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4-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti 
doğru kullanılmıştır?

a) Kahta’lı Mıçı tanınan yerel sanatçılardandır.
b) Akşama Ali’ler bize yemeğe gelecek.
c) Enver Paşa’nın tarihimize katkısı yadsınamaz.
d) Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararlara uymak gerekir.

5-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, kesme işareti 
eklendiği kelimede ses olayına sebep olduğundan 
bir yazım yanlışa neden olmuştur?

a) Ereğli’de görev yaparken, İzmir’e tayin edildi.
b) Zonguldağ’ın sevilen simalarındandı.
c) Limandan dolayı Sinop’a gelen gemi sayısı artma-
ya başladı.
d) Irak’ın kuzeyinde terör operasyonları devam et-
mekte.

• Özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme ekleri 
kesme işaretiyle ayrılır.
• Sayılara getirilen ekleri ayırmak için kesme işareti 
konur.
• Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için kesme 
işareti konur.

6-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yukarıdaki 
açıklamalardan farklı bir kesme işareti kullanımı 
vardır?

a) TV’deki belgesel kanallarını keyifle izliyorum.
b) Listede 25’inci sırada yer alıyorum.
c) Ali Kemal’in bu yıl sünnet düğünü yapılacak.
d) Ahmet Albay’ın emeklilik süresi dolmuştu.

7- Kurum, kuruluş, kurul, birleşim, oturum ve iş yeri 
adlarına gelen ekler kesmeyle ayrılmaz. 

Bu açıklamaya uymayan bir örnek kullanım aşağı-
dakilerin hangisinde vardır?

a) Ankara Valiliği’ne yapılan müracaatların sayısı 
artmış.
b) Şevket Bey’in Muğla’da aldığı arazi imara açılmış.
c) Mustafa Bey’ler nihayet teşrif etti.
d) İşlemlerimiz Aralık’ın sonuna kadar sürecek. 

1-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti-
nin kullanımı yanlıştır?

a) Yunus Emre’nin şiirlerinin özünde ilahi aşk vardır.
b) İstabul’umuzdaki tarihi güzellikleri görmezden 
gelemeyiz.
c) TDK’nin internet sitesi birçok bilgiyi barındırmak-
tadır.
d) 1’den 100’e kadar saymayı üç yaşında öğrenmiş-
tim.

Karac’oğlan der ki n’olup n’olayım
Akan sularınan ben de geleyim
Sakal seni makkabınan yolayım
Bir kız bana emmi dedi neyleyim

2-Yukarıdaki şiirde kullanılan kesme işaretinin 
kullanım görevi nedir?

a) Seslerin ölçü ve söyleyiş gereği düştüğünü göster-
mek için kullanılır.
b) Bir ek veya harften sonra gelen ekleri ayırmak için 
konur.
c) Özel adlara getirilen iyelik, durum ve bildirme ekle-
ri kesme işaretiyle ayrılır.
d) Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için konur.

I. Çok iyi hatırlıyorum 1980’de bu atölyeyi kurmuşlar-
dı. 
II. TBMM’de yeni düzenlemeler için çalışmalar yapıldı.
III. Memurlar 657’ye tabilerdir.
IV. Bu yaz Alanya’ya tatile gitmeyi düşünüyoruz.

3-Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde kesme işare-
tinin kullanım görevleri özdeştir?

a) I-II 
b) II-III 
c) II-IV 
d) I-III
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2. A
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