NOKTALAMA İŞARETLERİ
Duygu ve düşüncelerimizi daha açık ifade etmek, okumayı ve anlamayı
kolaylaştırmak amacıyla kullandığımız işaretlere noktalama işaretleri denir.
NOKTA ( . )
1. Cümlenin sonuna konur.
Bu sabah çok erken uyandım.
Bütün yapraklar sararmış.
Atatürk Selanik'te doğdu.
2. Bazı kısaltmaların sonuna konur.
Dr.
Doktor
Öğrt.
Öğretmen
Cad.
Cadde
Sok.
Sokak
3. Sayılardan
1.
6.
9.

Alb.
İng.
Prof.
vb.

Albay
İngilizce
Profesör
ve benzeri

sonra, sıra bildirmek için “-ıncı, -inci” ekinin yerine konur
birinci
altıncı
dokuzuncu

4. Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak
için konur.
Ablam 18.08.1988 tarihinde doğmuş.
Pikniğe 30.04.2019 tarihinde gideceğiz.
Veli toplantısı 25.06.2019 tarihinde yapılacaktır.
5. Saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur.
Tren 09.15’te kalktı.
Toplantı 13.00’te başladı.
Sabah 07.30'da kalktım.

VİRGÜL ( , )
1. Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına
konur.
İki katlı, bahçeli, mavi boyalı bir evleri vardı.
Kitaplarını, defterlerini okulda bırakmış.
Ahmet, Yusuf, Efe ve İbrahim okulda yaramazlık yaptı.
2. Uzun cümlelerde özneden sonra virgül konulur.
Ahmet, her sabah kahvaltıdan önce mutlaka elma yerdi.
Merve, çok sevdiği köyüne yıllar sonra gelebildi.
3. Hitap(seslenme) için kullanılan kelimelerden sonra konur.
Değerli Arkadaşım,
Sayın Müdürüm,
Çocuklar, müzeye girerken sırayı bozmayalım.
ÜNLEM İŞARETİ ( ! )
1. Mutluluk, kaygı, üzüntü, şaşkınlık, heyecan, korku vb. gibi duygu bildiren
cümlelerin sonuna ünlem işareti konur.
Ne mutlu Türküm diyene!
kıvanç
Eyvah, yine geç kaldım!
kaygı
Aaa, dayım gelmiş!
şaşkınlık
korku
Aman Allah’ım!
Yaşasın, tatile gideceğiz!
sevinç
Vah zavallı vah!
üzüntü
SORU İŞARETİ ( ? )
1. Soru anlamı taşıyan cümle ve sözcüklerin sonuna konur.
Akşam geleceğimi kimden duydun?
Kimsiniz?
Adınız?
Doğum yeriniz?

KESME İŞARETİ ( ' )
1. Özel isimlere getirilen bazı ekler kesme işaretiyle ayrılır.
Türkiye'nin
Ahmet'e
Mustafa'dan
Yekta'nın
UYARI:
Özel isimlere gelen “-ler, -lar” çokluk ekleri ve "-lı, -lu" yapım ekleri
kesme işaretiyle ayrılmaz.
Yanlış
Ali'ler
Yusuf'lar
Merve'ler
Büşra'lar

Doğru
Aliler
Yusuflar
Merveler
Büşralar

Yanlış
Ankara'lı
İstanbul'lu
Yozgat'lı
Kırıkkale'li

Doğru
Ankaralı
İstanbullu
Yozgatlı
Kırıkkaleli

KISA ÇİZGİ ( - )
1. Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonuna konur.

Aşağıdaki parantezlerin içine uygun noktalama işaretlerini yazınız.
1. Bugün seni görmedim( )
2. Sevgili Anneciğim( )
3. Hey, sen bana bak( )
4. Sinema akşam 21( )45’te başlayacak.
5.

Ne zaman bizimle geleceksin( )

6. Siyah( ) uzun( ) bakımlı ve parlak bir saça sahipti.
7. Çocuklar, buraya gelin lütfen( )
8. Sana bir şey mi yaptılar( )
9. Senin çocuk 1( ) sınıfta mı okuyor.
10. Yarın İzmir( )e gidecek.
11. Bu havada dışarı mı çıkılır( )
12. Yaşasın ,sınavı kazanmışım( )
13. Dr( ) Mustafa ameliyata girdi.
14. Abimin düğünü 15( )05( )2019 tarihinde olacak.
15. Kimi arıyorsun( )
16. Beyza( )nın yeni elbisesi çok güzel.
17. Babası Reyyan( )a yeni ayakkabı almış.
18. Annem pazardan elma( ) armut ve muz aldı.
19. İmdat, kurtarın( )
20. Öğrt( ) Ayhan öğrencilerini pikniğe götürdü.

