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Paragraf ve Görsel Okuma

1. Fasikül

Dağlar içinde göl kenarında bir şehir İznik. Bereketli toprağı, ılıman iklimi her mevsim rengârenk olan doğası kadar
farklı uygarlıklara ait tarihî eserleri ve Osmanlı coğrafyasının farklı noktalarındaki mimari eserleri süsleyen çinileri ile biliniyor en çok. Şehrin hem Bizans’a hem Selçuklu’ya başkentlik yaptığını, Hristiyan inancının şekillendiği yer olduğunu,
erken Osmanlı Dönemi’nin ünlü vezir ailesi Çandarlıların eserlerinin burada görülebileceğini de belirtelim. İznik’in kısa
bir gezi yazısıyla anlatılamayacak kadar zengin bir şehir olduğuna da...
İstanbul’dan gelenler İznik’e, Yalova üzerinden asırlık zeytinliklerin arasından İznik Gölü’nün oluşturduğu muhteşem
manzarayı izleyebilecekleri keyifli bir yolculukla varıyor. Yol yaklaşık bir saat sürüyor. Ankara’dan gelenlerin ise Geyve
yolunu izlemesi gerekiyor. Bursa’ya bağlı bu şirin ilçeye geldiğinizde şehri çepeçevre kuşatan surlar dikkatinizi çekiyor
ilk olarak, 4 bin 970 metre uzunluğundaki bu surlar Roma Dönemi’nin yadigârı. Şehrin dört giriş kapısının üçü hâlâ
ayakta. 2 bin yıllık bu kapılardan girip ızgara planlı İznik sokaklarında dolaşırken 16’ncı ve 17’nci yüzyıllarda eşsiz
çinilerin üretildiği çini atölyelerini, Osmanlı Dönemi’nde yapılan camileri; kilise kalıntılarını, koruma altına alınan asırlık
çınar ağaçlarını görüp bir zamanların bu görkemli şehrinin potansiyelini hemen fark ediyorsunuz. İznik, tüm bu tarihî
zenginliğiyle UNESCO Dünya Miras Listesi’ne aday olmuş.
Benzersiz Çinilerin Doğum Yeri
Çadırlı Hayrettin Paşa’nın başlattığı, oğlu Ali Paşa’nın tamamlattığı Yeşil Camii ve İznik’in ününe ün katan çinileri, bir
dönem buranın Anadolu Selçukluların başkenti olması kadar önemli. Mimar Hacı Musa’ya 1378–1391 yılları arasında
inşa ettirilen Yeşil Camii Osmanlılarda mimarı bilinen ilk eser. Lefke Kapısı yakınında bulunan bu eser çini süslemeleri
ve olağanüstü güzellikteki minaresiyle nam salmış. Sonradan camiye çevrilen İznik Ayasofya Kilisesi hâlâ ayakta ve
günümüzde bir müze olarak hizmet veriyor. Bu önemli olaylar şehrin Hristiyanlar açısından bir inanç merkezi olarak
kabul edilmesini sağlamış. Şehrin İslam’la tanışması ise Türklerin Anadolu’ya girişiyle neredeyse yaşıt. Nâzım Hikmet’in dizelerindeki gibi “Dörtnala gelip Uzak Asya’dan Akdeniz’e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket”in, yani
Anadolu’nun bizim olması Sultan Alparslan’ın zaferi ile başlar başlamasına ama Türklerin bu topraklarda kalıcı olması
Anadolu Selçuklu Devleti’nin kurulması ile mümkün olur.
Aşağıdaki görsellerden hangisi bu metinde anlatılanlar ile ilgili değildir?

A)

B)

C)

D)
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Şekil 4.3. Başlıca ürün fiyatlarındaki gelişmeler (2002 = 100).
Kaynak. Hazine.

Bu grafikten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Pirinç fiyatlarında 2008 yılına kadar belirgin bir artış olmamıştır.
B) Enerji fiyatları 2009 yılında en ucuz seviyededir.
C) Tüm ürünler 2008’de tepe fiyatına ulaşmıştır.
D) 2007 yılında metal ve enerji fiyatları ters orantı göstermiştir.

6.
2004 - 2006 Ortalaması

Gıda
%23.9

Diğer Mal
ve Hizmetler
%49.4

Kasım 2008

Diğer Mal
ve Hizmetler
%35.2

Enerji
%17.0
Tütün
%9.7

Tütün
%2.0

Gıda
%31.1

Enerji
%31.7

Nisan 2009

Diğer Mal
ve Hizmetler
%37.8

Tütün
%5.4

Gıda
%35.3

Enerji
%20.7

Şekil 4.4. Enflasyona neden olan unsurlardaki değişimler.
Kaynak. Hazine.

Bu grafikten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) 2004 - 2006 arasındaki enflasyonda enerjinin payı %17 iken 2008 Kasım ayında %31,7’ye çıkmıştır.
B) Gıdanın enflasyona etkisi en çok 2009 Nisan ayında olmuştur.
C) Diğer mal ve hizmetlerin enflasyona etkisi 2004 - 2006 ortalamasına göre azalıp sonra tekrar artmıştır.
D) Tütünün enflasyona etkisi sürekli azalma eğilimi göstermiştir.
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12. Ana düşünce cümlesi paragrafa birlik, bütünlük kazandıran en temel cümledir. Paragrafın örgüsü bu cümle üzerine

kurulur.
Ana düşünce;
• Yazarın parçada savunduğu görüş,
• Yazarın okuyucuya iletmek istediği mesaj,
• Bir parçada vurgulanan düşünce,
• Bir parçadaki en genel düşünce,
• Bir parçadan çıkarılabilecek en kapsamlı yargı,
• Bir parçada asıl anlatılmak istenen düşüncedir.
Buna göre aşağıdaki metinlerin hangisinde ana düşünce yanlış verilmiştir?
A)

Tutunamayanlar, Türk romanının zamansız doğmuş çocuğudur. 1961’de ölen çok değerli Ahmet Hamdi Tanpınar’ı bile ölümünden nice zaman sonra tanımaya ve anlamaya başlayan Türkiye, Oğuz Atay’a ve hacimli
romanı Tutunamayanlar’a zaman ayıramazdı. Yediden yetmişe kendilerini memleketi kurtarmakla görevli bilmiş
insanların bireysel sorunlara ayıracak zamanları yoktu.
Ana düşünce: Tutunamayanlar

B)

Bir kitabı iki kez okumak, hiçbir zaman iki ayrı kitap okumaktan farklı değildir. İlk okuyuştaki siz ve yaşamınız, ikinci okuyuştaki siz ve yaşamınızdan son derece farklıdır. Anlayışınız, yorumlarınız, yaşam deneyimleriniz
ilerler, siz gerçek siz olmaya yakınlaşırsınız. Olayları daha derinden kavrar, yüzeysellikten uzaklaşırsınız. Kitabı
ikinci okuyuşta daha bir mutlu olursunuz daha bir yararlanırsınız ondan kısacası. Mutluluğun sebebi de kitaptan
yararlanabilmenin rahatlığıdır.
Ana düşünce: Bir kitabın ikinci kez okunuşu, ilkinden farklı hatta daha yararlıdır.

C)

Özellikle genç sanatçılar dile gereken önemi vermiyorlar. Unutmamak gerekir ki yazarlar için dil her şeydir. Bir
yazarın bu gerçeği anlamaması, anlatımının yanlışlarla dolu olması korkunç bir şey! Yazarların üslupları güzel ya
da kötü olabilir ama dili kötü kullanan kişi, yazar olamaz, olmamalıdır. Çünkü her yazar öncelikle bir dil işçisi,
her yapıt da bir dil ürünüdür.
Ana düşünce: Dili kötü kullanan kişilere yazar denemez.

D)

Atatürk, yaşamının her döneminde olduğu gibi, Ankara’daki Atatürk Orman Çİftliği’ni kurarken de bin bir zorlukla karşılaştı. Bu zorlukların hiçbiri onu yıldırmadı. Su yoktu, su getirtti. Toprağın türüne göre değişik fidanlar
yetiştirmeyi denedi; kimi fidanlar kurudu, bunların yerine yenilerini diktirdi. Çevreye yeni bir görünüm kazandırttı. Bu irade karşısında doğa lütfunu esirgemedi. Toprak ana canlandı, bozkır ortasında bir cennet doğdu.
Ana düşünce: Azmin elinden bir şey kurtulamaz.
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Konut satış istatistikleri
Türkiye’de konut satışları ekimde yıllık bazda yüzde 16,3 azalarak 119 bin 574 oldu.
Ocak - ekim döneminde ise konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2
artarak 1 milyon 180 bin 852’ye ulaştı.

TOPLAM KONUT SATIŞI
2020 EKİM

2019 EKİM

119 BİN 574

142 BİN 810

%30,9
36 BİN 976
konut ilk kez
satıldı

YABANCILARA
YAPILAN KONUT
SATIŞI

İZMİR
6 BİN 846
%5.7

BİR ÖNCEKİ
YILIN AYNI
AYINA
GÖRE

1.797

YABANCILARIN EN FAZLA
KONUT ALDIĞI İLLER

%23,1
ARTARAK

5 258
OLDU

İSTANBUL

ANKARA

22 BİN 270

10 BİN 624

%18.6

%8.9

6 BİN 401

2 BİN 409

ARDAHAN
16
BAYBURT
71
TOPLAM KONUT
SATIŞ SAYISI

SATIŞI İLK KEZ
YAPILAN KONUT
SAYISI

ÜLKE UYRUKLARINA GÖRE YABANCILARA
YAPILAN KONUT SATIŞ SAYILARI

İSTANBUL

2 458

IRAK

909

ANTALYA

928

İRAN

849

ANKARA

347

RUSYA

400

YALOVA

187

AFGANİSTAN

225

BURSA

186

KAZAKİSTAN

215

(İlk 5 il)

HAKKARİ
24

(İlk 5 ülke)

Bu infografikten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Bir önceki yıla göre toplam konut satışında azalma olmuştur.
B) Yabancılara yapılan konut satışı bir önceki yılın aynı ayına göre %23,1 artmıştır.
C) İstanbul’dan en fazla konut alan yabancılar Ruslardır.
D) Yabancılar konut alışında Marmara Bölgesi’nden sonra Akdeniz Bölgesi’ni tercih etmektedir.
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12.
50

48.2

40
30
18.3

20

17.3
7.2

10
0

Fiziksel

5.3

1.9

1.9

Fiziksel + Psikolojik Fiziksel + Ekonomik Fiziksel + Psikolojik
Psikolojik
Psikolojik
Ekonomik
+
+
Ekonomik
Ekonomik

(Yüzdeler tüm deneklerin verdiği cevaplar bazındadır.)
Şekil 12. Şiddete maruz kalan bireylerin maruz kaldıkları şiddet türleri (%)

Bu grafikten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Fiziksel şiddete maruz kalanların oranı %50’den fazla değildir.
B) Ekonomik olarak şiddete maruz kalanların oranı, fiziksel + psikolojik + ekonomik şiddete maruz kalanlardan az
değildir.
C) Psikolojik şiddete maruz kalanların oranı, fiziksel + psikolojik şiddete maruz kalanlardan fazla değildir.
D) Fiziksel + ekonomik şiddete maruz kalanların oranı, psikolojik + ekonomik şiddete maruz kalanlardan farklı değildir.

13.
KORONAVİRÜS
BELİRTİLERİ
Gözlerde
yanma ve
Kuru
Burun sulanma
öksürük
akıntısı

Deride kaşıntı
ve kızarıklık

Kuru

Nefes darlığı

Bu görselde verilenlere göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Her sene nisan ayında burun akıntısı ve nefes darlığı çeken Sinem, bahar alerjisi yaşamaktadır.
B) Yeni koronavirüs hastalığı belirtileri ile alerji belirtileri %50 oranında benzerlik göstermektedir.
C) Gözlerde yanma şikâyetiyle sağlık ocağına giden Ali’ye alerji testi yapılabilir.
D) Yeni koronavirüs hastalığı kendini ateş ve zatürre ile gösterebilir.

Yeni Tarz Yayınları
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13. Öğretici yazıları oluşturan metinlerde yazarın işlediği konuya karşı takındığı tavra bakış açısı diyoruz.

Aşağıdaki metinlerden hangisi “eleştirel bir bakış” ortaya koyuyor?
A)

B)

C)

Dünyanın neresinde böyle bir ülke, böyle bir çeşitlilik var? Doğu’nun karları hiç eksik olmayan görkemli dağları, her göreni büyüler. Mardin’in, Urfa’nın sokaklarında gezinen biri, zaman kavramını yitirip başka bir gezegende dolaştığı duygusuna kapılır. Nehirlerinin böylesine bereketli aktığı, güneşin nimetlerini böylesine cömertçe sunduğu kaç ülke biliyorsunuz? Kaç ülkenin yaylalarında yavru ayılar, mangalda et pişirenlerin yanına
gelir, onlardan sessizce pay ister? Dünyanın kaç ülkesi bunca uygarlığın en görkemli miraslarıyla iç içedir?

Uzmanlar, yaşamın ilk birkaç ayından sonra bebeklere masal okumanın doğru olacağını söylüyor. Bunun,
onların dil gelişimine olumlu katkıları olacağı konusunda birleşiyor. Bu dönemde masallar konusundaki seçiminiz çok da önemli değil. En uygun kitaplar, büyük resimleri olan ve her sayfada bir cümle bulunan kolay
anlaşılır hikâye ve masal kitapları. Çünkü bebeğiniz 6–7 aylık olduktan sonra, kitaplarda ilgi duyduğu tek
bölüm resimler olacak.

Yeni bir kitabım çıktı. Bugün şöyle bir karıştırıp birkaç sayfa okuyayım dedim. Ne görsem beğenirsiniz! Bütün
“ki”ler ayrı yazılmış, “seninki, benimki”sözcüklerindekiler bile… Bu tür yanlışlara yalnız benim kitabımda değil,
başka kitaplarda, gazete ve dergilerde de rastlanıyor. Bu durum kimi düzeltmenlerin, dizgicilerin dilimizin yazım
kurallarını yeterince bilmemelerinden kaynaklanıyor. Okurlarımdan dileğim, bu tür yanlışlıklardan beni sorumlu
tutmamaları.

D)

İnsanı insana anlatmak, başlıca kaygısıdır sanatın. Çağlar boyunca, sözle olsun, renkle, ezgiyle olsun, tüm
sanat ürünleriyle insanın iç ve dış evreni yansıtılmak istenmiştir. Duygular, tutkular, düşler, düşünceler değişik
biçimler içinde ele alınmış, işlenmiştir. İşleyiş, ele alış biçimleri sanatçıdan sanatçıya, çağdan çağa değişse de
amaç aynı kalmıştır : İnsanı insana anlatmak. Bir bakıma sanatın işlevindeki soyluluk da bu amaçtan doğar.
Yaşamın tatlanması, çirkinliklerden arınması, insanın insanı anlamasına bağlı değil midir? Mutsuzluklar, uyumsuzluklar hep insanın insanı anlamamasından kaynaklanmaz mı?
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12.
Darp/dayak/
kaba kuvvet
(%15,2)

Dehşet/vahşet
(%10,5)

Kavga
(%10,5)

Cehalet/
eğitimsizlik/
bilgisizlik
(14,3)

Kötülük
(%7.2)

Haksız yere
kaba kuvvet
kullanma
(%1,8)

Birilerinin
birbirlerini
gasp etmesi
(%2,3)

Aşırı güç
kullanımı
(%2,3)

Kabalık
(%3,3)

Başvurulmaması
gereken bir
davranış
(%3,7)

Bir anda
öfkeyle patlayan
davranış
(%1,7)

Anlaşmazlık/
çatışma/
anlayışsızlık
(%1,5)

İnsana
yakışmayan bir
davranış
(%1,5)

Ahlaksızlık/
saygısızlık/
terbiyesizlik
(%1,4)

Psikolojik
bozukluk
(%1,3)

İnsana yapılan
sosyolojik ve
psikolojik baskı
(%0,3)

Aciz insanların
başvurduğu
yöntem
(%1)

İşsizlik,
parasızlık geçim
sıkıntısı sonucu
ortaya çıkan
(%1)

Zulüm
(%1,2)

Korkunç
(%1,2)

Diğer
(17.2)

Fikrim yok
(%0,4)

Yukarıdaki tabloda, “şiddet nedir?” sorusuna verilen cevapların oransal dağılımı gösterilmektedir.
Bu tablodan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Şiddetin kişiden kişiye değişen onlarca tanımı vardır.
B) Şiddeti dehşet / vahşet olarak tanımlayanların oranı ile kavga diye tanımlayanların oranı eşittir.
C) Şiddeti “cehalet, eğitimsizlik, bilgisizlik” olarak tanımlayanların oranı “darp, dayak, kaba” olarak tanımlayanlardan
daha azdır.
D) Şiddeti insana yapılan sosyolojik ve psikolojik baskı olarak tanımlayanların oranı %1’in altındadır.

Yeni Tarz Yayınları
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13. Aşağıdaki metinlerin hangisinde ana düşünce yanlış işaretlenmiştir?

A)

(I) Özden yoksun anlatımın ya da anlatımdan yoksun özün, yazınsal ürünlerde bir başına hiçbir değer taşımadığını
bilir. (II) Bunun için de romanda öz ve biçim dengesini kurarak yer yer senaryo tekniğine yönelir. (III) Konuşma ve
konuşturmaların her türlüsüne başvurur. (IV) Hatta Tanzimat Dönemi romanlarında acemilik sayılan, okuyucuya bilgi
verme amacıyla yazarın araya girmesi yöntemini bilinçli bir biçimde kullanır. (V) Bu yöntemi romanına ustaca yedirdiği
için hem okuru rahatsız etmez hem de özden kopmaz.

B)

(I) Sanatın insanoğluyla yaşıt olduğu söylenebilir. (II) İnsanoğlu, geçirdiği evrimlere uygun olarak sanatı da değiştirmiş, geliştirmiştir. (III) İlk sanat örneklerini incelediğimizde sanatın ilkel bir nitelik taşıdığını görürüz. (IV) İnsanın,
yerleşik yaşama geçmesiyle birlikte kültür düzeyi de yükselmiştir. (V) Bu da ister istemez sanata yeni nitelikler, yeni
boyutlar kazandırmıştır.

C)

(I) Kimleri okursunuz, sevdiğiniz yazarlar kimlerdir? (II) Bu tür soruların yanıtına göre karakter tahlili yapılır mı, bilmiyorum. (III) Ama yazarla okur arasındaki doku uyuşumunun, metinden alınacak yazınsal zevki artırdığına inananlardanım. (IV) Örneğin canlı müzikleri, fosforlu turuncuları seven biri, benim için uygun okur olmayabilir. (V) Çünkü benim
dünyam, dingin ruh hâllerini anlatan müziklerden, gül kuruları ve bordolardan hoşlananların kendilerini bulabildikleri
bir dünyadır.

D)

(I) Tiyatrolarda bayağı oyunlar oynanıyor. (II) Sebebini sorduğumuzda, yetkililer halkın sözcüsü olduklarını, halkın ihtiyaç duyduğu oyunlar oynadıklarını söylüyorlar. (III) Oysa tiyatronun görevi halkı avutmak değil, sanat eserlerini halka
tanıtmaktır. (IV) Özellikle, devletin desteklediği şehir tiyatroları oyun seçiminde daha dikkatli olmalıdır. (V) Avrupa’da
kâra geçen kültür tiyatroları şüpheyle karşılanmaktadır.
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Tarihi Vaniköy Camisi
Üsküdar Kandilli’de Vaniköy Caddesi’nde bulunan, Osmanlı döneminden kalan tarihi cami, yıllar
içinde İstanbul Boğazı’nın sembollerinden biri haline gelmişti
Çıkan yangın sonucu kullanılmaz hale
gelen Vaniköy camisi, 1660’lı yıllardan
bugüne ayaktaydı
Cami, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatları
doğrultusunda aslına uygun olarak yeniden
yapılacak
1685’te vefat eden Vani Mehmed Efendi
tarafından kimi kaynaklara göre 1665,
kimine göre 1670 yılında inşa edildi
Vani Mehmed Efendi, IV. Mehmed
tarafından kendisine verilen bölgeye,
küçük bir medrese, 17 yalı ve bir
çeşme yaptırdıktan sonra bölgenin
adı da “Vaniköy”e dönüştü
CAMİNİN
MİMARI YAPISI

I. Mahmud, 1752-1753’te
caminin onarımını yaptırdı,
ardından camiye hünkar
mahfili ilave edildi

Cami, tek minareli
ve tek şerefeliydi

Cami II. Mahmud (1808-1839)
döneminde bir kez daha
onarımdan geçti

Geniş dikdörtgen planlı cami,
kagir duvarlı, ahşap tavan
örtülü ve sıvalı minaresiyle
dikkati çekiyordu

Yapının sade
görünümlü minberi ile
vaaz kürsüsü de ahşaptı

Manfil, kuzey yönünde
dört ağaç direk üzerindeydi

PROF. DR. TUFAN GÜNDÜZ
“Vani Mehmed Efendi’nin Erzurum’da vaizken Köprülü Fazıl Ahmet Paşa ile tanışması hayatını değiştiriyor ve İstanbul
yolu görünüyor. Yine onun aracılığıyla Padişah IV. Mehmed’in huzuruna kabul ediliyor”
“Huzur dersleri ve vaazları ilgiyle takip ediliyor. Hatta Viyana kuşatması sırasında ordu vaizliği bile yapıyor. Padişah
IV. Mehmed, Üsküdar’daki Papaz Korusu semtini Vani Mehmed Efendi’ye bağışlayınca o da buraya cami ile beraber
bazı hayratlar inşa ettiriyor”

Bu görsel ve metinden Tarihi Vaniköy Camisi ile ilgili
I. İstanbul Boğazı’nın sembollerinden biridir.
II. Tek minareli ve tek şerefeli caminin ilk onarımını II. Mahmut yaptırmıştır.
III. Caminin tavanı, minaresi ve vaaz kürsüsü ahşaptır.
IV. Vani Mehmet Efendi, I. Mahmut tarafından kendisine verilen bölgeye 17 yalı ve bir çeşme yaptırmıştır.
V. Caminin inşa edilişi kimine göre 1665, kimine göre ise 1670’tir.
bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Yalnız I. 	

Yeni Tarz Yayınları

B) I ve II. 	

C) II ve IV. 	
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D) III ve II.
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13. Tablo 2.1. Türkiye’de Nüfus, GSYH ve Kişi Başı Gelirdeki Gelişmeler (2003 - 2008)
Cari Fiyatlarla

Nüfus
(Bin)
2003

Sabit Fiyatlarda (1998)

Büyüme

GSYH

Kişi başına

GSYH

Kişi başına

GSYH

Oranı

(Milyar $)

GSYH (Milyar $)

(Milyar TL)

GSYH (TL)

(Milyar TL)

(%)

304.1

4.531

454.8

6.775

76.3

5.3

67.123

2004

68.000

392.9

5.779

559.0

8.221

83.5

9.4

2005

68.867

483.9

7.027

648.9

9.423

90.5

8.4

2006

69.732

530.6

7.609

758.4

10.876

96.7

6.9

2007

70.586

648.8

9.191

843.2

11.945

101.0

4.6

2008

71.081

741.8

10.436

950.1

13.367

102.3

1.1

Kaynak. TÜİK.
Yukarıdaki tabloda Türkiye’de 2003-2008 yılları arasındaki nüfus kişi başı gelirler ve yıllara göre büyüme oranları gösterilmektedir.
Bu tablodan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Nüfus artarken kişi başına düşen gelir de artmıştır.
B) Büyüme oranları düzenli olarak artmıştır.
C) Bir önceki yıla göre büyüme oranı en çok 2004 yılında olmuştur.
D) Kişi başına düşen gelir 2008 yılında on bin dolardan fazladır.
14.
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İstihdam, 000 kişi, (sol eksen)
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2008
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2009
Şubat

2.0
0.0

İşsizlik Oranı, %, (sağ eksen)

Şekil 2.5. İstihdam ve işsizlikteki gelişmeler (2002 - 2009).

Kaynak. TÜİK.

Türkiye’de 2002-2009 yılları arasındaki istihdam ve işsizlik oranları dağılımı incelenmiş ve yukarıdaki grafik oluşturulmuştur.
Bu grafikten aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?
A) İstihdam oranı her yıl bir önceki yıla göre artış göstermiştir.
B) İstihdam edilme oranı 2002 yılında 2009 yılına gelindiğinde iki kat artmıştır.
C) İşsizlik ve istihdam oranları 2002, 2004 ve 2005 yıllarında değişmemiştir.
D) En yüksek istihdam 2007 yılında en düşük işsizlik oranı 2009 yılındadır.
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12. Aşağıdaki numaralanmış cümlelerden hangi ikisinin (anlam bütünlüğü sağlanması için) yer değiştirmesi gerektiği

yanlış tespit edilmiştir?
A)

I. Bir kıyı kahvesinin önündeydi vapurumuz.
II. Sait Faik “Şu kahveyi anlatmak istersen söze nereden başlarsın, ilk gözüne çarpan şeyler nelerdir?” diye sordu.
III. Sınav sorusu gibi bir şeydi.
IV. Sait kızdı ve “Hikâye duvarda değil, orada oturan ihtiyar adamda.” dedi.
V. “Bu resimlerle başlarım, sonra kahvenin içindekileri anlatırım.” dedim.
VI.Birden şaşırdım; kahvenin duvarına asılmış İran Şahı ile Atatürk’ü gösteren renkli resimlere gözüm takıldı.

IV - VI

B)

I. Türkçenin yeterince ayrımına varılmamış bir özelliğinden, yoğunlaştırma gücünden ustaca yararlanıyor bu yazarımız.
II. “Düşüncenin canı kısa sözdedir.” yargısına bağlı kalmadır.
III. Çünkü az sözle çok şey anlatma yoludur yoğunlaştırma, anlatımda şiirselliğin damarını yakalamadır.
IV. Yapıtlarındaki duygusal ve düşünsel derinlik de buradan geliyor büyük ölçüde.

II - IV

C)

I. Savaş ve Barış’ı yeniden okuyorum.
II. Tolstoy hiç acele etmiyor; kişilerini çocuklarından, ilk gençliklerinden başlayarak içimize sindire sindire ortaya
çıkarıyor.
III. Konuyu biliyorum, kişileri tanıyorum ama bu durum merakımı hiç azaltmıyor.
IV. Daha çok, yapının nasıl kurulduğuyla ilgileniyorum.
V. Üçüncü okuyuşumdur bu.
VI. Hangi romanı tam olarak özümleyebilmişizdir ki!
VII. Böylesine taze kalmış başyapıtlardan her okuyuşta yeni bir tat alır, yeni bir şeyler öğreniriz.

I - III

D)

I. Halit Ziya’nın bütün romanlarını sadeleştirilmiş baskılarından okudum.
II. Bu baskılardaki dil, bugün artık eskimiş olmakla beraber sağlam bir dildir.
III. Buna karşın, romancılığımız hakkında konuşabilmek için Halit Ziya’yı okumak şarttır.
IV. Yapıtlarını okumanın kimi okurlara güç gelmesi, yazarın dilinden çok üslubunun bu özelliğinden kaynaklanmaktadır.
V. Gerçi, yaşadığı dönemin ağır, durgun, cansız havası Halit Ziya’nın üslubuna sinmiş gibidir.

III - V

Yeni Tarz Yayınları
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12. Aşağıdaki metinlerin “başlığı, konusu ve ana düşünesi” belirlenmiştir. Bunlardan hangisi yanlıştır?

A) Kolay değildir deniz insanlarının yaşamı. Yüzünde dalgadan başka iz bulunmayan bu insanlar, daha gün doğmadan ağlara sarılırlar. “Dip” sözcüğü, sünger avcılarının işini değil hayatını tanımlar. Vurgun, gündelik dilin bir parçasıdır. Ölüm ıslaktır oralarda. Kıyılar, dalgalar gibi sadece coşkulu değil, hüzünlüdür aynı zamanda.
Başlık: Deniz İnsanları
Konu:

Deniz insanlarının yaşamı

Ana Düşünce: Ekmeğini denizden kazanan insanların yaşamı güçlüklerle doludur.

B) Yaşamın uzunluğu ya da kısalığı bugüne değin çok tartışılmıştır. Neye göre uzun, neye göre kısadır yaşam? Örneğin bir kelebeğin yaşamında yirmi yıl, düşünülemeyecek ölçüde uzun bir süre sayılır. İki insanın dostluğunda
bu süre önemli ve anlamlı bir nitelik taşır. Oysa aynı süre, insanlığın tarihsel gelişimi açısından düşünülürse, sözü
edilmeyecek kadar kısa bir zaman dilimi sayılmaz mı?
Başlık: Yaşama Bakış
Konu:

İnsanın yaşamı algılayışı

Ana Düşünce: Yaşamın uzunluğu da kısalığı da kişiden kişiye değişir.

C) İnsanın ne zaman konuşmaya başladığını kesin olarak bilmiyoruz ama iletişimin, iki insandan oluşan ilk en küçük
toplulukla başladığını biliyoruz. Şunu da biliyoruz: İnsanın, konuşan bir canlı aşamasına ulaşması çok uzun zaman
almıştır. İnsan sesi, dünyamızda ilk kez duyulduğunda kuşkusuz söz yoktu. Sesin söze dönüşmesi milyonlarca yıl
aldı. İnsan, sesi söze çeviren ilk canlı oldu. Ses, zamanla dile dönüştü.
Başlık: İnsan ve Çevre
Konu:

Dilin Gelişimi

Ana Düşünce: Dil, farklı toplumlardan etkilenerek gelişir.

D) Şairleri, yaşadıklarını, duyduklarını yazan kişiler diye tanımlamak yanlıştır. Sözgelimi Cahit Sıtkı, yaşadıklarını, duyduklarını yazan bir ozan olarak bilinir. Oysa ölüm acısını tatmamış, yaşamamıştır. Bununla birlikte, sık sık ölümden
duyulan acıyı işlemiştir. Onunla yıllarca arkadaşlık yaptım. Bir gün bile ölüm sözcüğünü işitmedim ondan. Ölmüş
bir sevdiği de yoktu yanılmıyorsam. Ölüm yalnızca bir temaydı onun için.
Başlık: Şiir ve Gerçek
Konu:

Şiirin gerçekle ilişkisi

Ana Düşünce: Şairler her zaman yaşadıklarını, duyduklarını yazmazlar.
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Herkesin kendisine yakın bulduğu ressamlar, yazar-

II.

lar, şairler, besteciler vardır. Zamanla bunlar değişir,
bunların yerini yenileri alır. Sonra onlar da değişir. Sanatta, ölene değin bir yapıta ya da sanatçıya bağlı
kalmaktan söz edilemez. Hatta zaman zaman, yaşamda olduğu gibi sanatta da “Ben bu yazarın, bu
ressamın nesini sevmişim?” diye eski bir aşka dudak
bile bükülebilir.
Başlık: Sanat Eseri ve Kalıcılık
Konu:

Başlık: Ulysses Beyaz Perdede

İnsanın sanat eserine bakışı

Konu:

Ana Düşünce: Kişilerin sanatla ilgili beğenileri za-

Fazla kiloların en büyük düşmanlarından biri fiziksel

Ulysses’in Etkisi

Ana Düşünce: Ulysses çevrilmesi zor bir eserdir.

manla değişebilir.

III.

Dünya edebiyatında bir başyapıt sayılan Ulysses’ın
Türkçeye çevrilmesi önemli bir olay. Bu çeviri önemine uygun bir biçimde coşkuyla karşılandı yazın ve
aydın çevrelerinde. Gösterilen ilgi üzerine çeviri kısa
sürede tükendi ve ikinci baskısı hazırlandı. James
Joyce’un bu ünlü eseri, yıllar boyunca harcanan çabalarla yayın dünyamızın seçkin ilkleri arasında yer
aldı. Ulysses’ın çevirisi epeyce konuşuldu ve dillerden düşmedi uzun süre.

IV.

ğil, hızlı tempoda yürümeye dikkat etmemiz gerekir.

Romanların, şehirlerin duvarlarını yıkan, onları kafeslerinden çıkarıp başka coğrafyalara ve başka
coğrafyaların insanlarına sunan bir yanının olduğuna
inanırım. Romanlar sayesinde bazı şehirler dünyaca
tanınır bir hâle gelir. Onun için bence romancılar, şehirler için büyük bir şanstır. Hele de uluslararası üne
sahip bir romancının o şehri mekân eylemesinden
daha büyük bir piyango vuramaz bir şehre. Örneğin
S. Petersburg, Suç ve Ceza ile bir dünya kenti olmuş;
Paris, ruhunu Sefiller’de Victor Hugo’ya anlatmıştır.
Hugo da bütün dünyaya.

Başlık: Fazla Kilolardan Nasıl Kurtulmalı

Başlık: Sanatın Gücü

Konu:

Konu:

aktivitedir. Son zamanlarda, teknolojik gelişmelere
bağlı olarak fiziksel aktivitemizin çok azalmış olması
da kilo almanın temel nedenlerindendir. Fiziksel aktivite ve egzersiz, günlük enerji kaybını artırarak kilo
vermemizi kolaylaştırır. Günde yarım saat hızlı, tempolu yürüme kilo vermede büyük yarar sağlar. Fakat
“vitrin yürüyüşü” yapmamaya yani ağır adımlarla de-

Fazla kilolar

Romanlar ve Şehirler

Ana Düşünce: Fazla kilolardan kurtulmanın yolu,

Ana Düşünce: Bazı şehirler romanlar sayesinde

spor yapmaktan geçer.

daha çok ün kazanmıştır.

Numaralanmış metinlerin “başlığı, konusu ve ana düşüncesi” belirlenmiştir.
Bunlardan hangisi yanlıştır?
A) I. 	

Yeni Tarz Yayınları

B) II. 	

C) III. 	
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D) IV.
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62.0

Yandaki grafikte gelişmiş ekonomiler ve gelişmekte olan ekonimilerin 1980 yılından 2008
yılına kadarki Gayrisafi yurt içi
hasıla oranları ve bunların dünya
ortalaması gösterilmiştir.

11.7
1980 1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Gelişmiş Ekonomiler
Yükselen ve Gelişmekte Olan Ekonomiler
Dünya GSYH (Gayrisafi Yurt İçi Hasıla)
* Belirli bir zaman aralığında üretilen tüm nihai ürünlerin piyasa
değerindeki ekonomik ölçüsü.

Şekil 1.1. Dünya GSYH hacmindeki artışlar (Trilyon dolar).

Kaynak. IMF.

Bu grafikten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Yükselen ve gelişmekte olan ekonomilerde gayrisafi yurt içi hasıla en düşük 1980, en yüksek 2007 yılındadır.
B) Gelişmiş ülkelerde Gayrisafi yurt içi hasıla 2001 ve 2002 yılları hariç bir önceki yıllara göre artış göstermektedir.
C) Gayrisafi yurt içi hasıla dünya genelinde 2001 yılı hariç sürekli bir şekilde artmıştır.
D) Gelişmiş ülkelerdeki GSYH artış oranı, yükselen ve gelişmekte olan ülkelerden tüm yıllarda daha fazladır.

10.
25
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5
0

21,6

20,7

20

7,9
5,9
2,04
2002

9,3

11,2
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3,2
2004

Gelişmiş Ülkeler

14,7

3,9

2005

17,1
11,3

9,9

8,8

8,0

6,8
2,4

12,8

4,8

2006

5,7

2007

Gelişmemiş Ülkeler

Şekil 1.3. Küresel ihracat hacmindeki gelişmeler (Trilyon dolar).

13,3

13,6
7,9

7,4

2008

Yandaki grafikte gelişmiş
ve gelişmemiş ülkelerin
2002-2009 yılları arasındaki ihracat rakamları
gösterilmiştir.

2009

Toplam
Kaynak. DTÖ.

Bu grafikten aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Gelişmiş ülkelerde küresel ihracat hacmi sürekli artmıştır.
B) Gelişmiş ülkelerde en düşük ihracat oranı 2002, en yüksek ise 2009 yılında görülmektedir.
C) Gelişmiş ülkelerin ihracat oranları yıllara göre düzenli bir artış gösterirken gelişmekte olan ülkelerde bu durum görülmemektedir..
D) 2009 yılı hem gelişmiş hem de gelişmemiş ülkeler için ihracatın en çok yapıldığı yıldır.
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Dün olduğu gibi bugün de şiirin, birtakım konular üzerinde söz söylemek olduğunu düşünen şairlerimiz var.
Bakıyorsunuz, duygularını, düşüncelerini anlatıyorlar;
söylediklerinin size dokunduğu da oluyor, yüreklerinin
çarptığını işitiyorsunuz yahut hoşa gidecek benzetmeler yapıyorlar gülümsüyorsunuz. Ama o çarpan yürek
de sizi gülümseten o benzetişler de kitapların içinde
kalıyor. Ben asıl şiir diye kitaplardan çıkan, okuyanların
bir daha dillerinden düşmeyecek kadar hayatlarına karışan, sözden kurulmuş şekillere derim. Bunun içindir
ki şiirin konusuna da eskisine, yenisine de bakmam,
bunların dışında bir daha parçalanmayacak bir söz
bütün olmuş, bir nesnenin varlığı gibi varlık edinmiş şiirler, mısralar ararım. Bir şiirin özü ile şeklini birbirinden
ayırabildin mi şeklinden ayrı olarak özünü yahut özünden ayrı olarak şeklini düşünebildin mi bence artık o,
bir şiir değildir.

II.

Başlık: Klasikler Nasıl Yazılır?

Başlık: İyi Şiir
Konu:

Konu:

Şiir

den okumak, okuyucuya keyif verir.

İnsanlar beslenme gereksinimi duymasalardı acaba
dünya nasıl bir yer olurdu? Belki de bugünkü uygarlık
düzeyine erişemezdik. Çünkü araştırmacılar, insanların “ekmek” peşindeki bitmek bilmeyen serüveninin,
nüfusun artması ve yerleşim yerlerinin genişlemesinde, ekonominin ve siyasetin üzerinde, ticaret alanlarının belirlenmesinde, savaşlarla yeni yerlerin alınmasında büyük etkisi olduğunu belirtiyorlar. Yiyecek
sıkıntısı içinde olan Avrupa, İpek Yolu’nun Osmanlı
İmparatorluğu’nun eline geçmesiyle başka yollar aramaya yönelmeseydi, belki de Kristof Kolomb 1492’de
Atlantik Okyanusu’nu aşarak Kuzey Amerika’yı keşfedemeyecekti.
Başlık: Besin ve Uygarlık
Konu:

Klasik Yapıtlar

Ana Düşünce: Klasik yapıtları zamanı gelince yeni-

Ana Düşünce: Gerçek şiir nasıl yazılır?

III.

Bugün onlarla ilgili hiçbir şey anımsamasak da gençken okuduğumuz klasik kitaplar bizi bir yönüyle etkilemiştir. Aynı kitabı yetişkinlik çağımızda yeniden okuduğumuzda unuttuğumuz yönlerini yeniden hatırlar,
ondan yeni tatlar alırız. Klasik yapıtların, kendini unutturma, buna karşılık, tohumunu bırakma gibi özel bir
gücü vardır. Yapıtın klasikleşmesini sağlayan özelliği
de budur. Bu nedenle olgunluk çağındaki herkesin,
gençliğinde okuduğu kimi yapıtları yeniden okuması
yerinde olur.

IV.

Okurun geçmiş yüzyıllarda yazılmış bir eseri anlayabilmesi, onun tadına varabilmesi ve değerini belirleyebilmesi için eserin yazıldığı çağdaki koşullar, inançlar,
dünya görüşü, sanat anlayışı ve gelenekler hakkında
bilgi sahibi olması gerekir. Bundan ötürü eseri tam
anlamıyla kavrayabilmek, ona doğru bir açıdan bakabilmek için okurun o çağa dönebilmesi şarttır. Yazar,
neden yazma ihtiyacı duymuştur, onu yazmaya hangi
etkenler itmiştir, bunlar bilinmeden eser hakkında isabetli yorum yapmak imkânsızdır. Edebiyat tarihçileri
ve araştırmacılar eserin yazıldığı dönemin özelliklerini
ortaya koyarlarsa okuyucu da bunlardan yararlanarak
eseri daha iyi anlayabilir.

Başlık: Edebiyat Eserlerini Anlamak

Yiyecek ararken nelere dikkat etmeliyiz?

Ana Düşünce: Uygarlığın bugünkü düzeye ulaşmasında insanların yiyecek peşinde koşmasının önemi
çok olmuştur.

Konu:

Edebiyat eserleri

Ana Düşünce: Bir edebiyat eserini anlayabilmek, eserin yazıldığı dönemi iyi bilmeye bağlıdır.

Numaralanmış metinlerin hangisinde “Başlık, konu ve ana düşünce”nin hepsi doğru belirlenmiştir?
A) I. 	
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B) II. 	

C) III. 	
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D) IV.
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3. Fasikül

7

TEST

Ana düşünce cümlesi; geliştirmeye, örneklemeye, karşılaştırma ve açıklama yapmaya uygun nitelik taşır. Buna
göre, aynı konuyla ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisinin ana düşünce (ileti) cümlesi olmaya elverişli olduğu
yanlış belirlenmiştir?
A)

(I)

Dil, kuralları dilbilgisi kitaplarına sığmayacak kadar karışık, sayısız inceliklerle dolu, büyülü bir iletişim aracıdır.

(II) Dili geliştirmek için çok sayıda bilim adamının çalışması gerektiğini aklı başında hiç kimse inkâr edemez.
(III) Günlük yaşamımızda birçok iletişim aracından yararlanırız ki bunlardan birisi de dildir.

B)
(I)

Ressamlarımızdan İbrahim Çallı, müzik sanatçılarımızdan Nüvit Kodallı, öykücülerimizden Ömer Seyfettin ulusal
kültürden yararlanmışlardır.

(II) Ulusal kültür ögelerinden yararlanmayan sanatçılar, özgün yapıtlar ortaya koyamazlar.
(III) Ulusal kültürü oluşturan ögeler, maddi ve manevi kültüre ait olmak üzere iki gruba ayrılır.

C)
(I)

Şiirlerini bağlama çalarak okuyan kişilere halk ozanı denir.

(II) Âşık Mahzuni Şerif, Murat Çobanoğlu gibi sanatçılar geleneksel halk şiirinden beslenmişlerdir.
(III) Günümüzde halk şiirini besleyen kaynaklar, gittikçe azalmaktadır.

D)
(I)

Eserinde yeni, düşsel bir dünya kuramayan kişi, sanatçı olamaz.

(II) Ülkemizdeki sanatçıların bir kısmı gerçekleri olduğu gibi aktarmış bir kısmı da bundan uzak durmuştur.
(III) Adalet Ağaloğlu, Bilge Karasu gibi sanatçılar toplumsal gerçekliği kurgulamada çok başarılı olmuşlardır.
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