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Yeni Nesil Türkçe Deneme Sınavı-7

Ara Güler; 16 Ağustos 1928’de İstanbul’da doğdu. Lisedeyken film stüdyolarında sinemacılığın 
her dalında çalışırken Muhsin Ertuğrul’un Tiyatro Kurslarına devam etti; çünkü yönetmen veya 
oyun yazarı olmak istiyordu. 1950’de Yeni İstanbul Gazetesi’nde gazeteciliğe başlarken aynı za-
manda İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ne devam etti.

1958’de Time-Life, Paris-Match ve Der Stern dergilerinin yakın doğu 
foto-muhabirliği görevlerini üstlendi. 1954’de Hayat Dergisi’nde fo-
toğraf bölüm şefi olarak çalışmaya başladı.

2018 yılında aramızdan ayrıldı. Aşağıda fotoğrafını çektiği bazı ünlüler:

İngiltere’de yayımlanan “Photography Annual Antalojisi” onu dünya-
nın en iyi 7 fotoğrafçısından biri olarak tanımladı. 1962’de Almanya’da 
çok az fotoğrafçıya verilen “Master of Leica” ünvanını kazandı.

Ismet Inönü, Winston Churchill, Indira Gandi, John Berger, Bertrand Russel, Bill Brandt, Alfred Hit-
chcock, Ansel Adams, Imogen Cunningham, Salvador Dali, Picasso gibi birçok ünlü kişi ile röpor-
tajlar yaptı ve fotoğraflarını çekti. En ünlüsü fotografcılara poz vermeyen Picasso röportajı.

İsmet İnönü

Nazım Hikmet 

Kaynakça: www.araguler.com.tr

Winston Churchill

Orhan Veli

Salvador Dali

Aziz Nesin

Muhsin Ertuğrul

Aşık Veysel

1-Yukarıdaki bilgilere bakarak Aral Güler’le ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşamayız?

A) Hangi ünlülerle röportaj yaptığına 
B) Hangi görevlerde yer aldığına
C) Ne olmak istediğine
D) Başarısının sırrına 
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“Mahalledeki metruk binada kalan madde ba-
ğımlıları yüzünden mahalleli, oldukça rahatsızlık 
duyuyor.”

2-Cümlesindeki altı çizili sözcüğün anlamı aşa-
ğıdakilerin hangisinde kullanılmıştır?

A) Çernobil faciasından sonra Pripyat şehri bir 
anda terk edilmiş bir şehir oldu.
B) Kimsesiz çocuklar Çocuk Esirgeme Kurumun-
da kalarak hayatlarına devam etmeye çalışıyor.
C) İnşaat alanında yapılan çalışmalar birkaç gün-
dür hızlanmıştı.
D) Bakımsız evlerde yaşamayı kimse de istemese 
de ekonomik şartlar buna mecbur bırakıyordu.

Herkes bir hayalin peşinden koşar. Kimileri 
hayalleri için çaba harcar, kimileri sadece hayal-
lerinden söz eder. Planlarını anlatır, anlattıkları-
nın hayallerini kurar. Her ortamda yapacaklarını 
anlatır da durur. Oysa eyleme geçmeyen söylem 
bir işe yaramaz.

3-Bu parçada anlatılanları en iyi özetleyen ata-
sözü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Boş tenekeden çok ses çıkar.
B) Bugünün işini yarına bırakma.
C) Lafla peynir gemisi yürümez. 
D) Davulun sesi uzaktan hoş gelir.

“Dünya gözüyle bakan, yüzü; gönül gözüyle 
bakan, özü görür.”    (Hz. Mevlana)

4-Yukarıdaki sözle anlam bakımından örtüşen 
ifade hangi seçenekte yer almaktadır?

A) İnsanları anlamak için dikkatli bakmak gerekir.
B) Bir insanın içini, yalnızca  bakarak anlayamaz-
sınız.
C) İnsanları tanımak için uzun süre birlikte olmak 
gerekir.
D) Görmek ve bakmak aynı şey değildir.

Herkes tarafından kullanılan yalın sözcükler bile 
usta bir kalemin elinden satırlara döküldüğünde 
kıymete biner. Usta kalemler sözcüklerin sarrafı-
dır.

5-Bu cümlede anlatılmak istenen nedir?

A) Zengin bir kelime hazinesine sahip olanlar, bu 
hazineyi her zaman doğru kullanır.
B) Tecrübeli yazarlar sözcükleri iyi anlar ve doğru 
yerde kullanır.
C) Kelimeleri doğru zamanda doğru yerde işle-
yen kişiler başarılı eserler ortaya çıkarır.
D) Toplumdan kopuk olmayan yazarlar, konuş-
ma dilinin inceliklerine de sahiptir.

6-Aşağıdaki yazılardan hangisi düşünce yazısı-
dır?

A. Tilki topladı dostlarını. Artık kandırmaca yok 
bende, size dürüst olacağım, dedi. Kimseyi inan-
dıramadı tilki. Doğru yaptıysa da, gerçeği söy-
lediyse de herkes şüpheyle baktı. Tilki vazgeçti 
doğruluktan. Eski günlerine döndü. Ben buyum 
kendimi değiştirmeye gerek yok, dedi.

B. Köyden ayrılmak çok zor gelmişti. Herkeste 
garip bir hüzün hâkimdi. Büyükşehir bambaşka-
dır, demişlerdi. Her yerde bir kalabalık, bir koştur-
maca… Başladık maceraya. Günler kısa işler çok 
idi.

C. Dağın ardında umut var, dediler. Aldım ha-
yallerimi,  düştüm yollara. Bu dağı da aşman 
gerek, dediler. Sürü ardımda ben yollarda… Aşa 
aşa bitmedi dağlar. Önümde hep bir dağ vardı. 
İşte hayat da böyle idi. Umut seni dağdan aşırır, 
hayallerine kavuşturur. Pes edersen hedefleri-
ne ulaşman zordur. Hayatın boyunca dağ gibi 
engeller karşına çıkacaktır.  

D. Ak sakallı, nur yüzlü bir derviş geldi köyümü-
ze. Oturmasını kalkmasını bilen, ilim irfan sahibi 
biriydi. Konuşurken sözcükler ağzından öyle 
ilmek ilmek çıkıyordu. Yanına bağdaş kurmuş-
tum. Yanına çağırdı. Gözlerini dikti gözlerime. 
Nefesim kesilecek gibi oldu. İlimden şaşma, dedi.  
severler beni. 
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Bence bir kitabın içindekiler kadar sunumu da çok önemlidir. Dikkat çeken bir başlık, canlı renkler, 
farklı bir tasarım kitabın dikkat çekmesini sağlar. İyi yazarlar için kapak ikinci planda gibi görünse de 
okuyucu eleştiri yaparken kitabın konusu, kurgusu ve anlatımına geçerli not verir; kapak düzenle-
mesine, kitap ismine ise geçerli not vermez. 

7-Yukarıdaki değerlendirmeleri yapan kişiye göre aşağıdaki kitap kapağı tasarımlarından hangisi 
okuyucu tarafından geçerli not alabilir?

Üsküdar sahilini süsleyen tarihi “Kuşkonmaz Camii”  hikâyesiyle de dikkat çekiyor. (I) Gerçek ismi 
Şemsi Paşa olan Kuşkonmaz Camii Üsküdar’da dikkat çeken yapılar arasında yer almaktadır. 
(II) Dönemin vezirlerinden Ahmet Paşa, Mimar Sinan’dan hususi olarak kuşların dahi konmaya 
kıyamayacağı bir eser ister. (III) Mimar Sinan, Üsküdar’da kuzeyden ve güneyden gelen rüzgârların 
kesiştiği bir nokta bulunca caminin yapılacağı yeri de belirlemiş olur. (IV) Rüzgârlardan dolayı kuşla-
rın konamadığı cami “kuş konmayan cami” olarak söylenmeye devam ediyor.
  
8-Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi anlatım akışını bozmaktadır?

A) I  B) II  C) III  D) IV

Yeni Nesil Türkçe Deneme Sınavı-7

A)

C)

B)

D)



TÜRKÇETÜRKÇE

44 www.yeninesilturkce.comwww.yeninesilturkce.com

Yeni Nesil Türkçe Deneme Sınavı-7

9-Aşağıdakilerin hangisinde birinci cümle ikinci 
cümlenin gerekçesi durumundadır?

A) Havalar ısındı mı pikniğe hep birlikte gideriz.
B) İşten her çıktığında bana muhakkak uğrar, 
sıkıntılarını anlatırdı.
C) Onunla görüşmek istedim ama kendisine 
ulaşamadım.
D) Sabahlara kadar çalışmış, şimdi de derste 
uyukluyor.

Polisiye romanlarının ilk sıralarında yer alan 
Ahmet ÜMİT “Kırlangıç Çığlığı” adlı eserinde 
son dönemde gündemde olan konuları tek bir 
çatı altında toplamaya çalışmış. (I) Mültecilerin 
gelmesiyle onların yaşadığı sorunlara, çocuk 
istismarcıların gün geçtikçe artmasına; zenginle-
rin, arkası sağlam olanların her zaman işlerini bir 
şekilde gördüğüne değinmiştir. (II) Postmodern 
bir yaklaşımla ele alınan konu biraz farklı konu-
larla bağdaştırılmaya çalışılmış bu konuda eksik-
likler gördüğümüzü söyleyebiliriz. (III) Konunun 
genişletilmesinden ziyade farklı konular günde-
me getirilmiştir. (IV) Diğer bir değerlendirmemiz 
de kahramanlar sanki tek bir kalemin üslubun-
dan çıkmış gibi.

10-Bu parçada numaralanmış cümlelerin han-
gisinden başlanarak yapıt hakkında olumsuz 
eleştirilere yer verilmiştir?

A) I  B) II  C) III  D) IV

“Soğuk hava iliklerimize kadar işlemişti. Adım-
larımız, yerdeki buz kristallerini çatırdatıyordu. 
Beyaz gelinliği andıran dağlardan esen rüzgâr-
lar burayı yaşanmaz kılıyordu. Bu şehrin neden 
dağlar arasında kurulduğuna bir türlü anlam 
veremiyordum.” 

11-Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak hangisi 
söylenemez?

A) Farklı duyulardan yararlanılmıştır.
B) Benzetme söz sanatına başvurulmuştur.
C) İnsana ait nitelikler doğaya aktarılmıştır.
D) Bir durum abartılarak anlatılmıştır. 

Doğayı kirletenler, onlara zarar verenler, dö-
nemsel olarak karşımıza sıklıkla çıkar.  Bu kişiler 
yaptıkları işler için insanlığa hizmet ediyoruz, 
gibilerinden açıklamalar yapar. Bir ağacın yaşını 
öğrenmek için kesmekten çekinmezler, bir kuş 
türünü incelemek için onu vurmaktan geri kal-
mazlar, belgesel çekmek adına gittikleri yerlerde 
hayvanların doğal ortamını bozarlar. Yaptıkları 
şeyler doğaya hizmet değil hezimettir.

12-Bu parçada yazar aşağıdakilerden hangisin-
den yakınmaktadır?

A) Kimi insanlar bilimsel araştırmalar adı altında 
doğaya zarar vermesinden,
B) Doğal ortamı bozan insan sayısının artmasın-
dan, 
C) Yaşanacak doğal ortamların az kalmasından,
D) İnsanların çıkarları için kendi dışındaki canlıları 
rahatsız ettiğinden,

.................................................................................Zamanımızı 
verimli kullanmalıyız. Telafisi olmayan günler, an-
lar yaşadığımızda “Keşkeleri” söylemeye başlarız. 
Çocukken, çocukluğumuzu; gençken, gençliği-
mizi dolu dolu yaşamalıyız. Ne vakit yaşlanıp ha-
yaller kurmak yerine hatıraları anmaya başlarsak, 
pişmanlıklar da ortaya çıkmış olur. Çoğu zaman 
yaptıklarımızdan değil yapamadıklarımızdan 
pişman oluruz. 

13-Bu parçanın başına düşüncenin akışına göre 
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Yaşlanmadan önce her istediğimizi yapmalı-
yız.
B) İş güç dediğimiz şeylere çok vakit harcama-
malıyız.
C) Dünü getiremez, yarını bilemeyiz, bugünü 
yaşamalıyız. 
D) Yaşadığımız her anın kıymetini bilmek gerekir.
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Acemi soru yazarları eline geçen ilk soru bankasından sorulara bakarak benzer sorular oluşturur. 
Sıradan soru yazarları, geçmiş yıllarda soruları inceleyip benzer sorular yazar. Özgün soru yazarları 
ise herkesten farklı sorular oluşturur; örnek almaz, örnek olur.

14-Üç tip soru yazarıyla ilgili yapılan karakter değerlendirmelerinden hangisi doğrudur?

Acemi Sıradan Özgün
A) Sabırsız Kontrollü Lider
B) Korkak Girişken Yenilikçi
C) Taklitçi Tutarlı Üretken
D) Bilgisiz Kararlı Başarılı

Reklamlar, insanların istek ve ihtiyaçlarına göre düzenlenir. Reklamlarda kullanılan renkler rastgele 
seçilmiş renkler değildir. Firmalar müşteri kitlesine ve ürünlerine göre renklerden yararlanır.
Kırmızı; çoğunlukla heyecan verici, neşeli, cüretkar olmayı simgeler. Mutluluğu temsil eder. Kişinin 
iştahını açar. Mavi; renk fiziksel anlamda sessizlik, sakinlik, memnuniyeti simgeler. Rahatlatıcı bir 
etkiye sahiptir.  Psikolojik açıdan da tazelik ve serinlik duygusunu katar. Yeşil; bereket, bolluk, sağlık, 
çevre ve sakinliğin yanında, İslamiyet açısından da  dinsel bir sembole sahiptir. Güven verici bir özel-
liğe de sahiptir. Sarı; dikkat çekici, neşe ve hareket veren uyarıcı ve geçiciliğin simgesi bir renktir

15-Bu bilgilere bakıldığında yeni açılan bir banka toplumda kalıcı olduğunu ve topluma itimat 
sağlamak istediğini anlatmak için hangi logoyu reklam olarak kullanması gerekir?

Yeni Nesil Türkçe Deneme Sınavı-7

PARA BANK

PPARA ARA BBANKANK

PARA BANK

PARA BANK

A)

C)

B)

D)
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16-Bu iki bölümde ifade edilenlerin, zaman unsuruna ve anlamlarına göre  uygun bir biçimde 
birleştirilmiş hali aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

Yeni Nesil Türkçe Deneme Sınavı-7
Sonbaharda tarlayı sürer, tohumları eker; ilkbaharda ilaçlamalarını yapar, bostan toprağını da 
çapalardı. Dedemin iş yükü de mevsimine göre değişirdi. O zamanlar dedem henüz sağdı.

“Kara yerler seni beni yiyince
Bak o zaman topraktaki sevince.”
 (Abdurrahim Karakoç)

Gitmeden önce de annemin hazırladığı azığı heybemize koyardık. Nenem de sabahın erken 
saatlerinde hayvanların bakımını yapar, sütünü sağardı. Ben küçüktüm, ağabeyimle birlikte sağı-
lan hayvanları otlatmaya götürürdük.

Ben küçüktüm, ağabeyimle birlikte sağılan hayvanları otlatmaya götürürdük. Gitmeden önce 
de annemin hazırladığı azığı heybemize koyardık. Nenem de sabahın erken saatlerinde hay-
vanların bakımını yapar, sütünü sağardı. Sonbaharda tarlayı sürer, tohumları eker; ilkbaharda 
ilaçlamalarını yapar, bostan toprağını da çapalardı. O zamanlar dedem henüz sağdı. Dedemin 
iş yükü de mevsimine göre değişirdi. 

O zamanlar dedem henüz sağdı. Dedemin iş yükü de mevsimine göre değişirdi. Sonbaharda 
tarlayı sürer, tohumları eker; ilkbaharda ilaçlamalarını yapar, bostan toprağını da çapalardı. Ne-
nem de sabahın erken saatlerinde hayvanların bakımını yapar, sütünü sağardı. Ben küçüktüm, 
ağabeyimle birlikte sağılan hayvanları otlatmaya götürürdük. Gitmeden önce de annemin 
hazırladığı azığı heybemize koyardık. 

Nenem de sabahın erken saatlerinde hayvanların bakımını yapar, sütünü sağardı. Ben küçük-
tüm, ağabeyimle birlikte sağılan hayvanları otlatmaya götürürdük. Sonbaharda tarlayı sürer, 
tohumları eker; ilkbaharda ilaçlamalarını yapar, bostan toprağını da çapalardı. O zamanlar 
dedem henüz sağdı. Dedemin iş yükü de mevsimine göre değişirdi. Gitmeden önce de anne-
min hazırladığı azığı heybemize koyardık. 

Dedemin iş yükü de mevsimine göre değişirdi. Sonbaharda tarlayı sürer, tohumları eker; 
ilkbaharda ilaçlamalarını yapar, bostan toprağını da çapalardı. O zamanlar dedem henüz 
sağdı. Ben küçüktüm, ağabeyimle birlikte sağılan hayvanları otlatmaya götürürdük. Nenem 
de sabahın erken saatlerinde hayvanların bakımını yapar, sütünü sağardı. Gitmeden önce de 
annemin hazırladığı azığı heybemize koyardık. 

A)

B)

C)

D)

17-”Topraktaki Sevince” adlı şiirden alından bu dizelerde bulunan söz sanatı hangisidir?

A) Benzetme    B) Tezat  C) Kişileştirme  D) Abartma
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Bu yazarı ilk hikâye kitaplarının yayımladığından beri takip ediyorum. Yayımladığı her hikâye kitabını 
alıp hemen okuyorum. Bir sonraki kitabı ne zaman yayımlanacak diye merakla bekliyorum. Nedenini 
soracak olursanız, onda daha önce okuduğum yazarlardan farklı bir şeyler görüyorum. Her kitabının 
öncekilerden daha farklı ve daha canlı olduğunu görüyorum. O, değişik anlatımıyla kendinden sonra-
kilere de çok şey bırakacaktır.

18-Bu parçada sözü edilen sanatçının en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Genç sanatçılara örnek olması
B) Özgünlüğü ve kendini yenilemesi
C) Üretken bir yazar olması
D) Farklı bir anlatım tarzına sahip olması 

Yeni Nesil Türkçe Deneme Sınavı-7

Alıntıların aktarıldığı eseri, yazarı veya künye bilgilerini göstermek için parantez kullanılır: 
Örnek Cümle: Kıyametler koparmak neydi ey bülbül, nedir derdin? (Mehmet Akif Ersoy)

Cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için noktalı virgül (;) konur.
Örnek Cümle:Bir yanım Almanya’ya, İspanya’ya, Fransa’ya; diğer yanım Brezilya’ya, Arjantin’e 
transfer ol diyor.

Bilinmeyen, kesin olmayan veya şüpheyle karşılanan yer, tarih vb. durumlar için soru işareti (?) 
kullanılır.
Örnek Cümle:  Vakti olsaymış iki saatte (?) evi temizlermiş.

Kaba sayıldığı için veya bir başka sebepten dolayı açık yazılmak istenmeyen kelime ve bölümlerin 
yerine üç nokta (…)konur.
Örnek Cümle: Köyümüzde yaşanan silahlı kavgadan sonra Tahsin Ç... ve ailesi köyü terk etti. 

19-Yukarıda bazı noktalama işaretleri ve örnek cümleler verilmiştir. Hangi noktalama işaretiyle 
örneği uyuşmamaktadır?

A) Üç nokta   B) Noktalı Virgül  C) Soru İşareti  D) Parantez

Bir sinema salonunda birden beşe kadar yan yana sıralanmış salonlarda aynı saatte farklı filmler gös-
terilmektedir. Ali, Ahmet, Harun, Mine, Şevval, Berfin, Deniz ve Ebru adlarında sekiz arkadaş bu beş 
filme bilet almıştır. Alınan biletler ve salon numaralarıyla ilgili olarak aşağıdaki bilgiler verilmiştir: 

*Her filme en az bir en fazla iki kişi bilet almıştır.
*2,3 ve 4.salonlara ikişer diğerlerine birer bilet satın alınmıştır.
*Ali ile Ebru’nun bilet aldığı salonlara diğerleri bilet almamıştır.
*Berfin’in bilet aldığı salonun solundaki filme Ali; sağındaki filme Mine bilet almıştır. 
*Deniz’le Ahmet aynı filme bilet almışlardır. 

20-Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine kesinlikle ulaşabiliriz?

A) Ali 5 numaralı salondaki filme bilet almıştır.
B) Harun 3 numaralı salondaki filme bilet almıştır.
C) Şevval 2 numaralı salondaki filme bilet almıştır.
D) Ahmet 4 numaralı salondaki filme bilet almıştır.
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CEVAP AHANTARI

1) D
2) A
3) C
4) B
5) B
6) C
7) A
8) A
9) D
10)B
11)C
12)A
13) D
14) C
15) D
16) B
17) C
18) B
19) C
20) D
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