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Noktalama İşaretleri
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1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yay ayraçla gös-
terilen yere nokta (.) getirilemez?

A)	 Ben	iş	yerinden	en	erken	17	(	)	30’da	çıkabilirim.
B)	 Küçük	kız	1	(	)	sınıfa	başlamanın	heyecanını	yaşıyor.
C)	 Nereye	gideceğimize	bir	türlü	karar	veremedim	(	)
D)	 Yaşasın,	yarın	akşama	doğru	kar	yağacakmış	(	)

2. Aşağıda yay ayraçla belirtilen yerlerin hangisinde 
nokta (.), noktalı virgül (;), eğik çizgi (/) işaretlerinden 
herhangi biri kullanılamaz?

A)	 Yönelme	hâl	eki	olan	“-e	(	)	-a”,	sözcüklere	farklı	an-
lam	ilgileri	katar.

B)	 2	(	)	nci	sıradaki	yarışmacıyı	hepimiz	de	ilk	kez	görü-
yorduk.

C)	 Sunuculuğu	Erkan,	Esen,	Zeynep	(	)	teknik	işleri	Fur-
kan,	İhsan,	Mustafa	yapacak.

D)	 Dosyaları	imzalamak	için	14	(	)	00’te	şirkete	gitmesi	
gerekiyor.

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna farklı bir 
noktalama işareti getirilmelidir?

A)	 Senelerce	bıkmadan	usanmadan	çalıştı
B)	 Şu	tepeyi	aştık	mı	bizim	köyü	göreceğiz
C)	 Kolideki	kitapları	ne	zaman	düzenleyeceksin
D)	 Küçük	çocuğun	elleri	korkudan	titriyordu

4. Her	 ailenin,	 çocuğuna	 karşı	 birçok	 sorumluluğu	 var	 (	 )	
Oyun	 oynamak,	 hayatı	 paylaşmak,	 doğruyu	 ve	 yanlışı	
göstermek,	 sorumluluk	 vermek	 (	 )	 Şimdilerde	 ailelerin	
bunları	ne	kadar	gerçekleştirdiği	tartışılır	(	)	Zira	bu	tekno-
lojik	çağ	(	)	birçok	olumsuzluğu	da	beraberinde	getiriyor.	
Çocuklar	cep	telefonu,	bilgisayar,	tablet	ve	benzeri	aygıt-
ların	cazibesine	kapılıyor.

 Bu parçada yay ayraçla gösterilen yerlere aşağıdaki-
lerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla 
getirilmelidir?

A)	 (:)	(…)	(?)	(,)	 B)	 (.)	(:)	(?)	(;)	
C)	 (.)	(!)	(.)	(;)	 D)	 (:)	(…)	(.)	(,)

5. Bir	kara	parçasının	kıta	mı	yoksa	ada	mı	olduğunun	net	
bir	tanımı	yoktur?	Tek	bir	ölçüt	vardır:	Büyüklük…	Adalar	 
          I                               II               III  
çok	küçük	olabildikleri	gibi	çok	büyük	de	olabilir	ama	kıta-
lar	çok	büyük	hatta	devasa	olur!

                     IV

 Bu parçada numaralanmış noktalama işaretlerinden 
hangisi doğru kullanılmıştır?

A)	 I.	 B)	 II.	 C)	 III.	 D)	 IV.

6. Kevser,	terliklerim	nerede!	Bilirsin	yere	terliksiz	basamam.	 
           I                            II    
Öyle	de	halsizim	ki...	Balık	yağı	mı	içsem?

                               III                                IV

 Bu parçada numaralanmış noktalama işaretlerinden 
hangisi yanlış kullanılmıştır?

A)	 I.	 B)	 II.	 C)	 III.	 D)	 IV.



Noktalama İşaretleri

Cevap anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.
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7. ●	 Seslenme	ve	hitap	için	kullanılan	sözcüklerden	sonra	
konur.

 ●	 Tırnak	içinde	olmayan	alıntı	cümlelerinden	sonra	kul-
lanılır.

 ●	 Kendisinden	sonraki	cümleye	bağlı	olarak	ret,	kabul	
ve	teşvik	bildiren	sözcüklerden	sonra	kullanılır.

 Aşağıdaki cümlelerden hangisinde virgül (,) yukarıda 
verilen işlevlerinin dışında kullanılmıştır?

A)	 Ağaçları,	kuşları	ve	insanları	seversen	mutlu	olursun.
B)	 Hayır,	bugün	parka	gidip	yürüyüş	yapmalıyız.
C)	 Beni	anlaman	için	biraz	daha	büyümen	gerekir,	dedi.
D)	 Arkadaşlar,	lütfen	hemen	yerlerinize	oturun!

8. Picasso	(	)	kendisi	hakkında	yazılmış	övgü	dolu	bir	kitabı	
okuyunca	“Ben	Merihli	miyim	acaba	(	)”	demiş	ve	yazara	
şu	öğütte	bulunmuş	(	)	“Kitaba	yeni	bir	bölüm	ekle.	Bu	bö-
lümde	benim	de	herkes	gibi	bir	insan	olduğumu	anlat.”

 Aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi, bu par-
çada yay ayraçla gösterilen yerlerden herhangi birine 
getirilemez?

A)	 (!)	 B)	 (:)	 C)	 (,)	 D)	 (?)

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yay ayraçla belirti-
len yerlere diğerlerinden farklı bir noktalama işareti 
getirilmelidir?

A)	 “(	)lar”	eki	Türkçede	çokluk	eki	olarak	kullanılır.
B)	 19(	)02(	)2015’ten	beri	sigortalı	olarak	çalışıyormuş.
C)	 Otur(	),	uyu(	)	fiilleri	durum	bildirmektedir.
D)	 “Başarmak”	sözcüğü	“ba(	)şar(	)mak”	şeklinde	hece-

lenir.

10. Yaşlı	adam	sırada	bekleyen	gence	(	)

	 (	 )	Evladım	 (	 )	 para	 çekmeme	 yardımcı	 olur	musun	 (	 )	
dedi.

 Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden 
hangisinde verilen noktalama işaretleri getirilmeli-
dir?

A)	(:)	(―)	(!)	(?)	 B)	(,)	(“)	(!)	(”)
C)	(,)	(―)	(,)	(,)	 D)	(:)	(―)	(,)	(?)

11. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde kesme işareti (’) 
yanlış kullanılmıştır?

A)	 Hastaneye	28	Ocak’ta	gideceğini	söyledi.
B)	 Nihat	Bey’e	gidip	durumu	anlatmalıydık.
C)	 TDK’nin	büyük	ve	güzel	bir	kütüphanesi	var.
D)	 Orman	ve	Su	İşleri	Bakanlığı’nın	ağaçlandırma	çalış-

malarında	görev	aldım.

12. Heykeller	(	)	resimler	(	)	yazılı	eserler	(	)	Çeşitli	müzelerde	
ya	da	alanlarda	sergilenen	bu	eserlerin	bozulmaması	için	
bazı	önlemler	alınır.	Peki	(	)	sanat	eserleri	nasıl	korunur	(	) 

 Bu parçada yay ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla 
aşağıdakilerden hangisinde verilen noktalama işaret-
leri getirilmelidir?

A)	(,)	(;)	(…)	(;)	(!)	 B)	(;)	(,)	(.)	(;)	(?)
C)	(,)	(,)	(…)	(,)	(?)	 D)	(,)	(,)	(!)	(,)	(.)


