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Dersin Amacı
 Bu derste,


F klavye ile,



On parmak kullanılarak,



Klavyeye bakmadan,



Hızlı,



Doğru

yazmanız amaçlanmıştır.
 F klavye ile yazı yazmanın tekniklerine uymak

gereklidir.
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Klavye Nedir?
 Klavye, bilgisayar ya da daktilonun ön kısmında bulunan harf, rakam, noktalama işaretleri, semboller ve

benzerlerinden oluşan tuşlar topluluğuna denir.
 Klavye, bir anlamda “veri girişinin yapılmasına olanak sağlayan araçtır” diyebiliriz.
Üzerine Yaz Tuşu
Geriye Sil Tuşu

İşlev Tuşları

Escape Tuşu

İleriye Sil Tuşu

Sayı Tuşları Grubu

Sekme Tuşu
Yazı Tuşları Grubu
Tuş Kilidi Tuşu
Üst Karakter Tuşu
Kontrol Tuşu
Yön Tuşları
Alt Tuşu

Boşluk Tuşu

3. Karakter Tuşu

Enter Tuşu

Sayısal Tuş
Takımı
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Klavyenin Tarihçesi I
 Standart Türk Klavyesi olarak kabul edilen F klavye “F Klavyenin Babası”

olarak ilan edilen Dr. İhsan Sıtkı YENER tarafından uzun çalışmalar
sonucunda oluşturulmuş ve Türk diline en uygun klavye olduğu kazanılan
birçok dünya rekoru ile de kanıtlanmıştır.

 Dr. İhsan Sıtkı YENER ve oluşturulan komisyon; Türk Dil Kurumunun

kılavuzundan yararlanarak Türkçemizde kullanılan 30.000′e yakın kelimenin
değerlendirmesini yapmıştır (Komisyon içinde Türk denetçiler olduğu gibi
konunun uzmanı olan yabancı katılımcılar da bulunmaktaydı). Bu
değerlendirmelerde Türkçemizdeki sesli ve sessiz harf kullanımı en iyi şekilde
ortaya çıkarılmış ve kelimeler içinde geçen harf ayrımı yapılmıştır. Bu harf
ayrımı sonucunda Türkçemizde kullanılan sesli harflerin a, e, i, ö, u gibi sol ele
ve diğer harflerin ise sağ ele oranlanarak oluşturulan F klavye hayata
geçirilmiştir.

Dr. İhsan Sıtkı YENER (19252016)
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Klavyenin Tarihçesi II
 Türk Dil Kurumu verileriyle eğitim kurumlarında 10 yıl süren

çalışmalar ve denemeler sonucunda oluşturduğu klavye dizinini
Millî Eğitim Bakanlığına sunarak Türkçe harfler için de ideal
olabilecek “Millî Klavye” ihtiyacını anlatıp, en üst düzeylerde ele
alınmasını ancak 1955 yılında sağlayabildi.
 F klavyenin resmi kurumlarda zorunlu olması hakkında,

10/12/2013 tarih ve 28847 sayılı Başbakanlık Genelgesi
(2013/13) yayınlandı.
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Neden F Klavye Kullanılıyor?
 Türkçe sözlerde çok sık kullanılan seslerin karşılığı olan harfler F klavyede en kolay ulaşılabilecek yerlere

serpiştirilmiştir. Türkçedeki harflerin kullanılma oranları, ünlü-ünsüz ses ilişkileri, hece ve söz yapısı,
parmakların kuvvet, yetenek ve işleklikleri göz önünde bulundurularak üretilen F klavye, bu özellikleri
bakımından Türkçeye çok uygundur.

 Yaklaşık 30.000 Türkçe sözün ölçü alındığı bir değerlendirmede a harfi 26.323, e harfi 16.308, k harfi

13.542, i harfi 13.384, m harfi 11.263, l harfi 10.496, t harfi 9.669, r harfi 8.698 kez geçmekteydi. Bu oran
göz önünde bulundurularak söz konusu harfler, F klavyede en uygun yerlere yerleştirilmiştir.
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F Klavye

Q Klavye

F Klavye Zorunluluğu Hakkında Başbakanlık Genelgesi
 Ülkemizde bilgisayar ve internet kullanım oranlarında son yıllarda

önemli artışlar kaydedilmiştir. Bilgisayar giriş birimlerinden biri olan
klavyeyi etkin kullanma ve hızlı yazma becerisi, bilgi toplumuna
dönüşüm sürecinde bilgi üreten bireylerin gelişimine katkı sağlayan
unsurlardan biridir. Günümüzde birçok ülke tarafından kendi
dillerinin özelliklerine uygun çeşitli harf ve sembol yerleşim
düzenine sahip klavyeler geliştirilmiş, ülkemizde de Milli Eğitim
Bakanlığı öncülüğünde başlatılan çalışmalar sonucunda, Türk dili
ve alfabesinin özelliklerine uygun ve hızlı yazmaya elverişli bir
tasarıma sahip bulunan F klavye düzeni oluşturulmuştur.
 Yazım kolaylığı ve verimliliği bakımından F klavyenin getirdiği

avantajlardan yararlanılması ve ülkemizde F klavye kullanımının
yaygınlaştırılması amacıyla, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında,
Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlanan TS 2117
“Alfasayısal Türkçe Klavyelerin Temel Yerleşim Düzeni” standardına
uygun F klavyeye kademeli olarak geçiş sağlanacaktır.
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F Klavye Zorunluluğu Hakkında Başbakanlık Genelgesi – devamı…
Bu çerçevede;
 Kamu kurum ve kuruluşlarınca genelgenin yayımından itibaren,

alım süreci başlatılmış olanlar dışında temin edilecek tüm
bilgisayarların F klavyeli olması ve halen kullanımda olanların da
2017 yılı sonuna kadar F klavyeye dönüştürülmesi
sağlanacaktır.

 Kamu kurum ve kuruluşlarında F klavyeye geçiş sürecinde en

önemli husus olan kamu personeline verilecek eğitime ait içerik
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilecektir. Ayrıca,
bilgisayar kullanımının yoğun olduğu özel sektöre ait kamuya
açık alanlarda (internet salonu vb. toplu kullanım sağlayıcıları)
ve özel sektör kuruluşlarında F klavyenin teşvik edilerek
yaygınlaştırılması sağlanacaktır.
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Bilgisayarda Oturuş Şekliniz Nasıl Olmalıdır?

DOĞRU

YANLIŞ

 Sandalyenin yüksekliği kişinin klavyeye rahat uzanacağı ve rahat oturacağı şekilde ayarlanmalıdır.

 Sandalyede sırt dik ve sandalyenin arkasına hafifçe yaslanmış olmalıdır.
 Dirsekler rahat bırakılmalı, vücuda yakın olmalıdır.
 Klavyeye karın bölgesi klavyeye dayanacak kadar yakın ya da kollar dümdüz uzanacak kadar uzak oturmayınız.
 Bacaklar birbirine paralel ve ayakların her ikisi de yerle temas halinde, ancak biri diğerinden biraz önde olmalıdır.
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Bilgisayarda Oturuş Şekliniz Nasıl Olmalıdır?

DOĞRU

YANLIŞ

 Bilgisayar ekranı ile gözleriniz arasında en az 30 cm’lik bir mesafe olması idealdir. Bu mesafeyi veya biraz

üstünü (40-50 cm gibi) korumaya çalışınız.
 Videoyu inceleyiniz: https://www.youtube.com/watch?v=bfcoRmHwTBY
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Ana Kurallar
 Yazarken gözünüz daima yazacağınız yazıda olsun.

 Kesinlikle ekrana, klavyeye ya da ellerinize bakmayın.
 Yazarken, tuşa bastığınız parmak dışında diğer parmaklarınızı temel sıradaki

yerlerinden kaldırmayın.
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F Klavye Vuruş Haritası
Temel Sıra:
 Sol el: U, İ, E, A
 Sağ el: K, M, L, Y
 Altı çizili harflere

işaret parmağı
yerleştirilecektir.
 Her iki elin baş

parmağı boşluk tuşu
üzerinde olmalıdır.
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Parmakları Temel Sıraya Yerleştirme
 Doğru oturuş pozisyonuna geçtikten sonra, ellerinizi temel sıra tuşları üzerine

aşağıdaki kurallara dikkat ederek yerleştirmelisiniz.
 Parmaklar avucun içinde küçük bir top varmışçasına bükülür.
 Sonra sağ elin işaret parmağı “K”ye, sol elin işaret parmağı “A”ya götürülerek,

dörder parmak, tuşlara tırnak uçları gelecek şekilde yerleştirilir.

SOL EL
U

İ

E

SAĞ EL
A

K

M

L
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Tuşlara Vuruş Tekniği
 Tuşlara ani ve kesin hareketlerle vurulmalıdır.
 Tuşa dokunan parmağı hemen geri çekmelisiniz.
 Tuşlara tırnak uçlarıyla hafifçe dokunulmalıdır.
 Klavyede on parmak yazarken parmaklar sürekli temel sıra tuşları üzerinde durur. Alt veya üst sıra tuşlarına

vuruş yapmak gerektiğinde sadece vuruşu yapacak olan parmak hareket eder ve vuruşunu yaptıktan sonra
tekrar temel sıradaki yerini alır.
 Bir tuşa vururken diğer parmaklar hareket etmemeli, örneğin havaya kalkmamalıdır. Örneğin, sağ elin işaret

parmağı “K” tuşuna vururken, sağ elin diğer parmakları “M, L, Y” tuşları üzerinde durmalıdır. Parmağınızın
doğru tuş üzerinde olduğundan emin olduktan sonra vuruşunuzu yapmalısınız.
 Video için tıklayınız: https://youtu.be/tZDCadIfVgU
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Boşluk Çubuğu (Ara Çubuğu) Kullanımı
 Boşluk çubuğu (space bar), klavyenin en geniş yüzeye

sahip tuşudur. Alt sıranın altında bulunur, kelimeler
arasında ya da gerekli yerlerde ara vermeye yarar.
 Boşluk çubuğuna en son hangi elle tuşa basıldıysa

diğer el ile vurulmalıdır.
 İlgili başparmak, hafifçe yaylanarak boşluk çubuğuna

dokunur ve eski yerine geri döner.

16

On Parmak Yazım Teknikleri I
 Gördüğünüz gibi parmakların düzeni sadece orta blok

için geçerlidir.

 Parmaklarınız yazmaya başlamadan önce ve yazarken

sürekli bu blok üzerinde olmalıdır. Diğer harflere
parmaklarınız geçiş yapacaktır. Örneğin, T harfini
yazabilmek için sağ elin işaret parmağını bir yana
kaydırırsınız. N harfini yazabilmek için sağ el orta
parmağınızı bir yukarı kaydırırsınız. Bu şekilde
kaydırmalar ile on parmak yazım tekniğini
uygulayabilirsiniz.
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On Parmak Yazım Teknikleri II
 Parmaklarınızın pozisyonu hızlı yazı yazarken çok

önemlidir. Bu nedenle parmaklarınızın yerleşimine
dikkat etmeniz gerekir.
 Parmaklarınızı doğru harfler üzerine koyduktan sonra

klavye üzerine bırakmayınız.
 Mümkün olabildiğince parmaklarınızın ilk eklemi ile orta

eklemi arasında belli bir açıyı koruyunuz.
 Parmakların

sürekli
bu
pozisyonda
durması
eklemlerinizde hareketlilik sağlayacağı için yorulma
hissetmezsiniz.
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Enter (Return) Tuşu

 Yeni paragraf oluşturmak için «Enter» tuşuna basılır.
 “Y” tuşunda duran sağ elin serçe parmağı “Enter” tuşuna uzanır, vuruşunu yapar ve tekrar “Y” tuşuna geri

gelir.
 Video: https://www.youtube.com/watch?v=f9ABx4aahkI
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Geri (Backspace) Tuşu

 Geriye git/Sil tuşuna SAĞ SERÇE PARMAK ile vurunuz.
 Parmaklarımız temel sıraya yerleştirilmiş vaziyette sağ elimizin serçe parmağı ile diğer parmaklar yerinden

kalkmadan geriye git/sil tuşuna basılarak hatalı yazılan ya da silinmek istenilen harf/harfler silinir.
 Eğer sağ serçe parmağınız sil tuşuna yetişmiyorsa, sağ işaret parmağınızı hafifçe yerinden kaldırıp, sağ orta
20
parmağınız tuş üzerinden kalkmayacak şekilde sağ parmaklarınızı hafif sağa doğru yatırarak sağ serçe
parmağınız ile geriye git/sil tuşuna basabilirsiniz.

Başlarken…
 Parmaklarınızı bükünüz.
 Parmaklarınızın bükük durumunu bozmadan sol elinizin

parmaklarını sırasıyla U, İ, E, A tuşları üzerine, sağ
elinizin parmaklarını sırasıyla K, M, L, Y tuşları üzerine
yerleştiriniz.
 Tuşlara parmak uçlarınızın az değdiğini hissediniz.
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A Harfi - İlk Metin
 a harfine sol el işaret parmağı ile vuruş yapınız.
 Parmaklarınızı temel sıraya yerleştiriniz. Uygun yazım

pozisyonunu aldıktan sonra, öğretim elemanının «Başla»
uyarısını bekleyiniz.

 «Dur» uyarısına kadar yazmaya devam ediniz. Kendiniz

yazarken 3 dakika boyunca yazınız.

 Boşluk çubuğuna en son hangi elle tuşa basıldıysa

diğer el ile vurulmalıdır.

aaa aaa aaa aaa aaa aaa aaa aaa aaa aaa aaa aaa
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K Harfi - Metin 2
 k harfine sağ el işaret parmağı ile vuruş yapınız.
 Parmaklarınızı temel sıraya yerleştiriniz. Uygun yazım

pozisyonunu aldıktan sonra, öğretim elemanının «Başla»
uyarısını bekleyiniz.
 «Dur» uyarısına kadar yazmaya devam ediniz. Kendiniz

yazarken 3 dakika boyunca yazınız.
 Boşluk çubuğuna en son hangi elle tuşa basıldıysa

diğer el ile vurulmalıdır.
kkk kkk kkk kkk kkk kkk kkk kkk kkk kkk kkk kkk kkk
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A ve K Harfleri - Metin 3
 Uygun yazım pozisyonunu aldıktan sonra, öğretim elemanının «Başla» uyarısını bekleyiniz.
 «Dur» uyarısına kadar yazmaya devam ediniz.
 Boşluk çubuğuna en son hangi elle tuşa basıldıysa diğer el ile vurulmalıdır.

aaa kkk aaa kkk aak kka aak kka aaa kkk aa k kk a
aaa kkk aaa kkk aak kka aak kka aaa kkk aa k kk a

a aa kk aa kk ak ak ka ka aakaa kkakk aakaa kkakk
a aa kk aa kk ak ak ka ka aakaa kkakk aakaa kkakk
k k k ka ka ka kak kak kak kakak kakak kakak kakak
k k k ka ka ka kak kak kak kakak kakak kakak kakak
a a a ak ak ak aka aka aka aka akak akak akak akak
a a a ak ak ak aka aka aka aka akak akak akak akak
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M Harfi - Metin 4
 m harfine sağ el orta parmak ile vuruş yapınız.
 Uygun yazım pozisyonunu aldıktan sonra, öğretim elemanının «Başla» uyarısını bekleyiniz.
 «Dur» uyarısına kadar yazmaya devam ediniz.
 Boşluk çubuğuna en son hangi elle tuşa basıldıysa diğer el ile vurulmalıdır.

mmm mmm ama ama mam mam mak mak kam kam mama mama
mmm mmm ama ama mam mam mak mak kam kam mama mama
a a a ak ak ak ama akka akka akma akma akma akma akmak akmak
a a a ak ak ak ama akka akka akma akma akma akma akmak akmak
k a ka ka kak kak kama kama kakma kakma kakma kakmak kakmak
k a ka ka kak kak kama kama kakma kakma kakma kakmak kakmak
m a ma ma mak mak mak maka maka makam makam makam
m a ma ma mak mak mak maka maka makam makam makam
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E Harfi - Metin 5
 e harfine sol el orta parmak ile vuruş yapınız.
 Uygun yazım pozisyonunu aldıktan sonra, öğretim elemanının «Başla» uyarısını bekleyiniz.
 «Dur» uyarısına kadar yazmaya devam ediniz.
 Boşluk çubuğuna en son hangi elle tuşa basıldıysa diğer el ile vurulmalıdır.

eee eee mem mem eme eme eke eke ekek keke mem eme
eee eee mem mem eme eme eke eke ekek keke mem eme
e k e k ek ek ek ekme ekme ekme ekmek ekmek ekmek
e k e k ek ek ek ekme ekme ekme ekmek ekmek ekmek
k e ke ke ke kek kek keke keke keke kekeme kekeme
k e ke ke ke kek kek keke keke keke kekeme kekeme
e m e m em em em emme emme emme emmek emmek emmek
e m e m em em em emme emme emme emmek emmek emmek
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L Harfi - Metin 6
 L harfine sağ el yüzük parmak ile vuruş yapınız.
 Uygun yazım pozisyonunu aldıktan sonra, öğretim elemanının «Başla» uyarısını bekleyiniz.
 «Dur» uyarısına kadar yazmaya devam ediniz.
 Boşluk çubuğuna en son hangi elle tuşa basıldıysa diğer el ile vurulmalıdır.

lll lll lel lel ele ele lal lal ala ala lala lala
lll lll lel lel ele ele lal lal ala ala lala lala
lll lll ela ela ala ala kal kal kel kel elek elek
lal lal lam lam mal alem elem elma alma leke kale
k ka kal kal kal kale kale kale kalem kalem kalem
k ke kek keke keke keke kekele kekeleme kekelemek
a al al ala ala ala alaka alaka alaka alaka alaka
a al al alma alma almak almak almak almak almamak
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L Harfi - Metin 6 (Devamı)
 L harfine sağ el yüzük parmak ile vuruş yapınız.
 Uygun yazım pozisyonunu aldıktan sonra, öğretim elemanının «Başla» uyarısını bekleyiniz.
 «Dur» uyarısına kadar yazmaya devam ediniz.
 Boşluk çubuğuna en son hangi elle tuşa basıldıysa diğer el ile vurulmalıdır.

m ma mal mal mal mala mala mala malak malak malak
m me mel mel mel mele mele mele melek melek melek
e el ele elem elem elem eleme eleme elemek elemek
e em em eme eme emek emek emekle emekle emeklemek
l le lek lek lek leke leke lekele lekele lekeleme
l la lak lak lak lake lale lake lale lake lal lak
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Sürat Çalışması - Metin 7
 Uygun yazım pozisyonunu aldıktan sonra, öğretim elemanının «Başla» uyarısını bekleyiniz.
 «Dur» uyarısına kadar yazmaya devam ediniz.
 Boşluk çubuğuna en son hangi elle tuşa basıldıysa diğer el ile vurulmalıdır.

akak kak kaka kek keke akma akmak ama amme kakmak
kam kama kekeme kem makak makam mama meme ek ekme
ekmek em emek emme emmek aklama aklamak ala alaka
alalama alem allak allama allamak alma almak amel
amele eklem ekleme eklemek el ela elek elem eleme
elemek elleme ellemek elma emek emekleme emel kal
kala kalakalma kalakalmak kale kalem kalkma kalma
kel kelek kelle kemal lal lala lale lama lek leke
makale mal mala malak melek meleke meleme melemek
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İ Harfi - Metin 8
 İ harfine sol el yüzük parmağı ile vuruş yapınız.
 Uygun yazım pozisyonunu aldıktan sonra, öğretim elemanının «Başla» uyarısını bekleyiniz.
 «Dur» uyarısına kadar yazmaya devam ediniz.
 Boşluk çubuğuna en son hangi elle tuşa basıldıysa diğer el ile vurulmalıdır.

iii iii ili ili lil lil iki iki kik kik imik kimi
iii iii ili ili lil lil iki iki kik kik imik kimi
iii iii iki iki imi imi emi emi ima ima ilik ilik
iii iii iki iki imi imi emi emi ima ima ilik ilik
k kek keke keke kekeme kekeme kekemelik kekemelik
ki kil kil kilim kilim ki kim kim kim kimle kimle
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İ Harfi - Metin 8 (Devamı)
 İ harfine sol el yüzük parmağı ile vuruş yapınız.
 Uygun yazım pozisyonunu aldıktan sonra, öğretim elemanının «Başla» uyarısını bekleyiniz.
 «Dur» uyarısına kadar yazmaya devam ediniz.
 Boşluk çubuğuna en son hangi elle tuşa basıldıysa diğer el ile vurulmalıdır.

mi mi mil mil mil mil mil mil mili mili mili mili
mili milim milim milim milimlik milimlik milimlik
e ek ekle ekle eklem eklem ekleme ekleme eklemeli
em em emek emek emekli emekli emeklilik emeklilik
i iki ikile ikile ikilem ikileme ikileme ikilemek
il ilik ilikle ilikle ilikleme ilikleme iliklemek
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Sürat Çalışması - Metin 9

 Uygun yazım pozisyonunu

aldıktan sonra, öğretim
elemanının «Başla» uyarısını
bekleyiniz.
uyarısına
kadar
yazmaya devam ediniz.

aile ailelik akik akli ali alim ekili ekilme ekim
ikilem ikileme ikilemek ikili ikilik iklim il ila
ilam ilik ilikleme iliklemek ilikli kalemlik keke
kekemelik kekik kekikli keklik laik laiklik mekik
melik melike memeli mika eklemeli eklemli eleklik
il ilim ilk ilke ilkel ilkeli ilkellik ille ilmek

 «Dur»

 Boşluk çubuğuna en son

hangi elle tuşa basıldıysa
diğer el ile vurulmalıdır.

keleklik kelime kelli kellik kemik kemikli laleli
lalelik maki makilik mali malik elemli elli ellik
ilmekleme ilmik ilmikleme ilmikli ima imal kimlik
emekli emeklilik imam imame imik imla imle imleme
imlemek kik kil kile kilim killeme killemek killi
kim kimi mil milim milli mim mimik mimlemek mimli
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Y Harfi - Metin 10
yyy yyy yay yay yak yak yam yam yel yel yaya yaya
yyy yyy yay yay yak yak yam yam yel yel yaya yaya
 Y harfine sağ el serçe parmak

ile vuruş yapılır.
 Uygun

yazım
pozisyonunu
aldıktan
sonra,
öğretim
elemanının «Başla» uyarısını
bekleyiniz.

 «Dur» uyarısına kadar yazmaya

devam ediniz.
 Boşluk çubuğuna en son hangi

elle tuşa basıldıysa diğer el ile
vurulmalıdır.

yik yik iyi iyi yem yem aya aya yim yim yemi yemi
yik yik iyi iyi yem yem aya aya yim yim yemi yemi
k kay kayma kayma kaymak kaymak kaymakam kaymakam
ay aya ayak ayak ayakla ayakla ayaklama ayaklamak
ma maya mayala mayala mayalama mayalama mayalamak
ey eyle eylem eylem eyleme eyleme eylemek eylemek
ley ley leyla leyla leylak leylak leylaki leylaki
iy iyi iyi iyilik iyilik iy iye iye iyelik iyelik
33
ya yaka yakala yakala yakalama yakalama yakalamak
ye yem yem yeme yeme yemek yemek yemekli yemeklik

Sürat Çalışması - Metin 11

 Uygun

yazım
pozisyonunu
aldıktan
sonra,
öğretim
elemanının «Başla» uyarısını
bekleyiniz.

 «Dur» uyarısına kadar yazmaya

devam ediniz.
 Boşluk çubuğuna en son hangi

elle tuşa basıldıysa diğer el ile
vurulmalıdır.

al ala alay ay aya ayak ayaklama ayaklamak el eli
eliyle ilmi ilmiye kal kalay kalaylama kalaylamak
mal mali maliye yak yaka yakalama yakalamak yakma
yakmak yal yalak yalaka yalama yalamak yama yamak
ayla aylak aylama aylamak emay emaye iyelik kimya
yamalama yamalamak yamama yamamak yamyam yay yaya
yayla yaylak yayma yaymak yek yeke yel yele yelek
ey eylem eyleme eylemek iyi iyilik iyilikle yelle
yelleme yellemek maya mayalama mayalamak kay kaya
kayak kaykay kayma kaymak kaymakam kayme yem yeme
yemek yemekli yemeklik mey meyil meyilli yemlikli
34
eylemli eylemlik eylemlilik leylak leylaki leylek

U Harfi - Metin 12
uuu uuu uyu uyu yuy yuy umu umu ulu ulu umum umum
uuu uuu uyu uyu yuy yuy umu umu ulu ulu umum umum
 U harfine sol el serçe parmak

ile vuruş yapılır.
 Uygun

yazım
pozisyonunu
aldıktan
sonra,
öğretim
elemanının «Başla» uyarısını
bekleyiniz.

 «Dur» uyarısına kadar yazmaya

devam ediniz.
 Boşluk çubuğuna en son hangi

elle tuşa basıldıysa diğer el ile
vurulmalıdır.

uuu uuu yul yul lul lul mul mul kul kul uyum uyum
uuu uuu kuy kuy luy luy muy muy kum kum uyum uyum
kum kumla kumla kumlama kumlama kumlamak kumlamak
kul kula kula kulak kulak kule kule kuleli kuleli
mum mumla mumla mumlama mumlama mumlamak mumlamak
mum mumya mumyala mumyalama mumyalamak mumyalamak
yuma yuma yumak yumak yumakla yumaklama yumaklama
yum yumul yumul yumulma yumulma yumulmak yumulmak
35
u lu ulum ulum uluma uluma ulumak ulumak ululamak
uy uy uyu uyu uyum uyum uyuma uyuma uyumak uyumak

Sürat Çalışması - Metin 13

 Uygun yazım pozisyonunu

aldıktan sonra, öğretim
elemanının
«Başla»
uyarısını bekleyiniz.
uyarısına
kadar
yazmaya devam ediniz.

ukala ula ulak ulama ulamak ulema ulu ululuk ulum uluma
ulumak kamu kayyum kayyumluk kukla kul kula mum
mumlama mumlamak mumlu mumluk mumya mumyalama
kulak kule kulluk kum kuma kumla kumlama kumlamak

 «Dur»

 Boşluk çubuğuna en son

hangi elle tuşa basıldıysa
diğer el ile vurulmalıdır.

uy uyak uyku uykulu uykuluk uyluk uyma uymak uyku
yumulu yummak uyuklamak uyulma uyulmak umu umulma
yamuk yamukluk yamulma yamulmak yumak uyum uyumak
uyum uyumlu uyumluluk muallim muallime muallimlik
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Sürat Çalışması - Metin 13 (Devamı)

 Uygun

yazım pozisyonunu
aldıktan
sonra,
öğretim
elemanının «Başla» uyarısını
bekleyiniz.

 «Dur»

uyarısına
kadar
yazmaya devam ediniz.

 Boşluk

çubuğuna en son
hangi elle tuşa basıldıysa
diğer el ile vurulmalıdır.

kum kumlu kumluk kumul kuyu kuyum yumak yumaklama
kul kulluk muamele muamma yum yumaklamak umu umma
ummak umum umumi yum yumuk yumulma yumulmak
yumma mumyalamak makul malul malum mamul memluk
yuma yuma yumak yumak yumakla yumaklama yumaklama
yum yumul yumul yumulma yumulma yumulmak yumulmak
u lu ulum ulum uluma uluma ulumak ulumak ululamak
uy uy uyu uyu uyum uyum uyuma uyuma uyumak uyumak
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T Harfi - Metin 14
 T harfine sağ el işaret parmağı

ile vuruş yapılır.
 Uygun

yazım
pozisyonunu
aldıktan
sonra,
öğretim
elemanının «Başla» uyarısını
bekleyiniz.

 «Dur» uyarısına kadar yazmaya

devam ediniz.
 Boşluk çubuğuna en son hangi

elle tuşa basıldıysa diğer el ile
vurulmalıdır.

ttt ktk ktk kat kat tak tak tik tik mete mete
tuk tuk alt alt tek tek ata ata mit mit tele tele
tum tum tam tam yat yat tel tel tul tul kata kata
tiy tiy yat yat yet yet kit kit tel tel kete kete
kil kilit kilitle kilitleme kilitlemek kilitlemek
at atla atla atlat atlat atlatma atlatma atlatmak

mum mumya mumyala mumyalama mumyalama mumyalatmak
et etki etkile etkile etkileme etkileme etkilemek
il il ile ilet ilet iletme iletme iletmek iletmek
y yet yet yeti yeti yetim yetim yetimlik yetimlik
uyu uyut uyutma uyutma uyutmak uyutulma uyutulmak 38
tut tutu tutuk tutuk tutukla tutuklama tutuklamak

Sürat Çalışması - Metin 15

 Uygun

alet aletli alt ata atak atalet atama atamak ekle
ekletme ekletmek elit elti eltilik ikile ikiletme
ikiletmek ileti iletilme iletilmek iletim iletmek

 «Dur» uyarısına kadar yazmaya

kalite kaliteli kat kati katil katillik lata leke
lekeletme lekeletmek maliyet maliyetli malt malta
mat matem matemli tak taka takat takla taklit tak

yazım
pozisyonunu
aldıktan
sonra,
öğretim
elemanının «Başla» uyarısını
bekleyiniz.
devam ediniz.

 Boşluk çubuğuna en son hangi

elle tuşa basıldıysa diğer el ile
vurulmalıdır.

ulutma ulutmak umut umutlu ut utku utkulu uyutmak
atiatik atiklik atlama atlamak etek etekli etiket
illet illetli illiyet it ita itaat kit kitle kutu
kutulama kutulamak likit limit limitet meta metal
metalik metelik tut tutma tutmak tut tutu tutulma
yitik yitiklik yitim yitme yitmek yut yutak yutma
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Ü Harfi - Metin 16
 Ü harfine sol el işaret parmağı

ile vuruş yapılır.
 Uygun

yazım
pozisyonunu
aldıktan
sonra,
öğretim
elemanının «Başla» uyarısını
bekleyiniz.

 «Dur» uyarısına kadar yazmaya

devam ediniz.
 Boşluk çubuğuna en son hangi

elle tuşa basıldıysa diğer el ile
vurulmalıdır.

üüü üüü aüa aüa akü akü ekü ekü küt küt mülk mülk
ütü ütü kül kül tüt tüt tüy tüy tül tül yükü yükü
üye üye yük yük tüm tüm ümü ümü lüm lüm küme küme
ükü ükü tüm tüm ekü eküm eküm tüme tüme tüyü tüyü
kül külle külle külleme külleme küllemek küllemek
ak ak akü akü akülü akülü lüle lüle lüleli lüleli

küt küt kütle kütleme kütlemek kütletme kütletmek
mülk mülki mülki mülki mülkiye mülkiyet mülkiyeli
yük yük yükle yükle yüklem yüklem yükleme yükleme
tüket tüketme tüketme tüketmek tüyme tüyme tüymek
tüt tütme tütme tütmek tütmek tüy tüy tüylü tüylü
ütü ütüle ütüle ütüleme ütüleme ütülemek ütülemek
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Sürat Çalışması - Metin 17

 Uygun

yazım
pozisyonunu
aldıktan
sonra,
öğretim
elemanının «Başla» uyarısını
bekleyiniz.

 «Dur» uyarısına kadar yazmaya

devam ediniz.
 Boşluk çubuğuna en son hangi

elle tuşa basıldıysa diğer el ile
vurulmalıdır.

aktüalite aktüel aktüellik etüt eylül kül külleme
küllemek külli külliyat külliye külliyet malullük
mükemmel mükemmellik mülakat tük temettü tüketmek
lüle lüleli akü akülü ülke ülkü ümit ümitli ümmet
ümmi ümmilik ümük tümlemek tütme tütmek tüy tüylü
mülayim mülayimlik mülk mülki mülkiye ütmek ütülü
tüketim tüketme tül tülü tüm tümel tümleme yüklem
yükleme yüklemek yükletilme yükletilmek yükletmek
külliyetli küllü küllük kült külte küme kümelemek
ütüleme ütülemek ütületme ütületmek ütülme tüymek
yük yüklü yüklük yüklülük yüküm yükümlü küt kütle
kümeli kütleme kütlemek kütletme mülkiye mülkiyet
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Ş Harfi - Metin 18

şşş şşş şyş şyş şey şey şam şam şit şit yaşa yaşa
şak şak aşk aşk muş muş kuş kuş şum şum tuşa tuşa

 Ş harfine sağ el serçe parmağı ile

vuruş yapılır.
 Uygun yazım pozisyonunu aldıktan

sonra, öğretim elemanının «Başla»
uyarısını bekleyiniz.
 «Dur» uyarısına kadar yazmaya devam

ediniz.
 Boşluk çubuğuna en son hangi elle

tuşa
basıldıysa
vurulmalıdır.

diğer

el

ile

şeş şeş küş küş şut şut aşa aşa işi işi taşa taşa
şiş şiş işim işim eşya eşya yaşa şaka tuşta muşta
kaş kaşe kaşe kaşele kaşeleme kaşelemek kaşelemek
at at ata ataş ataş ataşe ataşe ataşelik ataşelik
maş maşa maşa maşala maşalama maşalamak maşalamak
eş eşit eşitle eşitle eşitleme eşitleme eşitlemek

il il ile ilet ilet ileti ileti iletişim iletişim
yaş yaşa yaşa yaşam yaşama yaşama yaşamak yaşamak
taş taşla taşla taşlama taşlama taşlamak taşlamak
şiş şişe şişe şişele şişeleme şişelemek şişelemek
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akşam akşamki akşamlama akşamlamak aşma aşmak yaş
ekşi ekşili ekşilik ekşime ekşimek eş eşek ilişme
ilişmek işit işitim işitme işitmek şak şaka şakak

Sürat Çalışması –
Metin 19

 Uygun yazım pozisyonunu aldıktan

sonra, öğretim elemanının «Başla»
uyarısını bekleyiniz.
 «Dur»

uyarısına
devam ediniz.

kadar

yazmaya

 Boşluk çubuğuna en son hangi elle

tuşa basıldıysa
vurulmalıdır.

diğer

el

ile

tuş tuşlama tuşlamak tutuş tutuşma tutuşmak yemiş
yemişli yemişlik yeşil yeşilli yeşillik laikleşme
laikleşmek leş keş keşiş keşişleme kuşak kuşatmak
maşa maşalama maşalamak matlaşma matlaşmak işleme
işlemek işlek işleklik işle işleme işlemeli yaşam
yaşama yaşamak yaşatma yaşatmak üşü üşüme üşütmek
melek işlemeli işi ütü ile ütülemişti ayşe kilimi
ütüleye ütüleye tamam etmişti kamile Şaka ile iki
kişiyi işletti memleket ile milleti tamam etmişti
kemikli et ile yemek yemek tek kişilik işmiş ayşe
ile kaya yetmiş iki millete yetişmiş yemişi yemiş
elli kişi tek kişilik işi tamamlamaya yetmemiştik

43

Genel Sürat Alıştırması
 Uygun yazım pozisyonunu aldıktan sonra, öğretim elemanının «Başla» uyarısını bekleyiniz.
 «Dur» uyarısına kadar yazmaya devam ediniz.
 Boşluk çubuğuna en son hangi elle tuşa basıldıysa diğer el ile vurulmalıdır.

akütakemiluyş akütakemiluyş akütakemiluyş
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I Harfi - Metin 20

ııı aıa aıa akı akı alı alı atı atı aşım aşım
ııı ııı ayı ayı yık yık kış kış tık tık yılı yılı

 I harfine sol el işaret parmağı ile vuruş

yapılır. Temel sıra tuşlarının
kısmındaki tuş gurubundadır.

üst

ışkı ışkı miş miş şık şık ışı ışı ılı ılı şış şış
ılım ılım ayı ayı ayım ayım alım alım alımı alımı

 Uygun

kaş kaşık kaşıkla kaşıklama kaşıklamak kaşıklamak
a ak akı akı akıl akıl akıllı akıllılık akıllılık

 «Dur» uyarısına kadar yazmaya devam

m maş maş maşa maşa maşalı maşalı maşalık maşalık
kıt kıtla kıtla kıtlama kıtlama kıtlamak kıtlamak

yazım pozisyonunu aldıktan
sonra, öğretim elemanının «Başla»
uyarısını bekleyiniz.
ediniz.

 Boşluk çubuğuna en son hangi elle tuşa

basıldıysa diğer el ile vurulmalıdır.

y yık yıka yıkama yıkama yıkamak yıkamak yıkatmak
t tık tık tıka tıka tıkama tıkama tıkamak tıkamak
ş şaş şaşı şaşı şaşılma şaşılma şaşılmak şaşılmak
ılıt ılıt ılıtma ılıtma ılıtmak ılıtmak ılıtmamak

45

akı akıl akıllı akıllılık akıt akıtma akıtmak tak
takı takılı takılış takılma takılmak yılma yılmak
ılım ılıma ılımak ılıtma ılıtmak kış kışla kışlak

Sürat Çalışması –
Metin 21

 Uygun yazım pozisyonunu aldıktan

sonra, öğretim elemanının «Başla»
uyarısını bekleyiniz.
 «Dur»

uyarısına
devam ediniz.

kadar

yazmaya

 Boşluk çubuğuna en son hangi elle

tuşa basıldıysa
vurulmalıdır.

diğer

el

ile

layık maşalı maşalık mayalı mayalık ulaş ulaşılma
ulaşılmak ulaşım tık tıkalı tıkama tıkamak tıkama
yık yıkama yıkamak yıkatma yıkatmak at atıl atılı
aşı aşılama aşılamak aşılatma ışık ışıklı ışılama
ışılamak kul kulak kulaklı kulaklık kumaş kumaşlı
şık şıklık taş taşlı taşlık yakı yakılma yakılmak
leyla ile ali kıymayı yıkamış kıymalı yemek yemiş
ışık ile aşık altı kutu elma ile yemişi taşımamış
ılık aşımı ateşte yakmıştı ateşli kül elimi yaktı
ela ekşi yemişi yemişti ali ekşi yemişi yememişti
ışıkla ali kuşa et atmış kuş eti itmiş elma almış
umutla kaya iki kutu eşyayla şişeyi ateşte yakmış
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R Harfi - Metin 22
 R harfine sağ el işaret parmağı ile

vuruş yapılır. Temel sıra tuşlarının
üstündeki tuş grubundadır.
 Uygun

yazım
pozisyonunu
aldıktan
sonra,
öğretim
elemanının «Başla» uyarısını
bekleyiniz.

 «Dur» uyarısına kadar yazmaya

rrr rrr krk krk rkr rkr ark ark kir kir kürü kürü
rak rak erk erk arı arı yer yer ter ter kuru kuru
rey rey art art ere ere ara ara iri iri kır kırık
rum rum kur kur yeri yeri kurur kurur yerim yerim
kar kara kara karala karalama karalamak karalamak
yum yumru yumruk yumruklaş yumruklaş yumruklaşmak
uyar uyar uyarı uyarı uyarılma uyarılma uyarılmak
tımar tımar tımarla tımarla tımarlamak tımarlamak

devam ediniz.
 Boşluk çubuğuna en son hangi

elle tuşa basıldıysa diğer el ile
vurulmalıdır.

ür ür üre üre ürem ürem üreme üreme üremek üremek
şiş şişir şişir şişirme şişirme şişirmek şişirmek
ır ırak ırak ıraklaş ıraklaş ıraklaşma ıraklaşmak
r riya riya riyakar riyakar riyakarlık riyakarlık

47

ayar ayarla ayarlama ayarlamak ayrı ayrıl ayrılma
er erit eritme eritmek eriş erişim erişme erişmek
ıtır ıtırlı ilerleme ilerlemek iri irile irileşme

Sürat Çalışması –
Metin 23

 Uygun yazım pozisyonunu aldıktan

sonra, öğretim elemanının «Başla»
uyarısını bekleyiniz.
 «Dur»

uyarısına
devam ediniz.

kadar

yazmaya

 Boşluk çubuğuna en son hangi elle

tuşa basıldıysa
vurulmalıdır.

diğer

el

ile

kur kurak kuraklık kür küre kürek lir lira liralı
mark marka markala markalamak rak rakam rakamlama
rakamlamak ritim ritimli şeker şekerle şekerlemek
tırtık tırtıkla tırtıklama tırtıklat tırtıklatmak
üre üret üretim üretimlik üretme üretmek üretilme
yer yerilme yerilmek yerleşme yırt yırtma yırtmak
kara kara kartallar karı erimiş tarlaları ararlar
rakamları arka arkaya şuraya yerleştirir ama tümü
yere yatar kemikli eti ateşe at ama tüyleri yakma
kaya kuşa yaklaşarak tarakla tüyleri taramış kuşa
atmış kuş eti itmiş elmayı almış kamil taş atarak
kuşu yaralamış kara kuş ürkerek kırlara yürümüştü
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S Harfi - Metin 24
 S harfine sağ el işaret parmağı ile

vuruş yapılır. S harfi temel sıranın
altındaki tuş grubundadır.
 Uygun

yazım
pozisyonunu
aldıktan
sonra,
öğretim
elemanının «Başla» uyarısını
bekleyiniz.

 «Dur» uyarısına kadar yazmaya

sss sss ksk ksk sks sks sek sek kıs kıs sıkı sıkı
ses ses aks aks rus rus kas kas tas tas aksa aksa
sit sit sus sus sas sas sarı sarı sera sera seray
süs süs üst üst kes kes sarı sarı sura sura surat
isim isim isimli isimli isimlik isimlik isimlikle
yas yas yasa yasa yasak yasak yasaklama yasaklama
ust usta usta ustalık ustalık ustalıkla ustalıkla
ter ter ters ters tersle tersle tersleme tersleme

devam ediniz.
 Boşluk çubuğuna en son hangi

elle tuşa basıldıysa diğer el ile
vurulmalıdır.

üst üst üste üste üstele üstele üsteleme üsteleme
ıs ıs ısı ısır ısır ısırma ısırma ısırmak ısırmak
rast rastla rastlama rastlama rastlamak rastlamak
sık sık sıkı sıkıl sıkıl sıkılma sıkılma sıkılmak
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as asa asal asalak asalaklık es esir esirlik eski
eskitme eskitmek ısla ıslak ıslaklık istem isteme
istemek ısrar ısrarlı ısrarlılık istek isteklilik

Sürat Çalışması –
Metin 25

 Uygun yazım pozisyonunu aldıktan

sonra, öğretim elemanının «Başla»
uyarısını bekleyiniz.
 «Dur»

uyarısına
devam ediniz.

kadar

yazmaya

 Boşluk çubuğuna en son hangi elle

tuşa basıldıysa
vurulmalıdır.

diğer

el

ile

küs küsme küsmek liste listele listelemek mesleki
meslektaş meslektaşlık resim resimli resimlik sak
saka sakal sakallı ser seri seril serilmek sistem
sur surat suratlı şemsi şemsiye şemsiyelik taksim
taksimat tıs tıslama tıslamak us uslu usluluk üst
üstele üsteleme üstelemek yas yasa yasama yasamak
umut ile kaya iki kutu elmayla tüm yemişi yemişti
kara kara kartallar karı erimiş tarlaları ararlar
kuşa yemi atmalı altı takla atarsa uykuya yatmalı
mesleki meseleleri istekle tamamlayarak uyumuştuk
ısıtılmış mısırları yiyerek yasakları sıralamıştı
sakar seyis süslü sakayla sesli sakaya susam atar
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C Harfi - Metin 26
 C harfine sol el işaret parmağı ile

vuruş yapılır. C harfi temel sıranın
altındaki tuş grubundadır.
 Uygun

yazım
pozisyonunu
aldıktan
sonra,
öğretim
elemanının «Başla» uyarısını
bekleyiniz.

 «Dur» uyarısına kadar yazmaya

ccc ccc aca aca sac sac acı acı ace ace sucu sucu
cim cim cık cık cuk cuk uca uca cet cet ecem ecem
cır cır cer cer ucu ucu cak cak cek cek yüce yüce
cam cam acım acım cami cami ecel ecel eceli eceli
y yık yıkı yıkı yıkıcı yıkıcı yıkıcılık yıkıcılık
uyku uyku uykucu uykucu uyar uyar uyarıcı uyarıcı
t tak taka taka takacı takacı takacılık takacılık
üt ütü ütücü ütücü ütücülük ülke ülkemiz ülkeler

devam ediniz.
 Boşluk çubuğuna en son hangi

elle tuşa basıldıysa diğer el ile
vurulmalıdır.

şarkı şarkı şarkıcı şarkıcı şarkıcılık şarkıcılık
su sucu sucu sucuk sucuk sucuklu sucuklu sucukluk
cem cemil cemil cemile cemile cay ısıtıcı ısıtıcı
cam cam camcı camcı camcılık camcılık cila cilacı
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acı acılı acılık acıma acımak cayma caymak cilacı
cilacılık elmacı elmacık eskici eskicilik ısırıcı
ısıtıcı ileri ilerici işleme işlemeci işlemecilik

Sürat Çalışması –
Metin 27

 Uygun yazım pozisyonunu aldıktan

sonra, öğretim elemanının «Başla»
uyarısını bekleyiniz.
 «Dur»

uyarısına
devam ediniz.

kadar

yazmaya

 Boşluk çubuğuna en son hangi elle

tuşa basıldıysa
vurulmalıdır.

diğer

el

ile

kır kırıcı kırıcılık kiracı kiracılık laka lakacı
mal mali maliye maliyeci maliyecilik mercek merci
al salcı seyirci seyircili şaka şakacı şakacılık
tarımcı tarımcılık taşıyıcı taşıyıcılık uykuculuk
ücret ücretli ücretlilik ütücü ütücülük yarışmacı
yarışmacılık yık yıkımcı yıkımcılık yücel yücelme
kara kara kartallar karı erimiş tarlaları ararlar
kuşa yemi atmalı altı takla atarsa uykuya yatmalı
sakar seyis süslü sakayla sesli sakaya susam atar
cemil amcama caka satmış cemal ise camı takacaktı
cuma amcama ceketi alacaktı cüce cicili cam almış
cemre cüsseli sucuyla cüretkar camcıyı kucaklamış
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Z Harfi - Metin 28
 Z harfine sağ el işaret parmağı ile

hafifçe sola uzanarak vuruş
yapılır. Z harfi temel sıranın
altındaki tuş grubundadır.
 Uygun

yazım
pozisyonunu
aldıktan
sonra,
öğretim
elemanının «Başla» uyarısını
bekleyiniz.

 «Dur» uyarısına kadar yazmaya

devam ediniz.
 Boşluk çubuğuna en son hangi

elle tuşa basıldıysa diğer el ile
vurulmalıdır.

zzz zzz kzk kzk kaz kaz kez kez arz arz yazı yazı
zar zar zaz zaz aza aza yaz yaz zül zül ezer ezer
zıt zıt uzar uzar uzak uzak zail zail yazık yazık
zem zem zik zik zak zak laz laz siz siz zeki zeki
uz uzak uzuk uzaklaş uzuklaş uzuklaşma uzaklaşmak
ta tas tasa tasasız tasasız tasasızlık tasasızlık
üz üz üzüm üzüm üzümcü üzümcü üzümcülük üzümcülük
şaş şaşma şaşma şaşmaz şaşmaz şaşmazlık şaşmazlık

ıs ıssız ıssızlık ıssızlık ıssızlaşma ıssızlaşmak
sek sek seki sekiz sekiz sekizli sekizli sekizlik
cız cızla cızla cızlama cızlama cızlamak cızlamak
zıt zıt zıtlaş zıtlaş zıtlaşma zıtlaşma zıtlaşmak
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az aza azalma azalmak azar azarlama azarlamak caz
cazcı cazcılık ceza cezalı ez ezici ezicilik ezik
eziklik ışıksız ışıksızlık iz ikiz ikizli ikizlik

Sürat Çalışması –
Metin 29

kaza kazak kazaklık kuzey kuzeyli lezzet lezzetli
maraz maraza marazlı marazlık rumuz rumuzlu süzme
süzmek süzülme süzülmek şaş şaşma şaşmazlık titiz
 Uygun yazım pozisyonunu aldıktan

sonra, öğretim elemanının «Başla»
uyarısını bekleyiniz.
 «Dur»

uyarısına
devam ediniz.

kadar

yazmaya

 Boşluk çubuğuna en son hangi elle

tuşa basıldıysa
vurulmalıdır.

diğer

el

ile

titizleşme titizleşmek uz uzak uzaklık üzme üzmek
üzülme üzülmek yüz yüzsüz yüzsüzlük zam zamir zar
zarar zararlı zıt zıtlaşma zıtlaşmak zum zumlamak
kara kara kartallar karı erimiş tarlaları ararlar
sakar seyis süslü sakayla sesli sakaya susam atar
cemil amcama caka satmış cemal ise camı takacaktı
zarar azar azar artmış ise zamlı kuzu eti almayız
zümre terastaki kazayı azami zararla karşılayacak
zümrüt kazakla ayaza kalma zekai yüzük takacakmış
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O Harfi - Metin 30
 O harfine sol el işaret parmağı ile

hafifçe sağa uzanarak vuruş
yapılır. O harfi temel sıranın
üstündeki tuş grubundadır.
 Uygun

yazım
pozisyonunu
aldıktan
sonra,
öğretim
elemanının «Başla» uyarısını
bekleyiniz.

 «Dur» uyarısına kadar yazmaya

devam ediniz.
 Boşluk çubuğuna en son hangi

elle tuşa basıldıysa diğer el ile
vurulmalıdır.

ooo ooo aoa aoa alo alo kol kol şok şok toka toka
oto oto oka oka yoz yoz kor kor koy koy koya koya
ora ora roka roka koku koku kort kort kollu kollu
oya oya üto üto okka okka koyak koyak otumu otumu
m may mayo mayo mayocu mayocu mayoculuk mayoculuk
lokma lokma lokmacı lokmacı lokmacılık lokmacılık
yol yolla yolla yollama yollama yollamak yollamak
tok toka toka tokalaş tokalaş tokalaşma tokalaşma

so sor soru sorumlu sorumlu sorumluluk sorumluluk
coş coşma coşma coşmak coşmak coşku coşku coşkulu
zor zorla zorla zorlama zorlama zorlamak zorlamak
ok ok oku okut okut okutma okutma okutmak okutmak
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atom atomcu atomculuk azot azotlama azotlamak coş
coşku coşkulu coşma coşmak eko eko iyot iyotlamak
kil kilo kilolu kiloluk koy koyma koymak lot loto

Sürat Çalışması –
Metin 31

mola molalı ocak ocaklı okul okullu okuma okumak
ol olay olaylı omuz omuzla omuzlama omuzlamak oya
oyacı oyacılık roka rol rolcü rolcülük rot rotalı
 Uygun yazım pozisyonunu aldıktan

sonra, öğretim elemanının «Başla»
uyarısını bekleyiniz.
 «Dur»

uyarısına
devam ediniz.

kadar

yazmaya

 Boşluk çubuğuna en son hangi elle

tuşa basıldıysa
vurulmalıdır.

diğer

el

ile

sol solak solaklık sol solma solmak soy soylu şok
şoke tok toka tokalaşma tos tosla toslama yoklama
yoklamak yol yolak yolma yolmak zor zorla zorlama
sakar seyis süslü sakayla sesli sakaya susam atar
cemil amcama caka satmış cemal ise camı takacaktı
zarar azar azar artmış ise zamlı kuzu eti almayız
oya şu koya toz atmış koray şu koca otoyu oymuştu
korayla oya kimselere sormamış lokumları yemişler
oylum iyice yorulmuş o ortamla koroyu omuzlamıştı
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D Harfi - Metin 32
 D harfine sağ el işaret parmağı ile

hafifçe sola uzanarak vuruş
yapılır. D harfi temel sıranın
üstündeki tuş grubundadır.
 Uygun

yazım
pozisyonunu
aldıktan
sonra,
öğretim
elemanının «Başla» uyarısını
bekleyiniz.

 «Dur» uyarısına kadar yazmaya

devam ediniz.
 Boşluk çubuğuna en son hangi

elle tuşa basıldıysa diğer el ile
vurulmalıdır.

ddd ddd kdk kdk dkd dkd kod kod tad tad kedi kedi
dış dış del del dur dur dam dam dol dol dize dize
dok dok adı adı dem dem duş duş dük dük düşe düşe
dem dem kod kod kodu kodu dadım dadım dalar dalar
uy uydu uydu uydur uydur uydurma uydurma uydurmak
yüz yüz yüzdür yüzdür yüzdürme yüzdürme yüzdürmek
radyo radyo radyocu radyocu radyoculuk radyoculuk
sor sor sordur sordur sordurma sordurma sordurmak

cay cay caydır caydır caydırma caydırma caydırmak
zırzır zırıl zırıl zırıldama zırıldama zırıldamak
od od oda oda odacı odacı odacı odacılık odacılık
de dem dem demir demir demirci demirci demircilik
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ada adak adaklı adaklık ciddi ciddilik ciddiyetli
dair daire daireli da dal dalma dalmak deli delik
delikli dok doku dokuma dokumacı dokumacılık duru

Sürat Çalışması –
Metin 33

durula durulama durulamak erdem erdemli ışıldamak
idare idareci kod kodlama kodlamak lider liderlik
lodos lodoslama midye midyeci midyecilik müdürlük
 Uygun yazım pozisyonunu aldıktan

sonra, öğretim elemanının «Başla» od odak odaklama odaklamak rodeo rodeocu sürdürme
uyarısını bekleyiniz.
sürdürmek şimdi şimdiki şimdilik uy uydur uydurma

 «Dur»

uyarısına
devam ediniz.

kadar

yazmaya uydurmak yedi yedirme yedirmek ziyade ziyadeleşme

cemil amcama caka satmış cemal ise camı takacaktı
ile zarar azar azar artmış ise zamlı kuzu eti almayız
oya şu koya toz atmış koray şu koca otoyu oymuştu

 Boşluk çubuğuna en son hangi elle

tuşa basıldıysa
vurulmalıdır.

diğer

el

doktorumu adım adım aradım dadımı odada tutamadım
dedem ile dadım adada doya doya dalda dut yediler
damdaki dar odada dakikalarca dimdik duruyorlardı
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N Harfi - Metin 34
 N harfine sağ el orta parmak ile

vuruş yapılır. N harfi temel sıranın
üstündeki tuş grubundadır.
 Uygun

yazım
pozisyonunu
aldıktan
sonra,
öğretim
elemanının «Başla» uyarısını
bekleyiniz.

 «Dur» uyarısına kadar yazmaya

nnn nnn mnm mnm nmn nmn man man anı anı nane nane
nal nal ana ana ona ona can can şan şan seni seni
nil nil zon zon zona zona yenen yenen kanan kanan
nen nen con con den den dene dene denendi denendi
ı ısı ısı ısın ısın ısınma ısınma ısınmak ısınmak
ro rom roma roma roman romancı romancı romancılık
sin sin sine sinek sinek sinekli sinekli sineklik
can can canlı canlı canlılık canlılık canlandırma

devam ediniz.
 Boşluk çubuğuna en son hangi

elle tuşa basıldıysa diğer el ile
vurulmalıdır.

zurna zurna zurnacı zurnacı zurnacılık zurnacılık
on ona onay onaylama onaylama onaylamak onaylamak
dil dil dile dilen dilen dilenme dilenme dilenmek
nice nice nicel nicel niceleme niceleme nicelemek
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an ana analık can canlı canlılık cin cins cinslik
din dinme dinmek ek eki ekin ekinci endam endamlı
ısı ısınma ısınmak iki ikinci ikincilik in inanma

Sürat Çalışması –
Metin 35

kan kanma kanmak kanat kanatlı lim limon limonluk
mana manalı ney neyse neyzen nice nicel nicelikli
on onar onarma onarmak ran rant rantiye rantiyeci
 Uygun yazım pozisyonunu aldıktan

sonra, öğretim elemanının «Başla» sin sinir sinirli şen şenlik şenlikli tor tornacı
uyarısını bekleyiniz.
tornacılık un uncu unculuk unlamak ün ünle ünleme
 «Dur» uyarısına kadar yazmaya yen yeni yenilik yan yanak yanaklı zan zannet zen
devam ediniz.

zarar azar azar artmış ise zamlı kuzu eti almayız
ile oya şu koya toz atmış koray şu koca otoyu oymuştu
doktorumu adım adım aradım dadımı odada tutamadım

 Boşluk çubuğuna en son hangi elle

tuşa basıldıysa
vurulmalıdır.

diğer

el

nalan kalan naneyi yedin senin nane suyu kaynamış
nermin annemin tonton ellerine uzun uzun tutunmuş
nesrinle narin nenemin ninnisiyle neşelenmişlerdi
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Ğ Harfi - Metin 36

ğğğ ğğğ eğe eğe yeğ yeğ iği iği iğe iğe iğne iğne
ğğğ ağu ağa ağa değ değ dağ dağ doğ doğ kuğu kuğu

 Ğ harfine sol el orta parmak ile

ğğğ kuğ eğe eğe eğer eğer sağır sağır sağım sağım
ğğğ zağ yağ yağ ağıl ağıl siğil siğil düğün düğün

vuruş yapılır. Ğ harfi temel sıranın
üstündeki tuş grubundadır.
 Uygun

yazım
pozisyonunu
aldıktan
sonra,
öğretim
elemanının «Başla» uyarısını
bekleyiniz.

 «Dur» uyarısına kadar yazmaya

ağ ağ ağda ağda ağdacı ağdacı ağdacılık ağdacılık
eğ eğ eğe eğele eğeleme eğeleme eğelemek eğelemek
iğ iğ iğne iğne iğneci iğneci iğnecilik iğnecilik
yoğ yoğur yoğur yoğurma yoğurma yoğrumak yoğurmak

devam ediniz.
 Boşluk çubuğuna en son hangi

elle tuşa basıldıysa diğer el ile
vurulmalıdır.

uğ uğur uğurla uğurla uğurlama uğurlama uğurlamak
tuğ tuğ tuğla tuğla tuğlacı tuğlacılık tuğlacılık
sığ sığ sığır sığır sığırcı sığırcılık sığırcılık
dağ dağıl dağıl dağılma dağılma dağılmak dağılmak
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ağa ağalı ağarma ağarmak ağda ağdalı ağdalık ağrı
ağrıma ağrımak ciğer ciğerci ciğercilik dağ dağcı
dağcılık dağılma dağılmak değer değerle değerleme

Sürat Çalışması –
Metin 37

eğ eğil eğilim eğilimli eğ eğri eğrili eğrilik iğ
iğne iğneci iğnecik iğnecilik kağıt kağıtlı lağım
lağımcı lağımcılık nağme nağmelik oğul oğullu sağ
 Uygun yazım pozisyonunu aldıktan

sonra, öğretim elemanının «Başla» sağır sağırlaşma sağırlaşmak sağ sağma sağmak sığ
uyarısını bekleyiniz.
sığır sığırcı tuğ tuğra tuğralı uğra uğrama yağcı
 «Dur» uyarısına kadar yazmaya yağma yağmacı yağmacılık züğürtleşme züğürtleşmek
devam ediniz.

nalan kalan naneyi yedin senin nane suyu kaynamış
ile doktorumu adım adım aradım dadımı odada tutamadım
oya şu koya toz atmış koray şu koca otoyu oymuştu

 Boşluk çubuğuna en son hangi elle

tuşa basıldıysa
vurulmalıdır.

diğer

el

eğeyi sağa doğru eğdim kuğular eğri ağaca tünemiş
kağnı ağrı dağına doğru ağır ağır soğan taşıyordu
kağan dağda yağan yağmurda iğde ağacına uğramıştı
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Ç Harfi - Metin 38

ççç ççç aça aça çak çak çat çat çay çay açık açık
çağ çağ çar çar açı açı taç taç çok çok çayı çayı

 Ç harfine sol el baş parmak ile

çok çok maç maç çare çare çıt çıt içi içi çık çık
çul çul çek çek aşçı aşçı çayçı çaycı küçük küçük

hafifçe sağ alta uzanarak vuruş
yapılır. Ç harfi temel sıranın
altındaki tuş grubundadır.
 Uygun

yazım
pozisyonunu
aldıktan
sonra,
öğretim
elemanının «Başla» uyarısını
bekleyiniz.

 «Dur» uyarısına kadar yazmaya

devam ediniz.
 Boşluk çubuğuna en son hangi

elle tuşa basıldıysa diğer el ile
vurulmalıdır.

uç uç uçur uçurma uçurma uçurmak uçurmak uçurtmak
taş taşçı taşçı taşçılık taşçılık tık tıkaç tıkaç
üç üçle üçle üçleme üçlemek üçlemek üç üçlü üçlük
ırk ırk ırkçı ırkçı ırkçılık ırkçılık ılık ılıkça
saç saçma saçmala saçmalama saçmalamak saçmalamak
or orta ortak ortak ortakçı ortakçılık ortakçılık
diş dişçi dişçi dişçilik dişçilik dut dutçu dutçu
çise çisele çiseleme çiseleme çiselemek çiselemek
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açı açıcı açıcılık ağaç ağaçlı ağaçlık çağ çağdaş
çağdaşlık çak çakı çakıl çakıllık çığ çığlık çıra
çıralı çıralık doğaç doğaçlama et etçi etçil ışık

Sürat Çalışması –
Metin 39

ışıkçı ışıkçılık iç içe içeri içerik içerikli koç
koçak küçük küçüklük makas makasçılık or ora orak
orakçı reçel reçelci son sonuç sonuçla sonuçlamak
 Uygun yazım pozisyonunu aldıktan

sonra, öğretim elemanının «Başla»
uyarısını bekleyiniz.
 «Dur»

uyarısına
devam ediniz.

kadar

yazmaya

 Boşluk çubuğuna en son hangi elle

tuşa basıldıysa
vurulmalıdır.

diğer

el

ile

suç suçlama suçlamak şeritçi şeritçilik taç taçlı
uç uçar uçarı uçarılık üç üçle üçleme yem yemişçi
yemişçil yük yükçü ziraatçı ziraatçılık ziyaretçi
doktorumu adım adım aradım dadımı odada tutamadım
nalan kalan naneyi yedin senin nane suyu kaynamış
kağnı ağrı dağına doğru ağır ağır soğan taşıyordu
çakı açıkken elimi kesmiştim çam için çit açmıştı
çiçek için çimi üç kez çakıyla çizik çizik kestim
çağdaş açlık içinde yalçın yamaçlarda dirençliydi
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G Harfi - Metin 40

ggg ggg igi igi ege ege aga aga ügü ügü gaga gaga
git git gut gut gür gür güz güz gen gen gere gere

 G harfine sol el yüzük parmak ile

güç güç geç geç gar gar gam gam gem gem gide gide
gez gez gül gül ıgı ıgı giy giy gün gün gezi gezi

vuruş yapılır. G harfi temel sıranın
üstündeki tuş grubundadır.
 Uygun

yazım
pozisyonunu
aldıktan
sonra,
öğretim
elemanının «Başla» uyarısını
bekleyiniz.

 «Dur» uyarısına kadar yazmaya

es esir esirge esirge esirgeme esirgeme esirgemek
il ilgi ilgi ilgilen ilgilen ilgilenme ilgilenmek
yay yaygı yaygı yaygın yaygın yaygınlık yaygınlık
sim sim simge simge simgeci simgecilik simgecilik

devam ediniz.
 Boşluk çubuğuna en son hangi

elle tuşa basıldıysa diğer el ile
vurulmalıdır.

ol ol olgu olgu olgucu olgucu olguculuk olguculuk
duy duygu duygu duygulu duygulu duygusuz duygusuz
çiz çizgi çizgi çizgili çizgili çizgisiz çizgisiz
gaz gazla gazla gazlama gazlama gazlamak gazlamak
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agula agulama agulamak al algı algılama algılamak
çalgı çalgıcı çalgıcılık çiz çizgi çizgili dalgıç
dal dalgıçlık diz dizgi dizgici duy duygu duygulu

Sürat Çalışması –
Metin 41

egemen egemenlik engel engelle engelleme gen genç
gençlik giz gizem gizemli guru gurur gururlu ısır
ısırgan ilgi ilgili kaygı kaygılı kurgu kurgulama
 Uygun yazım pozisyonunu aldıktan

sonra, öğretim elemanının «Başla»
uyarısını bekleyiniz.
 «Dur»

uyarısına
devam ediniz.

kadar

yazmaya

 Boşluk çubuğuna en son hangi elle

tuşa basıldıysa
vurulmalıdır.

diğer

el

ile

logo manga mangal olgu olgucu salgı salgın sünger
süngerci süngercilik uy uygula uygulama uygulamak
üzgü üzgün üzgünlük yıl yılgı yılgın zenginleşmek
nalan kalan naneyi yedin senin nane suyu kaynamış
kağnı ağrı dağına doğru ağır ağır soğan taşıyordu
çiçek için çimi üç kez çakıyla çizik çizik kestim
gide gide on gün geçmişti gemi geri geri gitmişti
gece gelen gelin alayı salı günü geri gitmişlerdi
gün gelir gülüşün gider güzel günlerin geri gelir
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H Harfi - Metin 42

hhh hhh lhl lhl hol hol hay hay hot hot hata hata
has has hat hat şuh şuh şeh şeh deh deh hora hora

 H harfine sağ el yüzük parmak ile

his his şah şah ehe ehe ahı ahı uhu uhu hara hara
haç haç hoş hoş leh leh hiç hiç tüh tüh halk halk

vuruş yapılır. H harfi temel sıranın
üstündeki tuş grubundadır.
 Uygun

yazım
pozisyonunu
aldıktan
sonra,
öğretim
elemanının «Başla» uyarısını
bekleyiniz.

 «Dur» uyarısına kadar yazmaya

mıh mıhla mıhla mıhlama mıhlama mıhlamak mıhlamak
leh leh lehim lehim lehimci lehimcilik lehimcilik
ila ilah ilahi ilahi ilahiyat ilahiyat ilahiyatçı
yuh yuha yuha yuhala yuhalama yuhalamak yuhalamak

devam ediniz.
 Boşluk çubuğuna en son hangi

elle tuşa basıldıysa diğer el ile
vurulmalıdır.

şah şah şahit şahit şahitlik şahitlik şahin şahin
ruh ruh ruhsat ruhsat ruhsatlı ruhsatlı ruhsatsız
deh dehle dehle dehleme dehleme dehlemek dehlemek67
hak hakla hakla haklama haklama haklamak haklamak

ahlak ahlakçı ahlakçılık ahlaklı ahlaklılık cahil
cahilce cahiliye cahiliyet cahillik çehre çehreli
dahi dahil dahiliye ehli ehlileşme ehlileşmek gün

Sürat Çalışması –
Metin 43

günah günahkar hece hecele heceleme hurda hurdacı
ıslah ıslahat ihmal ihmalci kül külah külahçı leh
lehim lehimci lehimcilik mühür mühürle mühürlemek
 Uygun yazım pozisyonunu aldıktan

sonra, öğretim elemanının «Başla»
uyarısını bekleyiniz.
 «Dur»

uyarısına
devam ediniz.

kadar

yazmaya

 Boşluk çubuğuna en son hangi elle

tuşa basıldıysa
vurulmalıdır.

diğer

el

ile

oh ohla ohlama ohlamak rahat rahatlama rahatlamak
ruh ruhsal ruhsuz ruhsuzlaşma sahi sahici silahlı
şahit şahitli şahitlik tohum tohumlama tohumlamak
kağnı ağrı dağına doğru ağır ağır soğan taşıyordu
çiçek için çimi üç kez çakıyla çizik çizik kestim
gün gelir gülüşün gider güzel günlerin geri gelir
halise ham haşhaş yağı sattık halil hasta olmuştu
hemen hemen herkes sahte cihazı sahici sanıyormuş
hasan cumhuriyet caddesinde de sahneye çıkıyormuş
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V Harfi - Metin 44

vvv vvv vev vev eve eve ver ver yiv yiv yuva yuva
vay vay nev nev yuv yuv evi evi sev sev hava hava

 V harfine sol el orta parmak ile

vur vur ova ova vat vat avı avı dev dev deve deve
vik vik kiv kiv cav cav vız vız kov kov kova kova

vuruş yapılır. V harfi temel sıranın
altındaki tuş grubundadır.
 Uygun

yazım
pozisyonunu
aldıktan
sonra,
öğretim
elemanının «Başla» uyarısını
bekleyiniz.

 «Dur» uyarısına kadar yazmaya

kov kova kova kovala kovalama kovalama kovalamaca
tav tavla tavla tavlama tavlama tavlamak tavlamak
sev sevil sevil sevilme sevilme sevilmek sevilmek
ova ova oval ovala ovala ovalama ovalama ovalamak

devam ediniz.
 Boşluk çubuğuna en son hangi

elle tuşa basıldıysa diğer el ile
vurulmalıdır.

dev dev deva deva devam devam devamlı devamsızlık
güve güve güven güvenme güvenme güvenmek güvenmek
hav havla havla havlama havlama havlamak havlamak
vur vurgu vurgula vurgulama vurgulamak vurgulamak
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av avcı avcılık avla avlama avlamak ceviz cevizli
cevizlik cıva cıvalı çevik çevikleşme çevikleşmek
dava davacı davacılık ev evci evcil evcilik evlik
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güve güven güvenme güvenmek hav hava havacı ivedi
ivedili ivedilik kov kova kovala kovalama ov ovma
ovmak reva revani sav savcı savcılık sıva sıvamak
 Uygun yazım pozisyonunu aldıktan

sonra, öğretim elemanının «Başla»
uyarısını bekleyiniz.
 «Dur»

uyarısına
devam ediniz.

kadar

yazmaya

 Boşluk çubuğuna en son hangi elle

tuşa basıldıysa
vurulmalıdır.

diğer

el

ile

tuval tuvalet tuvaletçi unvan unvanlık var varmak
ver vergi vur vurma vurmak yal yalvarma yalvarmak
yuva yuvalama yuvalamak zır zırva zırvalamak zevk
çiçek için çimi üç kez çakıyla çizik çizik kestim
gün gelir gülüşün gider güzel günlerin geri gelir
halise ham haşhaş yağı sattık halil hasta olmuştu
veli evde kavga etmezmiş verem evvelce çok varmış
vakit varken evvela vize için vergiyi vermişlerdi
vedat vazo ve viyolayı hava kuvvetlerine vermişti
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B Harfi - Metin 46

bbb bbb bmb bmb mbm mbm bam bam bim bim baba baba
ben ben bar bar ban ban bor bor bek bek bebe bebe

 B harfine sağ el orta parmak ile

baş baş aba aba ebe ebe bil bil bul bul soba soba
bom bom boş boş hüb hüb bin bin bez bez beze beze

vuruş yapılır. B harfi temel sıranın
altındaki tuş grubundadır.
 Uygun

yazım
pozisyonunu
aldıktan
sonra,
öğretim
elemanının «Başla» uyarısını
bekleyiniz.

 «Dur» uyarısına kadar yazmaya

devam ediniz.
 Boşluk çubuğuna en son hangi

elle tuşa basıldıysa diğer el ile
vurulmalıdır.

ar ara ara araba araba arabacı arabacı arabacılık
ya yaba yaba yaban yaban yabancı yabancı yabancıl
tab tab tabu tabu tabulaşma tabulaşmak tabulaşmak
sab saba saba sabah sabahçı sabahçılık sabahçılık
zor zorba zorba zorbaca zorbaca zorbalık zorbalık
çaba çabala çabalama çabalama çabalamak çabalamak
bak bakı bakır bakırcı bakırcı bakırcı bakırcılık
boz boz bozdur bozdur bozdurma bozdurma bozdurmak
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aba aban abanma abanmak bir birey bireysel birisi
azibe cazibeli cazibesiz çubuk çubuklu dar darlık
ebe ebedi ebedilik gebe gebelik heybet heybetlice
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ibre ibret ibretlik kibir kibirli kibirlilik lobi
lobici lobicilik maraba marabacılık nebat nebatat
obur oburlaşma robot robotik sobe sobele sobeleme
 Uygun yazım pozisyonunu aldıktan

sonra, öğretim elemanının «Başla»
uyarısını bekleyiniz.
 «Dur»

uyarısına
devam ediniz.

kadar

yazmaya

 Boşluk çubuğuna en son hangi elle

tuşa basıldıysa
vurulmalıdır.

diğer

el

ile

şebek şebeklik tab taba tabak tabaka urba urbalık
veba vebal vebalı yaba yaban yabancı yabancılaşma
zımba zımbala zımbalama zımbalamak zorba zorbalık
gün gelir gülüşün gider güzel günlerin geri gelir
halise ham haşhaş yağı sattık halil hasta olmuştu
veli evde kavga etmezmiş verem evvelce çok varmış
babam kaba saba olanları araba ile bize yollarmış
bekleyen biber bazen bana buruk bir tad bırakırdı
benim babam babaların babası bugün bendensin dedi
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F Harfi - Metin 48

fff fff ufu ufu ful ful saf saf kof kof sefa sefa
far far efe efe fes fes fob fob cif cif büfe büfe

 F harfine sol el serçe parmak ile

fos fos sof sof aft aft tef tef ruf ruf harf harf
fiş fiş def def kof kof raf raf küf küf küfe küfe

vuruş yapılır. F harfi temel sıranın
üstündeki tuş grubundadır.
 Uygun

yazım
pozisyonunu
aldıktan
sonra,
öğretim
elemanının «Başla» uyarısını
bekleyiniz.

 «Dur» uyarısına kadar yazmaya

devam ediniz.
 Boşluk çubuğuna en son hangi

elle tuşa basıldıysa diğer el ile
vurulmalıdır.

ef efe efendi efendi efendilik efendilik efendice
uf ufa ufa ufak ufak ufaklık ufaklı ufacık ufacık
üf üf üfle üfleme üfleme üflemek üflemek üflemeli
şef şef şefkat şefkat şefkatli şefkatli şefkatsiz
of of of ofla ofla oflama oflamak oflamak oflamak
def defi defi defin defin define define definelik
zar zar zarf zarf zarfla zarfla zarflama zarflama
fay fay fayda fayda faydacı faydacılık faydacılık
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af afak afaki afakilik büfe büfeci büfecilik cefa
cefalı çift çifte çifteleme def defa defans efsun
efsunlama efsunlamak fal falcı falcılık fol folyo
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gaf gafil gafillik hedef hedefle hedefleme iftira
iftiracı iftiracılık kof kofa kofalık lif lifleme
liflemek marifet marifetli nefes nefesli nefeslik
 Uygun yazım pozisyonunu aldıktan

sonra, öğretim elemanının «Başla»
uyarısını bekleyiniz.
 «Dur»

uyarısına
devam ediniz.

kadar

yazmaya

 Boşluk çubuğuna en son hangi elle

tuşa basıldıysa
vurulmalıdır.

diğer

el

ile

of ofset ofsetçi raf rafine rafineri saf saflaşma
şer şeref şerefli taraf taraflı üf üfleme üflemek
vefa vefalı yufka yufkacı zift ziftleme ziftlemek
halise ham haşhaş yağı sattık halil hasta olmuştu
veli evde kavga etmezmiş verem evvelce çok varmış
babam kaba saba olanları araba ile bize yollarmış
fakir fukara bu hafta fırtınada fena afallamıştık
faiz farkı faturaya girerse bu defa fazla olurmuş
fikret ufak tefek farkları affetmezdi faturalardı

74

P Harfi - Metin 50

ppp ppp ypy ypy pyp pyp yap yap ipi ipi peki peki
pay pay pus pus poz poz epe epe çap çap hapı hapı

 P harfine sağ el serçe parmak ile

pot pot sap sap pop pop hop hop top top kapı kapı
pek pek kep kep piş piş pik pik par par para para

vuruş yapılır. P harfi temel sıranın
üstündeki tuş grubundadır.
 Uygun

yazım
pozisyonunu
aldıktan
sonra,
öğretim
elemanının «Başla» uyarısını
bekleyiniz.

 «Dur» uyarısına kadar yazmaya

devam ediniz.
 Boşluk çubuğuna en son hangi

elle tuşa basıldıysa diğer el ile
vurulmalıdır.

top topla topla toplama toplama toplamak toplamak
cep cep cepçi cepçilik cepçilik cephane cephaneci
sap sap sapa sapak sapak sapaklık sapaklık sapmak
zıp zıpla zıpla zıplama zıplama zıplamak zıplamak
dep depo depo depola depolama depolamak depolamak
çap çapa çapa çapala çapalama çapalamak çapalamak
hop hopla hopla hoplama hoplama hoplamak hoplamak
pul pulla pulla pullama pullama pullamak pullamak

75

arp arpa arpacı cep cepçi cepçilik depo depoculuk
epey epeyce fotokopi fotokopicilik garip gariplik
hop hopla hoplamak ıstampa ıstampacı ıstampacılık
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ip ipek ipekçi ipekçilik kep kepek kepekli lapacı
lapacılık mikrop mikroplu nispet nispetli optikçi
optikçilik peki pekişme rapor raporla raporlatmak
 Uygun yazım pozisyonunu aldıktan

sonra, öğretim elemanının «Başla»
uyarısını bekleyiniz.
 «Dur»

uyarısına
devam ediniz.

kadar

yazmaya

 Boşluk çubuğuna en son hangi elle

tuşa basıldıysa
vurulmalıdır.

diğer

el

ile

sopa sopala sopalama şüphe şüpheci şüphecilik tıp
tıpa tıpalı ürperti ürpertici ürpertili yap yapma
yapmak yapmacık yıpranma yıpranmak zıpır zıpırlık
veli evde kavga etmezmiş verem evvelce çok varmış
babam kaba saba olanları araba ile bize yollarmış
fakir fukara bu hafta fırtınada fena afallamıştık
pilli pikapta pop müziğiyle peşpeşe pinpon oynadı
papaz her pazar kepini giyip tepede replik yapmış
paris toprağında kaptan pilot kapağı kaplatmıştır
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J Harfi - Metin 52

jjj jjj uju uju juj juj ruj ruj jüt jüt jest jest
jet jet jül jül jag jag jat jat bej bej buji buji

 J harfine sol el yüzük parmak ile

jeo jeo jud jud jür jür fuj fuj tij tij obje obje
jak jak oje oje saj saj ije ije aja aja ajan ajan

vuruş yapılır. J harfi temel sıranın
altındaki tuş grubundadır.
 Uygun

yazım
pozisyonunu
aldıktan
sonra,
öğretim
elemanının «Başla» uyarısını
bekleyiniz.

 «Dur» uyarısına kadar yazmaya

devam ediniz.
 Boşluk çubuğuna en son hangi

elle tuşa basıldıysa diğer el ile
vurulmalıdır.

aba aba abajur abajur abajurcu abajurcu abajurluk
müj müjde müjdele müjdeleme müjdelemek müjdelemek
şan şan şantaj şantaj şantaj şantajcı şantajcılık
ruj rujla rujla rujlama rujlama rujlamak rujlamak
son son sondaj sondaj sondaj sondajcı sondajcılık
gar gar garaj garaj garajcı garajcılık garajcılık
jel jel jelatin jelatinle jelatinleme jelatinleme
jet jet jeton jeton jetoncu jetonculuk jetonculuk
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ambalaj ambalajlama ambalajlamak ambalajlı bandaj
bandajla bandajlama deterjan deterjancı etnolojik
fizyoloji fizyolojik gar garaj garajcı garajcılık
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homojen homojenleşme homojenleşmek imaj ideolojik
jakuzi jakuzili jet jeton jilet jiletle jiletleme
kolej kolejli lojik lojistik lojman marj marjinal
 Uygun yazım pozisyonunu aldıktan

sonra, öğretim elemanının «Başla»
uyarısını bekleyiniz.
 «Dur»

uyarısına
devam ediniz.

kadar

yazmaya

 Boşluk çubuğuna en son hangi elle

tuşa basıldıysa
vurulmalıdır.

diğer

el

ile

nostalji nostaljik orijin orijinal plaj pas pasaj
ruj rujlu rujsuz son sondaj staj stajyer şarj ton
tonaj üroloji ürolojik viraj virajlı volta voltaj
babam kaba saba olanları araba ile bize yollarmış
fakir fukara bu hafta fırtınada fena afallamıştık
pilli pikapta pop müziğiyle peşpeşe pinpon oynadı
jandarma ajan menajerin mesajını jüriye veriyordu
janjanlı bej kumaş jiletle kesilip bagaja konuldu
jale pasajın garajındaki jaguar müjdesini almıştı
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Ö Harfi - Metin 54

ööö ööö iöi iöi öiö öiö öre öre ölü ölü ölüm ölüm
öte öte köz köz göz göz göm göm söy söy öncü öncü

 Ö harfine sol el yüzük parmak ile

öne öne sör sör önü önü sön sön bön bön bölü bölü
özü özü kök kök yön yön öcü öcü tör tör töre töre

vuruş yapılır. Ö harfi temel sıranın
altındaki tuş grubundadır.
 Uygun

yazım
pozisyonunu
aldıktan
sonra,
öğretim
elemanının «Başla» uyarısını
bekleyiniz.

 «Dur» uyarısına kadar yazmaya

yön yönet yönet yönetme yönetme yönetmek yönetmek
tör tör törpü törpüle törpüle törpüleme törpüleme
sön sönme sönme sönmek sönmek söndürmek söndürmek
dön dön dönüş dönüş dönüşlü dönüşlülük dönüşlülük

devam ediniz.
 Boşluk çubuğuna en son hangi

elle tuşa basıldıysa diğer el ile
vurulmalıdır.

çök çökel çökel çökelme çökelme çökelmek çökelmek
göz gözle gözle gözleme gözleme gözlemek gözlemek
böl böl bölü bölü bölüm bölümle bölümle bölümleme
öz öz özle özle özlem özlem özleme özleme özlemek
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aktör aktörlük böl bölüm bölümle cömert cömertlik
çök çökel çökelme çökelmek dök dökük döküklük fön
göl gölge gölgeli gör göre görece hörgüç hörgüçlü
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jöle jöleli jölesiz kök kökle kökleme lös lösemit
majör masör masöz nöbet nöbetçi nöbetçilik öd öde
ödem ödeme öl ölçü ölçüm pörsük pörsüklük pörtlek
 Uygun yazım pozisyonunu aldıktan

sonra, öğretim elemanının «Başla»
uyarısını bekleyiniz.
 «Dur»

uyarısına
devam ediniz.

kadar

yazmaya

 Boşluk çubuğuna en son hangi elle

tuşa basıldıysa
vurulmalıdır.

diğer

el

ile

röntgen röntgenci sök sökme sökmek şoför şoförlük
töre tören törenli valör vektör yön yönet yönetme
yönetmek yöre yöresel yöreselleşme yörük yörüklük
fakir fukara bu hafta fırtınada fena afallamıştık
pilli pikapta pop müziğiyle peşpeşe pinpon oynadı
jandarma ajan menajerin mesajını jüriye veriyordu
öteki köy için özel görevli göndermek gerekmezmiş
önce gölete düşen aracı görmüş köye öyle dönmüştü
öğrencilerin gözü önünde önlüğü ile öylece kalmış
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