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Yazılı anlatımda; duygu ve düşüncelerin doğru anlaşılmış bir şekilde iletilmesini ve okunmasını kolaylaştıran işaretlerdir. Ana şarkı: Punto (.) Anlam olarak tamamlanan cümlelerin sonunda kullanılır. Öğlen, aniden soğudu. Hepinize birer birer söyledim. İfade değerleri ile anlatımlardan sonra kullanılır. -Kitabımı gördün mü? Bu evden ne zaman taşınıyorsun? -Yarın. Bazı kısaltmaların
sonunda kullanılır. Mdr. (Müdür), Av. (Avukat), bkz.), p. (sayfa) Sayılardan sonra -nth eki yerine kullanılır. 10'uncu satırda binlerce sayıyı ayırmak için kullanılır. 75.000, 2.500.000 gün, ay, yıl beyan ettikleri sayılar arasındadır. 29.10.1923, 18.06.2006 Dakika saat. 01.20, 19.45 Virgül (,) Sözcük grupları veya ortak görev sözcükleri arasında kullanılır. Gülleri aldı, bir yığın halinde inler.
İlk radyomuz kahverengi bir kutuydu, büyük ve hantal. Geceleri çalışıp kitap okumayı planlıyordum. Sıralı satır tümceciği oluşturan cümleleri ayırmak için kullanılır. Gemi yanaştı, yolcularını indirdi. Bütün gece yağmur yağdı, biraz. Özellikle cümlede bahsedilen öğelerden (özne, dolaylı int...) sonra kullanılır. Babam her zaman ağır kafa formunda bana gelir. Geçen gün, sözlerinle
beni çok üzdün. Orada, hepimiz seninle gurur duyuyorduk. Kimse beni buna ikna edemez. Sıfatların ve işaret pronerlerinin sıfat olarak anlaşılabileceği durumlarda kullanılır. Hasta doktora bir şey söyledi. Yaşlı adam asistana bir kağıt verdi. Günlerdir etrafta dolaştığını söyledi. Allogların başında ve sonunda kullanılır. Şafaktan önce İstanbul'da, kültür başkentinde olacağız. Şiir, sanki
gündemimizden düşüyormuş gibi edebiyatın en popüler türüdür. Lisedeyken, sınıfta uzun boylu bir adam olduğunu hiç unutmadım. Tırnak işaretlerine dahil olmayan tırnak, mektubun başında ve sonunda kullanılır. Bu sorunları en kısa sürede çözeceğiz. dedi. Bize her zaman gerçeği bırakmamayı söyler. Tanrı'ya güven diyerek dışarı çıktı. Adreslerden sonra kullanılır. Sevgili
kardeşim, mektubunu yeni aldım. Sevgili öğrenciler, siz bu ulusun geleceğisiniz. Bölümler deşifre edilmeden önce sayılarda kullanılır. 2.5 (onda iki) 39.6 (onda otuz dokuz onda) Evet, hayır, iyi gibi kelimelerden sonra kullanılır, hangi pekiştirir ve ondan sonra gelen ifade özetler. Pekala, ne dersen yapalım. Evet, biraz eksiğimiz var. Hayır, sana inanmıyorum. Yarı kolon (;) Birden çok
sıralı cümleyi ayırmak için kullanılır. Kar yağdı, yollar trafiğe kapatıldı; Okullar tatildeydi, çocuklar bundan çok memnundu. Virgül içeren tümcecikleri ayırmak için kullanılır. Eskiden evler vardı. bahçe, defne, ahşap ile; Şimdi yok. Semantizm, neden ve neden, güçlendirme, tamamlama gibi ilgi alanları olan ve birbiriyle bağlantılı olan ifadelerde, ancak, Bu çalışmadan çok yorulduk; Ama
sonunda başardık. Her gün ilk otobüse binerim; Çünkü ofisim çok uzakta. Bütün evi aradım. Ama cüzdanımı bulamadım. Virgülle ayrılmış bölümler arasında kullanılır. Roman, tarih, tiyatro etkinliği ağırlıklı olarak; kritik, makalede yer alan bilgiler ağırlıklı makalelerdir. Çorba, pirinç, bugünkü akşam yemeği için fasulye; Yarın çorba, makarna, rosto var. Özneyi virgül içeren bir öğeden
ayırmak için kullanılır. Sevim, Canan'ın Leyla ve Şebnem kadar sert olmadığını düşüneceğim. Çalı; Merhamet yaprak dökümü ve damgalama daha iyi bilinir. Virgülün yetersiz olduğu durumlarda sıfattan sonra kullanılır, böylece sıfat sıfat olarak anlaşılmaz. O yaramaz; Küçük kardeşini yalnız bırakmıyordu. İki puan (:) Aktarım, tırnak işaretlerini veya ses çizgisinden önce sözcüklerle
kullanılır. Babam yarın iş yerinde bana yardım edeceğini söyledi. Konuklardan biri dedi ki, büyüyünce ne olacağını görelim. Açıklanacak veya örnek alınacak bir söz veya ifadenin sonuna konur. Makale: Bu bilgilendirme amaçlı bir gazetecilik makaledir. Edebiyat söz konusu olduğunda, birçok insan iki tür düşünür: roman lar ve şiirler. Bölme işleminde, bölünebilir ve bölünme arasına
yerleştirilir. 40:2-20, 1000:2-500 Eğer bir cümle bir iki nokta üst üste, büyük harfcümlesonra yazılacaksa; geçerli örnekler sıralanacaksa, örnekler küçük harflerle başlar. Arkadaşım bir kitapla bana geldi ve dedi ki, Bunu yarın bitirmeliyim. Eski sandıktan pek çok şey çıktı: kitaplar, defterler, fotoğraflar... Üç puan (...) Olaylar, öznitelikler, adlar ve örnekler, sıralamadan sonra benzer
olayların, özniteliklerin, adların ve örneklerin var olduğunu belirtmek için kullanılır. Şiirlerinde aşk, ayrılık, ölüm gibi pek çok şeyi anlatmıştır... Edebiyat dünyasına girmeden önce birçok öykü, deneme, şiir... Başını salladım. Açıklanamayan (tamamlanmamış) tümceciklerin sonunda kullanılır. Önümüzde derin mavi bir deniz... Önümüzde tüm renklerle sonbahar... Bu istenmeyen
sözcükler yerine kullanılır. Ne oldu... Şövalye'den öğrendik. Randevularda atlayış lar gösterirdim. Ünlü şair yazdı: ... Şiirde anlam aramak, bülbül'ü bedenin için öldürmek gibidir. Soru işareti (?) Bu soru anlamına gelen cümle ve kelimelerin sonunda kullanılır. Bu güzel kitabı nereden aldın? Onu iyi tanıyor musun? Numarası? Doğum yeriniz mi? Sıralanmış sorularda bölümler virgülle
ayrılır ve cümlenin sonuna soru işareti yerleştirilir. Öğretmenin ya da arkadaşın sana bunları anlattı mı? Ev ödevimizi bugün mü yoksa yarın mı yapacağız? Bu parantez yanı sıra sıkılmamış bilgi kullanılır. Hoca Dehhani (? – ?) Divan edebiyatının ilk şairidir. Not: Soru eki veya soru sözcüğü içeren ifadeler, Bu tür ifadeler soru işaretleri (?) kullanmayın. Neden böyle davrandığını
söylemedi. Zor ya da zor bir işi halledebildik. Ünlem işareti (!) Ünlem işareti sözcüklerin ve cümlelerin sonuna yerleştirilir. Aman Tanrım, geç kaldık! Çok soğuk! Bir sözcüğün oluşturulmadığını göstermek için parantez içinde sözcüğün yanında kullanılır. Okulda çok başarılı bir öğrenciydi (!). Gençliğinde oldukça güzel şiirler (!) Özel adlara eklenen eklerin çekiminden önce kesme
işareti (') kullanılır. Ali'nin kardeşi Bolu'dan Ankara'ya nakledildi. Not: Özel adlara alınan üretim ekleri eksen işaretiyle eşlenmez. Özel adlara ulaşırken aile anlamına gelen çoğul eki de havalandırma işaretinden ayrılmaz. Türkçenin güzelliğini gerçek İstanbullulardan öğrenin. Bu gece ailece Orhan'lara gidiyoruz. Kısaltmalara eklerden önce kullanılır. THYye, ETTden, DSI, İTÜ'deki
sayılara ekler katkıda bulunulmadan önce kullanılır. 1920 yılında, saat 12:30'da, ölçüyle kaldırılan sesler yerine 6. Ölüm herkesin kafasında olduğunda ne diyorsunuz (Ne diyorsun) Benim gayrı resmi benliğim nic olur (ne olur) Aldığı sedasyon yüzünden başka bir kelimeye müdahale eden kelimelerde kullanılır. Hala bilginin önemini anlamıyor. (Yeni Şehir) Hala bilginin önemini
anlamıyor. (San U.S.U.) Sorunu çözmek için bir araya geldik. (Sorun) Soruyu çözmek için bir araya geldik. (soru) Belirtmek için harf veya kelime sonra kullanılır. Gizle ve arama kelimesinde, neyin m'ye dönüştüğüne bakAcağız. Dün incelemede selin kökünü yanlış anladı. Teklif işareti ( ) Tırnak işaretlerinin başında ve sonunda kullanılır. Alıntı tümceciklerinin sonundaki noktalama
işaretleri tırnak işaretleriyle çevrilidir ve küçük harf tırnak işaretinden sonra devam eder. Öğretmenimiz sınava geç kalım etme dedi. Makalebaşlığının başında ve sonunda, makaledeki kitapların adlarını içeren kullanılır. Tarık Bura, Küçük Ağa'da Kurtuluş Savaşı'nda çalışıyor. Defterimize İstanbul'u Duyuyorum adlı bir şiir yazdık. Özellikle cümlede belirtilen sözcüklerin başında ve
sonunda kullanılır. Tırnak işaretleriyle kaplanmış sözcük, özel bir ad değilse özel veya küçük harfli harfle başlar. Şiirlerinde müzik önce gelir. Yazarın Sergazet adında bir romanı vardır. Not: Tırnak işaretleri tırnak sonra kullanılmaz. Yazar, Anadolu'da Karabibik'te bir köyün hikayesini anlatır. Randevuda başka bir teklifi görüntülemek için kullanılan tek teklif işareti (') Ünlü sanatçı: Dil
toplumda en önemli değerdir. Konfüçyüs der ki, eğer bir toplumu yok etmek istiyorsan, dilinle başla. Parantez içinde ( ) Bir cümlenin açıklayıcı sözcükleri parantez içinde yazılır. İlk kitabımı (1965) yayınladığımda lise öğrencisiydim. Yayıncımız ilk çalışmalarımızı Batılı anlamda (Şair Evlilik, Taash-uk-a Talat ve Fitnat) yayınlayacak ve bunları basitleştirecektir. Bir sözcüğün eş
anlamlısı parantez içinde yazılır. Birçok öğrenci ilhak ile mücadele ediyor. Bu Bu benzetme sanatı yla ilgili. Tiyatro ve oyun metinlerinde davranışlar parantez içinde verilir. Benimle bu şekilde konuşamazsın. Zavallı anne onu çok özlediğimi söyledi. Yabancı kelime okumaları parantez içinde yazılır. Moliere (Molyer) komedileri ile tanınan bir sanatçıdır. İnsanların ölüm ve doğum
tarihleri parantez içinde yazılır. Baki (1526–1600) zamanının en ünlü şairidir. Adymation gibi alıntı ifadelerinin sonunda, şarkı söyleyen şarkının adı Yazılı. Bir ulusu özgürleştirir ve köleliğe indirir. (Yeni Şehir San) Destek ( [ [ ) Parantezlerin açıklaması için gereken yeni bir açıklama kare parantez içinde eklenir. Ortaokuldayken, farklı dünya klasikleri (Suç ve Ceza, İlyada [şiir], Hamlet
[tiyatro]) okudum. Kısa çizgi (-) allogues başında ve sonunda kullanılır. Yarın birinci sınıf- eminim - yine geç kalacak. Edebiyatımızın en lirik şairi olan Fuzuli pek bilinmemektedir. Bir olayın başlangıç ve bitiş tarihleri arasında kullanılır. Nedim Lale Devri'nin (1718-1730) şairidir. 1918'den 1994'e kadar yaşadı. İlgili iki ad arasında kullanılır. İstanbul'dan İzmir'e uçuş bir saat sürse de.
Türkiye'nin Brezilya ile oynayacağı maçı dört gözle bekliyoruz. Dilbilgisindeki kökler ve ekler arasında kullanılır. Bagels – i allah – kan – yol – cu – lar – bir tanı – biz – bizim – dan Satırın sonunda bitmeyen kelimelerin bölünmesinde kullanılır. Edebiyatımızda şairler sayılar ve sayılar arasında kullanılırlar (a anlamı). Kitap fuarı 15-25 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek. Seni soran
35-40 yaşlarında bir çocuktu. Eski metinde Arapça, Farsça'da tam olarak kullanılır. derd-i aşk, terk edilmiş toprak, bülbül ekleri başında tek başına yazarken kullanılır. Eşitlik eki, eylemlerin sonundaki mastar eki (-mek, -mak) yerine kullanılır. yaz-, bekle-, gör-, tanı-, yavaşlama- Uzun Satır ( – ) Bu konuşma metinlerinde dualar veya kelimelerin başında kullanılır: Gazeteci ünlü şair
sordu: – Şiir gençlik yazılı mı? Ünlü şair cevap verdi: - Bu bir genç hissediyor her zaman yazılır. Yazılı.
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