
  

 

NOKTALAMA İŞARETLERİ 

 

 

1. Cümlede sıralanan eş görevli kelime ve kelime grupları arasına konur. 

Kalemini, defterini, kitabını evde unutmuş. 

Küçük kız pazardan domates, biber, limon alıyordu.   

   Sarı saçlı, mavi gözlü, uzun boylu biriydi. 

2. Seslenmelerden (hitaplardan) sonra kullanılır. 

    Sayın konuklar,   Anne, gelir misin?  Allah’ım, bizleri koru. Çocuklar, sessiz olun. 

3. Resmi yazılarda ve mektuplarda hitaplardan sonra konur. 

 Sayın Vali,     Sayın Okul Müdürü,    Sevgili Kardeşim,     Muhterem Babacığım, 

4. Uzun cümlelerde özneleri ayırmak için... 

Ahmet, arkadaşlarının şaka olarak söylediği bu  söze hemen inandı. 

Kedi, uzanamadığı ciğere pis dermiş. 

5. Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan kelimelerin arasına konur. 

Çalış, çalış, çalış, hiç bitmeyecekmiş gibi çalış. 

6. Bir düşünce, durum veya  soruyu kabul veya reddetmek için kullanılan evet, hayır, yok, 

peki gibi kelimelerden sonra konur. 

Evet, ben de kabul ediyorum.   Hayır, bu şekil de olmaz. 

Peki, sonucunu biliyor musun? 

7. Cümle içindeki ara sözleri, ara cümleleri ayırmada kullanılır. 

Kardeşini, o haşarıyı, çok özlemişti.      Bir gün, her nedense, okula gitmedim. 

 

8. Cümle içerisindeki ara sözler, kısa çizgi veya parantezle de  gösterilebilir. 

Çalışırsa  -pek sanmam ya-  başarır. 
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9. İsim yerini tutan (isimleşmiş) sıfatlardan sonra konur. 

Yakışıklı, inekleri götürdü.         

Yaralı, doktor bekliyordu.          

Sıcak, suları ısıttı. 

 

10. Yazışmalarda yer adlarını tarihten ayırmak için kullanılır. 

4 Ağustos 1999, Kocaeli   İstanbul, 12 Ekim 1976 

11. Sayıların yazılışında kesirleri ayırmak için konur. 

25,33         0,056         123,403 

12. Tırnak içinde olmayan, alıntı cümlelerinden sonra konur. 

Bugün çok üşüdüm, dedi.     İstikbal göklerdedir, diyen Atatürk haklı çıktı. 

13. Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılır.  

Bazen yerinde duramıyor, kalkıyor, oda içinde geziniyor, bir iki sayfa kitap okuyordu. 

UYARILAR- (Örneklerin tümü yanlıştır) 

           Ve, veya, ya da bağlaçlarından önce ve sonra virgül kullanılmaz.  

         Bu bağlaçlar virgül görevi yaparlar. 

     Yanına gömlek, kravat, ve havlu almalısın. 

 

Sıralamaların sonunda yer alan vb. kısaltmasından önce virgül  kullanılmaz.  

             Yaz meyveleri: üzüm, kiraz, incir, vb.  

 

Pekiştirmeler ve ikilemeler arasına virgül konmaz.  

     İri , iri çocuklarla kavga ediyor.    

    Çok derli , toplu bir insandır. 

    Neden kaba , saba konuşuyorsun. 

    Yaşlı adam düşe ,  kalka ilerliyordu. 


