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Sevgili Öğrenciler,

İsem Yayıncılık Farklı İsem 8. Sınıf 1. Dönem Konu Özetli Tekrar Kitabımızı yenile-
nen müfredata ve sınav sistemine en uygun şekilde bilgilerinizin kalıcılığını sağla-
mak ve verimli bir tatil geçirmenizi sağlamak amacıyla hazırladık. 

Bu kitapta 8. Sınıf müfredatında yer alan tüm derslerde Millî Eğitim Bakanlığının 
yeni kazanımlarına uygun, öğretim programında hedeflenen; analitik düşünme 
becerilerinizi ölçen, günlük yaşam durumlarıyla ilişkilendirilmiş yeni nesil soruları 
hazırlarken birçok uluslararası sınavı da kendimize rehber edindik. Hazırladığımız bu 
kitap sayesinde yeni sınav sistemine ve yeni tarz sorulara çok çabuk alışacaksınız.

Teknoloji çağında tüm öğrencilerin telefon ve bilgisayarın başından ayrılıp ders ça-
lışmasının ne kadar zor ve sıkıcı olduğunu bildiğimiz için alışılmışın dışında hazırla-
nan kitabımızda ders çalışmayı eğlenceli hale getirmeyi amaçladık.

Bu kitap hem öğrendiğiniz bilgileri kalıcı hale getirecek hem de yeni döneme hazır-
lanmanızı sağlayacaktır.

BAŞARI DİLEKLERİMİZLE…

 İSEM YAYINCILIK
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SÖZCÜKTE ANLAM

ÇOK ANLAMLILIK

Temel
(Gerçek)

Anlam

Yan
Anlam

Mecaz
Anlam

Terim
Anlam

SÖZCÜKLER
ARASI ANLAM
İLİŞKİLERİ

Bir kelimenin akla gelen 
ilk anlamına temel 
(gerçek) anlam denir.
Örnek:
Bu havalarda burnum 
çok fazla tıkanıyor.

Bir sözcüğün temel 
(gerçek) anlamına 
bağlantılı olarak ortaya 
çıkan yeni anlamlarına 
yan anlam denir.
Örnek:
Her akşam yolun başında 
arkadaşını bekliyordu.

Bir sözcüğün temel 
(gerçek) anlamından 
tamamen uzaklaşarak 
kazandığı yeni anlama 
mecaz anlam denir. 
Örnek:
Çocuk her akşam renkli 
hayallere dalıyordu. 

Sözcüklerin bilim, spor, 
sanat ve meslek dalların-
da kazandıkları özel 
anlamlara terim anlamlı 
sözcük denir.
Örnek:
Matematikte en sevdiğim 
konu kümelerdi. 

varsıl – zengin
uygarlık – medeniyet

dil – lisan

Eş Anlamlı 
Sözcükler

Sait Faik okumayı 
çok seviyorum. 

(Sait Faik’in
eserlerini)

Ad 
Aktarması

basmak – ezmek 
dargın – kırgın

Yakın Anlamlı 
Sözcükler

bulanık – berrak 
iyimser – kötümser

Zıt Anlamlı 
Sözcükler

yaz, gül,
kız, diz

Eş Sesli 
Sözcükler

Okulum, evime çok 
yakın.

Nicel - Nitel 
Anlamlı Sözcükler

En yakın arkadaşım 
Ayşegül’dü. 

ses, ışık, masa, tuz

Somut
Anlamlı 

Sözcükler

rüya, kin, sevgi, 
güven, saadet

Soyut Anlamlı 
Sözcükler

Genelden Özele
dünya – varlık –

canlı – bitki –
ağaç – kavak 

Genel ve Özel 
Anlamlı Sözcükler

(ölçülebilen, 
sayılabilen - nicel)

(nitelik bildiren
- nitel)
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DEYİMLER
Kalıplaşmış söz gruplarıdır. Gerçek ya da mecaz anlamlı olabilir. Bir kavramı 
ya da bir durumu anlatmak için kullanılır. Söz grubu şeklinde ya da cümle 
hâlinde olabilir.
Örnek: İğne atsan yere düşmez. (cümle şeklinde)
             Ağzı kulaklarına varmak (söz grubu şeklinde)

ÖZDEYİŞ (VECİZE)
Bir düşünceyi kısa ve özlü bir şekilde anlatan, bir veya birkaç cümleden oluşan sözlerdir. Söyleye-
ni bellidir.
Örnek: Cahil kimsenin yanında kitap gibi sessiz ol.
                 (Mevlana)

YANSIMA SÖZCÜKLER
Doğadaki cansız varlıkların, hayvanların, makinelerin çıkardığı seslerin taklit edilmesiyle oluşan 
sözcüklerdir.
Örnek: tıkır tıkır, çıt çıt, şırıl şırıl, fokur fokur…

ATASÖZLERİ

Atasözleri ve Deyimlerin Ortak Özellikleri

Söyleyeni belli değildir. Kalıplaşmış sözlerdir. Bu yüzden atasözünü oluşturan sözcükler yerine 
başka sözcükler getirilemez, sözcüklerin sıralanışında değişiklik yapılamaz. Atasözleri cümle 
değeri taşır. Az da olsa gerçek anlam taşıyan atasözleri de vardır. 
Örnek: İsin yanına varan is, misin yanına varan mis kokar.

 Çok eski zamanlardan günümüze ulaştıkları için kimin tarafından söylendikleri belli değildir.
 Kısa ve özlü sözlerdir. Az sözcükle çok şey anlatır.
 Kalıplaşmış sözlerdir. Herhangi bir değişikliğe uğramaz.
 Genellikle mecaz anlam taşır.

SÖZ ÖBEKLERİ

İKİLEMELER
Anlamı güçlendirmek amacıyla aynı kelimenin, yakın anlamlı kelimelerin veya zıt anlamlı 
kelimelerin tekrarıyla oluşan söz gruplarıdır. 
Örnek: ağır ağır, akıllı uslu, ileri geri, abur cubur, yarım yamalak…

İkilemelerin arasına hiçbir noktalama işareti girmez.
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Öneri (Teklif) Cümleleri
Bir sorunu çözmek amacıyla ya da herhangi bir durumla ilgili olarak görüş bildirmek, tavsiyede 
bulunmaktır.
Örnek: Çalıştığınız insanlarla daha iyi geçinmek istiyorsanız biraz daha güler yüzlü olmalısınız.

Varsayım Cümleleri
Gerçekleşmeyen bir durumu veya olayı gerçekleşmiş gibi kabul etmektir. Bu cümlelerde “farz 
edelim, diyelim ki, tut ki, kabul edelim, düşünelim” gibi ifadeler bulunur.
Örnek: Tut ki bu ödevi yarına kadar yetiştiremedik.

Eleştiri Cümleleri
Bir yapıtın, bir insanın veya bir durumun doğru ya da yanlış yönlerini belirten cümlelerdir. 
Eleştiri, olumlu ya da olumsuz eleştiri olmak üzere ikiye ayrılır.
Örnek: Yazarın şiirlerinde kullandığı üslup taklitten öteye gidemiyordu.

Öz Eleştiri Cümleleri
Kişinin kendi davranışları üzerinde yürüttüğü yargıları içeren cümlelerdir.
Örnek: Zamanında dersi dikkatli dinlemediğim için düşük not aldım.

Uyarı Cümleleri
Kişi ya da kişileri yanlış davranışlardan uzak tutmak için bir konu, sorun ya da olumsuz bir 
durum ile ilgili ikaz ve hatırlatmaları içeren cümlelerdir.
Örnek: Bu mevsimde çocuklarınızı şapkasız dışarıya çıkarmayın.

Görüş Cümleleri
Bir olay, varlık veya düşünce üzerinde varılan yargıyı belirten cümlelerdir.
Örnek: Müzik ruhun gıdasıdır ve huzur verir.

Yakınma (Şikâyet) Cümleleri
Bir durum, olay ya da kişi karşısında duyulan rahatsızlığı ifade eden cümlelerdir.
Örnek: Her gün odanı toplamaktan bıktım artık.

Hayıflanma Cümleleri
Bir kişinin herhangi bir olaydan veya yapmadığı bir işten dolayı duyduğu üzüntüyü anlatan 
cümlelerdir.
Örnek: Keşke daha düzenli defter tutsaydım.

Pişmanlık Cümleleri
Yapılan bir yanlış veya hata sonucunda duyulan üzüntüyü belirten cümlelerdir.
Örnek: Onu bu kadar kırmamalıydım.

ANLAMINA GÖRE CÜMLELER

Cümle (Tümce) bir düşünceyi, bir dileği, bir haberi ya da duyguyu tam olarak anlatan, bir veya 
birden çok sözcükten oluşmuş anlatım birimidir.
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Sitem Cümleleri
Bir kimsenin yaptığı bir hareketten dolayı duyulan üzüntünün dile getirildiği cümlelerdir.
Örnek: Beni doğum gününe çağırmadığına inanamıyorum.001
Küçümseme Cümleleri
Bir kişiye veya bir olaya değer vermeme, onu küçük görme, önemsememe, hafife alma 
anlamı taşıyan cümlelerdir.
Örnek: Bu çocuk büyüyecek, adam olacak da ben de göreceğim.1
Azımsama Cümleleri
Bir şeyin miktarca az olduğunu ifade eden cümlelerdir.
Örnek: Bu kadarcık çalışmayla başarılı mı olacaksın?  1
Şaşırma Cümleleri
Beklenmeyen bir durum karşısında ne yapacağını, nasıl davranacağını bilememe, hayrete 
düşme anlamı taşıyan cümlelerdir.
Örnek: Öğretmen birden içeri girmesin mi?1
Beklenti Cümleleri
Gerçekleşmesi beklenen davranış ve işleri bildiren cümlelerdir. Beklentiler bazen gerçekleşir, 
bazen gerçekleşmez.
Örnek: Bana istediğim kazağı alacak sanmıştım.1
Özlem (Hasret) Cümleleri
Geçmişte yaşanan günlerin tekrar yaşanma isteğini ya da bir yeri veya kişiyi görme isteğini 
dile getiren cümlelerdir.
Örnek: Annemi her geçen gün daha da özlüyorum.1
Tasarı Cümleleri
Gelecekte yapılması planlanan işlerin belirtildiği cümlelerdir.
Örnek: Yemekten sonra matematik sınavına çalışacağım.1
Tahmin Cümleleri
Akla, sezgilere, gözlemlere veya birtakım verilere dayanarak olacak bir şeyi önceden 
kestirebilme sonucunda ortaya çıkan cümlelerdir.
Örnek: Gelen babam olabilir.1
Olasılık (İhtimal) Cümleleri
Kesin olmayan, herhangi bir durumun olabilirliği, nasıl gelişeceği veya sonuçlanacağını ifade 
eden cümlelere olasılık cümleleri ya da ihtimal cümleleri denir. 
Örnek: Sen bana eksik para vermiş olabilir misin?1
Çaresizlik Cümleleri
Olay ve durumlar karşısında yapılabilecek herhangi bir şey olmamasıdır.
Örnek: Yoksulluktan çöpleri karıştırıyorlar. 1
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Beğeni Cümleleri
Bir varlığa veya bir olayın sonucuna yönelik beğenme, takdir etme ya da övme işini 
bildiren cümlelerdir.
Örnek: Annen ile babana ev işleri konusunda yardım etmen ne hoş!002
Onay Cümleleri
Yapılan bir işin ya da davranışın yerinde ve doğru olduğunun kabul edildiği cümlelerdir.
Örnek: Böyle konuşarak yerinde ve sakin bir davranış sergiledi.2
Abartma Cümleleri
Bir şeyi olduğundan çok veya az göstererek anlatan cümlelerdir.
Örnek: Çocuk o kadar zayıf ki üflesek uçacak. 2
Endişe (Kaygı) Cümleleri
Olumsuz bir durumun gerçekleşme olasılığından dolayı duyulan kaygıyı anlatan 
cümlelerdir.
Örnek: Bu saat oldu, neden hâlâ gelmedi?2
Gözlem Cümleleri
Bir varlığın, durumun veya olayın niteliklerini gözleme dayalı olarak anlatan cümlelerdir.
Örnek: Üstüne başına bakılırsa durumu o kadar da iyi olamaz.2
Kesinlik Bildiren Cümleler
Şüphe ve olasılık barındırmayan, bulundukları cümleye kesinlik anlamı katan cümlelerdir. 
Genellikle nesnel anlatımlıdır.
Örnek: Sınavda asla kopya çekmem.2
Kararsızlık Bildiren Cümleler
Herhangi bir konuyla ilgili olarak karar verememeyi ifade eden cümlelerdir.
Örnek: İzmir’e yarın mı gitsem, bugün mü bilemedim.2
Eşitlik Bildiren Cümleler
İki veya daha çok şeyin eşit olması durumunu ifade eden cümlelerdir. 
Örnek: Birer tane limonata söyleyip konuşmaya başladılar.2
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“Yazarın vermek / iletmek istediği mesaj nedir?” sorusunun cevabıdır.

Yardımcı düşüncelerle ilgili sorular, olumsuz yargı biçimiyle sorulmaktadır 
ve altı çizili olarak verilir.

.....................................................................................................................  değinilmemiştir?

.....................................................................................................................  söylenemez?

.....................................................................................................................  çıkarılamaz?

.....................................................................................................................  ulaşılamaz?

PARAGRAFIN ÖGELERİ

PARAGRAFTA YAPI

KONU

KONU + =

“Yazar, bu paragrafta ne anlatıyor?” sorusunun cevabıdır.

ANA DÜŞÜNCE BAŞLIK

ANAHTAR KELİME Bir paragrafın anahtar kelimesi, paragrafta en çok tekrar edilen kelime değildir! 
Paragrafın ana düşüncesi, bize anahtar kelimeyi ya da kelimeleri verir. 

YARDIMCI DÜŞÜNCE

ANA DÜŞÜNCE

Paragrafın ilk cümlesidir. “ama, 
fakat, oysa, bundan dolayı, 

kısacası, hatta, yahut, zira” gibi bağlayıcı 
ögeler bulunmaz.

Giriş Bölümü

Paragrafın
Bölümleri

Anlatım biçimleri ve düşünceyi 
geliştirme yolları bu bölümde yer alır.

Gelişme Bölümü Özet anlamı taşıyan “kısacası, 
özetlemek gerekirse, sonuç olarak” 

gibi ifadelerin ve bağlaçların yer 
verildiği bölümdür.

Sonuç Bölümü
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Metni İki Paragrafa Bölme
Anlatılan bir konudan başka bir konuya geçiş yapıldığında paragraf ikiye bölünür.

Düşüncenin Akışını Bozan Cümleler
Parçanın diğer cümlelerinden ayrı bir konusu, bakış açısı, fikri olan cümle anlatımın akışını 
bozan cümledir.

Kronolojik Sıra - Mantık Akışı
Bu tür sorularda olay anlatılıyorsa olayın gerçekleşme sırası, bir düşünce işleniyorsa bu 
düşüncenin mantık sırası tespit edilir.

ANLATIM
BİÇİMLERİ

AÇIKLAMA

BETİMLEME

ÖYKÜLEME

TARTIŞMA

Nesnel ifadeler 
kullanılarak okuyucu 

bilgilendirilir.

Zaman akışı içinde 
bir olayın kişi veya 

mekâna bağlı olarak 
anlatılmasıdır.

Gözlem 
yoluyla varlıkların 

okuyucunun gözünde, 
zihninde canlanacak 

şekilde ayırt edici 
nitelikleriyle resim 

çizer gibi anlatıl-
masıdır. 

Yazarın 
okuyucuyu kendi 

tarafına, düşüncesine 
çekme; onu kendisine 
inandırma çabasıdır.

ÖYKÜLEMEDE bir hareket, bir olay 
söz konusudur ve eylemlere sıkça yer 

verilir. BETİMLEMEDE ise bir olay 
yoktur, durağanlık söz konusudur.

DİKKAT!
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Paragrafta “Bu nedir?” ya da “Bu kimdir?” sorularına cevap veren nesne, 
kavram veya kişidir.

1) Tanımlama:

Soyut kavramları, düşünceleri belirgin kılmak için uygulanan bir yöntemdir.2) Örnekleme:

En az iki varlık, durum ya da kavram arasındaki benzerlik veya farklılıkların 
ele alınmasıdır. 

3) Karşılaştırma:

Bir kavramı ya da varlığı başka bir kavram ya da varlığın özellikleriyle anlat-
maktır.

4) Benzetme:

Yazarın savunduğu düşünceyi istatistiksel bilgilerden, 
anketlerden ya da grafiklerden yararlanarak anlatmasıdır.

5) Sayısal Verilerden Yararlanma:

Yazarın, savunduğu düşüncenin doğruluğuna okuyucuyu 
inandırabilmek için tanınan ve görüşlerine itibar edilen kişilerin 
sözlerinden alıntı yapmasıdır.

6) Tanık Gösterme:

DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI

Söylenen bir söz alınmışsa TANIK GÖSTERME, kişinin 
yalnızca ismi verilmişse ÖRNEKLENDİRME olur.

DİKKAT!

PARAGRAFTA ANLATIMIN ÖZELLİKLERİ
1) Özgünlük (Orijinallik): Yazarın ya da şairin kendine özgü, farklı ve orijinal bir üsluba sahip olmasıdır.
2) Duruluk: Anlatımda gereksiz sözcüklere yer vermemektir.
3) Doğallık (İçtenlik): Anlatımın yapmacıksız, sanat yapmadan, süs ve özentiden uzak yapılmasıdır.
4) Açıklık: Anlatımın hiçbir tartışmaya yol açmadan tek bir yargıyı açıkça ifade etmesidir.
5) Akıcılık: Anlatımın pürüzsüz olması, telaffuzu kolay sözlerle anlatılmasıdır.
6) Tutarlılık: Anlatımda birbiriyle çelişen düşünceler ileri sürmeme, sık sık düşünce
değiştirmemektir.
7) Sürükleyicilik: Okurda merak uyandırarak onun ilgi ve heyecanını her an canlı 
tutmaktır.
8) Evrensellik: Bir sanat yapıtının dünyadaki tüm insanlara hitap eden bir özellik 
taşımasıdır. 
9) Ulusallık: Bir sanat yapıtında belli bir milletin kültürel özelliklerini yansıtmaktır.
10) Özlülük: Az sözle çok şey anlatmaktır.
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PARAGRAFTA ANLATICI TÜRLERİ

PARAGRAF SORULARINI ÇÖZERKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?

HİKÂYENİN YAPI UNSURLARI

PARAGRAF SORULARINI ÇÖZERKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?PARAGRAF SORULARINI ÇÖZERKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?

1

2

Yazar, kendi başından geçen veya içinde bulunduğu bir olayı anlatır. Bu tür anlatımlarda 
çoğu zaman birinci tekil (ben) veya birinci çoğul şahıs (biz) ekleri kullanılır.

Birinci Kişi Ağzından Anlatım: 

Yazar, genellikle duyduğu veya gördüğü şeyleri anlatır. Bu tür anlatımlarda çoğu zaman 
üçüncü tekil (o) veya üçüncü çoğul şahıs (onlar) ekleri kullanılır.

Üçüncü Kişi Ağzından Anlatım: 

Kahramanın 
başından geçen 

olay ya da 
durumdur.

OLAY

Olayın oluşmasında 
etkili olan ya da 
olayı yaşayan 

kişilerdir.

KİŞİ
(ŞAHIS)

Olayın yaşandığı 
çevre veya 
mekândır.

YER
Olayın meydana 

geldiği an, 
mevsim ya da 

gündür.

ZAMAN

Öncelikle soru kökünü dikkatlice okuyun, sonra paragrafa geçin.

Soruyu çözmenizi sağlayacak soru metninde yer alan önemli yerlerin altını çizin.

Seçeneklerin hepsini gözden geçirin, doğru cevap için acele etmeyin.

Ana düşünce genellikle paragrafın son cümlesinde yer alır. Ancak istisnai durumlar olduğunu 
unutmayın.

Takıldığınız sorularda ısrarcı olmayın, bir sonraki soruya geçin ve turlama tekniğiyle daha sonra 
cevaplayamadığınız sorulara geri dönün.

Soruyu paragrafta anlatılanlara göre çözün, kendi yorumunuzu katmayın.

Paragrafın uzun ya da kısa olması, sorunun “zor” ya da “basit” olması için kesin bir ölçüt değildir. 
Özellikle uzun paragraf soruları doğru cevabı bulmanız için daha çok bilgi barındırır. Bu durum da 
soruyu daha iyi kavrayarak doğru cevap verme olasılığınızı arttırır.

Son olarak unutmayın ki paragraf sorularını hızlı ve doğru bir şekilde çözebilmenin en önemli koşulları, 
düzenli olarak soru çözmek ve bol bol kitap okumaktır.
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FİİLİMSİ

İSİM-FİİL

SIFAT-FİİL

ZARF-FİİL

“-ma / -me, -mak / -mek, -ış / -iş / -uş / -üş” ekleriyle yapılır.

“-an (-en), -ası (-esi), -maz (-mez), -ar (-er / -ır / -ir / -r), -dık (-dik / -duk /-dük )
-tık (-tik / -tuk / -tük), -acak (-ecek), -mış (-miş / -muş / -müş)” ekleriyle yapılır.

“-ken, -alı (-eli), -madan (-meden), -ince (-ınca / -unca / -ünce), -ip (-ıp / -up / -üp), 
-arak (-erek), -dıkça (-dikçe / -dukça / -dükçe / -tıkça /-tikçe / tukça / -tükçe), -e… -e 
(-a… -a), -r… -maz (-r… -mez), -casına (-cesine), -meksizin (-maksızın), -dığında 
(-diğinde / -duğunda / -düğünde / -tığında / -tiğinde / -tuğunda / -tüğünde)” 
ekleriyle yapılır.

UYARI
!

Bazı sözcükler, fiilimsi  eklerini alarak kalıcı isim 
olur. Kalıcı isim olan bu sözcükler fiilimsi 
özelliğini kaybeder.
Annem çok güzel dolma yapmış. 
Dolmuş durakta durmadan geçti. 

Eylemlerden türetilir.
Olumsuzluk eki (-me / -ma) alabilir.
Fiillerin aldığı “fiil çekim eklerini” yani şahıs ekleri, haber ve dilek 
kiplerini alamaz.
Yan cümlecik oluşturur.
Cümlede ad soylu sözcük (ad, sıfat, zarf) gibi görev yapar.











ÖZELLİKLERİ
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Geçişli
Fiil

Geçişsiz
Fiil

Nesne-Yüklem İlişkisine 
Göre Fiiller

FİİLDE ÇATI

FİİLDE ÇATI

Özne-Yüklem İlişkisine 
Göre Fiiller

Etken
Fiil

Edilgen
Fiil

UYARI İsim cümlelerinde çatı aranmaz. 

UYARI
Edilgen fiiller, nesne - yüklem ilişkisine göre daima geçişsizdir. Çünkü edilgen fiillerde 
nesne gibi görünen öge, daima sözde öznedir.

UYARI Bazı cümlelerde, fiiller geçişli olduğu hâlde nesne bulunmayabilir. 

ETKEN ÇATILI FİİL: İşi yapan gerçek ya da gizli öznenin bulunduğu fiillerdir.

EDİLGEN ÇATILI FİİL: İşi yapan gerçek bir öznesi olmayan fiillerdir. Fiil kök veya gövdelerine “-l” veya 
“-n” eklerinin getirilmesiyle oluşturulur.

GEÇİŞLİ FİİL: Nesne alabilen fiillerdir. Yükleme sorduğumuz “neyi, kimi, ne?” sorularına 
cevap verir.

GEÇİŞSİZ FİİL: Nesne almayan yani “ne, neyi ve kimi?” sorularına cevap vermeyen fiillerdir.
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CÜMLENİN ÖGELERİ

CÜMLENİN ÖGELERİ

Temel Ögeler Yardımcı Ögeler Cümle Dışı Unsurlar

Özne
(Kim? Ne?) (Kimi? Neyi? Ne?) (Nasıl? Ne zaman?

Ne kadar? Niye?
Niçin? Neden?)

(Kime? Kimde?
Kimden? Nereye?

Nerede? Nereden?
Neye? Neyde?

Neyden?)

Yüklem Nesne Zarf Tümleci

(Kimi? Neyi?)
Belirtili NesneGerçek (Açık)

Özne

Gizli Özne

Sözde Özne
(Ne?)

Belirtisiz Nesne
Dolaylı Tümleç

UYARI
Cümle ögelere 
ayrılırken önce 

yüklem, sonra özne 
bulunur.

UYARI
Cümledeki söz öbekleri 
(tamlamalar, birleşik 
sözcükler, deyimler, 

ikilemeler, fiilimsi 
grupları, edat 

grupları) bölünmez.

UYARI
Ögeleri bulmaya 

yönelik sorular sadece 
yükleme sorulur.

Cümledeki hitap 
sözleri öge olarak 

kabul edilmez.

UYARI
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NOKTALAMA İŞARETLERİ

Arka arkaya sıralandıkları için virgülle 
veya çizgiyle ayrılan rakamlardan 
yalnızca sonuncu rakamdan sonra nokta 
konur: 3, 4 ve 7. maddeler
Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı 
gösteren sayıları birbirinden ayırmak 
için konur: 29.09.1953, 29.X.1923 vb.
Saat ve dakika gösteren sayıları 
birbirinden ayırmak için konur: 
Uçağımız 09.05’te kalkacak. 
Dört ve dörtten çok rakamlı sayılar 
sondan sayılmak üzere üçlü gruplara 
ayrılarak yazılır ve araya nokta konur: 
1.200

Cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya 
takımları birbirinden ayırmak için konur: 
Erkeklerden Ahmet, Turgay, Can; kızlardan 
Elif, Sude ve Ayşe’yle takım kurduk. 
Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı 
cümleleri birbirinden ayırmak için konur: At 
ölür, meydan kalır; yiğit ölür, şan kalır. 
(Atasözü)
İkiden fazla eş değer öge arasında virgül 
bulunan cümlelerde özneden sonra noktalı 
virgül konabilir: Sanatı; ilginç, sıra dışı ve 
herkese örnek olabilecek tarzda.

1.

2.

3.

Kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin 
sonuna konur. En sevdiğim şairler: Orhan 
Veli, Nazım Hikmet, Attila İlhan…
Kendisiyle ilgili açıklama verilecek 
cümlenin sonuna konur. Bu kararın 
istinat ettiği en kuvvetli muhakeme ve 
mantık şu idi: Esas, Türk milletinin 
haysiyetli ve şerefli bir millet olarak 
yaşamasıdır. (Atatürk)
Karşılıklı konuşmalarda, konuşan kişiyi 
belirten sözlerden sonra konur.
Anne: Ödevlerini bitirdin mi kızım?
Çocuk: Bir saate bitiririm.
Edebî eserlerde konuşma bölümünden 
önceki ifadenin sonuna konur.

1.

2.

3.

4.

Anlatım olarak tamamlanmamış cümlelerin 
sonuna konur: Eski, anılarla dolu evler…
Kaba sayıldığı için veya bir başka sebepten 
dolayı açıkça yazılmak istenmeyen kelime ve 
bölümlerin yerine konur: A… gözaltına alındı.
Alıntılarda başta, ortada ve sonda alınmayan 
kelime veya bölümlerin yerine konur. 
…o lezzetli tartlarından biri için elmaları 
soyuyordu. (Rob Buyea)
Sözün bir yerde kesilerek geri kalan bölümün 
okuyucunun hayal dünyasına bırakıldığını 
göstermek veya ifadeye güç katmak için 
konur: Birbirimizi yere düşürmek sorun 
değildi ama birinin yüzüne kar tekmelemek 
başka şeydi… (Rob Buyea)
Ünlem ve seslenmelerde anlatımı pekiştirmek 
için konur: İşte, orada!..
UYARI: Ünlem ve soru işaretinden sonra üç 
nokta yerine iki nokta konulması yeterlidir.
Karşılıklı konuşmalarda, yeterli olmayan, eksik 
bırakılan cevaplarda kullanılır:
— Kim o?
— …
UYARI: Üç nokta yerine iki veya daha çok 
nokta kullanılmaz.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

Soru bildiren ancak soru eki veya sözü 
içermeyen cümlelerin sonuna konur:
— Soyadınız?
Bilinmeyen, kesin olmayan veya 
şüpheyle karşılanan yer, tarih vb. 
durumlar için kullanılır: Ödevlerini üç 
saatte (?) bitirmiş.
UYARI: mı / mi ekini alan yan cümle 
temel cümlenin zarf tümleci olduğunda 
cümlenin sonuna soru işareti konmaz: 
Akşam oldu mu ışıklar söner. 
UYARI: Soru ifadesi taşıyan sıralı ve bağlı 
cümlelerde soru işareti en sona konur:  
Kırmızıyı mı, sarıyı mı seversin? 

1.

2.

Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonuna 
konur: Ne oldu da böyle ol-
duk bir türlü anlayamadım.
Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için 
ara sözlerin veya ara cümlelerin başına ve sonuna 
konur, bitişik yazılır: Aslı -en yakın arkadaşım- bugün 
madalya aldı.
Arasında ve, ile, ila, ...-den ...-e anlamlarını vermek için 
kelimeler veya sayılar arasında kullanılır: Aydın-Ankara 
yolu,  09.00-11.50, Türkçe-İngilizce Sözlük 
UYARI: Cümle içinde sayı adlarının yinelenmesinde 
araya kısa çizgi konmaz: On on beş yıl. Üç beş kişi geldi.

1.

2.

3.

Nokta

İki Nokta

Soru
İşareti

Ünlem
İşareti

Kısa Çizgi

Üç Nokta

Noktalı
Virgül

Sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi 
duyguları anlatan cümle veya ibarelerin 
sonuna konur: Tüh tüh! 
Seslenme, hitap ve uyarı sözlerinden sonra 
konur: Arkadaşlar! Çevreyi korumak 
görevinizdir.
UYARI: Ünlem işareti, seslenme ve hitap 
sözlerinden hemen sonra konulabileceği gibi 
cümlenin sonuna da konabilir: Arkadaşlar, 
çevreyi korumak görevinizdir!
Alay, kinaye veya küçümseme anlamı 
kazandırılmak istenen sözden hemen sonra 
yay ayraç içinde ünlem işareti kullanılır: Bu 
sözleri onun gerçekten çok akıllı (!) olduğunu 
gösteriyor.

1.

2.

3.

4.


