
 
 

 

NOKTALAMA İŞARETLERİ  

CÜMLE SONUNDA KULLANILAN NOKTALAMA İŞARETLERİ  

➢ Nokta 

➢ İki Nokta (:) 

➢ Soru İşareti (?) 

➢ Ünlem İşaret (!) 

➢ Ünlem İşaret(!) 

 

-nci ekinin yerine kullanılır. 

ÖRNEK: XV. Yüzyıl   2. Cadde   20. Sokak     IV. Murat 

Tarihlerin yazımında kullanılır. 

ÖRNEK: 23. 02.2019  17.03.2010 11.06.1982 

Saatlerin yazımında kullanılır. 

ÖRNEK: 17.30   09.00  21.45 

 

Uyarı!!! 

Dijital saatlerde saat ile dakika arasına iki nokta konulmaktadır. Bu doğru değildir. Bazı arkadaşlar 

bundan dolayı yanılıyor. Lütfen dikkat edelim. 

Alıntı cümlelerde tırnak işaretinden önce konur 

ÖRNEK:  Atatürk diyor ki: “Adalet devletin temelidir.” 

Açıklama yapılacak cümlenin sonuna konur. 

ÖRNEK:   Benim bu şehri tercih etme nedenim şu idi: iş olanaklarının fazla olması. 

Tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur. 

ÖRNEK:  Oğlan dayıya kız halaya… (çeker) 

ÖRNEK:  Yer demir gök bakır… (kesilmişti) 

Verilen örneklerin devam ettiğini göstermek için konur. 

ÖRNEK:   Gök sarı, toprak sarı, çıplak ağaçlar sarı… 

Soru anlamı taşıyan cümlelerin sonuna konur. 

ÖRNEK:   Sular yandı mı: Neden tunca benziyor mermer? 

Uyarı!! 

Cümlede soru anlamı yoksa soru işareti konmaz. 

ÖRNEK:    İstanbul’a neden geldiğimi bilmiyorum 



 
 

 

Soru ifadesi taşıyan ve art arda gelen cümlelerde soru işareti en sona konur. 

ÖRNEK:   Çok yakından mı bu sesler, çok uzaklardan mı? 

ÖRNEK:    Üsküdar’dan mı,  Hisar’dan mı, Kavaklar’dan mı? 

 

CÜMLE SONUNDA KULLANILAN NOKTALAMA İŞARETLERİ  

➢ Nokta(.)  Duygu ifade eden cümlelerin sonuna konur. 

➢ İki Nokta (:) 

➢ Üç Nokta (…) 

➢ Soru İşareti (?) 

➢ Ünlem İşareti(!) 

 

ÖRNEK:   Aşk olsun! Hava da ne kadar sıcak!  

 

UYARI!! 

Eyvah, sınavı kaçırdım!  Eyvah! Sınavı kaçırdım. 

Bu iki yazım da doğrudur. Ünlem işareti cümlenin sonuna da konur. Ünlem sözcüğünün sonuna da 

konur. 

CÜMLE İÇİNDE KULLANILAN NOKTALAMA İŞARETLERİ  

➢ Virgül(,) 

➢ Noktalı virgül (;) 

➢ Kısa Çizgi (-) 

➢ Uzun Çizgi(--) 

➢ Tırnak İşareti (“) 

➢ Kesme İşareti (‘) 

Eş görevli sözcükleri ayırmada kullanılır. 

ÖRNEK:   Sessiz dereler, solgun ağaçlar, sarı güller 

Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur. 

ÖRNEK:    Çiçekler açtı, kuşlar göçtü bahar geldi. 

Vurgulanmak istenen ögeden sonra kullanılır. 

ÖRNEK:    Zorluklar, başarının değerini arttıran süslerdir. 

Cümle içinde ara sözleri ve ara cümleleri ayırmak için konur. 

ÖRNEK:   Mustafa Kemal’i , o büyük komutanı, saygıyla anıyoruz. 

Aktarma cümlelerinden sonra konur. 

ÖRNEK:    Ozanlar diyarı Kırşehir’e yarın gideceğim dedi. 



 
 

 

Anlam karışıklığını önlemek için kullanılır. 

ÖRNEK:    Yaralı, doktora sanki birşeyler anlatmak istiyordu. 

Evet, hayır, yok tamam gibi  sözcüklerden sonra konur. 

ÖRNEK:    Peki, öyle olsun. Haydi, canlar bir olalım. 

Hitap sözlerinden sonra konur.  

ÖRNEK:    Sevgili Babacığım,     Canım Suat’ım, 

İçinde virgül bulunan sıralı cümleleri ayırmak için kullanılır. 

ÖRNEK:    Aç ölmez gözü kararır; susuz ölmez, benzi sararır. 

Cümlede virgülle ayrılmış türleri birbirinden ayırır. 

ÖRNEK:    Erkek çocuklara Murat, Suat, Fuat; kız çocuklara ise Ayşe, serap, Nur adları verilir. 

Satır sonuna sığmayan kelimeler bölünürken kullanılır. 

ÖRNEK:    Bu yıl oğlum ilkokula başlayacak. 

Ara sözleri ayırmada kısa çizgi kullanılır. 

ÖRNEK:   İstanbul’u -o yedi tepeli şehri – özledim. 

Dilbilgisinde kullanılır. 

ÖRNEK:    göz – lük – çü  -       den, - cı, -la 

Karşılıklı konuşmalarda kullanılır. 

ÖRNEK:    

- Kırşehir’i gezdin mi? 

- Hayır, fırsatım olmadı. 

Alıntılarda ve özel olarak belirtilmek istenen sözlerde kullanılır 

ÖRNEK:    Atatürk, “ Hayatta en hakiki mürşit ilimdir” diyor. 

Özel adlara getirilen çekim eklerini ayırmak için kullanılır. 

ÖRNEK:    Türkiye’m, Kurtuluş Savaşı’nı, Eski Çağ’ın  

Sayılara ve kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için kullanılır. 

ÖRNEK:   1981’de, TDK’nin, TV’ye  


