısına aykırı olan kaba, argo ve müstehcen sözlerin; 

küfürlerin televizyon ve radyo programlarında kullanıldığı görülmektedir. Dizilerde, gündüz 

kuşağında ve spor programlarında bu tür sözler kullanılmaktadır. Bu programların çocuklar tarafından 

da takip edildiği dikkate alınmalıdır: Güzel sözler yerine kaba sözleri söylemek âdeta 

normalleştirilmektedir.  

 İncelenen radyo ve televizyon yayınlarında 151 kaba, argo ve müstehcen söz ile küfür kullanımı 

tespit edilmiştir. Bunların yapılan diğer yanlışlar içindeki oranı %3,2’dir. Kaba, argo ve müstehcen söz 

ile küfür kullanımına ait örneklerin program türlerine göre dağılımı aşağıdadır: 

o Dizi: 73 (%48,3) 

o Spor: 30 (%19,8) 

o Kuşak/gerçek yaşam: 25 (%16,5) 

o Çocuk programı: 7 (%4,6) 

o Magazin: 6 (%3,9) 

o Bilgi ve eğlence: 5 (%3,3) 

o Haber bülteni: 5 (%3,3) 

o Açık oturum: 1 (%0,6) 
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o Talkshow: 1 (%0,6) 

o Reklam: 0 

 

 

KABA SÖZLER 

 

Çalışmanın bu bölümünde, kaba olarak tabir edilen sözlerin yer aldığı örneklere yer verilmiştir. 

Bu bölümde dizilerde, çocuk kanallarında yer alan sözler, kadın için kullanılan kaba sözler ve hayvan 

adlarını kullanarak hakaret etmeye ait örnekler ayrı ayrı sınıflandırılmıştır. Bir başlık altında yer alan 

örnek, diğer başlığın konusuna girse bile tek bir yerde verilmiştir. 

 

Kaba Söz İçeren İfadeler Kanal Adı 
Program 

Adı 
Kayıt Zamanı 

Pislik herif! FX TV   
12.06.2017 

15.24 

Lanet olsun! Şerefsiz!  FX TV   
12.06.2017 

15.38 

….Hocam Galatasaray bir halt 

oynamıyor, Bruma atacak, 

Muslera tutacak…. 

A SPOR Takım Oyunu 
29.10.2016 

21.14 

…yani diyeceksiniz ki hadi lan 

oradan… 
A SPOR Takım Oyunu 

29.10.2016 

21.17 

Nah yetmiş milyon seyrediyor.  A SPOR Takım Oyunu 
29.10.2016 

23.37 

Aç kalınca mala bağladı. TV 8 
Survivor 

Panorama 

28.04.2016 

13.51 

Aptal, salak … BEYAZ TV Beyaz Futbol 09.10.2016 

Kendini methetmek kahpeliktir. BEYAZ TV Beyaz Futbol 09.10.2016 

Oha! KANAL D Kısmetse Olur 
26.10.2016 

13.32 

Kafasız herif! KADIRGA TV   20.06.2017 
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Çok şapşalca bir düşünce! KANAL 43   20.06.2017 

Kız sen bir sterlinci mi tuttun ne 

halt yedin?  
TV 8 

İşte Benim 

Stilim 
02.12.2016 

 

Dizilerde tespit edilen kaba söz kullanımına ait örnekler aşağıda verilmiştir: 

 

Kaba Söz İçeren İfadeler Kanal Adı 
Program 

Adı 
Kayıt Zamanı 

Nereyi arıyon lan? ATV Aşk ve Mavi 
18.11.2016 

20.43 

Ulan şerefsiz! ATV Aşk ve Mavi 
18.11.2016, 

20.58 

Geri bas lan! STAR TV Anne 
25.10.2016, 

20.27 

Ne bakıyon lan, mal mal? STAR TV Anne 
25.10.2016, 

21.19 

Ben hiç görmedim ulan 

belgesellerde orangutanların 

saçını boyadığını.  

STAR TV Paramparça 26.12.2016 

 

Çocuk kanallarında kullanılan kaba sözler aşağıdadır. 

 

Kaba Söz İçeren İfadeler Kanal Adı Kayıt Zamanı 

Şapşalca şeyler yaptırıyor. 
CARTOON 

NETWORK 
19.10.2016 

Telefonun nerede olduğunu 

biliyorum mesaj manyağı! 

CARTOON 

NETWORK 
19.10.2016 

Düşman toprak ağasını ele 

geçirdiniz. Neden bu şapşal 

savaşa son vermiyorsunuz? 

DISNEY 

CHANNEL 
19.10.2016 
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ARGO SÖZLER 

 

Edep dışı anlam veya gizli müstehcenlik barındıran sözleri ifade eden argoların, radyo ve 

televizyon yayınlarında kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu grubun örnekleri aşağıda verilmiştir:  

 

Argo Söz İçeren İfadeler Kanal Adı 
Program 

Adı 
Kayıt Zamanı 

Boğaçhan'ın üç kıza birden 

yürümesi sebebiyle Nazlı dedi 

ki... 

KANAL D Kısmetse Olur 30.11.2016 

Akıllı herkes G.Saray'ı götürür. A SPOR Takım Oyunu 
29.10.2016 

21.33 

Eğer Barcelona'da değil de 

Villareal'de olsaydı çoktan 

badem olmuştu Arda. 

BEYAZ TV Beyaz Futbol 09.10.2016 

Birileri öttürmeden birileri 

ötmez…Terim artık şanzumanı 

dağıtmış. 

BEYAZ TV Beyaz Futbol 09.10.2016 

Onlardan (maçlardan) birini 

mantarladık mı? 
BEYAZ TV Beyaz Futbol 09.10.2016 

Adamı öperler. KANAL D Burada Laf Çok 14.06.2016 

Mabadıma yer edeyim, bak sana 

neler edeyim. 
ATV Aşk ve Mavi 

18.11.2016 

21.32 

 

MÜSTEHCEN SÖZLER 

 

Çeşitli programlarda, müstehcenlik ve küfür içeren ifadeler kullanıldığı tespit edilmiştir. 

Özellikle canlı yayınlarda ve dizilerde tespit edilen bu sözler aşağıda verilmiştir: 

 

Müstehcen Söz veya Küfür 

İçeren İfade 
Kanal Adı 

Program 

Adı 
Kayıt Zamanı 

O da sözleşmeye yazmış, sen 

farkında değilsin, kaktırmış. 
BEYAZ TV Beyaz Futbol 09.10.2016 
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Ya Fatih Terim, kızarsan ekime 

kadar kızmazsan kasıma kadar. 
BEYAZ TV Beyaz Futbol 09.10.2016 

Ertem sana değişik bir heyecan 

yaşatayım mı? 

...Hocam adamın 3 tane çocuğu 

var ne diyorsun? 

BEYAZ TV Beyaz Futbol 09.10.2016 

Bunu RT yaparsak bir zararımız 

da olmaz, Ertem de değişik bir 

heyecan yaşar, bu aslında mazo 

sadizm, sado mazizim gibi bir 

şey de değil! 

BEYAZ TV Beyaz Futbol 09.10.2016 

Ertem’e değişik bir zevk 

tattıracağız bu akşam. 
BEYAZ TV Beyaz Futbol 09.10.2016 

Yıka yıka bitmiyor anasını 

sattımın bulaşığı. 
ATV Aşk ve Mavi  

Siz de bizi iyicene bellediniz 

anasını satıyım. 
ATV Aşk ve Mavi 

18.11.2016 

22.11 

Başlatma lan saçından 

başından. 
STAR TV Anne 

25.10.2016 

20.42 

Fıstık gibisin zaten, herifleri 

kudurtup benim elimi kana 

bulama. 

STAR TV Anne 
25.10.2016 

20.42 
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YABANCI KELİMELERE ÖZENME 

Uzman Âdem TERZİ 

Proje kapsamında tespit edilen yabancı kelimeler öncelikle program türlerine ve kullananlara, 

kökenlerine, yapı ve türlerine, kullanım alanları ve sıklıklarına, Türkçede karşılıklarının olup 

olmamasına göre sınıflandırılmıştır. Tespit edilen yabancı kelimelerin Türkçedeki seyriyle ilgili 

çözümlemeler bu sınıflama bağlamında yapılmıştır. 

Program Türleri ve Kullanıcılar 

İncelenen radyo ve televizyon yayınlarında 718 adet yabancı kelime kullanımıyla 

karşılaşılmıştır. 

Yabancı kelime kullanımının program türlerine göre dağılımı aşağıdaki gibidir: 

o Reklam: 190 

o Bilgi ve eğlence: 112 

o Haber bülteni: 87 

o Magazin: 81 

o Kuşak/gerçek yaşam: 69 

o Tüm gün yayınlarından bölümler ve diğerleri: 45 

o Çocuk programı: 43 

o Spor: 42 

o Dizi: 20 

o Talk show: 20 

o Açık oturum: 19 

Radyo ve televizyonlar için program hazırlayıp sunanlar ile alt yazıları yazanlar “yayın ekibi” 

sınıfında değerlendirilmiş, reklamlar ve diziler de bu gruba dâhil edilmiştir. Mesleği yayıncılık 

olmamakla birlikte farklı yollarla katkı sağlaması amacıyla programa katılanlar “konuk” olarak 

değerlendirilirken programlara misafir/dinleyici olması amacıyla çağrılanlar ile herhangi bir konuda 

görüş belirtmek üzere programlara katılanlar “vatandaş” olarak adlandırılmıştır. Bu üçlü ayrıma göre 

yabancı kelime kullanımında en büyük dilimi yayın ekibi grubunda değerlendirenlerin oluşturduğu 

görülmüştür: %79,7. İkinci sırada konuklar yer almaktadır: %18,2. Vatandaşlar ise 2,1’lik yüzdeyle 

son sırada görünmektedir. Ancak grupların ekranda/yayında kalma/görünme oranlarının bu 

sıralanmada büyük payı olduğu da gözden uzak tutulmamalıdır. 

Köken 

Yaklaşık 13 yüzyıldır yazı diline sahip Türkçenin konuşulup yazıldığı geniş coğrafyaya bağlı 

olarak çok sayıda dille komşuluk ettiği ve bu dillerle farklı oranlarda kelime alışverişinde bulunduğu 

bilinmektedir. Bu süreçte Çince, Tibetçe, Sanskritçe, Toharca, Soğdca gibi dillerle daha çok Orta Asya 

sahasında karşılaşılırken Anadolu coğrafyasında Arapça ve Farsçanın etkisi yüksek olmuştur. 

Özellikle Tanzimat Dönemi’nde yönün Batı’ya çevrilmesiyle Doğu dillerinden alıntılar en aza inerken 

Türkçenin Batı dilleriyle ilişkisi başlamıştır. Bu döneme kadar Doğu dillerinden alınan yabancı 

sözlerin bir bölümü dilden düşerken bir bölümü de Türkçeleşmiştir. Dolayısıyla bu tür kelimeler 

çalışma kapsamında “yabancı” olarak değerlendirilmemiştir.  

Askerlik, ekonomi, ticaret, denizcilik gibi alanlardaki yeniliklerin ülkeye getirilmesine bağlı 

olarak Türkçede Batı dillerinden İspanyolca, Portekizce ve İtalyancadan kelimeler peşi sıra görülmeye 
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başlamıştır. Öteki alanlarda da Batılılaşma isteğine bağlı olarak dönemin gözde dili Fransızcanın etkisi 

giderek artmıştır. Öteki Batı dillerinin aksine bu dilin özentiye dayalı kullanılması Fransızcadan alınan 

kelimelerin bugün de dilimizde yer bulmasına sebep olmuştur.  Batı dillerinden alınan kelimelerin de 

bir bölümü dilden düşerken bir bölümü de Türkçeleşmiştir. Ancak bu dönemlerde alınan kelimeler, ya 

zamanla bir karşılığı bulunduğundan ya da dilde zaten bir karşılığı olduğundan çalışma kapsamına 

dâhil edilmiştir.  

Dünyadaki gelişmelere koşut olarak gözde dil Fransızcanın yerini İngilizce alırken Türkçe de 

bu dilden uzak kalamamıştır. Bu yakınlaşma bugün de her gün yeni bir boyut kazanarak sürmektedir. 

Bu bakımdan İngilizce kökenli kelimeler çalışma kapsamına özellikle dâhil edilmiştir.   

Değerlendirilen yayınlarda tespit edilen yabancı kelimeleri köken bakımından incelemek bir 

anlamda Türkçenin alıntı serüvenine ışık tutmak olacaktır. Bu sebeple tespit edilen yabancı kelimeler 

ilkin köken bakımından sınıflandırılmıştır. Kelimelerin kökenleri belirlenirken Türk Dil Kurumu 

tarafından yayımlanan Türkçe Sözlük’te verilen bilgiler esas alınmıştır. 

Buna göre; yayınlarda tespit edilen yabancı sözlerin çoğunluğunun Fransızca kökenli 

olduğu görülmüştür: 

adaptif, akredite, aksiyon, aktif, aktive, aktivite, aktör, alakart, alez, alternatif, ambale, 

ambiyans, analiz, anekdot, anons, antrenman, antrikot, aparat, aplikasyon, argüman, asistan, 

astronomi, astronot, atmosfer, avantaj, bariyer, bistro, blokaj, bon appétit, borsa, boutique hotel, branş, 

broş, data, defansif, defile, dejavu, deklare, demarke, demoralize, deplasman, dermatolojik, 

destinasyon, destraksiyon, detay, dezavantaj, diagnostik, dinamik, diplomatik, direkt, direktmen, 

distribütör, diyalog, diyetisyen, dominant, dominyon, done, dram, duble, editör, egale, ekarte, 

ekonomi, ekonomik, ekonomist, ekspertiz, ekstra, ekstrem, elimine, elit, enerji, enstrüman, 

entegrasyon, enteresan, enterese, ergonomik, eskort, espri, etap, fantastik, favori, fay, faz, fenomen, 

fermantasyon, fiber, fiks, final, finalize, finansal, fizibile, flaş, flörtöz, flu, fon, fonksiyon, fonksiyonel, 

formasyon, form, fragman, füme, grafik, gurme, hegemonik, hibrit, hijyen, hijyenik, ideal, imaj, 

inisiyatif, inisiyatör, intensif, introdiksiyon, irite, janr, jenerasyon, jenerik, joker, jüri, kabine, kafe, 

kalifikasyon, kanalize, kaotik, kapasite, kapitüle, kapsül, kargo, karizma, kategori, kategorik, klima, 

koleksiyon, kombin, kombinasyon, kombine, komedi, komik, kompanse, kompartıman, komple, 

kompleks, konfor, konjonktür, konsantre, konsensüs, konsept, konsolide, konsorsiyum, konteyner, 

kontrast, kontrol, koordinasyon, kreatif, kriminal, kritik, kurye, kümülatif, lansman, likit, lojistik, 

lokal, maç, magazin, makro, mantalite, manuel, marjinal, maskulen, masöz, meditatif, mental, menü, 

merci, metafizik, metot, miksaj, mini, minimum, mistik, misyon, mod, moda, model, modernite, 

montaj, moral, motive, müzikal, navigasyon, negatif, nötralize, ofansif, ofis, oftalmolojik, operasyon, 

oportünist, optik, optimum, organizasyon, organize, orijinal, ortopedik, otokritik, otomatikman, 

palyatif, panik, parametre, pardon, parkur, parti, partner, pasif, pasivize, performans, periyot, 

periyodik, personel, platform, popüler, portföy, potansiyel, pozisyon, pozitif, pragmatik, pres, prestij, 

problem, prodüksiyon, profesyonel, profil, proje, promosyon, proporsiyon, prosedür, provoke, 

prömiyer, psikolojik, rasyonel, reaksiyon, realite, redakte, reel politik, referandum, refleks, reform, 

regülatör, rejim, restoran, revize, revizyon, rezerv, rezervasyon, rezidans, risk, rotasyon, rögar, rölanti, 

rulo, rutin, sansasyonel, sarkastik, sauna, sekülerizm, sempatik, senaryo, servis, sezon, snobe, 

simülasyon, sinerji, spekülasyon, spesiyal, spesiyalite, spontan, spot, stabil, stabilite, stil, stok, süper, 

süspanse, şampiyon, şampiyona, şok, tansiyon, teknoloji, teleskop, terör, titr, total, trafik, transfer, tur, 

tüyo, ultraviyole, ünite, vektör, vidanjör, vizyon.  

İkinci sırada İngilizce kökenli kelimeler gelmektedir: 

a plus, adventure time, after party, air bag, all star, asist, asparagas, aura, baby shower, bye 

bye, bench, best of, baby, big, billboard, biyosidal, black friday, back (vokal), blender, blogger, blur, 

box, boyfirend, brief, brifing, brunch, caps, cast, catwalk, centre, challenge, check, check-up, city, 

shea butter, club, computer, cool, cover, CV, dart, decepticons, dizayn, DJ, double double, dripling, e-
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mail, eror, escape (şov), executive (chef), face to face, factoring, fair play, fake, faks, fan, finiş, fit, 

fizibil, flyboard, format, freshcenter, full, full time, garlic, goldbears, gray, handikap, happy birthday 

to you, heavy, hello, hit, hoverboard, hyperfire, I love you, inovasyon, interaktif, internet, jean, jet, 

know-how, kokonat, kombo, kompakt, like, lecture, lokasyon, mail, marşmalov, medya, menhol, miks, 

mikser, mist blower, nonprofit, nerf, network, no comment, oh my God, okey, on fire, on-line, opti-

star, oversize, part, ped, piar (public relations), playlist, play-off, pop star, popart, portal, post, 

premium, proaktif, puzzle, ranking, rating, raunt, reality, rebound, red business, relax, remiks, resort, 

selfie, selfy, showroom, single, skorer, slaş, slow, slowcity, sock, spa, sponsor, sporyum, star, stop, 

stoper, styling, survivor, sweatshirt, şov, tag, telefaks, test, twist, top one, top ten (10), top model, 

tower, tracking, trend, trip, trill, troll, ultimate, volüm, we did it, web, yes, you, zip, zon, zoom.  

Sonrasında İtalyanca (abluka, bravo, finito, iskonto, kontra, pergola, stiletto, trio) ve öteki Batı 

dilleri gelmektedir: Latince (aqua, de facto, ego, hegemonya, terra, ultra), İspanyolca (plaza),  

Almanca (şnorkel). 

Bu tabloya yakından bakıldığında: 

Fransızca kökenli kelimeler çoğunlukla Türkçe yazılış ve söyleyiş özellikleri kazanmışken 

İngilizce kelimeler daha çok özgün biçimleriyle yazılıp telaffuz edilmektedir. Bunda alıntıların dile 

giriş süreçleri etkili olmalıdır. Yine bu süreçle ilintili olarak, yakın dönemde İngilizceden tamlama 

hâlinde alınan kimi sözlerin daha önce Fransızcadan alınmış parçalarının ikili yazılış ve okunuşa sebep 

olduğu da görülmektedir: cast direktörü, back vokal vb. Fransızcanın bu etkisi kimi İngilizce sözlerin 

Fransızca telaffuzuyla kullanılmasında da görülmektedir: lokasyon.  

Ancak tersi işleyişe, Türkçede Fransızca telaffuzla yer bulmuş kimi sözlerin İngilizce 

söyleyişle de kullanılmasına daha çok rastlanmıştır: club (kulüp-klap), direct (direkt-dayrekt), double 

double (duble-dabıl dabıl), top model (model-madıl). Aynı işleyişe bağlı olarak Türkçe yazılış 

özellikleri kazmış faks, direkt, şov, şef gibi bazı sözlerin İngilizce özgün biçimleriyle yazıldığı da göze 

çarpmaktadır.  

Türevlerin kullanımı açısından İngilizceye göre Fransızca kökenli sözlerin önde geldiği, 

birçok Fransızca kelimenin türevleriyle birlikte kullanıldığı görülmektedir: aktif, aktive, aktivite; 

astronomi, astronot; ekonomi, ekonomik, ekonomist; kombin, kombinasyon, kombine, komple; sempati, 

sempatik, sempatizan vb. Bu durumda, bir anlamda, bir yabancı kelimenin yeni yabancı kelimeleri 

kolaylıkla peşi sıra sürüklediği söylenebilir. 

Yapı ve Tür 

Tespit edilen yabancı kelimelerin büyük çoğunluğu isim ve sıfat türündendir. Zarf olarak da 

kullanılan direkt, extra gibi birkaç kelime dışında doğrudan zarf olan iki örneğe rastlanmıştır: 

directtement, automatiquement. Bunların dışında bir ön ek (ultra), bir ünlem (wow) ve bir bağlaç (&) 

tespit edilmiştir. 

Yabancı kelimeler Türkçe ek, fiil ve yardımcı fiillerle çekime sokulabilmektedir. Bunun için 

daha çok Türkçe fiil ve yardımcı fiillerden yararlanılmaktadır:  ablukaya al-, ambale ol-, anons yap-,  

brief ver-, check et-, deklare et-, demoralize ol-,  dizayn et-, egale et-, ekarte et-, ekonomi yap-,  

elimine et-, elemine ol-, enterese et-, eror ver-, faza gir-, finalize ol-, fizibile ol-, flu bırak-, full çek-, 

hijyen kazan-, hijyen sağla-, irite et-, kanalize et-, kapitüle et-, kombin yap-, kombo yap-, kompanse et-

, konsantre ol-, konsolide et-, konsolide ol-, kontrol et-, mikserlik yap-, moda gir-, motive et-, nötralize 

et-, organize et-, pasivize et-, provoke et-, reaksiyon göster-, redakte et-, revize et-,revize ol-, 

revizyona git-, snobe et-, start al-, start ver-, stop et-, süspanse et-, şok et-, şok ol-, test et-, tribe gir-, 

trip at-, trill yap-, tüyo ver-, twist ol-, vizyona gir-, zoom yap-. 
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İkinci sırada yabancı kelimelerin Türkçe yapım ekleriyle işletilmesi gelmektedir: blurla-, 

dinamikleş-, fiberle-, fiksle-, fonla-, fulle-, fümele-, likela-, pasifleş-, tagle-, trollle-, trillle-, volümle-.    

Türkçe sözlerle yukarıdaki gibi birleşik yapı kuranlar dışında yabancı kelimelerin daha çok 

yalın ve türemiş yapılarıyla kullanıldığı görülmektedir. Türkçe öge içermeyen birleşik kelimelerin ise 

daha çok İngilizce kökenli olduğu tespit edilmiştir: adventure time, after party, air bag, all star, baby 

shower, best of, billboard, black friday, back (vokal), boyfirend, catwalk, check-up, shea butter, 

double double, e-mail, escape (şov), executive chef, face to face, fair play, flyboard, freshcenter, full 

time, goldbears, hoverboard, hyperfire, know-how, marşmalov, mist blower, nonprofit, network, no 

comment, oh my God, on fire, on-line, opti-star, oversize, piar (public relations), playlist, play-off, pop 

star, popart, red business, showroom, slowcity, sweatshirt, top one, top ten, top model.  

Çalışma kapsamında çok sayıda kalıp söz de tespit edilmiştir: bon appétit, bravo, bye bye, face 

to face, happy birthday to you, hello, I love you, merci, no comment, oh my God, okey, on fire, pardon, 

we did it. Kalıp sözlerin çoğunluğunu da İngilizce kökenliler oluşturmaktadır.   

Kısaltmalarda da İngilizcenin ağırlığı görülmektedir: IMF, C-HR, GSM, CV, DJ, SMS, SUV, 

PVC. İMF gibi Türkçe okunuş kazanmışları da dâhil olmak üzere kısaltmaların okunuşları da bu dile 

göredir. 

Özellikle çocuklara yönelik programlarda ve çizgi filmlerde çokça yabancı yer ve karakter adı 

kullanıldığı görülmüştür. Bunların da büyük bir çoğunluğu İngilizcedir: Teen Titans, Adventure Time, 

Strongarm, Fixit, Optimus Prime, Sideswipe, Angry Birds, Terra Wallop, The Powerpuff Girls, Big 

Joe vb. 

Bu tür programlar yabancı dilde üretilseler bile ilgili çizgi film/program için türetilen yabancı 

yer ve karakter adlarının da içerik çevirisiyle birlikte kolayca Türkçeleştirilebileceği açıktır.  

Kullanım Alanı ve Yaygınlığı 

Tespit edilen yabancı sözlerin sırasıyla spor (antrenman, asist, defansif, deplasman, double 

double, dripling, egale, etap, fair play, finiş, flayboard, hoverboard, ofansif, play-off, pres, raunt, 

rebound, skorer, stoper, tüyo), sinema-TV (asparagas, cast direktörü, format, fragman, jenerik, 

magazin, montaj, prodüksiyon, prömiyer, reality show, rating, senaryo, aktör, miksaj, vizyon, zoom), 

ekonomi (borsa, factoring, finans, fon, konsolide, konsorsiyum, likit, portföy, spot, stok, süspanse, 

gray, iskonto, konteyner, spekülasyon), müzik (best of, cover, playlist, miks, remiks, single, slow, top 

10, trio, back vokal, volüm), fizik-kimya-matematik (nötralize, optik, potansiyel, fermantasyon, 

minimum, negatif, parametre, pozitif, problem, stabilite), bilişim (e-mail, internet, network, on-line, 

portal, troll, web, blogger, like), teknoloji (injection, fiber, freshcenter, hibrit, klima, know-how, nerf, 

opt-star), felsefe (konsept, ego, fenomen, ideal, metafizik, mistik, pragmatik, pragmatik), tıp (check-

up, dermatolojik, diagnostik, operasyon, ortopedik, tansiyon), ruh bilimi (refleks, şok) ve moda 

(catwalk, styling, defile, kombin, oversize, top model, sweatshirt) ile gıda (alakart, antrikot) 

alanlarında yoğunlaştığı görülmüştür.  

Belli bir bilim, sanat veya meslek dalı altında değerlendirilemeyecek olsa da yeni ürün 

adlandırma ve tanımlamalarında yabancı sözlerin kullanımı, ayrı bir başlıkta toplanacak kadar 

kümelenme göstermektedir. Özellikle reklamlarda göze çarpan bu durum, yabancı markaların yanı sıra 

yerli üretimlerde de sıkça görülmektedir: heavy klima, Eti Karam Gurme, Selfy, Sultancity, Yelken’s 

Towers, Mina Towers, Fanta Tanecix, ultra sessiz, ultra parlak, biyosidal ürün, a plus enerji, direct 

injection’lı, special menü, premium üyelik vb.  

Belli bir alana ait terimin başka alana veya gündelik dile uyarlanarak kullanılması dikkat 

çekici oranda gözlenmiştir. Bu duruma yabancı kelimelerin yol açtığı olumsuzluklar konusunda ayrıca 

değinilmiştir. 
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Türkçe kelimelerle kurdukları yapılar da dâhil olmak üzere, en sık kullanılan yabancı 

kelimeler şu şekilde sıralanmaktadır: detay, süper, şok, ekstra, direkt, final, kritik, performans, fan, 

start (al-, ver-), kombin, lansman, negatif, referandum, showroom, a plus, cool.  

Türkçe Karşılık 

Tespit edilen yabancı kelimelerin çoğunluğunun Türkçede bir, bazen birden fazla karşılığı 

olduğu görülmüştür. Bir kısmı için de Türk Dil Kurumu tarafından uygun karşılıklar önerilmiştir. Bu 

önerilerle birlikte, Türkçede karşılığı olan yabancı sözler şunlardır:  

& (ve), a plus (birinci sınıf), abluka (kuşatma), adaptif (uyan, uyabilen), adventure time 

(macera zamanı), agnostik (bilinemezci), air bag (hava yastığı), akredite (yetki verilmiş, tanınmış, 

onanmış vb.), aksiyon (hareket, iş; gelişim), aktif (etkin, canlı, hareketli, etkili vb.), aktivite (etkinlik), 

aktör (erkek oyuncu), alakart (seçmeli yemek), alez (yatak koruyucu), alternatif (seçenek; almaşık; 

dalgalı), ambale ol- (düşünemez olmak, çok yorulmak vb.), ambiyans (hava), analiz (çözümleme), 

anekdot (hikâyecik), anons (sesli duyuru), antrenman (alıştırma), aparat (araç gereç), aplikasyon 

(uygulama), aqua (su),  Aqua Intense,, aquapark (su parkı), argüman (kanıt; tez, sav, iddia), asist 

(gol/sayı pası), asistan (yardımcı; araştırma görevlisi), asparagas (uydurma haber),  astronomi (gök 

bilimi), astronot (uzay adamı), atmosfer (gaz yuvarı; hava yuvarı; hava), aura (hale), avantaj 

(üstünlük; kazanım; yarar), bariyer (engel), bye bye (güle güle, hoşça kal vb.), bench (sıra, tabure 

vb.), best of (en iyi), big (büyük), billboard (ilan tahtası), blender (karıştırıcı), blokaj (durdurum), bon 

appétit (afiyet olsun), box (kutu), boyfrend (erkek arkadaş), branş (dal, kol vb.), bravo (aferin), brief 

ver- (bilgi vermek), briefing (bilgilendirme), cast direktörü (oyuncu kadrosu yönetmeni), centre 

(merkez), challenge (meydan okuma), check (denetleme), check-up (tam bakım), city (şehir), computer 

(bilgisayar), cool (sakin, soğukkanlu, metin vb.), cover (yeniden yorumlanmış), CV (öz geçmiş), dart 

(oklama), data (veri), de facto (fiili), defansif (savunmaya dayalı), defile (giyim gösterisi), deklare et- 

(duyurmak), demarke (boşta kalmış, sıyrılmış),  demoralize (morali bozulmuş), deplasman (dış saha), 

dermatoloji (cildiye), destinasyon (varış yeri, hedef, istikamet), detay (ayrıntı), dezavantaj (yarar 

yitimi), dinamik (hareketli; devim bilimi), direkt (doğrudan; dolayışız, aracısız; doğruca vb.), 

direktmen, distribütör (dağıtıcı; dağıtımcı), diyalog (karşılıklı konuşma), diyetisyen (diyet uzmanı), 

dizayn (tasarım), dominant (baskın), done (veri), dripling (top sürme), duble (çift), editör (yayımcı), 

ego (ben), ekarte et- (saf dışı bırakmak), ekonomi yap- (tasarruf etmek), ekonomik (hesaplı, kazançlı), 

ekonomist (iktisatçı), ekspertiz (bilirkişi incelemesi), ekstra (en iyi; fazladan, ek olarak),  ekstrem 

(aşırı; uç; sıra dışı), elimine et- (elemek, saf dışı bırakmak), elit (seçkin), e-mail (e-posta), enerji 

(erke; manevi güç), enstrüman (çalgı), entegrasyon (bütünleşme; uyum), enteresan (ilginç), enterese 

et- (ilgilendirmek), ergonomik (kullanışlı; elverişli), eror ver- (hata vermek), eskort (koruma aracı), 

etap (aşama), executive chef (aşçıbaşı), face to face (yüz yüze), factoring (alacaklandırma), fair play 

(dürüst oyun), fake (sahte), fan (hayran), fantastik (gerçek olmayan, hayalî), favori (gözde), faks 

(belgegeçer), fay (kırık), fenomen (olay; görüngü), fermantasyon (mayalanma), fiks (sabit; 

kımıldamaz; oynamaz; değişmez vb.), final (bitiş; dönem sonu sınavı), finalize ol- (bitmek), finansal 

(mali), finiş (bitme; varış), finito (sona erdi, bitti, tükendi vb.), fit (uygun, zinde, sağlıklı, sıkı vb.), 

fizibilite (yapılabilirlik; olurluk), flaş (önemli), flu bırak- (karanlıkta bırakmak, gölgede bırakmak), 

fon (kaynak; görüntü), fonksiyon (işlev; özellik), fonksiyonel (işlevsel), formasyon (biçimlenme; 

yetişim), format (biçim; boyut),  form (biçim, şekil), fragman (tanıtma filmi), full (tam, dolu vb.), full 

time (tam zamanlı), fümele- (tütsülemek), garlic (sarımsak), grafik (çizge), gurme (tatbilir), handikap 

(engel), happy birthday to you (mutlu yıllar, iyi ki doğdun), hello (selam, merhaba vb.), hibrit (melez), 

hijyen (sağlık bilgisi; sağlık koruma), hijyenik (sağlıklı; temiz), hit (liste başı), I love you (seni 

seviyorum), ideal (ülkü; uygun), imaj (imge), inisiyatif (öncelik, üstünlük), injection (iç itme, zerk), 

inovasyon (yenileşim), intensif, interaktif (etkileşimli), internet (genel ağ), irite et- (sinirlendirmek, 

kızdırmak, rahatsız etmek vb.), iskonto (indirim; kırdırma), janr (tarz; tür), jenerasyon (kuşak, nesil), 

jenerik (tanıtma adı; tanıtma yazısı),  jet (hızlı), joker (her işe yarayan), jüri (seçiciler kurulu; hakem 

heyeti), kabine (bakanlar kurulu, hükûmet), kafe (kahveevi), kalifikasyon (niteliklilik), kanalize et- 

(yönlendirmek; düzene koymak), kaotik (karışık, karmakarışık, dağınık, kargaşalı vb.), kapasite (sığa), 

kargo (yük), karizma (etkileyicilik), kategori (ulam), klima (iklimleme cihazı), kokonat (Hindistan 

cevizi), koleksiyon (derlem), kombin (takım), kombinasyon (birleştirme; tertip), kombine (toplu), 
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komedi (güldürü), komik (gülünç), kompakt (yoğun, sıkı), komple (dolu; tam, eksiksiz vb.), kompleks 

(karmaşık; karmaşa), konfor (rahatlık), konjonktür (geçerli durum), konsantre ol- (yoğunlaşmak), 

konsensüs (uzlaşma), konsept (kavram; anlayış, görüş; tarz; düzen), konsolide et- (birleştirmek, bir 

araya getirmek), konsorsiyum (şirketler birliği), konteyner (taşımalık), kontra (karşıt, karşı, aksi), 

kontrast (karşıt; karşıtlık), kontrol et- (denetlemek, yoklamak vb.), koordinasyon (eş güdüm), kreatif 

(yaratıcı), kriminal (suçla ilgili; adli), kritik (ciddi; eleştiri; nazik), kümülatif (kümeli), lansman 

(tanıtım), like (beğeni), likit (sıvı; nakit), lojistik (geri hizmet), lokal (yerel; yöresel; dernekevi), 

lokasyon (yer, konum), maç (karşılaşma), mail (posta, ileti), makro (büyük, geniş), mantalite (anlayış), 

manuel (el kitabı; elle işletilen), marjinal (aykırı; son birim), maskulen (erkeksi), meditatif 

(rahatlatıcı), medya (iletişim araçları; iletişim ortamı), mega (büyük, dev, devasa vb.), megakent 

(büyükşehir), mental (zihinsel), menü (yemek listesi), merci (teşekkür ederim, sağ ol vb.) metafizik 

(fizik ötesi; doğa ötesi), metot (yöntem), miksaj (birleştirme), mikserlik yap- (ortalığı karıştırmak), 

mini (küçük, ufak vb.), minimum (en az), mistik (gizemci; gizemsel), misyon (görev; amaç), mod (hava; 

durum; ruh hâli), model (örnek; benzer), montaj (kurgu), moral (manevi güç), motive et- 

(isteklendirmek; güdülemek), navigasyon (yolbul), negatif (olumsuz; eksi), network (bilgisayar ağı), no 

comment (yorumsuz, yorum yok), nonprofit (kâr amacı gütmeyen), nötralize et- (etkisizleştirmek; 

yansızlaştırmak), ofansif (atağa dayalı), ofis (iş yeri, daire), oftalmolojik (göz bilimsel), okey (oldu, 

tamam vb.), on fire (tutuşmuş, yanmakta), on-line (çevrimiçi), operasyon (harekât; ameliyat; işletme; 

dizi eylem), oportünist (fırsatçı), optik (gözlükçü), optimum (uygun değer; en uygun, en elverişli), 

organizasyon (düzenleme), organize et- (düzenlemek), orijinal (özgün; gerçek, asıl; ilginç vb.), 

otokritik (özeleştiri), oversize (büyük boy, büyük beden; battal), palyatif (geçici), panik (ürkü), 

parametre (değişken), pardon (özür dilerim, kusura bakmayın vb.), part time (yarı zamanlı), parti 

(eğlence), partner (eş; ortak; takım arkadaşı), pasif (edilgin; çekingen, durgun; edilgen), pasivize et- 

(etkisizleştirmek), performans (başarım), pergola (gölgelik), periyot (dönem; devir), personel 

(çalışan), piar (halkla ilişkiler), platform (zemin), playlist (şarkı listesi, çalıncaklar listesi), play-off 

(üst kime), plaza (iş merkezi), popüler (tanınan, bilinen, tutulan vb.), portal (ana kapı; kapı), post 

(posta; gönderi; ileti), potansiyel (gizil; gizil güç), pozisyon (konum; duırum), pozitif (olumlu; artı), 

pragmatik (yararcı), premium (ödül), pres (baskı), prestij (saygınlık), proaktif (ön alıcı), problem 

(sorun), prodüksiyon (yapım), profil (tutum, eğilim; yanay), proje (tasarı), promosyon (özendirme), 

proporsiyon (oran, orantı), prosedür (işlem; yöntem), provoke et- (kışkırtmak), prömiyer (ilk gösteri), 

psikoloji (ruh bilimi), puzzle (yapboz), ranking (sıralama; başarı sırası), rasyonel (akla uygun, ölçülü, 

hesaplı vb.), rating (izlenme oranı; değerlendirme), reaksiyon gös- (tepki vermek), realite (gerçeklik), 

reality (gerçeklik; gerçek hayat), rebound (dönen top), redakte et- (düzeltmek), referandum (halk 

oylaması), refleks (tepke), reform (düzeltme), regülatör (düzenleyici; ayarlayıcı), rejim (yönetme; 

düzen; diyet), relaks (rahat, gevşek), remiks (bindirim), resort (tatil yeri, yazlık, dinlenme yeri vb.), 

restoran (lokanta), revize et- (düzeltmek; yenilemek), rezerv (yedek; çekince), rezervasyon (ayırtma), 

rezidans (konut), rotasyon (yer değiştirme), rutin (sıradan), sansasyonel (çarpıcı), sarkastik (alaycı), 

şnorkel (solukluk), sekülerizm (laiklik), selfie (özçekim), sempatik (sevimli, şirin vb.), sezon (mevsim), 

shea butter (karite yağı), showroom (teşhir salonu), simülasyon (benzetim; öğrence), sinerji (artı güç; 

görevdaşlık; güç), single (tekli), skorer (golcü), slaş (eğik çizgi), slow (yavaş, sakin, ağır), slowcity 

(sakin şehir), sock (çorap), spekülasyon (vurgunculuk; saptırma; kurgu), spesiyal (özel, ayrıcalıklı), 

spesiyalite (özellik), sponsor (destekleyici), spontan (kendi kendine, kendiliğinden), spot (tanıtımcık; 

peşin; ışıntı), stabil (dayanıklı, sağlam; dengeli; düz; oturmuş; kararlı, değişmez), stabilite 

(dayanıklılık; sağlamlık; oturmuşluk), star (yıldız), start al- (başlamak), stil (üslup, biçem), stok 

(yığılım; yığınlık), stop et- (durmak), stoper (durdurucu), styling (tasarım; tarz), süper (mükemmel, 

harika, çok güzel vb.), survivor (hayatta kalan, sağ kalan, kurtulan), süspanse et- (dengelemek), şok 

ol- (şaşırmak, şaşkınlık geçirmek vb.), şov (gösteri), tag (etiket),  tansiyon (kan basıncı; gerilim), 

teleskop (gözlemci; ırakgörür), terör (yıldırı), terra (toprak; vatan), test et- (denemek), titr (san), top 

one (müthiş, harika, bir numara), top 10 (ilk on), total (bütünsel), tower (kule), tracking (doğa 

yürüyüşü), transfer (aktarma; alma), trend (eğilim), tribe gir-, trip at-,trill yap- (sesini titretmek), trio 

(üçlü), trolleme (kandırma), tur (dolaşma), twist ol- (bükülmek, eğilmek), ultimate (üst düzey), ultra 

(öte, aşırı, uç), ultraviyole (mor ötesi), ünite (birim), vidanjör (boşaltıcı), vizyon (gösterim), volüm 

(ses; hacim), we did it (başardık), web (ağ), yes (evet), you (sen), zon  (bölge; alan), zoom yap- 

(yakınlaştırmak). 
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Yabancı Sözlerin Yol Açtığı Olumsuzluklar 

Türkçede karşılığı olan yabancı kelimeler en başta Türkçenin söz varlığını tehdit etmektedir. 

Türkçenin zenginliğinde anlam incelikleriyle birlikte birden fazla karşılığı olan yabancı ifadelerin 

kullanımı ise söz varlığı için bir tehdit oluşturmanın yanı sıra anlatım kısırlığına da yol açabilmektedir:  

Kolay kolay egale edilemeyecek bir rekora da imza attı. SHOW TV -Ana Haber Bülteni- 

(21.11.2016, 19:47) Türkçe: Kolay kolay erişilemeyecek/ulaşılamayacak/kırılamayacak bir rekora da 

imza attı. 

Ekstra zamanlarda çalışıyorum part-time. KANAL D -Burada Laf Çok- (21.06.2016, 00:28) 

Türkçe: Ek olarak çalışıyorum yarı zamanlı.   

Geçen sene köpek balıkları ile bir şovum oldu. KANAL D -Burada Laf Çok- (21.06.2016, 

00:30) Türkçe: Geçen sene köpek balıkları ile bir gösterim oldu. 

 Bir takım deplasmanda rakibe sıfır pozisyon vererek maç bitirmez Türkiye'de. NTV -Yüzde 

Yüz Futbol- (01.10.2016, 21.08) Türkçe: Bir takım dış sahada rakibe sıfır fırsat vererek maç bitirmez 

Türkiye'de. 

Onları elimine ettik, yani yok, sahamızda küfür yok.  NTV -Yüzde Yüz Futbol- (01.10.2016, 

21.10) Türkçe: Onları eledik/saf dışı bıraktık/ayırdık/ayıkladık/uzaklaştırdık (vb.), yani yok, 

sahamızda küfür yok.   

Mutfak dâhil olmak üzere 3+1 daireyi full döşeyebilirsiniz. KASTAMONU FM -Reklam 

Kuşağı- (05.07.2017) Türkçe: Mutfak dâhil olmak üzere 3+1 daireyi baştan başa/boydan boya 

döşeyebilirsiniz. 

O bölgeyi intensif hâle getirdiğimiz zaman daha farklı takım olacağız. NTV -Yüzde Yüz 

Futbol- (01.10.2016, 21.39) Türkçe: O bölgeyi yoğunlaştırdığımız zaman daha farklı takım olacağız. 

Bu ilk sezonun ilk günü yapılacak bir styling. TV 8 -İşte Benim Stilim- (07.12.2016, 14.28) 

Türkçe: Bu ilk sezonun ilk günü yapılacak bir tasarım. 

Orası beni enterese etmiyor. TV 8 -İşte Benim Stilim- (07.12.2016, 14.54) Türkçe: Orası beni 

ilgilendirmiyor. 

Hadise bugün çok fena. On fire. TV 8 -O Ses Türkiye- (15.10.2016, 20.37) Türkçe: Hadise 

bugün çok fena. Tutuşmuş/yanmakta/yakıyor.  

Satılış okeyi çıkmasa da Dursun Bey'in sözleri geçerlidir inşallah. NTV -Yüzde Yüz Futbol- 

(05.10.2016) Türkçe: Satılış oluru çıkmasa da Dursun Bey’in sözleri geçerlidir inşallah. 

Terim’in açıkladığı noktalar var, flu bıraktığı alanlar var. TV NET -Ana Haber Bülteni- 

(12.06.2017, 08.35) Türkçe: Terim’in açıkladığı noktalar var, karanlıkta bıraktığı/örtülü bıraktığı 

alanlar var. 

Kaç kere o döndü mü, bu döndü mü… Biz Gökhan’a brief veriyoruz. TV8 -O Ses Türkiye- 

(02.10.2016, 22.46) Türkçe: Kaç kere o döndü mü, bu döndü mü… Biz Gökhan’a bilgi veriyoruz. 

Hareketli şarkılarla dinlemeye alışık olduğumuz Merve Özbey’den slow bir şarkı geldi. 

KANAL D -Magazin D- (26.06.2016, 12.32) Hareketli şarkılarla dinlemeye alışık olduğumuz Merve 

Özbey’den yavaş/ağır bir şarkı geldi. 
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Bu öyle bir hediye ki trendler değişir, dünya değişir; o, hiç değişmez. KANAL D -Reklam 

Kuşağı- (26.06.2016, 12.50) Türkçe: Bu öyle bir hediye ki eğilimler/akımlar değişir, dünya değişir; o, 

hiç değişmez. 

Maskulen tarzdaki beyaz ayakkabıların bu kombinle hiç uymamış Ebru. KANAL D -Magazin 

D- (26.06.2016, 11.09) Türkçe: Erkeksi beyaz ayakkabıların bu takımla hiç uymamış Ebru. 

Ünlü trio hayranlarına “Mazeretim var, asabiyim ben!” diye sesleniyor. KANAL D -Magazin 

D- (26.06.2016, 10.19) Türkçe: Ünlü üçlü hayranlarına “Mazeretim var, asabiyim ben!” diye 

sesleniyor.    

Bu kıyafetlerle marjinal kimliğinizi rahatlıkla ön plana çıkarabilirsiniz. KANAL D -Magazin 

D- (26.06.2016, 11.01) Türkçe: Bu kıyafetlerle aykırı kimliğinizi rahatlıkla öne çıkarabilirsiniz. 

Sarı lacivert coşku ATV’de start alıyor. ATV -Aşk ve Mavi- (25.11.2016, 23.28) Türkçe: Sarı 

lacivert coşku ATV’de başlıyor.  

Ekstradan da tuz eklemek istemiyorum. KITCHEN TV (12.06.2017, 11.32) Türkçe: Fazladan 

da tuz eklemek istemiyorum.   

Bunu bir yere kanalize etmek için mi yaptı bu gösteriyi sana? KANAL D -Burada Laf Çok- 

(14.06.2016) Türkçe: Bunu bir yere yönlendirmek için mi yaptı bu gösteriyi sana? 

Yemin ediyorum içim gitti yani benchte. TV8 -Survivor- (22.05.2016, 20.38) Türkçe: Yemin 

ediyorum içim gitti yani sırada/bankta. 

Ekonomi Bakanı Zeybekçi Kars’ta, haberiyle bir start verelim bugün gündeme. DRT DENİZLİ 

-Haber- (20.06.2017) Türkçe: Ekonomi Bakanı Zeybekçi Kars’ta, haberiyle bir başlayalım/başlatalım 

(-i) bugün gündeme. 

Havuz hizmetimiz bu yıl da start alıyor. DRT DENİZLİ -Reklam Kuşağı- (20.06.2017) Türkçe: 

Havuz hizmetimiz bu yıl da başlıyor. 

Nazlı’yı ekarte ettim. KANAL D -Kısmetse Olur- (18.10.2016, 13.32) Türkçe: Nazlı’yı 

eledim/saf dışı bıraktım. 

Benim kadınlar, gelinler evinde ne kadar dominant olduğumu biliyorsun. KANAL D -

Kısmetse Olur- (18.10.2016, 14.42) Türkçe: Benim kadınlar, gelinler evinde ne kadar 

baskın/başat/hâkim olduğumu biliyorsun.  

Bütün o puzzlenin parçaları tek tek oturtuldu. BEIN SPORTS (03.06.2017) Türkçe: O 

yapbozun bütün parçaları tek tek oturtuldu. 

Yurt dışı bu işe çok zoom yaptı. CNNTÜRK -Türkiye’nin Gündemi- (28.06.2017, 22.44) 

Türkçe: Yurt dışı bu işe çok ilgi gösterdi/mercek altına aldı/yakından inceledi (vb.). 

Sahil ve Akdeniz şeridiyle birbirlerini kompanse ederler. CNNTÜRK -Türkiye’nin Gündemi- 

(29.6.2017, 00.39) Türkçe: Sahil ve Akdeniz şeridiyle birbirlerini dengeler. 

Seçmenler ister istemez konsolide olmak zorunda kalıyorlar. CNNTÜRK -Türkiye’nin 

Gündemi- (29.6.2017, 00.47) Türkçe: Seçmenler ister istemez birleşmek/safları sıklaştırmak zorunda 

kalıyorlar. 



 114 

Yeni parti kurmanın çok da fizibil bir şey olduğunu… CNNTÜRK -Türkiye’nin Gündemi- 

(29.6.2017, 00.49) Türkçe: Yeni parti kurmanın çok da yapılabilir bir şey olduğunu… 

Fanişko dediğim kısım benim küçük fanlarım. TV8 -Survivor Panorama- (14.04.2016, 14.13) 

Türkçe: Fanişko dediğim kısım benim küçük hayranlarım. 

Aziz Yıldırım olumlu bir düşünceye fikslenmiş durumda. 360TV -Telegol- (16.10.2016) 

Türkçe: Aziz Yıldırım olumlu bir düşünceye odaklanmış/sabitlenmiş durumda. 

Ben hep şey yapıyorum hocam, tagliyorum. İyilik yap iyilik bul diye. SHOWTV -Zahide 

Yetiş’le- (03.11.2016, 09.05) Türkçe: Ben hep şey yapıyorum hocam, etiketliyorum. İyilik yap iyilik 

bul diye. 

Televizyonlarınızın volümlerini yükseltiyorsunuz. KANAL 33 TV-RADYO -Reklam Kuşağı- 

(12.06.2017) Türkçe: Televizyonlarınızın sesini yükseltiyorsunuz/açıyorsunuz. 

Oversize ceket sponsorun mu var? TV8 -İşte Benim Stilim- (08.12.2016, 15.34) Türkçe: 

Büyük beden ceket destekleyicin mi var? 

Hem fonksiyonel hem de düşük maliyetli olmasını istersiniz. KADIRGA TV (20.06.2017) 

Türkçe: Hem işlevsel hem de düşük maliyetli olmasını istersiniz. 

Bunu burada deklare etmem gerektiğini düşünmüyorum. TV8 -Survivor Panorama- 

(21.04.2016, 14.14) Türkçe: Bunu burada açıklamam/bildirmem gerektiğini düşünmüyorum.   

Benim janrımın da dışında. TV8 -O Ses Türkiye- (20.10.2016, 21.42) Türkçe: Benim 

türümün/tarzımın da dışında.   

Bunların hepsine okey… TV8 -O Ses Türkiye- (20.10.2016, 21.44) Türkçe: Bunların hepsine 

tamam/peki…   

Bunun da iki tane temel parametresi var. NTV -Ana Haber- (12.06.2017, 13.05) Türkçe: 

Bunun da iki tane temel değişkeni var. 

… gazetecilik sorunu var. İki yerden check etmezsen... NTV -Ana Haber- (12.06.2017, 13.34) 

Türkçe: … gazetecilik sorunu var. İki yerden denetlemezsen/doğrulamazsan...” 

Hassas diş şikâyeti olan hastalar için özel olarak dizayn edilmiş bir diş macunu. SHOW TV -

Reklam Kuşağı- (19.09.2016, 22.11) Türkçe: Hassas diş şikâyeti olan hastalar için özel olarak 

tasarlanmış bir diş macunu.  

Benim fake hesabım hiçbir yerde yok. STAR TV -Zuhal Topal’la Sofrada- (29.08.2016, 17.49) 

Türkçe: Benim sahte hesabım hiçbir yerde yok. 

Minimum dört buçuk ayı unut yani. NTV -Yüzde Yüz Futbol- (23.10.201, 21.13)Türkçe: En 

az dört buçuk ayı unut yani. 

Necip’i soktu oyuna, orta sahayı dinamikleştirdi. NTV -Yüzde Yüz Futbol- (23.10.201, 

21.26) Türkçe: Necip'i soktu oyuna, orta sahayı canlandırdı/hareketlendirdi. 

Takımını çok kompakt ve disiplinli oynatıyor. NTV -Yüzde Yüz Futbol- (23.10.2016, 21.30) 

Türkçe: Takımını çok derli toplu ve düzenli oynatıyor.    
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Buraya palyatif bir çözüm bulacaklar. NTV -Yüzde Yüz Futbol- (23.10.2016, 21.32) Türkçe: 

Buraya geçici bir çözüm bulacaklar. 

Zaten şarkıyı bilirsiniz, cover bir şarkı. KANAL D -Magazin D- (11.06.2016, 10.57) Türkçe: 

Zaten şarkıyı bilirsiniz, yeniden yorumlanmış bir şarkı. 

Eser’le alakalı çok flaş bir şey söyleyeceğim birazdan. BEYAZ TV -Söylemezsem Olmaz- 

(12.06.2017) Türkçe: Eser’le alakalı çok çarpıcı/önemli/ilginç (vb.) bir şey söyleyeceğim birazdan.   

Sen onunla ilgili brif verirken şöyle söyledin… BEYAZ TV -Söylemezsem Olmaz- (12.06.2017) 

Türkçe: Sen onunla ilgili bilgi verirken şöyle söyledin… 

Valla aktivitemiz saymakla bitmiyor. BEYAZ TV -Söylemezsem Olmaz- (12.06.2017) Türkçe: 

Valla etkinliklerimiz saymakla bitmiyor.   

Uğraştım bayağı, bir dönüşe geçti twist oldu. BEYAZ TV -Ana Haber Bülteni- (12.06.2017) 

Türkçe: Uğraştım bayağı, bir dönüşe geçti eğildi/büküldü. 

Onu söylemezsem konsantre olamam. ATV -Ana Haber Bülteni- (20.07.2016, 20.37) Türkçe: 

Onu söylemezsem yoğunlaşamam/dikkatimi toplayamam. 

Başbakanlıktaki görevinden pasivize edilen bir isim… ATV -Ana Haber Bülten- (20.07.2016, 

21.15) Türkçe: Başbakanlıktaki görevinden uzaklaştırılan/etkisizleştirilen/alınan bir isim… 

Cuma günü bu playlisti sizinle paylaşacağız. POWER FM (14.06.2016) Türkçe: Cuma günü 

bu çalınacaklar listesini sizinle paylaşacağız. 

Bulunulan konumdan gidilen lokasyona... NTV -Ana Haber Bülteni- (12.06.2017, 18.38) 

Türkçe: Bulunulan konumdan gidilen konuma/yere... 

A plus plus ve çift fonksiyonlu derin dondurucular… STAR TV -Reklam Kuşağı- 

(05.09.2016, 16.58) Türkçe: Ek özellikli ve çift işlevli derin dondurucular… 

Türkiye’nin ilk slowcity unvanını taşıyan İzmir Seferihisar’da... YÖN RADYO (05.06.2017) 

Türkçe: Türkiye’nin ilk sakin şehir unvanını taşıyan İzmir Seferihisar’da... 

Benim kafam gayet rahat, gayet relaxım. SHOW TV -Evleneceksen Gel- (07.09.2016) Türkçe: 

Benim kafam gayet rahat, gayet sakinim. 

Nasıl bir ambiyans, nasıl bir atmosfer var Katar’da?  TV NET (12.06.2017, 14.23) Türkçe: 

Nasıl bir ortam, nasıl bir hava var Katar’da?   

Süt, yoğurt, yumurta gibi günlük gelmesi gereken malzemeler kargoyla direktmen Türkiye’den 

geldi. TV NET (12.06.2017, 14.23) Türkçe: Süt, yoğurt, yumurta gibi günlük gelmesi gereken 

malzemeler kargoyla doğrudan Türkiye’den geldi.   

Herhangi bir işi olmayan kişilerin CV’lerini takip eden… TV NET -Ana Haber Bülteni- 

(12.06.2017, 15.31) Türkçe: Herhangi bir işi olmayan kişilerin öz geçmişlerini takip eden… 

Orada yaşayan insanlar da bugün reaksiyon gösterdiler. TV NET (12.06.2017, 21.20) 

Türkçe: Orada yaşayan insanlar da bugün tepki verdiler/gösterdiler.   
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Ama biz terramızı korumaya hazırız. PLANET ÇOCUK (19.10.2016) Türkçe: Ama biz 

toprağımızı/vatanımızı korumaya hazırız.  

Arabayı fulleyiver. TEVE2 -Reklam Kuşağı- (20.06.2017) Türkçe: Arabayı dolduruver. 

Sivil görünümlü vakıfları üzerinden de bu terör gruplarının yan unsurlarını fonluyor. TV 

NET (12.06.2017, 12.44) Türkçe: Sivil görünümlü vakıfları üzerinden de bu terör gruplarının yan 

unsurlarını destekliyor/-a kaynak sağlıyor. 

Takımlarını defansif oynattığı görüşünü reddetti. NTV RADYO (15.06.2016, 47.50) Türkçe: 

Takımlarını savunmaya dayalı oynattığı görüşünü reddetti. 

Annesinin sözü karşısında Nazlı şok oldu. ATV -Esra Erol’la İzdivaç- (20.10.2016, 16.10) 

Türkçe: Annesinin sözü karşısında Nazlı şaşırdı/yıkıldı/hayretler içinde kaldı (vb.). 

Yusuf var mı senin favori çizgi filmlerin? TRT FM (16.06.2017) Türkçe: Yusuf var mı senin 

gözde/sevdiğin çizgi filmlerin? 

Arkadaşların seni tanımlarken ciddi, cana yakın, huysuz, sarkastik nasıl… TRT FM 

(16.06.2017) Türkçe: Arkadaşların seni tanımlarken ciddi, cana yakın, huysuz, alaycı nasıl…  

Bugünün konusu şu olsun, böyle spontan gelişsin istiyorum. TRT FM (16.06.2017) Türkçe: 

Bugünün konusu şu olsun, böyle kendiliğinden gelişsin istiyorum. 

Bilgisayarlara ne gerek var diyebilirsiniz. Her şeyle fotoğrafları likelayabilir, mailleri 

okuyabilirsiniz. SHOW TV -Reklam Kuşağı- (14.11.2016) Türkçe: Bilgisayarlara ne gerek var 

diyebilirsiniz. Her şeyle fotoğrafları beğenebilir, postalarınızı/iletilerinizi okuyabilirsiniz. 

Özellikle gezegenlerin kombinasyonu, sizlerin tansiyon hastası olacağınızı değil, ruhsal, 

dengesel problemlerin olma olasılığı olduğunu göstermekte. BEYAZ TV -Söylemezsem Olmaz- 

(12.06.2017) Türkçe: Özellikle gezegenlerin dizilişi/bir araya gelişi/tertibi, sizlerin tansiyon hastası 

olacağınızı değil, ruhsal, dengesel problemlerin olma olasılığı olduğunu göstermekte. 

Direk kavga ediyorum, direk! BEYAZ TV -Söylemezsem Olmaz- (12.06.2017) 

Garlic olsun, taze krema olsun… BEYAZ TV -Sakarya Fırat- (12.06.2017) Türkçe: Sarımsak 

olsun, taze krema olsun… 

Belli bir alanda kullanılan, dolayısıyla en azından sınırlı kullanıma sahip yabancı kelimeler, 

yeni anlamlar yüklenerek farklı alanlarda kullanılabilmektedir. Bu tür kullanımlar Türkçe birkaç 

kelimeyi birden hedef aldığından söz varlığımız açısından ayrıca tehlike oluşturduğu gibi yeni anlam 

yüklemeler kişisel tasarrufa dayandığından anlatımı da güçleştirebilmektedir: 

CHP’nin networkünü harekete geçirecek olsa… CNNTÜRK -Türkiye’nin Gündemi- 

(28.06.2017, 22.37) Bilişimde “bilgisayar ağı” anlamında kullanılan “network” kelimesinin buradaki 

anlamı açık değildir.  

… aslında orijinal sahipleri… TV NET (12.06.2017, 18.29) “Orijinal” kelimesi bu kullanımda 

sahipliğin türü hakkında kesin bilgi vermemektedir. 

Akşam saatlerinde Ege Denizi’nden gelen deprem haberi Türkiye için enteresan bir haberdi. 

TV NET -Haber Bülteni- (12.06.2017, 18.01) “Enteresan” kelimesi Türkçede “ilginç” anlamıyla 

kullanılsa da bu anlam kelimenin “ilgi çekici” yan anlamı ve “olumlu yönde ilgilendirme” anlam 
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inceliğiyle kullanılmaktadır. Dolayısıyla bir deprem haberi “ilgi çekici” ya da “ilginç” yani 

“enteresan” değil “dikkat çekici/kaygı verici (vb.)” olabilecek türeden bir haberdir.    

Sizin hazırlıklarınız ve çalışmalarınız full-time devam ediyor. KRAL FM (13.06.2016) 

Çalışma saatleriyle ilgili “full-time” kelimesinin bu örnekte “kesintisiz” anlamıyla kullanıldığı, yani 

anlamının genişletildiği görülmektedir.  

… elit orta sehpa… KASTAMONU FM -Reklam Kuşağı- (05.07.2017) “Elit” sözü “seçkin” 

anlamıyla, ancak kişiler için kullanılmaktadır. Yabancı kelime kullanma özentisine bağlı olarak “elit” 

kelimesi ile “şık, zarif” anlamlarına gelen yine Fransızca “elegant” kelimesi karıştırılmış olabilir.    

… fırın tepsisine transfer ediyorum. KICHEN TV (12.06.2017, 09.20) “Transfer” sözü ulaşım 

ve spor terimi olarak kullanılmaktadır. Sözün bu tür bir kullanımı, bu iki alan dışındaki başka birçok 

Türkçe kelimeyi de tehdit etmektedir.    

Biz bazen bir konuyu konuşuyoruz kompartıman kompartıman...  CNN TÜRK -Türkiye’nin 

Gündemi- (28.06.2017, 23.48) “Kompartıman” kelimesinin kendi dilinde “bölüm” anlamı olsa da bu 

anlam Türkçede kullanılmamaktadır. Sözün bu anlamını da Türkçeye taşımak, yeni bir yabancı söz 

taşımaktan farklı değildir.   

Yurt dışı bu işe çok zoom yaptı. CNNTÜRK -Türkiye’nin Gündemi- (28.06.2017, 22.44) Bir 

terim olan “zoom” kelimesi “yapmak” fiiliyle birlikte Türkçede çok farklı yollarla karşılanabilecek 

geniş bir anlam alanında kullanılmıştır.  

Yabancı kelimelerin türünün veya anlamının tam bilinmeden yerli yersiz kullanılması ciddi 

anlatım bozukluklarına ve dil bilgisi yanlışlıklarına sebep olabilmektedir: 

Hayatım full karbonhidrat, full karbonhidrat. Ne gerek var? SHOW TV -Zahide Yetiş’le- 

(16.11.2016, 09.57) “Full” kelimesi yanlış olarak “hep” anlamında kullanılmıştır.  

Ben full Türkçe çaktım biliyorsun. BEYAZ TV -Söylemezsem Olmaz- (12.06.2017) Burada da 

“hep” kelimesi daha uygun olacaktır.  

Hâlâ günah keçisi moduna sokmaya çalışıyor beni. KANAL D -Kısmetse Olur- (26.10.2016, 

12.05) “Mod” yerine “konum” kelimesi daha uygun görünmektedir. Buna göre de cümle yeniden 

kurulmalıdır.   

Şimdi ufak detayları tamamlıyorum. MİNİKA ÇOCUK (19.10.2016) “Detay” kelimesi 

“ayrıntı” anlamına gelmektedir. Dolayısıyla başına “ufak” sıfatının getirilmesi anlatım bozukluğu 

oluşturmaktadır.  

Hayat, büyük resmi görüp küçük detayları yakalamakta saklı. TEVE2 -Reklam Kuşağı- 

(20.06.2017) Bu örnekteki de yukarıdaki türden bir yanlış kullanımdır.  

Asparagas haberlerle zaman zaman eleştirilerde bulunuyordu. ATV -Ana Haber Bülteni- 

(20.07.2016, 21.14) “Asparagas” kelimesi “uydurma” değil “uydurma haber” anlamına gelmektedir. 

Dolayısıyla “asparagas haber” biçimindeki kullanım anlatım bozukluğu olarak değerlendirilmektedir.  

Orada da potansiyel bir deprem riski söz konusu. TV NET -Ana Haber- (12.06.2017, 17.08) 

“Risk” ve “potansiyel” kelimeleri anlam dairesi olarak “olasılık” kelimesiyle ilişkilidir. Dolayısıyla bu 

iki kelimenin yukarıdaki biçimde bir arada kullanılması gereksizdir.  
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Bu kıyafetlerle marjinal kimliğinizi rahatlıkla ön plana çıkarabilirsiniz. KANAL D -Magazin 

D- (26.06.2016, 11.01) “Ön plana çıkarmak” ifadesinin cümleye kattığı anlam, Türkçe “öne çıkarmak” 

ifadesiyle de verilebilir. Dolayısıyla burada “plan” kelimesinin kullanılmasına gerek yoktur. 

Deneyimli bayan masözleriyle... SAMSUN TUTKU FM -Reklam Kuşağı- (05.06.2017) 

“Masöz” sözü “bayan masajcı” anlamına gelmektedir. Dolayısıyla kelimenin başına “bayan” ifadesi 

eklemek anlatım bozukluğuna yol açmaktadır.     

Belki biraz daha detay bilgi sunulabilirdi. NTV -Ana Haber- (12.06.2017, 17.36) “Detay” 

kelimesi “ayrıntı” anlamıyla isim türünden bir kelimedir. “Bilgi” kelimesi de isim türündendir. İki 

kelimenin kuracağı sıfat tamlaması “detay bilgi” biçiminde değil “detaylı bilgi” biçiminde olmalıdır.  

Artık her şeyle fotoğrafları likelayabilir, mailleri okuyabilir, hatta komikli videolar 

izleyebilirsin. STAR TV -Reklam Kuşağı- (07.11.2016, 20.21) “Komik” kelimesi “gülünç” anlamıyla 

sıfat yapısında iken Türkçe sıfat yapım eki ile gereksiz olarak ikinci kez sıfatlaştırılmıştır.   

Okul tuvaletlerine hijyen kazandırılmasına destek oluyor. KANAL D -Reklam Kuşağı- 

(18.10.2016, 16.19) “Hijyen” kelimesinin bu örnekte olduğu gibi “temizlik” anlamında kullanılmasına 

sık rastlanmaktadır.  Oysa kelimenin böyle bir anlamı bulunmamaktadır.   

Maskulen tarzdaki beyaz ayakkabıların bu kombinle hiç uymamış Ebru. KANAL D -Magazin 

D- (26.06.2016, 11.09) “Maskulen” sözü “erkeksi” anlamıyla sıfattır. Dolayısıyla sözü bir isimle 

kullanırken araya “tarzındaki” gibi bir ifadenin eklenmesine gerek yoktur.  

Bence boyfirend ceketler… TV8 -İşte Benim Stilim- (08.12.2016, 15.30) Bu örnekte ise 

“erkek arkadaş” anlamıyla isim olan “boyfirend” kelimesi yanlış olarak sıfat gibi kullanılmıştır. 

Yarışmanın dışında ekstra bir gün düşünelim. TV8 -O Ses Türkiye- (02.10.2016, 23.49) 

“Ekstra” kelimesinin bu örnekte “fazladan” anlamıyla kullanıldığı düşünülmektedir. Bu anlamıyla 

“yarışmanın dışında” ifadesiyle birlikte gereksiz görünmektedir.    

Arda Turan’dan Fatih Terime jet yanıt! BEYAZ TV -Ana Haber Bülteni- (12.06.2017) “Jet” 

sözü Türkçede “tepkili uçak” anlamında kullanılmaktadır. Bu söz ancak “gibi” edatıyla zarf işleviyle 

kullanılabilir. Burada ise kelimenin sıfat gibi kullanıldığı görülmektedir.    

Şu an şok hepimiz. SHOW TV -Evleneceksen Gel- (20.10.2016) İsim olan “şok” kelimesinin 

yüklem amacıyla, ancak bu işlevi yerine getirecek ek ve ifadeler almadan kullanıldığı görülmektedir.  

Şimdi alkışlarımız Dominikli lokallerden Melena için geliyor. TV8 -Survivor- (22.05.2016, 

20.35) “Lokal” kelimesi “yerel; yöresel” anlamlarına gelmektedir. Örnekte kelimenin yanlış olarak 

“yerli” anlamında kullanıldığı düşünülmekle birlikte “Dominikli” ifadesinden sonra böyle bir anlama 

da gerek yoktur.   

Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanan Konyaspor da UEFA Avrupa Ligi gruplarına direk olarak 

katılacak. RADYO AKDENİZ (05.06.2017) Cümlede zarf işleviyle kullanılmak istenen “direkt” 

sözünden sonra “olarak” zarf-fiil ifadesine gerek yoktur. Bu ifade ve “direkt” kelimesinin “direk” 

biçiminde telaffuz edilmesiyle ortaya başka bir anlam çıkmıştır.   

Galatasaray çok rölanti oynuyor. A SPOR –Takım Oyunu- (29.10.2016/20.57) Fransızca 

kökenli “rölanti” sözü dilimizde “Motorlu taşıtlarda motorun en az yakıtla çalışma ayarı” anlamıyla 

bilinmektedir. Kelime kendi dilinde “yavaşlatılmış” anlamıyla sıfat olarak da kullanılsa da ne kendi 

dilinde ne Türkçede örnekteki gibi zarf işlevi ve “yavaş/ağır” anlamını içermektedir.   
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Aynı cümle içinde peş peşe birden fazla yabancı kelime kullanılması da anlatımı oldukça 

güçleştirebilmektedir: 

Defansif anlamda doğru işleri yapmak, o kompaktlık anlamında doğru işler yaptığımızı 

düşünüyorum. Hem mental anlamda hem de fiziksel anlamda yakın oynayarak... A SPOR -Takım 

Oyunu- (29.10.2016, 23.05) 

Konsantre ol. Bravo. Panik yok. KANAL D -Reklam Kuşağı- (18.10.2016, 13.08) 

… yıl boyu kesintisiz devam eden vektörle mücadelemizle, kış aylarında periyodik olarak PTT 

menholleri, kanalizasyon rögarları… DRT DENİZLİ -Reklam Kuşağı- (20.06.2017) 

Orta saha kombinasyonları çok fazla… En ideal, en optimum kombinasyon hangisi acaba? 

NTV -Yüzde Yüz Futbol- (23.10.2016, 21.47) 

Torbalama aşırı iki potansiyel ekstrem durumdan koruyor: destraksiyon (destruction) ve 

çürüme ya da mantara yol açabilecek aşırı yağmur… DISCOVERY SCIENCE (06.12.2017, 11.29.21) 

Burada kritik olan şey hegemonik bir gücün sorun yaratma kapasitesi ve bu sorunu yönetme 

kapasitesi kazanmaması. TV NET -Akıl Odası- (12.06.2017, 21.53) 

Ağır bir komediyle başlayan film enteresan bir şekilde dram ile finalize oluyor. KANAL D -

Beyaz Show- (03.12.2016, 00.09) 

Yabancı kelime ile Türkçe karşılığı aynı anda kullanılabilmekte, bu da yine anlatım 

bozukluğuna yol açabilmektedir.  

Körfez ülkelerinin kendi aralarında bir konsensüs, bir anlaşma sağlayarak… TV NET -Ana 

Haber Bülteni- (12.06.2017, 18.18) 

Gerçek bir yıldız, gerçek bir star. TV8 -O Ses Türkiye- (20.10.2016, 20.41) 

Bu kadar kaotik ve bu kadar karmaşık… NTV -Haber Bülteni- (12.06.2017, 08.07) 

Yeni dönemin istihdamı için gerekli kalifikasyon, gerekli niteliklere kadar... NTV 

(12.06.2017, 11.21) 

Bunun hayranları, fanları, her şeyi bilmek zorunda değil. BEYAZ TV -Söylemezsem Olmaz- 

(12.06.2017) 

Merci,  biz teşekkür ederiz. TV 8 -O Ses Türkiye- (15.10.2016, 20.18) 

Gün boyu konsantre ve zinde olmalıyım. TEVE2 -Reklam Kuşağı- (20.06.2017) “Zinde” 

kelimesi içerdiği “dinç, canlı, diri, sağlam” gibi anlamlarla yukarıdaki örnek cümlede tek başına 

kullanılabilecek yetkinliktedir. Bu bakımdan, burada “konsatre” kelimesinin kullanılması yanlış 

olduğu gibi gereksizdir.  

Yabancı kelimelerin Türkçe karşılıklarıyla birlikte bilerek kullanılmasına ise dikkat çekici 

oranda rastlanmıştır. Bu da yabancı kelimelerin Türkçeye girmesinde önemli bir etkene, özentiye 

dayalı kullanıma örnek oluşturmaktadır: 

Feys tu feysleri (face to face) böyle hani yüz yüzeleri çok görücez. TV 8 -Survivor Panorama- 

(18.05.2016) 
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Orda bir post paylaştım, yani bir gönderi paylaştım. TRT FM (16.06.2017) 

Nonprofit dediğimiz yani kâr amacı gütmediğimiz… TV8 -Güneri Civaoğlu ile Şeffaf Oda- 

(26.06.2016, 08.48) 

Introduction (introdiksiyon), giriş yani. TV8 -O Ses Türkiye- (20.10.2016, 21.44) 

Başlıklar hâlinde sunulan bulgular sadece yayınlarda tespit edilen yabancı sözlere 

dayanmaktadır. Bunlar da sonuçta şöyle özetlenebilir: 

*Yabancı kelimelerin en çok reklamlarda kullanıldığı tespit edilmiştir. 

*Yabancı kelimeleri daha çok yayın ekibine dâhil olanlar kullanmaktadır.  

 *Tespit edilen yabancı kelimelerin çoğunluğu Fransızca kökenlidir. İkinci sırada İngilizce 

kökenli kelimeler gelmektedir. Öteki Batı dillerinden alınan yabancı kelimeler, bir çözümleme 

yapılabilecek yoğunlukta değildir.  

*Fransızca kökenli kelimeler çoğunlukla Türkçe yazılış ve söyleyiş özellikleri kazanmışken 

İngilizce elimeler daha çok özgün biçimleriyle yazılıp söylenmektedir.  

*Yakın dönemde İngilizceden tamlama hâlinde alınan kimi sözlerin daha önce Fransızcadan 

alınmış parçalarının ikili yazılış ve okunuşa sebep olduğu görülmektedir. 

*İngilizceye göre daha eski bir dönemde dilimizde etkili olan Fransızcanın bu konumu kimi 

İngilizce sözlerin Fransızca telaffuzuyla kullanılmasında da görülmektedir. 

*Ancak tersi işleyişe, Türkçede Fransızca telaffuzuyla yer etmiş kimi sözlerin İngilizce 

telaffuzla da kullanılmasına daha çok rastlanmıştır.  

*Aynı işleyişe bağlı olarak Türkçe yazılış özellikleri kazmış bazı kelimelerin özgün 

biçimleriyle de yazıldığı göze çarpmaktadır.  

*Kelime türevlerinin kullanımı açısından İngilizceye göre Fransızca kökenli sözlerin önde 

geldiği, birçok Fransızca kelimenin türevleriyle birlikte dilde yer aldığı görülmektedir.  

*Tür bakımından isim ve sıfatlar çoğunluktadır. Buna bağlı olarak yabancı sözler daha çok 

yalın ve türemiş yapılarıyla kullanılmaktadır.  

*Birleşik sözlerin ise daha çok İngilizce kökenli olduğu görülmektedir.  

*Çalışma kapsamında çok sayıda kalıp söz de tespit edilmiştir. Bu tür sözlerin çoğunluğunu 

İngilizce kökenliler oluşturmaktadır.   

*Kısaltmalarda da İngilizcenin ağırlığı görülmektedir.  

*Özellikle çocuklara yönelik programlarda ve çizgi filmlerde çokça yabancı yer ve karakter 

adı kullanıldığı görülmektedir. Bunların da büyük bir çoğunluğu İngilizcedir.  

*Yabancı kelimelerin Türkçe eklerle ve sözlerle kurdukları yapılar da az değildir. Bunların 

başında yabancı kelimelerin Türkçe fiillerle kurdukları birleşik yapılar gelmektedir. İkinci sırada isim 

türündeki yabancı kelimelerin Türkçe yapım ekleriyle işletilmesi gelmektedir. Üçüncü sırada Türkçe 

sıfat yapım ekiyle kullanılan yabancı kelimeler görülmektedir. 
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*Tespit edilen terim niteliğindeki yabancı kelimelerin sırasıyla spor, sinema-TV, ekonomi, 

müzik, fizik-kimya-matematik, bilişim,  teknoloji,  felsefe, tıp, ruh bilimi, moda ve gıda alanlarında 

yoğunlaştığı görülmektedir.  

*Belli bir bilim, sanat veya meslek dalı altında değerlendirilemeyecek olsa da yeni ürün 

adlandırma ve tanımlamalarında yabancı kelimelerin kullanımı, ayrı bir başlıkta toplanacak kadar 

kümelenme göstermektedir. Özellikle reklamlarda göze çarpan bu durum, yabancı markaların yanı sıra 

yerli üretimlerde de sıkça görülmektedir.  

*Bir alana ait, bu bakımdan sınırlı kullanıma sahip yabancı kelimelere kolaylıkla genel 

kullanım kazandırılması da dikkat çekici oranda gözlenmiştir.  

*Türkçe kelimelerle kurdukları yapılar da dâhil olmak üzere, en sık kullanılan yabancı 

kelimeler şu şekilde sıralanmaktadır: detay, süper, şok, ekstra, direkt, final, kritik, performans, fan, 

start, kombin, lansman, negatif, referandum, showroom, a plus, cool.  

*Tespit edilen yabancı kelimelerin çoğunluğunun Türkçede bir, bazen birden fazla karşılığı 

olduğu görülmüştür. Bir kısmı için de Türk Dil Kurumu tarafından uygun karşılıklar önerilmiştir.  

 *Belli bir alanda kullanılan, dolayısıyla sınırlı kullanıma sahip yabancı kelimeler, yeni 

anlamlar yüklenerek farklı alanlarda kullanılabilmektedir. Bu da yeni bir yabancı kelime kullanmakla 

eş değer tutulmalıdır.  

 *Yabancı kelimelerin tür ve anlamlarının tam bilinmeden yerli yersiz kullanılması ciddi 

anlatım bozukluklarına sebep olmaktadır.  

 *Aynı cümle içinde peş peşe birden fazla yabancı söz kullanılması da anlatımı oldukça 

güçleştirmektedir. 

 *Yabancı kelime ile Türkçe karşılığı aynı anda kullanılabilmekte, bu da yine anlatım 

bozukluğuna yol açmaktadır.  

 *Yabancı kelimelerin Türkçe karşılıklarıyla birlikte bilerek kullanılmasına dikkat çekici 

oranda rastlanmıştır. Bu da yabancı kelimelerin Türkçeye girmesinde önemli bir etkene, özentiye 

dayalı kullanıma örnek oluşturmaktadır. 
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