
YAZILI TÜRKÇE’de EN SIK GÖZLENEN 100 DÖRTLÜ BİRİM 

 

Sıra İkili birim Sıklık 

1 kısa bir süre sonra 1057 

2 önemli bir rol oynamak 459 

3 her zaman olduğu gibi 424 

4 önemli bir yer tutmak 371 

5 temel hak ve özgürlükler 339 

6 ama ne yazık ki 334 

7 küçük ve orta ölçekli 302 

8 derin bir nefes almak 293 

9 kısa bir süre önce 287 

10 kamu kurum ve kuruluşları 271 

11 ne pahasına olursa olsun 244 

12 hiçbir şey olmamış gibi 221 

13 bir şey var mı 198 

14 kısa bir süre içinde 197 

15 bir önceki yıla göre 192 

16 ne olur ne olmaz 184 

17 kısa bir süre için 176 

18 her gün biraz daha 174 

19 başka bir şey değildi 173 

20 ama bir yandan da 171 

21 ortaya çıkmasına neden olmak 169 

22 her ne olursa olsun 163 

23 diğer bir ifade ile 161 

24 mesleki ve teknik eğitim 160 

25 olumlu ya da olumsuz 160 

26 belki de bu yüzden 159 

27 derin bir soluk almak 155 

28 kim ne derse desin 151 

29 başka bir şey değil 151 

30 öyle ya da böyle 146 

31 bir parçası haline gelmek 143 

32 bana öyle geliyor ki 141 

33 yukarıda da belirtildiği gibi 138 

34 gerçek ve tüzel kişiler 133 

35 orta ve uzun vadeli 133 

36 cevap ve düzeltme hakkı 130 

37 hiç kuşku yok ki 130 

38 petrol ve doğal gaz 129 

39 bir anlam ifade etmek 127 

40 başka bir ifade ile 125 

41 bir yapıya sahip olmak 123 

42 ve ne yazık ki 123 

43 bunun sonucu olarak da 122 

44 önemli bir yere sahip 121 

45 iyi ya da kötü 120 

46 gelişmiş ve gelişmekte olan 120 



47 ne var ne yok 116 

48 er ya da geç 114 

49 ağzını açıp gözlerini yummak 113 

50 şöyle ya da böyle 112 

51 bir şey daha var 112 

52 burada söz konusu olan 111 

53 demokrasi ve insan hakları 110 

54 bu ve buna benzer 110 

55 bir şey mi oldu 109 

56 böyle bir şey yok 108 

57 bir yerden bir yere 105 

58 şu veya bu şekilde 104 

59 ilk sırada yer almak 103 

60 iş sağlığı ve güvenliği 102 

61 elinden gelen her şey 102 

62 sıcak olarak servis yapmak 100 

63 bir şey ifade etmemek 98 

64 belki de ilk kez 97 

65 kamu ve özel sektör 95 

66 uzun bir aradan sonra 94 

67 yok denecek kadar az 93 

68 yapacak bir şey yok 93 

69 

doğrudan yabancı sermaye 

yatırımları 

91 

70 kısa bir zaman sonra 89 

71 en son ne zaman 89 

72 bir aşağı bir yukarı 88 

73 bir şekilde ortaya koymak 87 

74 küçük ve orta boy 87 

75 bir şey mi var 87 

76 din ve vicdan özgürlüğü 85 

77 insan hak ve özgürlükleri 85 

78 işçi sınıfı ve sendikacılık 85 

79 en ince ayrıntısına kadar 85 

80 o günden bu yana 84 

81 bir başka ifade ile 84 

82 var mı yok mu 84 

83 önemli bir yeri vardır 84 

84 belki de en önemlisi 83 

85 çok kısa bir sürede 80 

86 ne zaman ve nasıl 80 

87 doğru ya da yanlış 78 

88 radyo ve televizyon yayınları 77 

89 bir veya birden fazla 76 

90 psikolojik danışma ve rehberlik 75 

91 bir şey söylemek istemek 75 

92 derin bir nefes çekmek 75 

93 bir şey var ki 75 

94 ortaya çıkmasına yol açmak 74 

95 tam da bu noktada 74 



96 bir de ne göreyim 74 

97 özel radyo ve televizyon 73 

98 göz açıp kapayıncaya kadar 73 

99 bir de ne görsün 73 

100 mal ve hizmet üretimi 72 
 


