NOKTALAMA İŞARETLERİ
c) Özneyi ayırmak için konur.
 Selma Hanım, öyle dalmış ki az kalsın düşecekti.

1) Nokta
2) Virgül
3) Noktalı Virgül
4) İki Nokta
5) Üç Nokta
6) Soru İşareti
7) Ünlem İşareti
8) Kesme İşareti
9) Tırnak İşareti
10) Parantez (Ayraç) İşareti
11) Kısa Çizgi
12) Uzun Çizgi
13) Eğik Çizgi
14) Köseli Ayraç 15) Denden İşareti

ç) Cümle içinde ara sözleri ayırmada ara sözün başına ve
sonuna konur.
 Biz, ne olursa olsun, bu işi bitireceğiz.
 Köye, çocukluk günlerinin geçtiği yere, dönüyordu.
d) İsimleşmiş sıfatları, adlardan ayırmada kullanılır.
 İhtiyar, doktoruna durumunu sordu.
 Küçük, ağacın altında oturuyordu.
e) Kabul ve red bildiren kelimelerden sonra “evet, hayır, peki,
haydi” kullanılır.
 Hayır, bu konuda asla konuşmam.
 Haydi, geç kalmayalım.

Noktalama işaretleri: Okumayı ve anlamayı kolaylaştırmak
için yazıda kullanılan işaretlere noktalama işaretleri denir.
Noktalama işaretlerinin yerinde ve doğru kullanılmasıyla
duygu ve düşünceler açıkça ifade edilir. Duraklama yerlerini
belirlemekte, vurgu ve ton gibi özellikleri belirtmekte
noktalama işaretlerinden faydalanılır. Noktalama işaretlerinin
işlevi, trafik işaretlerinin işlevine benzetilebilir.

f) Hitaplardan sonra konur. Genellikle mektuplarda kullanılır.
 Değerli Arkadaşım,
Sayın Bakan,
g) Yer adlarını tarihlerden ayırmada kullanılır.
 İstanbul, 21.06.1990
 Ankara, 21 Şubat 1996

1) NOKTA (.)
a) Bir yargı bildiren, anlamca tamamlanmış bütün cümlelerden
sonra konur.
 Dostluk özveri gerektirir.
 Hafta sonu pikniğe gideceğiz.

ğ) Tırnak içine alınmayan alıntı cümlelerden sonra konur.
 Tatilde size geleceğim, dedi.
h) Ondalık sayıların yazımında bölümleri ayırmada kullanılır.
 10,5
76,30

b) Kısaltmaların sonuna konulur.
 Prof. (Profesör) / İng. (İngilizce) / Sok. (Sokak)
sf. (sıfat) / s. (sayfa) / vb. (ve benzeri)

3) NOKTALI VİRGÜL (;)
a) Cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımları
birbirinden ayırmak için konur.
 Kız çocuklarına Yasemin, Gül, Fatma; erkek
çocuklara ise Serhat, Doğan, Barış adları verilir.

 Uyarı: Büyük harfli kısaltmalardan sonra ve küçük
harfli ağırlık, uzunluk birimleri ve elementlerin
kısaltmalarında nokta kullanılmaz. Büyük harfli
kısaltmalarda sadece “T.C.”de nokta kullanılır.
TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi)
cm (santimetre) / kg (kilogram) / c (karbon)

b) Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden
ayırmak için konur.
 Üzüntüden, sıkıntıdan bunalıyor; dağlara çıkmak,
kırlarda dolaşmak istiyordu.
 Benim için fark etmez; sabah da gelebilirsin,
akşamda.

c) Sıra bildirmek için sayılardan sonra kullanılır.
 5. konu
III. Selim
7. sokak
ç) Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yıl bildiren rakamları
birbirinden ayırmak için kullanılır.
 05.10.1990
15.07.1985

c) Virgülle ayrılmış örnekleri farklı örneklerden ayırmak için
kullanılır.
 Pazardan elma, portakal, ayva; ıspanak, taze fasulye,
lahana aldım.

d) Saat ve dakika rakamlarını birbirinden ayırmak için
kullanılır.
 Deprem 03.05 sularında meydana geldi.
 Tren 12.25’te kalktı.

4) İKİ NOKTA (:)
a) Kendisinden sonra örnek verilecek olan cümlenin sonuna
konur. Küçük harfle başlar.
 Dilimizdeki sert sessiz harfler şunlardır: f,s,t,k,ç,ş,h,p
 Bu kitapta yer alan konu başlıkları şunlar: ses bilgisi,
biçim bilgisi

e) Matematikte çarpı işareti yerine kullanılır.
 3 . 4 = 12
5 . 5 = 25
2) VİRGÜL (,)
a) Birbiri ardına sıralanan eş görevli sözcük ve sözcük
gruplarının arasına konur.
 Güzelliğe, neşeye, canlılığa ihtiyacım var.
 Kırmızı güller, çiçek açmış ağaçlar, şırıl şırıl akan
dereler bize gülümsüyordu.

b) Kendisinden sonra açıklama yapılacak olan cümlenin
sonuna konur. Büyük harfle başlar.
 Kendimi takdim edeyim: Meclis kâtiplerindenim.

b) Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur.
 Her insan duyar, düşünür, çevresinde olanları fark
eder.
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c) Aktarılan sözden önce konur.
 Atatürk diyor ki: “Muallimler, yeni nesil sizin
eseriniz olacaktır.”
 Cenap Şehabeddin şöyle diyor: “Güzel fikir
ihtiyarlamaz.”

8) KESME İŞARETİ
a) Özel isimlere getirilen çekim eklerini ayırmada kullanılır.
 Türkiye’m
Halit Ziya’dan
Sema’ya


Uyarı: Kurum ve kuruluş adlarına gelen ekler kesme
işaretiyle ayrılmaz.
 Eğitim Fakültesi dekanlığına
 Türkiye Büyük Millet Meclisine



Uyarı: Kişi adlarıyla kullanılan unvanlara gelen ekler
kesme işaretiyle ayrılır.
 Doğan Bey’den gelen haber…
 Mustafa Kemal Paşa’ya…



Uyarı: Özel isimlere getirilen yapım ekleri kesme
işareti ile ayrılmaz. Yapım ekinden sonra gelen çekim
eki de kesme işaretiyle ayrılmaz.
 Avrupalılaşmak / Türkçenin
 Ankaralıdan / Hıristiyanlık



Uyarı: - ler eki özel isimleri “gil” (akrabalık) anlamı
katarsa kesme işareti ile ayrılmaz. Benzerlik anlamı
katarsa ayrılır.
 Aliler akşam bize gelecekmiş.
 Bu vatan nice M. Kemal’ler yetiştirir.



Uyarı: Yabancı isimlere getirilen yapım ekleri ve
çokluk ekleri kesme işareti ile ayrılır.
 Goethe’ler / Washıngton’lu

ç) Karşılıklı konuşmalarda konur.
 Kadın yavaşça:
— Oğlum! Beni bırakma, dedi.
d) Ses bilgisinde uzun ünlüyü göstermek için kullanılır.
 A:ile / İ:cat
e) Genel Ağ adreslerinde kullanılır
 http://tdk.gov.tr
f) Matematikte bölme işareti olarak kullanılır.
 20:5=4
5) ÜÇ NOKTA (…)
a) Sözün bir yerde kesilerek geri kalan kısmın okuyucuya
bırakıldığı eksiltili cümlelerin sonuna konur.
 Dünyanın haline bakılırsa…
 Sonra bu pencere, bu nur…
b) Kaba, argo ve söylenmek istenmeyen sözcüklerin yerine
konur.
 O k… bir daha buraya gelmeyecek.
c) Alıntılarda alınmayan bölümlerin yerine konur.
 … İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi birinci
vazifen…
ç) Benzer örneklerin sürdürülebileceğini göstermek için konur.
 Bu bahçede çok meyve yetişir: elma, armut …

b) Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmada kullanılır. Büyük
harfle yapılan kısaltmalarda harflerin okunuşuna; küçük harfle
yapılan kısaltmalarda kelimenin okunuşuna göre ekler getirilir.
 TBMM’nin / THY’ye / kg’dan / mm’den


6) SORU İŞARETİ (?)
a) Soru anlamı taşıyan cümle sonlarında kullanılır.
 Bana, biraz yardım eder misiniz?
 Uyarı: Soru anlamı olmayan; fakat içinde soru
sözcüğü veya soru eki bulunan cümlelerden sonra
soru işareti konmaz.
Buraya hangi yıl taşındıklarını bilmiyorum.

Uyarı: Sonuna nokta konan kısaltmalara getirilen
ekler ayrılmaz.
Prof.ler
Dr.a
vb.leri

c) Sayılara getirilen ekleri ayırmada kullanılır.
 1995’te
8’inci


b) Kesin olmayan bilgileri göstermek için parantez içinde
kullanılır.
 Bu şair 1497’de (?) ölmüş.

Uyarı: Üleştirme sayıları rakamla değil, yazıyla
gösterilir.
 2’şer (Yanlış)
İkişer (doğru)

ç) Vezin dolayısıyla düşen sesin yerine kullanılır.
 Karac’oğlan
N’eylesin?

c) Bilinmeyen tarih ve yer adlarının yerine konur.
 Nesimi (? – 1404), doğum yeri (?)
9) TIRNAK İŞARETİ (“ ”)
a) Başka bir kişiden veya yazıdan alınan alıntılar (sözler)
tırnak içinde gösterilir.
 Arif Nihat, Fetih Marşı’nda bize “Fatih’in İstanbul’u
fethettiği yaştasın!” diyerek sorumluluğumuzu
hatırlatıyor.

7) ÜNLEM İŞARETİ (!)
a) Sevinç, acı, şaşkınlık, korku gibi duyguların anlatıldığı
cümlelerde kullanılır. İki şekilde kullanılır.
 Eee! Yeter artık.
Vah, yavrum vah!
b) Hitap, uyarı ve seslenme sözlerinden sonra konur.
 Ey Türk Gençliği!
 Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri!

b) Özellikle vurgulanmak istenen kelimeler ile eser ve yazar
adları tırnak içine alınabilir.
 Sıfat “ismi” niteleyen bir kelimedir.
 Peyami Safa “Dokuzuncu Hariciye Koğuşu”nda
kendini anlatmaktadır.

c) Alay ve küçümseme anlamı katmak için parantez içinde
kullanılır.
 Bu ücret (!) hepimize yetermiş.


Hazırlayan: astagos
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Uyarı: Tırnak işaretinden sonra kesme işareti
kullanılmaz.
Kütüphaneden “Yaban”ı aldım.

10) PARANTEZ (YAY AYRACI) İŞARETİ [ ( ) ]
a) Bir sözün açıklaması veya eş anlamlısı olan kelimeler
parantez içinde gösterilir.
 Zamir (adıl), isimlerin yerini tutan kelimedir.
 Atatürk o gün (19 Mayıs 1919) Samsun’a çıktı.

c) Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları
birbirinden ayırmak için konur.
 18/11/1969
15/IX/1994
d) Dil bilgisinde eklerin farklı biçimlerini göstermek için
kullanılır.
 -a /-e, -an /-en, -lık /-lik, -madan /-meden

b) Alıntının veya bir sözün kime ait olduğunu göstermede
kullanılır.
 Ya göründüğün gibi ol, ya da olduğun gibi görün.
(Mevlana)

f) Genel Ağ adreslerinde kullanılır.
 http://tdk.gov.tr

c) Tiyatro eserlerinde söz esnasındaki hareketleri göstermede
kullanılır.
 Karagöz: (Yerinden kalkarak) Kim o?

g) Matematikte bölme işareti olarak kullanılır.
 75/3=25

 Uyarı: Parantez işaretinden sonra kesme işareti
kullanılabilinir.
 Atatürk (1881-1938)’ün en büyük hedefi
Türkiye’nin bağımsızlığıydı.

14) KÖŞELİ AYRAÇ ( [ ] )
a) Ayraç içinde ayraç kullanılması gereken durumlarda yay
ayraçtan önce köşeli ayraç kullanılır.
 Halikarnas
Balıkçısı
[Cevat
Şakir
Kabaağaçlı (1886-1973)] en güzel eserlerini
Bodrum’da yazmıştır.

11) KISA ÇİZGİ ( - )
a) Satır sonuna sığmayan kelimeleri bölmede kullanılır.
 … gelemedi.

15) DENDEN İŞARETİ (")
a) Bir yazıdaki maddelerin sıralanmasında veya bir çizelgede
alt alta gelen aynı sözlerin, söz gruplarının ve sayıların tekrar
yazılmasını önlemek için kullanılır.
a. Etken
fiil
b. Edilgen
"
c. Dönüşlü "
ç. İşteş
"

 Uyarı: Özel isimlerden sonra konan kesme işareti
satır sonuna gelmişse kısa çizgi konmaz.
… Türk Dil Kurumu’
nun yeni bir sözlük hazırladığını duyduk.
b) Ara sözleri ayırmada kullanılır.
 Buraya gelirse -gelmeyeceğini tahmin ediyorumonunla konuşuruz.
c) İki kavramın ortaklığını göstermede kullanılır.
 Ankara-İstanbul arası 350km.
 1997-1998 eğitim-öğretim yılı başladı.

Hazırlayan: astagos

ç) Ek, kök ve heceleri ayırmada kullanılır.
 Kazak-çı-lar-dan
 An-ka-ra-lı
d) Eklerin başına konur.
 -lik / -ci / -ler / -den
e) Fiil kök ve gövdelerini göstermek için kullanılır.
 al- / dur- / okut- / yazdır12) UZUN ÇİZGİ (—)
Satır başıyla başlayan konuşmaları göstermek için
kullanılır.

Bizimkiler mi gelecek?
—Hayır…
13) EĞİK ÇİZGİ (/)
a) Dizeler yan yana yazıldığında aralarına konur.
 Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al
sancak / Sönmeden yurdumun üstünde tüten
en son ocak / O benim milletimin yıldızıdır
parlayacak / O benimdir, o benim
milletimindir ancak. (Mehmet Akif Ersoy)
b) Adres yazarken apartman numarası ile daire numarası
arasına ve semt ile şehir arasına konur.
 Altay Sokağı No.: 21/6 Kurtuluş /ANKARA
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NOKTALAMA İŞARETLERİ TEST
1. Müzik( ) sanatların en zevklisidir ama bir şey öğretmez( )
Buna karşılık şiir( ) hem ruhun gıdası hem de iyi bir
öğretmendir.
Yukarıdaki cümlede parantezlerle boş bırakılan yerlere
sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri
getirilmelidir?
A)(,) (.) (,) B) (;) (.) (,) C) (,) (:) (;) D) (,) (;) (,)
2. Öğrenciler( ) öğrendiklerini uygularlarsa bir işe yarar( )
uygulamamaları halinde hastanın ilaçlarını kullanmaması gibi
bir durum hasıl olur( )
Yukarıdaki cümlede parantezlerle boş bırakılan yerlere
sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri
getirilmelidir?
A) (, ) (:) (.) B) (;) (, ) (.) C) (,) (;) (.) D) (,) (;) (!)
3. Cahillik üç türlüdür( ) Hiçbir şey bilmemek( ) gerekeni
bilmemek ve bir sürü gereksiz şeyleri bilmek( )
Yukarıdaki cümlede parantezlerle boş bırakılan yerlere
sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri
getirilmelidir?
A) (.) (,) (.) B) (:) (,) (…) C) (:) (;) (.) D) (:) (,) (.)
4. Öğrenmek( ) öğrenciye( ) öğretmek( ) öğretmene
mahsustur.
Yukarıdaki cümlede parantezlerle boş bırakılan yerlere
sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri
getirilmelidir?
A) (,) (;) (,) B)(;) (,) (,) C) (:) (;) (,) D) (,) (,) (,)
5. Deniz( ) düşünceye benzer( ) Denizin ürünü inci( )
düşüncenin ürünü akıldır( )
Yukarıdaki cümlede parantezlerle boş bırakılan yerlere
sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri
getirilmelidir?
A) (,) (.) (,) (.) B) (;) (.) (;) (.) C) (,) (.) (:) (.) D) (,) (:) (,) (!)
6. İnsanlar( ) üçe ayrılır( ) Paranın kölesi olanlar( ) paranın
arkadaşı olanlar ve paranın patronu olanlar( )
Yukarıdaki cümlede parantezlerle boş bırakılan yerlere
sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri
getirilmelidir?
A) (;) (.) (,) (.) B) (,) (:) (,) (…) C) (,) (:) (;) (.) D) (,) (:) (,) (.)
7. Aşağıdakilerden hangisi virgülün görevlerinden biri
değildir?
A) Yazıda sıralanan eş görevli sözcükler ya da söz gruplarını
ayırmada kullanılır.
B) Sıralı cümleler arasına konur.
C) Hitaplardan sonra kullanılır.
D) Önceki cümleye “fakat, oysa, lakin, ancak, çünkü…” gibi
bağlaçlarla bağlanan cümlelerde, bağlaçlardan önce kullanılır.
8. Aşağıdaki cümlelerin hangisine ünlem iminin kullanımı
yanlıştır?
A) Bu mahallenin en akıllısı (!) senmişsin, öyle mi?
B) Defol git başımdan bir daha seni görmek istemiyorum!
C) Adam olacak da bize bakacak!
D) Şair (!- 1786),Türk şiirinde yeni ufuklar açmıştır.

9. İdam edilmek üzere olan bir mahkûma( )
( )Diyeceğin bir şey var mı?( ) diye sorduklarında( )
( ) Bu bana iyi bir ders oldu. ( ) der.
Yukarıdaki cümlede parantezlerle boş bırakılan yerlere
sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri
getirilmelidir?
A) (:) ( “) (”) (:) (“) (”) B) (;) (“) (”) (;) (“) (”)
C) (:) (-) (-) (:) (-) (-)
D) (,) (“) (”) (,) (“) (”)
10. Bir filozofa sormuşlar ( )
( )Şansa inanır mısınız?
Filozof( )
( )Evet ( ) yoksa sevmediğim insanların başarısını neyle
açıklarım?
Yukarıdaki cümlede parantezlerle boş bırakılan yerlere
sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri
getirilmelidir?
A) (:) ( —) (:) (—) (,) B) (:) ( —) (:) (—) (;)
C) (;) ( —) (;) (—) (,) D) (,) ( —) (,) (—) (,)
11. Aşağıdakilerden hangisinde noktanın kullanımı
yanlıştır?
A) Neden geleceğini söylemedi.
B) TDK başkanı Prof. Dr. Ş. Haluk Akalın, benim hocamdı.
C) 21. Mart. 1978’de Saimbeyli’de doğmuşum.
D) Yeğenim henüz 5. sınıfa gidiyor.
12. Aşağıdakilerden hangisi noktanın (.) görevi değildir?
A) Kısaltmalardan sonra kullanılır.
B) Sıra gösteren rakamlardan sonra “-inci” eki yerine
kullanılır.
C) Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları
birbirinden ayırmak için konur:
D) Küçümseme, yerme, alay etme amacıyla parantez içinde
kullanılır.
13. Yaptığımız en büyük hata şudur( ) Biz( ) her zaman
dünyaya eğlenmek için geldiğimizi düşünürüz hâlbuki bunun
böyle olmağını kavrarsak bütün zorluklara katlanırız.
Yukarıdaki cümlede parantezlerle boş bırakılan yerlere
sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri
getirilmelidir?
A) (.) (,) B) (;) (:) C) (.) (;) D) (:) (,)
14. Kıskançlık( ) yılan zehrinden daha beterdir çünkü yılan
zehri sadece bir kişiyi ( ) kıskançlık ise hem başkasını hem de
kendisini zehirler.
Yukarıdaki cümlede parantezlerle boş bırakılan yerlere
sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri
getirilmelidir?
A) (, ) (,) B) (;) (,) C) (;) (;) D) (,) (;)
15. Zamane gençlerinden biri, bir toplantıda Akif’i küçük
düşürmeye çalışıp;
–Siz baytardınız, değil mi?
Akif, istifini bozmadan şu cevabı vermiş;
–Evet, bir yeriniz mi ağrıyordu?
Yukarı parçada hangi noktalama işareti yanlış
kullanılmıştır?
A) Virgül (,)
B) Uzun çizgi (–)
C) Noktalı virgül (;) D) Soru işareti (?)

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir noktalama
yanlışlığı yapılmıştır?
A) Ahmet Dr.’un tayini çıkmış.
B) Yarın annemle SGK’ye gideceğiz.
C) Pazardan 3kg’dan fazla elma alma.
D) Yarın 08. 45’te gideceğim.
17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül (,) farklı bir
görevde kullanılmıştır?
A) Otobüste, yolda, bahçede kısacası her yerde seni
düşünüyorum.
B) Seni, okulumu, ailemi çok özledim.
C) Yaban’ı, Damga’yı okumanızı tavsiye ediyorum.
D) Annesini, o çileli annesini, son bir kez daha öptü.
18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yay ayracı (parantez)
farklı bir görevde kullanılmıştır?
A) Edebiyat (yazın), bir bakıma yaşamın kendisi değil midir?
B) Bir eleştirmen, biçimden daha çok muhtevaya (içeriğe)
önem vermelidir bence.
C) Kanıksamak (alışmak) sözcüğü sadeleşme akımı sırasında
türetilen bir kelimedir.
D) Bu yapıt (Çalıkuşu), bir genç kızın başından geçen olayları
anlatıyor.
19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti
getirilemez?
A) Bizleri bugüne kadar niçin aramadığını bilmiyorum?
B) Tüm bunları ben mi yapmışım?
C) Seni hiç sevmez olur muyum?
D) Giresun’un “kirazlık” anlamına gelen bir sözcük olduğunu
biliyor muydunuz?
20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde üç noktanın kullanımı
yanlıştır?
A) Senin için: “ O … adamın biridir. ” dedi.
B) Evde o gün kimler yoktu ki: komşular, kardeşimin okuldan
arkadaşları, uzun süredir görmediğim akrabalarımız…
C) Hapis cezası alan tanıdıklarım arasında B… de vardı.
D) Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol…
21. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışlığı
yoktur?
A) Öğretmen sana: Yarın da gelecek misin, diye niçin sordu?
B) Öğretmen sana:“Yarın da gelecek misin?’’ diye niçin
sordu.
C) Öğretmen sana:“Yarın da gelecek misin?’’ diye niçin
sordu?
D) Öğretmen sana:“Yarın da gelecek misin” diye niçin sordu?
22. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayraçla belirtilen yere
noktalı virgül (;) getirilmelidir?
A) At ölür, meydan kalır ( ) yiğit ölür, şan kalır.
B) Ahşap ( ) iki katlı, eski bir evde oturuyordu.
C) “Yoo ( ) güvercinlerime dokunmayınız.’’ dedi.
D) Parlak yüzlü, beyaz saçlı ( ) otuz yaşlarında bir adamdı.
23. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iki nokta (:) yerinde
kullanılmıştır?
A) Onun tek bir dostu vardı: Ahmet
B) Anladım ki: Burada istenmiyorum
C) Öğretmen bize:“Size verdiğim ödevleri yarın istiyorum.’’
dedi
D) Sonunda şunu hissettim: Ben yalnız daha mutluyum.

24. Bir bilginin şüpheyle karşılandığı veya kesin olmadığı
durumlarda yay ayraç içinde kullanılan noktalama
işareti hangisidir?
A) Soru işareti
B) Ünlem işareti
C) Üç nokta
D) Uzun çizgi
25. “O tüm insanları severdi. Onun için zenginin, yoksulun;
yaşlının, gencin dostlukta hiçbir farkı yoktur.”
Bu cümlede noktalı virgülün (;) kullanılma gerekçesi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak
B) Birbiriyle ilgili söz öbekleri arasındaki nitelik farklarını
belirlemek
C) Birbirine anlamca bağlı yargılar arasında ilgi kurmak
D) Öznenin diğer öğelerle karışmasına engel olmak
26. Yazar bir yazısında şöyle der ( ) ( ) Sanatçının konusu
insandır( ) Bir insanın yaşamı o insanın düşlerinin de
kaynağıdır( ) ( )
Ayraçlarla belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama
işaretlerinden hangileri sırayla getirilmelidir?
A) ( ; ), ( “ ), ( . ), ( . ), ( ” ) B) ( : ), ( “ ), ( . ), ( ” ), ( . )
C) ( : ), ( “ ), ( . ), ( . ), ( ” ) D) ( ; ), ( “ ), ( . ), ( ” ), ( . )
27. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti yanlış
kullanılmıştır?
A) Nigâr’lar dün gece yola çıktı.
B) TBMM’de yani yasa görüşülüyor.
C) Saat 13.00’te orada olmalıyım.
D) Biz Atatürk’ler yetiştiren bir ulusuz.
28. “Kadın işlerini çok güzel yapıyordu.” cümlesinde hangi
sözcükten sonra virgül getirilirse anlam değişir?
A) Kadın B) İşlerini C) Çok D) Güzel
29. Aşağıdakilerin hangisinde kesme işaretinin kullanımı
yanlıştır?
A) Yahya Kemal’in Ankara için söylediği söz meşhurdur.
B) Beyoğlu’nun sokakları gizemlidir.
C) Hollanda’lı bahçıvanlar dikmiş bu lâleleri.
D) İstanbul’un taşı toprağı altındır.
30. Aşağıdakilerin hangisinde kesme işareti yanlış
kullanılmıştır?
A) Siz’de toplantıya gelmediniz.
B) PTT’den bir yetkili gelmiş.
C) Dr. Halis Bey’i mi aradınız?
D) THY’nin uçağı gecikmiş.
31. Aşağıdakilerin hangisinde virgül kaldırılırsa cümlenin
anlamı değişir?
A) Küçük, şekerliği bana ver.
B) O, şimdi daha iyi düşünebiliyor.
C) İşçiler, verilen söz üzerine dağıldı.
D) Kardeşim, evde annemle birlikte kaldı.
32. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül yanlış yerde
kullanılmıştır?
A) Polis, arabasına binip hızla uzaklaştı.
B) Nehrin suları köpüre, köpüre akıyordu.
C) Açıkgözün biriydi, ona güvenemezdik.
D) O, ablamla aynı lisede okumuştu.
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