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Kısa BilgilerKısa Bilgiler

Sayılara getirilen ekleri 
ayırmak  kesme işareti için 
konur.

Ayraç içinde ayraç kullanıl-
ması gereken durumlarda 
yay ayraçtan önce köşeli 
ayraç kullanılır.

Bir yazının maddelerini gös-
teren sayı ve harflerden sonra 
kapama ayracı konur. 
Ör: 1) a) II) A)

Tırnak içinde verilen cüm-
lenin içinde yeniden tırnağa 
alınması gereken bir sözü, 
ibareyi belirtmek için tek 
tırnak işareti kullanılır

Özel olarak vurgulanmak 
istenen sözler tırnak içine 
alınır.
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YeniYeni
NesilNesil
TürkçeTürkçe

Aşağıda bilgileri verilen noktalama işaretlerinin ne olduğunu belirtiniz. 
Bilgi Noktalama İşareti
1-Bazı kısaltmaların sonuna konur.
2-Kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin sonuna konur.
3-Cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayır-
mak için konur.
4-Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının 
arasına konur.
5-Kaba sayıldığı için veya bir başka sebepten dolayı açık yazılmak 
istenmeyen
kelime ve bölümlerin yerine konur.
6-Bilinmeyen, kesin olmayan veya şüpheyle karşılanan yer, tarih vb. 
durumlar için kullanılır.
7-Hitap için kullanılan kelimelerden sonra konur.
8-Sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi duyguları anlatan cümle veya 
ibarelerin sonuna konur.
9-Kelimelerin kökleri, gövdeleri ve eklerini birbirinden ayırmak için 
kullanılır.
10-Genel ağ adreslerinde kullanılır.
11-Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden 
ayırmak için konur
12-Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur.
13-Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak
için konur.
14-Alıntılarda başta, ortada ve sonda alınmayan kelime veya bölümle-
rin
yerine konur.
15-Oyunlarda uzun çizgi konuşanın adından sonra da konabilir.
16-Dizeler yan yana yazıldığında aralarına konur.
17-Başka bir kimseden veya yazıdan olduğu gibi aktarılan sözler için 
kullanılır.
18-Saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur.
19-Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan kelimeler arasına konur
20-Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için konur.
21-Bir yazının maddelerini gösteren sayı ve harflerden sonra kapama 
ayracı konur.
22-Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonuna konur.
23-Alay, kinaye veya küçümseme anlamı kazandırılmak istenen sözden 
hemen sonra yay ayraç içinde ünlem işareti kullanılır.
24-Sözün bir yerde kesilerek geri kalan bölümün okuyucunun hayal 
dünyasına bırakıldığını göstermek veya ifadeye güç katmak için konur.
25-Kitap, dergi vb.nin künyelerinde yazar, eser, basımevi vb. maddeler-
den sonra konur.
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Aşağıdaki cümlelerde parantez içlerine getirilmesi gereken noktalama işaretini yazınız. 

Bilgi Noktalama İşareti
1-At ölür, meydan kalır(   ) yiğit ölür, şan kalır.
2-Kendimi takdim edeyim(   )Meclis kâtiplerindenim.
3-O(   )eski defterleri çoktan kapatmış. 
4-Tören 17(   )30’da, hükûmet daireleri kapandıktan yarım saat sonra 
başlayacaktır. 
5-Ne zaman tükenecek bu yollar, arabacı(   )
6-Ne mutlu Türk’üm diyene(   )
7-İş aradığımı söylediğimde kadının tiz sesi çınladı kulaklarımda: (    ) 
Daha önce bahçıvanlıkyapmış mıydın? (    )
8-O kadar heyecanlıyım ki (    ) Bunca yıl sonra bahçeyi geçip okula 
giremeyeceğim sanki.
9-Millî Edebiyat akımının temsilcilerinden bir kısmını sıralayalım(   )
Ömer Seyfettin, Halide Edip Adıvar...
10-
11-Sahilde dolaşmayı(   )arkadaşlarımla sohbet etmeyi, Tv izlerken 
uyuyakalmayı çok özledim.
12-Sanırım büyük dedemler Orta Asya’dan (   ) gelmiş.
13-Küçük bir sürü (   )dört inekle birkaç koyun(   )köye giren geniş 
yolun ağzında durmuştu.
14-Sıtkı Bey (    ) Kaleyi kurtarmak için daha güzel bir çare var. Gerçek-
ten ölecek adam ister.
İslam Bey (     ) Ben daha ölmedim. (Namık Kemal)
15-Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak (    )Sönmeden 
yurdumunüstünde tüten en son ocak
16-Hayatta güç olan üç şey vardır : Bir sırrı saklamak , bir yarayı unut-
mak , boş zamanı kullanmak ( )
17-Ünlü filozof Konfüçyüs Tanrı(   )ya şöyle yakarmış: 
18-Sayın Başkan(   )
19-Bize şunları dedi (   ) Bu ülkenin en başarılı aydınlarısınız.
20-Türkiye, İngiltere, Azerbaycan(   )Ankara, Londra, Bakü.
21-Dr(   )Niyazi Atılgan muayenesini bitirdi.
22-Bugün öğrenciler (   )Kendi Gök Kubbemiz(   )adlı şiiri incelediler.
23-Günümüzde yaygın bir yanlış var (    )Bilimin kesin olduğu inan-
cı ; çağdaş yaşayışın, çağdaş uygarlığın değişmez temeli olan bilimsel 
kesinlik.’’
24-Bu sınıftan Ayşe, Emir, Can (    )diğer sınıftan Mustafa, Kerem ve 
Sıla bilgi yarışmasına katılmaya hak kazandı.
25-Bu akşam Datça’ya gidiyor musunuz(   ) diye sordu.

Adres yazarken apartman 
numarası ile daire numara-
sı arasına ve semt ile şehir 
arasına eğik çizgi konur.

Yazıda satır başına alınan 
konuşmaları göstermek için 
kullanılır. Buna konuşma 
çizgisi de denir

Kelimelerin kökleri, göv-
deleri ve eklerini birbirin-
den ayırmak için kısa çizgi 
kullanılır

UYARI: Ünlem işareti, ses-
lenme ve hitap sözlerinden 
hemen sonra konulabileceği
gibi cümlenin sonuna da 
konabilir:

Eyvah! Süt taştı.
Eyvah, süt taştı!
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 Aşağıda bilgileri verilen noktalama işaretlerinin ne oldu-
ğunu belirtiniz. 

Bilgi Noktalama 
İşareti

1-Bazı kısaltmaların sonuna konur. Nokta
2-Kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin 
sonuna konur.

İki Nokta

3-Cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya 
takımları birbirinden ayırmak için konur.

Noktalı Virgül

4-Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve 
kelime gruplarının arasına konur.

Virgül

5-Kaba sayıldığı için veya bir başka sebepten 
dolayı açık yazılmak istenmeyen
kelime ve bölümlerin yerine konur.

Üç Nokta

6-Bilinmeyen, kesin olmayan veya şüpheyle karşı-
lanan yer, tarih vb. durumlar için kullanılır.

Soru İşareti

7-Hitap için kullanılan kelimelerden sonra konur. Virgül
8-Sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi duyguları 
anlatan cümle veya ibarelerin
sonuna konur.

Ünlem İşareti

9-Kelimelerin kökleri, gövdeleri ve eklerini birbi-
rinden ayırmak için kullanılır.

Kısa Çizgi

10-Genel ağ adreslerinde kullanılır. İki Nokta
11-Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren 
sayıları birbirinden ayırmak için konur

Nokta, Eğik 
Çizgi

12-Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için 
konur.

Virgül

13-Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümlele-
ri birbirinden ayırmak
için konur.

Noktalı Virgül

14-Alıntılarda başta, ortada ve sonda alınmayan 
kelime veya bölümlerin
yerine konur.

Üç Nokta

15-Oyunlarda uzun çizgi konuşanın adından 
sonra da konabilir.

Uzun Çizgi

16-Dizeler yan yana yazıldığında aralarına konur. Eğik Çizgi
17-Başka bir kimseden veya yazıdan olduğu gibi 
aktarılan sözler için kullanılır.

Tırnak İşareti

18-Saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden 
ayırmak için konur.

Nokta

19-Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan 
kelimeler arasına konur

Virgül

20-Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için 
konur.

Kesme İşareti

21-Bir yazının maddelerini gösteren sayı ve harf-
lerden sonra kapama ayracı konur.

Yay Ayraç

22-Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır 
sonuna konur.

Kısa Çizgi

23-Alay, kinaye veya küçümseme anlamı kazan-
dırılmak istenen sözden hemen sonra yay ayraç 
içinde ünlem işareti
kullanılır.

Ünlem İşareti

24-Sözün bir yerde kesilerek geri kalan bölümün 
okuyucunun hayal dünyasına bırakıldığını göster-
mek veya ifadeye güç
katmak için konur.

Üç Nokta

25-Kitap, dergi vb.nin künyelerinde yazar, eser, 
basımevi vb. maddelerden sonra konur.

Virgül

Aşağıdaki cümlelerde parantez içlerine getirilmesi gereken 
noktalama işaretini yazınız. 

Bilgi Noktalama 
İşareti

1-At ölür, meydan kalır(   ) yiğit ölür, şan kalır. Noktalı Virgül
2-Kendimi takdim edeyim(   )Meclis kâtiplerindenim. İki Nokta
3-O(   )eski defterleri çoktan kapatmış. Virgül
4-Tören 17(   )30’da, hükûmet daireleri kapandıktan 
yarım saat sonra başlayacaktır. 

Nokta

5-Ne zaman tükenecek bu yollar, arabacı(   ) Soru İşareti
6-Ne mutlu Türk’üm diyene(   ) Ünlem İşareti
7-İş aradığımı söylediğimde kadının tiz sesi çınladı ku-
laklarımda: (    ) Daha önce bahçıvanlıkyapmış mıydın? 
(    )

Tırnak İşareti

8-O kadar heyecanlıyım ki (    ) Bunca yıl sonra bahçeyi 
geçip okula giremeyeceğim sanki.

Üç Nokta

9-Millî Edebiyat akımının temsilcilerinden bir kısmını 
sıralayalım(   )
Ömer Seyfettin, Halide Edip Adıvar...

İki Nokta

10-
11-Sahilde dolaşmayı(   )arkadaşlarımla sohbet etmeyi, 
Tv izlerken uyuyakalmayı çok özledim.

Virgül

12-Sanırım büyük dedemler Orta Asya’dan (   ) gelmiş. Soru İşareti 
13-Küçük bir sürü (   )dört inekle birkaç koyun(   )köye 
giren geniş yolun ağzında durmuştu.

Kısa Çizgi
Virgül

14-Sıtkı Bey (    ) Kaleyi kurtarmak için daha güzel bir 
çare var. Gerçekten ölecek adam ister.
İslam Bey (     ) Ben daha ölmedim. (Namık Kemal)

Uzun Çizgi

15-Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak (    )
Sönmeden yurdumunüstünde tüten en son ocak

Eğik Çizgi

16-Hayatta güç olan üç şey vardır : Bir sırrı saklamak , 
bir yarayı unutmak , boş zamanı kullanmak ( )

Nokta

17-Ünlü filozof Konfüçyüs Tanrı(   )ya şöyle yakarmış: Kesme İşareti
18-Sayın Başkan(   ) Virgül
19-Bize şunları dedi (   ) Bu ülkenin en başarılı aydınla-
rısınız.

İki Nokta

20-Türkiye, İngiltere, Azerbaycan(   )Ankara, Londra, 
Bakü.

Noktalı Virgül

21-Dr(   )Niyazi Atılgan muayenesini bitirdi. Nokta
22-Bugün öğrenciler (   )Kendi Gök Kubbemiz(   )adlı 
şiiri incelediler.

Tırnak İşareti

23-Günümüzde yaygın bir yanlış var (    )Bilimin kesin 
olduğu inancı ; çağdaş yaşayışın, çağdaş uygarlığın değiş-
mez temeli olan bilimsel kesinlik.’’

İki Nokta

24-Bu sınıftan Ayşe, Emir, Can (    )diğer sınıftan 
Mustafa, Kerem ve Sıla bilgi yarışmasına katılmaya hak 
kazandı.

Noktalı Virgül

25-Bu akşam Datça’ya gidiyor musunuz(   ) diye sordu. Virgül


