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Sevdi!in Kadar Sevilirsin

Yerin seni çekti!i kadar a!ırsın.

Kanatların çırpındı!ı kadar ha"f…

Kalbinin attı!ı kadar canlısın.

Gözlerinin uza!ı gördü!ü kadar genç…

Sevdiklerin kadar iyisin.

Nefret ettiklerin kadar kötü.

Ne renk olursa olsun ka#ın, gözün.

Kar#ındakinin gördü!üdür rengin.

Ya#adıklarını kâr sayma.

Ya#adı!ın kadar yakınsın sonuna.

Ne kadar ya#arsan ya#a.

Sevdi!in kadardır ömrün.

                       CAN YÜCEL
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1.  A!a"ıdaki sözcüklerin hangisi büyük ünlü uyumuna uy-

maz?

 I. Gözlükçüler                   II. Kulaklık                     III. !nanmak

                           IV. Bilgisiz                    V. Yolcular

Çözüm: 

 I, II, IV ve V numaralı sözcükler tamamen ince ya da kalın ün-
lülerden olu"tu#u için büyük ünlü uyumuna uyar.  III'teki “inan-
mak” sözcü#ünde bir ince (i) iki kalın (a) ünlü bulundu#u için bu 
sözcük büyük ünlü uyumuna uymaz.    

2.  A!a"ıdaki sözcüklerin hangisi aldı"ı bir ekten dolayı bü-
yük ünlü uyumuna uymaz?

 I.   Ko"uyor     II.  Sarımtırak

 III. Tiyatroya     IV. Duvardaki

 

Çözüm: 

 I ve II'deki sözcükler büyük ünlü uyumuna uyar. III'teki sözcükte 
kalın ve ince ünlüler oldu#u için bu sözcük büyük ünlü uyu-
muna uymaz. IV'teki “duvardaki” sözcü#ü aldı#ı “-ki” ekinden 
dolayı büyük ünlü uyumuna uymuyor.

1. A!a"ıdaki cümlelerin hangisindeki bütün sözcükler büyük 
ünlü uyumuna uyar?

A)  Kahvaltısını yaptıktan sonra camiye do#ru yola koyulacaktı.

B)  Her "eyi bırakıp buralardan gitmek istiyordu ancak terk 
edemedi ailesini.

C)  Okul yollarında ömür tüketmektense bir i"e girip çalı"mak 
en iyisiydi.

D)  Anlatılanların hepsini çok iyi anlarken bile sorularla beni 
bunaltıyordu.

E)  $imdi sen gidiyorsun diye ben oturup da karalar ba#lama-
yaca#ım.

2. Babasının bu ak"am da gelmeyece#ini ö#renince

                I                  II                                        III

 ak"amki gösteriye gitmekten vazgeçecekti.

             IV            V

 Bu cümlede geçen numaralanmı! sözcüklerin hangisi bü-
yük ünlü uyumuna uymaz?

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

Ses bilgisi, sınavlarda ses olayları ve nadiren ünlü uyumları "eklin-
de kar"ımıza çıkıyor. Önce ünlü (sesli) har%erimizin kategorilendiril-
mesine bakalım:       

Geni! Dar

Kalın #nce Kalın #nce

Düz a e ı i

Yuvarlak     o ö u ü

$imdi ünlü uyumlarına göz atalım:

1. Büyük Ünlü Uyumu (kalınlık - incelik uyumu): Türkçede bir 
sözcü#ü olu"turan hecelerin tamamının kalın ya da tamamının ince 
olmasına dayanan ünlü uyumudur.

Örnek: “kalabalık, oyun, silgi, güne"lik...”

#stisna: Türkçede ekler sözcüklere gelirken büyük ünlü uyumuna 
uyar ancak “-yor, -ki, -ken, -leyin, -da", -(ı)mtırak, -gil” ekleri büyük 
ünlü uyumuna aykırılık gösterir.

Örnek: “Geliyor, aklımdaki, korurken, sabahleyin, meslekta", ye"i-
limtırak, dayımgil” sözcükleri büyük ünlü uyumuna uymaz.

#stisna: Biti"ik yazılan birle"ik kelimelerde (açıkgöz, bilgisayar vb.) 
büyük ünlü uyumu aranmaz.

SES B#LG#S#

1 C 2 D
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2. Küçük Ünlü Uyumu: !ki "ekilde incelenir:

a. Düz ünlülerin (a, e, ı, i) ardından düz ünlüler (a, e, ı, i) gelir.

Örnek: “barı"çıl, kesinlik, elmacı, anne”

b. Yuvarlak ünlülerden (o, ö, u, ü) sonra ya düz-geni" (a, e) ya da 
dar-yuvarlak (u, ü) ünlüler gelir.  

Örnek: “kulak, gözlem, zorluk”

Not: Küçük ünlü uyumu aranırken kademe kademe ilerlenir ve iki 
kural da aynı sözcükte uygulanabilir. Yani önce ilk heceyle ikinci 
hecenin kendi arasındaki uyumu incelenir, sonra varsa ikinciyle 
üçüncü, sonra varsa üçüncüyle dördüncü...

Örnek: “Do-#al-lık” sözcü#ü küçük ünlü uyumuna uyar. Burada 
birinci ve ikinci hece incelenirken b'deki yöntem, iki ve üçüncü hece  
incelenirken a'daki yöntem dikkate alınır.  

Ek Bilgi: Türkçede büyük ünlü uyumu çok az istisna dı"ında (elma, 
karde"...) tamdır. Bu sebepten büyük ünlü uyumuna uymayan söz-
cükler (makale, mobilya...) çok yüksek ihtimalle Türkçe de#ildir.

1.  Ünlü uyumlarıyla ilgili olarak a!a"ıdakilerden hangisi yan-
lı!tır?

A)  Bazı ekler eklendi#i sözcü#ün büyük ünlü uyumunu bozar.

B)  Biti"ik yazılan birle"ik yapılı kelimelerde büyük ünlü uyumu 
aranmaz.

C)  Büyük ünlü uyumuna uymayan sözcüklerin ço#u büyük ih-
timalle Türkçe de#ildir.

D)  Küçük ünlü uyumunda iki kural da aynı sözcükte uygulana-
bilir.

E)  Küçük ünlü uyumunda yuvarlak ünlüden sonra geni"-yu-
varlak ünlü gelebilir.

2.  A!a"ıdaki sözcüklerin hangisi hem büyük ünlü uyumuna 
hem de küçük ünlü uyumuna uyar?

A) Annelik                      B) Kavurmak            C) Karde"lik

   D) Çamurluk                 E) Güre"mek

3.   “Savurgan birisi oldu#u için çevresindekilerden sürekli uyarı 
alır.” cümlesinde küçük ünlü uyumuna uymayan kaç söz-
cük vardır?

A) 1                B) 2               C) 3                  D) 4                   E) 5

1.  A!a"ıdaki sözcüklerin küçük ünlü uyumuna uyup uymadı-
"ını inceleyiniz.

 -Anla"malı   -Kavun      -Bilek          -Özlemek         -Ya#mur

Çözüm: 

 “anla"malı” a-a-a-ı (hepsi düz ünlü) �

 “kavun” a-u (düz ünlüden sonra yuvarlak ünlü gelemez) �

 “bilek”  i-e (hepsi düz ünlü) �

 “özlemek” ö-e-e (yuvarlaktan sonra düz-geni", düzden sonra 
düz ünlü) �

 “ya#mur” a-u (düz ünlüden sonra yuvarlak ünlü gelemez) �

2.  Hayri Efendi ba"ındaki kavu#u usulca masaya bırakıp oradaki-
lere hitaben “$imdi benim avucumda tuttu#umun ne oldu#unu 
merak ettiniz, hiç merak etmeyin, kaderimdir.” dedi.

 Bu cümlede küçük ünlü uyumuna uymayan sözcükleri bu-
lup kısaca açıklayınız.

Çözüm: 

 ”Kavu#u” sözcü#ündeki ilk hecede “-a” düz ünlüsü vardır. Bu 
sözcü#ün küçük ünlü uyumuna uyması için ikinci hecesi “-a, 
-e, -ı, -i” düz ünlülerinden biriyle devam etmelidir ancak sözcü-
#ün ikinci hecesi “-u” ünlüsüyle devam etmi"tir. Bu sebepten  
sözcük küçük ünlü uyumuna uymaz.

        “Avucumda” sözcü#ünde düz ünlüden (a) sonra yuvarlak ünlü 
(u) geldi#i için sözcük küçük ünlü uyumuna uymaz.   

SES B#LG#S#

1 E 2 E 3 A
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SES OLAYLARI

1.  Ünsüzlerle ilgili ses olaylarına ili!kin a!a"ıdaki bilgilerin 
hangisinde bir yanlı!lık yapılmı!tır?

A)  Sert ünsüzle biten sözcükler “c, d, g” ile ba"layan ek alırsa 
ünsüz yumu"aması kuralı ortaya çıkar.

B)  Sert ünsüzlerin yumu"aması kuralının geçerli olmadı#ı ör-
nekler vardır.

C)  “Hissedilir” sözcü#ünde hem ünsüz türemesi hem ünsüz 
yumu"aması vardır.

D)  Bir sözcükte hem ünsüz yumu"aması hem ünsüz sertle"-
mesi olabilir.

E)  Sert ünsüzle biten rakamlara gelen ekler kesmeyle ayrılır-
ken e#er benze"me oluyorsa ekte gösterilir.

2.  Sonsuzlu#un arzusu ile yanan kalbimin ilacı  sendeyken  
          I          II          III  
umudum ba"ka kimde olabilir ey sevgili?

       IV         V 

 Numaralanmı! sözcüklerin hangisinde ünsüz yumu!ama-

sı yoktur?

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

1.  “Uçaktan, dü"tü, bakıcı ve defterden” sözcüklerinde ünsüz 
benze!mesi olup olmadı"ını inceleyiniz.

Çözüm: 

 “Uçak ve dü"-” sözcükleri sert ünsüzle (k, ") bitmi" ve “c, d, g“ 
ile ba"layan bir ek (-dan, -dü) aldı#ı için sertle"me (benze"me) 
olmu"tur. (uçaktan, dü"tü) “Bakıcı ve defterden” sözcüklerinde 
böyle bir duruma rastlamıyoruz. (“Defter” sözcü#ü alıntı oldu#u 
için “def-der” gibi bir "ekli yoktur.)

2.  A!a"ıdaki sözcüklerin sonuna ünlü ile ba!layan bir ek ge-
tirip ünsüz yumu!amasına u"rayıp u"ramadıklarını yazı-
nız.

  *Sa#lık             *Kenar             *Amaç              *Hesap    

Çözüm: 

 Sa#lık-a / sa#lı#a = Yumu"ama var.

 Kenar-ı /kenarı = Yumu"ama yok.  

 Amaç-ın /amacın = Yumu"ama var.

 Hesap-ı / hesabı = Yumu"ama var.

1 A 2 E

A) ÜNSÜZLERLE #LG#L# SES OLAYLARI

1. Ünsüz Benze!mesi (Sertle!mesi): Sert ünsüzle (f,s,t,k,ç,",h,p) 
biten sözcükler “c,d,g” yumu"ak ünsüzlerinden biriyle ba"layan ek 
alırsa bu ekin ba"ındaki yumu"ak ünsüz sertlere benze"erek  “ç,t,k” 
"eklinde sertle"ir.

Örnekler:            

*sert-ce / sertçe                 

*çiçek-den / çiçekten                                               

*1945-den / 1945'ten          

*dü"-gün / dü"kün      

*Ahmet-de / Ahmet'te   

2. Ünsüz Yumu!aması (De"i!imi):  Çok heceli sözcükler ünlüyle 
ba"layan bir ek aldıklarında sonlarında bulunan  “p,ç,t,k” ünsüzleri 
yumu"ayarak “b,c,d,g,#”ye dönü"ür. (de#i"ir)

Örnekler:        

*katip-i / katibi           

*sarnıç-ı / sarnıcı     

*dert-i / derdi                       

 *ahenk-i / ahengi            

*sokak-ı / soka#ı   

#stisna: Bazı tek heceli sözcüklerde; (suç-u / suçu, et-i / eti...) bazı 
yabancı sözcüklerde; (hukuk-u / hukuku, evrak-ı / evrakı) ve bazı 
Türkçe sözcüklerde (bulut-u / bulutu, ölçüt-ü / ölçütü) yumu"ama 
olmaz. Bu duruma yumu!amaya aykırılık denir.
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1. A!a"ıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz ikizle!mesi var-

dır?

A) Gönül derdinden anlamayana yüre#ini açıp da kendini rezil 
etmeyesin.

B)  $imdi sessizce bırak elindekini ve bana do#ru usulca gel.

C)  Günahlarımdan çok pi"manım ve senin affına geldim.

D)  Gülle sesleriyle uyandı#ımız o kötü günleri hatırladım "imdi.

E)  Enseye bir tokat patlatınca herif neye u#radı#ını "a"ırdı.

2. Çocukca#ız, ellerinde yumu"acık ekmeklerle bahçe kapısından       

         I                                 II                                           III

 çıkagelince masadaki herkesin gözü bir ba"ka parlayacak.

                IV                                                                      V

 Bu cümlede geçen numaralanmı! sözcüklerin hangisinde 
ünsüz dü!mesi vardır?

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

1. Ona ne zaman baksam geçmi"e do#ru yelken açmı" yüre#im. 
Minicik ellerinde köy çocuklarının samimiyetini bulurum hep. 
Öylece dokunurum onlara masumiyete dokunurcasına.

 Bu parçadaki ünsüz dü!mesini ve ünsüz yumu!amasına 
aykırı olan örnekleri bulup açıklayınız.

Çözüm: 

 “Minicik” sözcü#ü “minik-” "eklindeyken aldı#ı “-cik” ekiyle “mi-
nicik” olmu"tur, yani “-k” ünsüzü dü"mü"tür. Burada ünsüz dü"-
mesi vardır.

     “Samimiyet-ini” ve “masumiyet-e” sözcükleri görüldü#ü üzere 
sert ünsüzle bitmi"tir ve ünlüyle ba"layan ek (-ini, -e) almı"tır. 
Buna ra#men yumu"ama meydana gelmemi"tir. Bu sözcükler-
de ünsüz yumu"amasına aykırılık vardır.

2. Her gördü#ü yerde özellikle ona yardım ederdi. Yüzüne kar"ı 
daima gülerdi ancak arkasından onu zemmetmeyi de ihmal et-
mezdi.

 Bu parçadaki ünsüz ikizle!mesini gösterip açıklayınız.

Çözüm: 

 “Zemmetmeyi” sözcü#ü “zem etmeyi” "eklindeyken birle"me 
olunca “zemmetmeyi” hâline gelmi"tir, yani ikinci bir “-m” ünsü-
zü türemi"tir. Burada ünsüz türemesi vardır.

SES OLAYLARI

1 C 2 B

3. Ünsüz Dü!mesi: “-k” ünsüzü ile biten bazı kelimeler ek aldıkla-
rında “-k” ünsüzü dü"ebilir.                                 

Örnek:     

*küçük-cük / küçücük               

*yüksek-l / yüksel

*sıcak-cık / sıcacık                    

*çabuk-cak / çabucak

#stisna: Ünsüz dü"mesi farklı "ekillerde de olabilir.

Örnek:             

*ad-da" / ada"               

*ast te#men / aste#men        

*üst te#men / üste#men

4. Ünsüz Türemesi (#kizle!mesi): Arapçadan dilimize giren ve 
özgün biçimlerinde sonunda ikiz ünsüz bulunan kelimeler (hiss, 
zann vb.) Türkçede tek ünsüzle (his, zan) kullanılır. Bu kelimeler 
ünlüyle ba"layan ek aldıklarında (hissi, zannı)  veya yardımcı &ille 
kullanıldıklarında (hissetmek, zannetmek ) sondaki ünsüz ikizle"ir, 
yani yeni bir ünsüz türer.  

Örnek:     

*hak-ı / hakkı              

*"er-i / "erri               

*zam-ı / zammı

*af-etmek / affetmek        

*his-etmek / hissetmek        

*sır-ı / sırrı
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1.  “Yükselti” sözcü"ünde a!a"ıdaki ses olaylarının hangisi ya 

da hangileri vardır?

A)  Ünsüz türemesi            

B)  Ünsüz dü"mesi       

C)  Ünsüz yumu"aması      

D)  Ünsüz dü"mesi ve ünsüz türemesi

E)  Ünsüz dü"mesi ve ünsüz yumu"aması

2. Yüre#indeki yangını söndürmek için gözlerinden tuzlu suyu                            

      I              II                                              III

 akıtmı"tı ancak bu, alevleri daha da arttırmı" görünüyordu.

                                           IV                                          V

 Bu cümledeki numaralanmı! sözcüklerin hangisi kayna!-
tırma ünsüzü almı!tır?

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

1.  A!a"ıdaki sözcüklerde hangi ses olayları oldu"unu göste-
rerek belirtiniz.

  *Çabucak            *Halloldu    *Hissi            * Yükseliyor

Çözüm: 

 Çabuk-cak / çabucak = “-k” ünsüzü dü"tü, ünsüz dü"mesi 

 Hal-oldu / halloldu = “-l” ünsüzü türedi, ünsüz türemesi

 His-i / hissi = “-s” ünsüzü türedi, ünsüz türemesi

 Yüksek-l-(i)yor / yükseliyor = “-k” ünsüzü dü"tü, ünsüz dü"mesi

2. Buradaki herkes onba"ılık yapmak için can atıyordu ancak bu 
er malum göreve en layık olanlardandı ve görevi sorgusuzca 
yerine getirecek tek isimdi.

 Bu cümlede dudak ünsüzlerinin benze!mesine aykırı ör-
ne"i ve kayna!tırma alan sözcük örne"ini bulup açıklayı-
nız.

Çözüm: 

 “Onba"ılık” sözcü#ünde “-n” ünsüzünden sonra “-b” dudak ün-
süzü gelmi"tir ve “omba"ılık” "eklinde “m-b” uyumu olmalıdır 
ancak bu olmamı"tır, yani sözcük dudak ünsüzlerinin benze"-
mesine aykırı olmu"tur. “yer-i-n-e” sözcü#ünün aldı#ı “-n” eki 
kayna"tırma ünsüzüdür.

SES OLAYLARI

5. Dudak Ünsüzlerinin Benze!mesi  
(m-b uyumu / n-b çatı!ması): “b” dudak ünsüzü kendisinden önce-
ki “n”yi “m”ye dönü"türür.

Örnek:  

*saklan-baç / saklambaç      

*ten-bel / tembel

#stisna: Birle"ik sözcüklerde (sonbahar, günbatımı...) ve özel adlar-
da (!stanbul, Safranbolu...) olmaz.

6. Kayna!tırma Ünsüzü: Türkçede iki ünlünün yan yana gelmeme-
si gerekti#i için ünlü ile biten kelimeye (kapı) ünlü ile ba"layan bir 
ek geldi#inde (-a) iki ünlü arasına “y, ", s, n” ünsüzlerinden biri girer. 
(kapıya)  

   

Örnek:  

*araba-ı / arabası              

*iki-er /iki"er        

*kapı-ın /kapının

1 B 2 C
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1.  Vurulup tertemiz alnından, uzanmı" yatıyor,

              I                         II                          III

 Bir hilal u#runa, ya Rab, ne güne"ler batıyor!

               IV                                       V

 Bu dizelerde geçen altı çizili sözcüklerin hangisinde ünlü 
dü!mesi vardır?

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

2. A!a"ıdaki cümlelerin hangisinde ünlü dü!mesi vardır?

A)  Suçlu cürmünü kabul etmekte ve çok pi"man oldu#unu 
söylemekteydi.

B)  $u masada oturan çocuk "i"elerin hepsini sırası ile elinde 
çevirdi.

C)  Avucunda ne var ne yok bu kalpazanlara kaptırdı sonunda.

D)  Fikirlerime katılmasa da onlara saygı duydu#unu açıkça 
belli ediyor.

E)  Zihin haritası yöntemi ile birçok "eyi daha iyi anlamı".

1. Onu ömrüm boyunca affetmeyece#im çünkü o bana çocuklu-
#umdan beri zulmediyor.

 Bu cümlede geçen altı çizili sözcükteki ses olaylarını açık-
layınız.

Çözüm: 

 Altı çizili sözcü#ü “zulüm et-iyor” "eklinde ayırdı#ımızda nasıl 
de#i"imler oldu#unu gözlemleyebiliyoruz. “Zulüm” sözcü#ün-
deki “-ü” ünlüsü dü"tü#ü için sözcükte ünlü dü"mesi vardır. Ay-
rıca “et-” yardımcı eylemindeki “-t” sert ünsüzünden sonra ünlü 
ile ba"layan bir ek (-iyor) geldi#inden bu ünsüz “-d” "eklinde 
yumu"amı"tır, yani burada ünsüz yumu"aması vardır.

2. Onunla yolculuk yapma &kri ba"larda çok ho"uma gitmi"ti an-
cak tatilimi resmen zehretti.

 Bu cümledeki altı çizili sözcüklerdeki ses olaylarını açıkla-
yınız.

Çözüm: 

 “Cümledeki “&kri” sözcü#ünü “&kir-i” "eklinde ayırdı#ımızda 
ikinci hecedeki “-i” ünlüsünün dü"tü#ünü görürüz, yani burada 
ünlü dü"mesi vardır.

      Yine cümledeki “zehretti” sözcü#ünü “zehir et-di” "eklinde ayır-
dı#ımızda “zehir” sözcü#ündeki “-i” ünlüsünün dü"tü#ünü ve                
“-di” görülen geçmi" zaman ekindeki “-d” yumu"ak ünsüzünün 
“et” yardımcı eyleminin sonundaki “-t” ekinin etkisiyle “-t” "ek-
linde sertle"ti#ini görüyoruz. Yani bu sözcükte hem ünlü dü"-
mesi hem ünsüz benze"mesi (sertle"mesi) vardır.

B) ÜNLÜLERLE #LG#L# SES OLAYLARI

1. Ünlü Dü!mesi:  
a) !ki heceli bazı kelimeler (a#ız) ünlüyle ba"layan bir ek (-a) aldık-
larında ikinci hecelerindeki dar ünlüler dü"er. (a#za)

Örnek: 

*alın-ı / alnı   

*gö#üs-ün / gö#sün   

*boyun-u / boynu

b) !kinci hecesinde dar ünlü bulunan sözcükler (sabır) “etmek”, 
“olmak” yardımcı eylemiyle birle"ik &il olduklarında ünlü dü"mesine 
u#rar. (sabretmek)

Örnek:  

*ke"if-etmek / ke"fetmek  

*devir-etmek / devretmek

c) !ki sözcük birle"irken (kahve-altı) iki ünlü yan yana gelirse bunlar-
dan biri dü"er. (kahvaltı) Buna “a!ınma” da denir.

Örnek: 

*sütlü-a" / sütlaç    *ne-asıl / nasıl    *"u-arada / "urada    

1 B 2 A

SES OLAYLARI
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1.  A!a"ıdaki cümlelerin hangisinde ünlü daralması vardır?

A)  Bu arkada" seni çok iyi tanıdı#ını söylüyor.

B)  Bana bakıp bakıp uzaktan kıs kıs gülüyor.

C)  Bunun böyle olaca#ını o nereden biliyor?

D)  Gülü"ü o kadar güzel ki beni herkesten alıyor.

E)  Ruhum yaratıcıdan uzakla"tıkça peyderpey ölüyor.

2.  Ünlülerle ilgili ses olayları için a!a"ıdaki bilgilerden hangi-
si yanlı!tır?

A)  !ki heceli bazı kelimeler ünlü ile ba"layan bir ek aldıkların-
da ikinci hecelerindeki dar ünlü dü"er, buna ünlü dü"mesi 
denir.

B)  Ünlü de#i"iminde, de#i"im ekte görülür.

C)  Ünlü türemesi peki"tirilen sözcüklerde görülebilir.

D)  Ünlü daralmasını “-yor” ekinin oldu#u yerlerde ve “diyerek, 
yiyerek, niye” sözcüklerinde aramalıyız.

E)  !kilemelerde ünlü dü"mesi kuralı uygulanmaz.

1.  A!a"ıdaki sözcükler ve bu sözcüklerde görülen ses olay-
larını e!le!tiriniz.

I.  Burnu                                    Ünlü daralması

II.  Biricik                                   Ünlü dü"mesi

III.  Dü"lüyorum                       A"ınma

IV.  Sütlaç                                  Ünlü türemesi

Çözüm: 
 burun-u / burnu = “-u” ünlüsü dü"mü", ünlü dü"mesi

 bir-cik / biricik  = “-i” ünlüsü türemi", ünlü türemesi

 dü"le-yorum / dü"lüyorum = “-e” ünlüsü daralmı", ünlü daral-
ması  

 sütlü-a" / sütlaç = “-ü” ünlüsü dü"mü", a"ınma (ünlü dü"mesi)

2.  “Aklımda, nasıl, güpegündüz, sana, hopluyorum” sözcüklerin-
de görülen ses olaylarını göstererek belirtiniz.

Çözüm: 
 “akıl-ımda / aklımda = “-ı” ünlüsü dü"mü", ünlü dü"mesi

 ne-asıl / nasıl = “-e” ünlüsü dü"mü", a"ınma

 güp-gündüz / güpegündüz = “-e” ünlüsü türemi", ünlü türemesi

 sen-a / sana = “-e” ünlüsü de#i"mi", ünlü de#i"imi

 hopla-yorum / hopluyorum = “-a” ünlüsü “-u” olmu", ünlü daral-
ması

d) Farklı örnekler de vardır:     

*ileri-lemek / ilerlemek                                     

*kayın-ana / kaynana   

*pazar-ertesi / pazartesi    

#stisna: A"a#ıda verilen örneklerdeki gibi kurulan ikilemelerde, ikinci 
sözcükte ünlü dü"mesi olmaz.

Örnek: 

*omuz omuza     *gö#üs gö#üse       *burun buruna

 
Not: “!çeri, dı"arı, ileri, "ura, bura vb.” sözcüklerde “içerde, dı"arda” 
gibi dü"me olmaz; “içeride, dı"arıda...” olur. 

2. Ünlü Türemesi: “-cık, -cik” ekini alan bazı sözcüklerde (dar-cık / 
daracık) ve bazı peki"tirmelerde (sap-sa#lam / sapasa#lam) görülür.

3. Ünlü De"i!imi:  “Ben” ve “sen” sözcükleri “-a, -e” ekini aldıkların-
da köklerindeki ünlüler “bana” ve “sana” "eklinde de#i"ir. (Sadece 
bunlarda vardır.)

4. Ünlü Daralması: Geni" ünlülerden olan “-a, -e” ile biten &iller 
(sakla) “-yor” "imdiki zaman ekini aldıklarında sonlarındaki geni" 
ünlüler daralmaya u#rar. (saklıyor)

Örnek: 

*yüzme-yor / yüzmüyor   

*izle-yor / izliyor

SES OLAYLARI

2 B1 A
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1. Amcacı#ım bizim çocuk hasta olmu"; yemek yiyemiyor, su 

                                                                                      I               

 içemiyor, konu"amıyor, ellerini kaldıramıyor, gözlerini bile 

           II   III                              IV                                              

 oynatamıyor.

   V

 Bu cümledeki altı çizili sözcüklerin hangisinde birden faz-
la ünlü daralması vardır?

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

2. A!a"ıdaki cümlelerin hangisinde ulama vardır?

A) Senin sevgin benim ruhuma dokunmuyor, bundan dolayı 
sevemiyorum seni.

B)  Sehpanın rengini çok be#endi#inden dolayı onu bir misa&-
rinin önünde görmekten de ho"lanmıyordu.

C)  Bitmedi bu kavga, sürecek; yeryüzü a"kın yüzü oluncaya 
dek.

D)  Mesele sevebilmek bir güzelli#i a"kın yangınıyla.

E)  Sana olan zaafımı her defasında açıkça kullanıyorsun.

1.  A!a"ıdaki cümlelerde görülen ses olaylarını belirtiniz.

I.  Bu gönlümde bir yer sanki yıllardır seni arıyor.

II.  $imdi bir kez daha yıkık dolanıyorum bu "ehri.

III.  Artık terk etmemelisin beni ve bana verilen sözler yalan 
olmamalı.   

IV.  Azıcık da sen yardımda bulun ki bu i"i bitirelim.

Çözüm:  
 I.  gönül-ümde / gönlümde = ünlü dü"mesi, 

        ara-yor / arıyor = ünlü daralması

 II.  "ehir-i / "ehri = ünlü dü"mesi

 III.  ben-a / bana = ünlü de#i"imi

 IV.  az-cık / azıcık = ünlü türemesi

2. Bana, olanları anlatmaktan ba"ka bir seçene#in yok.

 Bu cümledeki ses olaylarını bulup açıklayınız.

Çözüm: 
 Cümledeki “bana” sözcü#ünü “ben-a” "eklinde ayırırsak kök-

teki “-e” ünlüsünün “-a” olarak de#i"ti#ini görürüz, yani burada 
ünlü de#i"imi vardır.

     Cümledeki “anlatmaktan” sözcü#ünü “anlatmak-dan” "eklinde 
ayırırsak “-dan” bulunma hâli ekindeki “-d” yumu"ak ünsüzü-
nün ”-k” sert ünsüzüne benze"erek sertle"ti#ini görürüz, yani 
burada ünsüz benze"mesi vardır.

       Cümledeki “seçene#in” sözcü#ünü “seçenek-in” "eklinde ayı-
rırsak “-k” ünsüzünün “-in” ekindeki “-i” ünlüsü etkisiyle yumu-
"ayarak “-#” oldu#unu görürüz, yani burada ünsüz yumu"ama-
sı vardır.       

#stisna: “Demek” ve “yemek” &illerinde ve “niye” sözcü#ünde “-yor” 
eki olmadan da daralma görülebiliyor.

Örnek:    

*de-e / di(y)e / diye    

*ye-ecek / yi(y)ecek / yiyecek (Parantezdeki “y”ler kayna"tırma 
ünsüzüdür.)   

Ulama: Sözcüklerin sonundaki ünsüzlerin, (senin) sonraki sözcü#ün 
ba"ındaki ünlüye (adın) katılarak (ulanarak) okunmasıdır.  
(seninadın)  

Örnek: 

*garbın afakı / (garbınafakı)    

*ev izni / (evizni)  

Not: Araya noktalama i"aretleri girerse ulama olmaz.

Örnek: 

*Bu senin, evdekilerin de#il.

2 B1 A

SES OLAYLARI



14

D
o

k
tr

in
 Y

a
y

ın
la

rı

Sıfırdan Test - 1 SES B!LG!S!

1.  Sabah saatlerinde buralarda kimse olmadı#ı için biz de geç

                             I              II            III       IV

 geliyoruz.

            V

 Bu cümlede numaralanmı! sözcüklerin hangisi büyük 

ünlü uyumuna uymaz?

A) Yalnız I                         B) Yalnız II                         C) I ve III

                           D) I ve V                         E) IV ve V

  

2.  Ocakçı kalfası ile güre"mek öyle her yi#idin harcı de#ildir,

             I           II               III                         IV                     

 derdi kavuklu dedem.

                     V

 Bu cümlede numaralanmı! sözcüklerin hangisi küçük 

ünlü uyumuna uymaz?

A) Yalnız I                              B) Yalnız III                    C) Yalnız V

                         D) I ve III                         E) II ve IV

3.  A!a"ıdaki sözcüklerin hangisi ünlü ile ba!layan bir ek alır-

sa ünsüz yumu!amasına u"ramaz?

A) Sa#lık           B) Sahip                  C) Sınıf

   D) Yurt               E) A#aç  

4.  Sevinçten ne kaldıysa bana, alıp götürdün ve bo#dun keder  

 I       II          III              IV  

deryalarında beni.

         V 

 Bu cümlede numaralanmı! sözcüklerin hangisinde ünsüz 

benze!mesi vardır?

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

  

5.  Korkaklı#ından etrafındakilerle sa#lıklı ileti"im kuramaz

                     I                     II                 III         IV          V

 hâle geldi.

 Bu cümlede geçen altı çizili sözcüklerin hangisinde ünsüz 

yumu!aması vardır?

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

6.  Büyüyen gözleri kar"ısında her defasında küçülen yürekler

              I                           II                                    III          IV

 bıraktı.

          V

 Bu cümledeki numaralanmı! sözcüklerin hangisinde ün-

süz dü!mesi vardır?

A) Yalnız I                         B) Yalnız III                      C) I ve III

                        D) II ve III                         E) IV ve V

7.   “Dolambaçlı yollardan geçiyorum bu günlerde.” cümlesinde 

a!a"ıdaki ses olaylarından hangisi vardır?

A)  Ünsüz türemesi (ikizle"me)

B)  Dudak ünsüzlerinin benze"mesi

C)  Ünlü daralması

D)  Ünsüz benze"mesi

E)   Ünsüz yumu"aması

8.  A!a"ıdaki sözcüklerin hangisinde kayna!tırma ünsüzü 

yoktur?

A) Oturmaya                B) Sehpayı               C) Arkaya

   D) Adrese            E) !ki"er
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Sıfırdan Test - 1SES B!LG!S!

13.  A!a"ıdaki cümlelerin hangisinde ulama yoktur?

A)  Sevdanın ardından gitmek kendi limanlarını bombalamak-
tır bazen.

B)  Buradan ba"ka bir yerde daha sakat atları tedavi ediyorlar-
mı".

C)  Gözlerin geçmi"ten kalan anıların kırı"ıklı#ında ça#layana 
dönü"mü".

D)  Çocukluk kaybolmaz ki masa altına falan kaçmı"tır, arar-
san bulursun.

E)  Duvardaki resminle hiç ilgilenmedim, sen içimde cisimle"-
mi"sin.

14.   “O#lu askere giden her anne yüre#inde bir "ehit büyütür.”

            I                   II                          III                          IV

 diye bir yazı okumu"tum bir yerde.

                                    V

 Bu cümlede geçen altı çizili sözcüklerle ilgili olarak a!a"ı-

dakilerden hangisi yanlı!tır?

A)  I numaralı sözcük “o#ul-u / o#lu” "eklinde ünlü dü"mesine 
u#ramı"tır.

B)  II numaralı sözcükteki “-d” yumu"ak ünsüzü önceden “-t” 
"eklinde sertti ama “-en” ekiyle beraber yumu"adı.

C)  III numaralı sözcük “yürek-inde / yüre#inde” "eklinde ünsüz 
yumu"amasına u#ramı"tır.

D)  IV numaralı sözcük “büyük-tür / büyütür” "eklinde ünsüz 
dü"mesine u#ramı"tır.

E)  V numaralı sözcük “okumu"-idim / okumu"tum” "eklinde 
ünsüz sertle"mesine u#ramı"tır.

15.  “Hayrından umudum yok, getirme bari "errini.” cümlesinde 

a!a"ıdakilerden hangisi yoktur?

A) Ünsüz sertle"mesi       B) Ünsüz yumu"aması

C) Ulama   D) Ünsüz türemesi

          E) Ünlü dü"mesi

9.  A!a"ıdaki sözcüklerin hangisine ünlü ile ba!layan bir ek 

getirilirse ünlü dü!mesi olur?

A) Okur             B) Bakır       C) Fikir

   D) Çakır           E) Ahır

10.  A!a"ıdaki sözcüklerin hangisi “etmek” yardımcı eylemiyle 

birle!ik yapılı $il yapılırsa ünlü dü!mesi olmaz?

A) Kahır                 B) Hapis        C) !hmal

   D) Kayıp                    E) $ükür

11.   “Annemle en son bulu"tu#umuzda beni öpücük ya#muruna  

       I       II       III              IV  

tutmu"tu.”

              V

 Bu cümlede numaralanmı! sözcüklerin hangisinde ünlü 

türemesi vardır?

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

12.  A!a"ıdaki sözcüklerin hangisine “-yor” !imdiki zaman eki 

eklenirse ünlü daralması meydana gelmez?

A) Gelme-       B) Yolla-                  C) Yakala-      

   D) Kana-          E) Büyü-

1 D 2 C 3 C 4 A 5 A 6 B 7 B 8 D 9 C 10 C 11 C 12 E 13 D 14 D 15 A
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Sıfırdan Test - 2

1.  Benzi sararmı" vaziyette yanımıza geldi. Önce biraz korktuk, 

uzun bir sessizlik ve ardından duyulan içten bir a#lama... !"te 

ondan beri yüzü gülmedi garibin.

 Bu parçada a!a"ıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?

A)  Ünsüz yumu"aması

B)  Birden fazla ünlü dü"mesi

C)  Ünsüz ikizle"mesi

D)  Ünsüz benze"mesi

E)  Ulama

2.  (I) Bazı sanatçılar vardır, onları bir yere konumlandıramazsı-

nız. (II) Hiçbir sanat akımının içinde yer almazlar. (III) Kendileri-

nin açtı#ı ve bizzat kendilerinin gitti#i sapasa#lam yolları vardır. 

(IV) Kimsenin girmedi#i derin ormanlarda gezinirler salına sa-

lına. (V) Öylesine dünyalıdırlar ki hiçbir yer onların memleketi 

de#ildir.

 Bu parçada geçen numaralanmı! cümlelerle ilgili olarak 

a!a"ıdakilerden hangisi yanlı!tır?

A)  I'de ünsüz benze"mesi vardır.

B)  II'de ünsüz yumu"amasına aykırı bir örne#e rastlanır.

C)  III'te hem ünsüz sertle"mesi hem ünlü türemesi vardır.

D)  IV'te kayna"tırma ünsüzü ve ünsüz yumu"aması vardır.

E)  V'te ünsüz yumu"aması vardır.

3.  Tek heceli kimi sözcükler “p, ç, t, k” ünsüzleriyle bitip ünlüyle 

ba"layan ek aldıkları hâlde ünsüz yumu"amasına aykırılık gös-

terir.

 Buna göre a!a"ıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklama-

nın bir örne"i yoktur?

A)  Uzaktan bile görülüyordu saçının üst bölgelerindeki kellik.

B)  Yüzüme baktı ve bana “!kimiz birden sevinebiliriz, gö#e 
baksana.” deyip ba"ımı kaldırdı.

C)  Birden polisi kar"ısında görünce “Hapı yuttuk!'” diyerek 
kaçmaya ba"ladı.

D)  O pozisyonda topu taca atmak büyük beceriksizlik do#rusu.

E)  Senin bana aldı#ın kaza#ın aynısını adamın tekinde gör-
düm.

4.  (I) Bazı "iirler iki yönlüdür. (II) O "iirleri tam olarak idrâk etmek 

için her devir hakkında &kir sahibi olmak gerekir. (III) Çünkü 

bunlar bir yandan tarihî bir dönemi aktarırken di#er taraftan 

bugünü anlatır bize. (IV) Bu sayede eski ile yeni arasında bir 

ba# kurarak okuru tarihsel bir gezintiye çıkarır. (V) Bu gezinti o 

kadar parodik bir dille anlatılır ki okur bir bilmece kutusu içinde 

nereye gitti#ini bilmeden cevabı bulmaya çalı"ır.

 Bu parçada numaralanmı! cümlelerin hangisinde ünsüz 

ikizle!mesi vardır?

A) Yalnız II                      B) Yalnız IV             C) I ve III

                     D) II ve V                     E) IV ve V

 

5.  Türkçemizde bazı kelimelerin anlamları farklıdır ancak

                I                                                            II

 sesleri aynıdır. Bu tip sözcükler seste" olarak adlandırılır.  

                       III                                   IV                       V

 Bu parçada geçen altı çizili sözcüklerin hangisinde ünsüz 

sertle!mesi vardır?

A) Yalnız I                              B) Yalnız II                     C) Yalnız III

                        D) I ve IV                          E) IV ve V

6.  A!a"ıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumu!aması yok-

tur?

A)  Balıkçı Sami yine nasibinden kom"ularına da ikramda bu-
lunmayı ihmal etmedi.

B)  Bu tip özel günleri inancımızdan dolayı yalnız geçirmeyi 
tercih ettik.

C)  Bu sevinci sensiz ya"amak içimize hiç sinmedi do#ruyu 
söylemek gerekirse.

D)  Dinlenen ahenkli "arkılardan sonra da#lara do#ru yola ko-
yulduk.

E)  Elbisesinin yırtmacını be#enmemi" ve de#i"mesi için terzi-
ye haber vermi".

SES B!LG!S!
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Sıfırdan Test - 2

10.  A!a"ıdaki cümlelerin hangisinde ünlü dü!mesi yoktur?

A)  Çocu#unun genzine su kaçtı#ı için çok fazla tela" yapıp 
etrafındakileri de heyecanlandırdı.

B)  Bahçede kalan kurumu" son a#acı da var gücü ile devir-
meyi ba"ardı.

C)  Soruların ço#unu do#ru yapmakla beraber çok kolay soru-
lara yanlı" cevaplar vermesi bizi "a"ırttı.

D)  Kolundaki dövmeyi gösterdi#inde anormal sıyrıklar gözü-
me ili"ti.

E)  !nsanlara iyilik yapmak her "artta aklıma gelmiyor maale-
sef.

11.  Onun ba"arısı tesadüftür, yorumları bu gördü#ün gencecik

                                       I                                     II             III

 insanlar tarafından yapılmıyor ise bugün bu konu"mayı yapma

                                             IV

 gereksinimi hissetmem.

                                    V

 Bu cümlede geçen altı çizili sözcüklerin hangisinde birden 

fazla ses olayı vardır?

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

12.  Ekonomik saldırıların kıskacında kalan ülkemizin çalı"kan in-

sanları bu zor günlerin de üstesinden gelmeyi ba"aracaktır. 

Bunun için ben yine gelece#imizin çok parlak oldu#u kanısına 

sahibim. Ayrıca yetkililerimizin bu konudaki yönlendirmelerine 

dikkat etmekte kararlıyız.

 Bu parçada ünsüz benze!mesine ait kaç örne"e rastlanır?

A) 1                   B) 2                        C) 3                   D) 4           E) 5

7.  I. Yolunda o kadar düz gitti ki hiçbir etken dü"üncelerini yamult-

muyordu.

 II. Onu çevresindeki insanlara sormamızdaki asıl sebep kendi-

si hakkında fazlaca bilgi sahibi olmak istememizdir.

 Bu iki cümle için a!a"ıdakilerden hangisi söylenemez?

A)  II'de ünlü dü"mesi vardır.

B)  II'de ünsüz türemesine rastlanır.

C)  !kisinde de ünsüz yumu"aması vardır.

D)  I'de ünsüz benze"mesine ait örnekler vardır.

E)  I'deki bir sözcükte hem ünsüz dü"mesi hem de ünlü daral-
ması vardır.

8. Odaya girdi#imizde elindeki bıça#ın keskinli#ini kontrol

                            I                                            II

 etti#ini gördük. Belli ki yaptı#ı i"ten çok akıldakilerle

                                                          III                 IV

 cebelle"iyordu.    

                 V

 Bu parçada numaralanmı! sözcüklerin hangisinde birden 

fazla ses olayı vardır?

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

9.  Orada sanki dünyanın en güzel çiçeklerini kokluyormu"çasına 

bir hisse kapıldım.

 Bu cümlede geçen altı çizili sözcükte

 I.  Ünlü dü"mesi

 II.  Ünlü daralması

 III.  Ünsüz dü"mesi

 IV.  Ünsüz sertle"mesi

 unsurlarında hangisi yoktur?

A) Yalnız I                           B) Yalnız II                   C) Yalnız III

                         D) I ve III                       E) II ve IV

SES B!LG!S!
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4.  Bana bu konuda ders vermek kimsenin harcı de#il ancak  

yıllarca sessiz kalmamın nedeni belli: Hissiz insanlara bir "ey- 

     I          II     III       IV  

ler hissettirmekle u#ra"amam.  

                       V

 Bu cümlede altı çizilerek gösterilmi! sözcüklerin hangisin-

de ünsüz ikizle!mesi vardır?

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

 

5.   Belki haziranda mavi benekli çocuksun

 Ah seni bilmiyor, kimseler bilmiyor

 Bir "ilep sızıyor ıssız gözlerinden

 Belki Ye"ilköy'de uça#a biniyorsun

 Bütün ıslanmı"sın, tüylerin ürperiyor

 Belki körsün, kırılmı"sın, telâ" içindesin

 Kötü rüzgâr saçlarını götürüyor

 Bu dizelerde a!a"ıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?

A)  Ünlü daralması

B)  Ünsüz ikizle"mesi

C)  Ünsüz yumu"aması

D)  Ulama

E)  Kayna"tırma ünsüzü

6.  (I) Gece geç saatte yola çıkmak zorunda kaldım. (II) Do#rusu 

uyumaya da pek fırsatım olmadı. (III) $ehirden çıkmama az 

kalmı"ken kav"akta yol çalı"ması oldu#unu gördüm. (IV) Yolu 

ayıran "eridin de silinmi" oldu#unu gördüm. (V) Sonra da par-

lak bir ı"ıktan ba"ka bir "ey hatırlamıyorum.

 Bu parçada numaralanmı! cümlelerin hangisinde ünlü 

dü!mesi vardır?

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

7.   A!a"ıdaki sözcüklerin hangisine ünlü ile ba!layan bir ek 

getirilirse ünsüz yumu!aması olmaz?

A) Taklit                             B) $erit                            C) Geçit         

                    D) Kanat                          E) Kanaat

 

1.  Yalnızlık kalbimin etrafını çepeçevre sarmı" idi ki sen birden 

       I            II                           III           IV   

 elinde bir buket sarı çayır çiçe#iyle çıkageldin.

                                                                        V

 Bu cümlede geçen altı çizili sözcüklerin hangisinde birden 

fazla ses olayı vardır?

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

2.  Ceddin deden, neslin baban

     Hep kahraman Türk milleti

     Orduların, pek çok zaman

     Vermi"ti hep dünyaya "an

     Türk milleti, Türk milleti

     A"k ile sev milliyeti

     Kahret vatan dü"manını

     Çeksin o melun zilleti

 Bu dizelerdeki ses özellikleri için a!a"ıdakilerden hangisi 

söylenemez?

A)  Ünsüz yumu"aması kuralına aykırı örneklerle kar"ıla"ırız.

B)  Ünlü dü"mesine ait örneklere rastlarız.

C)  Bir sözcükte ünsüz yumu"amasıyla beraber ünsüz ikizle"-
mesi vardır.

D)  Bir sözcükte yumu"ak bir ünsüzün sertle"mesi söz konu-
sudur.

E)  Bir sözcükte ünlü türemesine ait örne#e ula"abiliriz.

3.  (I) Bir baba olarak sorumluluklarını biliyor. (II) Çocukları ile sık 

sık oynuyor, onları mutlu etmek için elinden geleni yapıyor. (III) 

Bu hâlini her zaman muhafaza etmek için çaba sarf ediyor. (IV) 

Bunun için çok yo#un olan i"lerini bile geri plana atabiliyor. (V) 

Bu zamanda böyle bir baba bulmak oldukça zordur kanımca.

 Bu parçada geçen numaralanmı! cümlelerin hangisindeki 

bir sözcükte ünlü dü!mesiyle beraber ünlü daralması var-

dır?

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

SES B!LG!S!
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12.  A!a"ıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumu!aması ya 

da ünsüz sertle!mesi yoktur?

A)  Eskide kalmı" konuları sürekli i"leyerek sanatta farklı bir 
konuma gelmek isteyen bazı genç yazarlarımız eserlerinde 
ba"kaca unsurları göz ardı ediyor.

B)  Orman varlı#ını korumak ve ço#altmak adına yapılan ça-
lı"malar eskiye nazaran çok daha verimli ve ba"arılı hâle 
gelmektedir.   

C)  Uygarlık seviyelerini üst düzeye ta"ımı" bu gibi topluluklar-
da yeni geli"melere olan merak, di#er topluluklardan çokça 
fazladır.

D)  Farklı el sanatlarında yetenekli olan ki"iler, hepsine birden 
hâkim olmak yerine bir tanesinde uzmanla"malıdır.

E)  !nsanlık teknolojik olarak mükemmel sonuçlara ula"sa da 
uygulama olarak hep eskiye do#ru gitmektedir.    

13.  I.  Hisse senetlerindeki dü"ü"ten dolayı yeni yatırımlardan 

vazgeçmek zorunda kalıyoruz.

 II.  Seçkin yazarlarımız yazdıkları eserlerle vatan a"kına ait 

yüce bir hisse kavu"mu"lardır.

 Bu iki cümle için a!a"ıdakilerin hangisi do"rudur?

A)  Ünsüz benze"mesine ait birer örnek vardır.

B)  Ünsüz ikizle"mesine ait birer örnek vardır.

C)  Ulamaya ait birer örnek vardır.

D)  Ünlü daralmasına ait birer örnek vardır.

E)  Ünsüz yumu"amasına ait birer örnek vardır.

14.  Bir gece ufalan gözlerinden ya"lar kesildi ve alnındaki

                I                         II                                        III

 kırı"ıklıklar nasıl bilmem yok olmaya ba"ladı.     

         IV          V

 Bu cümlede numaralanmı! sözcüklerin hangisinde a!ın-

ma vardır?

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

 

8.  Bir online alı"veri" sitesinden sipari" verilen ürünün gelece-

#i gün evde olamayacaktı. Kapıya "öyle bir not bıraktı: “Evde 

olamayaca#ım, kargomu erik a#acının dibine bırakırsanız se-

vinirim.” Alı"veri" sitesinden gelen sms: “De#erli mü"terimiz 

...no'lu kargonuz erik a#acı tarafından teslim alınmı"tır.”

 Bu parçada ünsüz yumu!amasına u"ramı! kaç sözcük 

vardır?

A) 2                 B) 3                 C) 4                  D) 5               E) 6

9. (I) Aslında yarınlara hazırlık yapmayı severim. (II) Bununla be-

raber para biriktirmek konusunda çok da iyi de#ilim. (III) Çünkü 

etrafımda onca yardıma muhtaç insan varken kö"eye para at-

maya içim elvermez. (IV) Elime geçeni hemen ihtiyacı olanlarla 

payla"ırım. (V) Bunu yapmak benim içime ferahlık verir.

 Bu parçada geçen numaralı cümlelerden hangisinde ün-

süz benze!mesi vardır?

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

10.   “Atatürk tüm yurtta"larının huzur ve refah içinde ya"aması 

için var gücüyle çalı"ıyor ve bunun u#runda çok büyük yükleri 

sırtlıyordu.” cümlesinde a!a"ıdaki ses olaylarından hangisi 

adına bir örne"e rastlanmaz?

A) Ünlü dü"mesi  B) Ünsüz ikizle"mesi

C) Ünsüz sertle"mesi  D) Ünsüz yumu"aması

      E)  Ünlü daralması

11.  A!a"ıdaki cümlelerin hangisinde ünlü daralması vardır?

A)  Anladı#ım kadarıyla babası onu her yanlı" yaptı#ında dö-
vüyor.

B)   Bu saatten sonra yenilecek olan yemeklerin sa#lı#ımıza 
zarar verece#ini dü"ünüyorum.

C)  Neye bu kadar sinirlendi#ine açıkçası anlam vermekte zor-
lanıyorum.

D)  Bu kadar da olmaz, diyerek ona bu haksızlı#ı yapanların 
kapısına varıyor.

E)  Tüm bu zorluklara evde onu aç bekleyen ailesi için dayanı-
yor.

SES B!LG!S!
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4.   Giri"ken bir çiftçi oldu#u sorularından anla"ılıyordu. Atkı örme- 

      I II     III  

lerindeki pamuk miktarıyla ilgilenmesi çok hu"uma gitti. Söyle-

"imizin bitmesine çok az kalmı"ken bana tecrübelerini yazdı#ı  

           IV  

bir defter hediye etti.

                              V

 Bu parçada altı çizilerek gösterilen sözcüklerin hangisin-

de ünsüz sertle!mesi yoktur?

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

5.  Ev ilanlarına bakarken çok ilgi çekici evlerin emlakçılar

                                                            I

 tarafından internet sitesine koyuldu#unu fark ettim ancak

                                                                               II

 sahibinden olan evlerin emlakçıların koydu#u evlerden daha

               III

 uygun oldu#unu ö#rendikten sonra emlakçılarınkini göz

     IV

 önünde bulundurmamaya karar verdim.

                                 V

 Bu cümledeki altı çizili sözcükler için a!a"ıdakilerden 

hangisi söylenemez?

A)  I numaralı sözcükte ünsüz de#i"imi vardır.

B)  II numaralı sözcükte ünsüz sertle"mesi örne#i vardır.

C)  III numaralı sözcükte ünsüz yumu"amasına rastlanır.

D)  IV numaralı sözcük hem büyük ünlü uyumuna hem de kü-
çük ünlü uyumuna uyar.

E)  V numaralı sözcük, iki ünlü yan yana gelmesin diye kay-
na"tırma ünsüzü almı"tır.

6.  Gönlünden hiçbir ı"ıltı alamamama ra#men biriyle neden bu 

kadar vakit geçirdim bir türlü anlam veremiyorum. Ama yine de 

beni ona çeken bir "ey var. Bir gülücük, bir bakı", bir göz sü-

zü"... Hayır, bunların hiçbiri de#il; bir "ey, bir "ey ama ney? Bu 

sorunun cevabını dü"ünürken elime dokundu ve bana “Bizim 

mahallede hasta bir teyze var, birkaç hediye alıp onun ziyare-

tine gidelim mi yarın, ne dersin?” diyerek gülümsedi. Sorumun 

cevabının bu kadar hızlı gelmesine ihtimal veremezdim.

 Bu parçada a!a"ıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?

A) Ünsüz yumu"aması  B) Ünsüz benze"mesi

C) Ünlü dü"mesi  D) Ünlü türemesi

      E) Ünlü daralması

1.  Sınıftaki bütün ö#rencilerle bire bir görü"tük ancak bazı ö#ren-

ciler sebebini belirtmeden kaydolmuyordu.

 Bu cümledeki ses özellikleri için a!a"ıdakilerden hangisi 

söylenemez?

A)  “Sınıftaki” sözcü#ünde ünsüz benze"mesi vardır.

B)  “Kaydolmuyor” sözcü#ünde ünlü dü"mesi ve ünlü daralma-
sı olmak üzere iki ses olayı vardır.

C)  “Sebebini” sözcü#ünde bir ünsüzün yumu"aması söz ko-
nusudur.

D)  “Sınıftaki” sözcü#ü aldı#ı “-ki” ekinden dolayı büyük ünlü 
uyumuna uymamaktadır.

E)   “Görü"tük” sözcü#ü “görü"-dük” "eklindeyken görülen 
geçmi" zaman ekindeki “-d” ünsüzü sert ünsüzle (-") kar"ı-
la"ınca sertle"mi"tir. (-t)

2.  (I) Hafta sonu bu ev i"ini halletmeliyiz. (II) $imdiki evimize göre 

büyücek bir eve ihtiyacımız var. (III) Ev kiraları da almı" ba"ını 

gidiyor. (IV) Bu pahalılıkta ev seçerken çok dikkatli davranmak 

zorundayız. (V) !nsanın ba"ını sokacak bir yuvaya çok zor 

"artlarda ula"ıyor olması çok üzücü gerçekten.

 Bu parçada numaralanmı! cümleler ve bu cümlelerde olan 

ses olayları a!a"ıda e!lenmi!tir. Buna göre hangi e!leme-

de bir yanlı!lık yapılmı!tır?

A) I – Ünsüz türemesi  B) II – Ünsüz dü"mesi

C) III – Ünlü daralması  D) IV – Ünsüz benze"mesi

   E) V – Ünsüz sertle"mesi

3.  Okulun ilk gününden itibaren bazı özellikleri dikkatimizi fazla-

sıyla cezbetti. Zekasının kıvraklı#ı konu"masından, bakı"la-

rından çokça fark ediliyor. Nitekim sene sonunda okul birincisi 

olması hiçbirimizi "a"ırtmadı.

 Bu parçada a!a"ıdakilerden hangisine ait bir örne"e rast-

lanmaz?

A) Ünsüz ikizle"mesi         B) Ünlü dü"mesi

C) Ünsüz yumu"aması         D) Ünsüz sertle"mesi

           E) Ünsüz yumu"amasına aykırılık

SES B!LG!S!
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10.  Sokaklarda yapayalnız dolanırken çocukça özlemler birikiyor 

içime. Adımlarım iyice yava"ladı. Çabucak çıkardım bunları 

akıl evimden. Çünkü dü"ününce pi"manlıklar artıyor hayatıma 

dair. 

 Bu parça için a!a"ıdakilerden hangisi söylenemez?

A)  “p, ç, t, k” sert ünsüzlerinden biriyle biten bir sözcük ünlüyle 
ba"layan bir ek aldı#ı için ünsüz yumu"amasına u#ramı"-
tır.

B)  Bir sözcük aldı#ı bir ekten dolayı ünsüz dü"mesine u#ra-
mı"tır.

C)  Bir sözcükte hem ünlü dü"mesi hem de ünlü türemesi var-
dır.

D)  “p, ç, t, k” sert ünsüzlerinden biriyle biten bir sözcük ünlü 
ile ba"layan bir ek almasına ra#men ünsüz yumu"amasına 
aykırılık göstermi"tir.  

E)  Bir sözcükte ünlü daralması örne#i göze çarpmaktadır.

11.  A!a"ıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz ikizle!mesi var-

dır?

A)  Buna benzer maddeleri kullanmadan bu ilacı yapmamıza 
imkân yok.

B)  Söyledi#i incitici sözlerin ardından salonu büyük bir sessiz-
lik kapladı.

C)  Sanırım kar"ıla"tı#ımız bu sorunun halli pek de mümkün 
de#il.

D)  Bunu ona elli kere anlatmı" olmama ra#men anlamamakta 
ısrar ediyordu.

E)  Issız yollardan dikkatlice yürüyordu ve ba"ına gelecekler-
den habersizdi.

12.  A!a"ıdaki ikilemelerin hangisinde ünlü dü!mesi vardır?

A)  Taraftarımız ile omuz omuza, kar"ıla"tı#ımız zorlukların 
üstesinden gelece#iz.

B)  Aramızı bozmak için yalan yanlı" beyanlarda bulunmaktan 
ba"ka bir "ey yapmıyor.

C)  Çalı"malarımız sayesinde bilgi birikimimiz nesilden nesile 
aktarılıyor.

D)  Akıllı uslu durun, size çe"it çe"it dondurmalar alaca#ım.

E)  Bu kadar kolay bir "eyi anlamıyorsunuz, Allah akıl &kir ver-
sin size.

7.  A!a"ıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz dü!mesi vardır?

A)  Küçüklü#ümden beri senin gibi bir oyuncu olmayı hayal 
ediyorum.

B)  Evin onarımını yapan ustalar bazı alanları yamuk çizdikleri 
için yapılan i" içimize sinmedi.

C)  Gözlerinden gelen ya" ufaklı#ın yanaklarından damlayarak 
dizlerine dü"tü.

D)  Yeni yapılan alternatif yollardan sonra bizim evin önünün 
tra&#i baya seyreldi.

E)  Evrensel ahlak yasalarına göre do#ru olanı yapmakla mü-
kellefsin.

8.  (I) Yoklu#unda yürek yangınım söndürülemeyecek kadar arttı. 

(II) Bu ne tür derttir, diye söylenmek bile acıtır oldu beni. (III) 

Her ahımda bir kere daha sızladı bedenimin her kö"esi. (IV) 

Bu kadar sıkıntıya neden dü"tüm hâlâ anlayamıyorum. (V) Bu 

"ekilde gitti#i sürece kafayı yemekten ba"ka bir son beklemiyor 

beni.

 Bu parçada numaralanmı! cümlelerin hangisinde ünlü 

dü!mesi vardır?

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

9.  Gidece#i okulu geldi#i okula göre farklı özellikte zannediyor.

               I                     II                                     III            IV

 Bundan dolayı yeni okuluyla ilgili çok da kötü "eyler  

hissetmedi.

               V

 Bu cümlede geçen altı çizili sözcüklerin hangisinde birden 

fazla ses olayı vardır?

A) Yalnız I              B) Yalnız IV                   C) Yalnız V

                  D) I ve IV                    E) IV ve V

SES B!LG!S!
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4.  Yanılmıyorsam bu denli çalı"kan bir sınıfta gösterdi#iniz bu ba-

sit ayrıntıyı anlamayan olmaz ama yine de yükselen enerjilerini 

almak için iyi bir yöntem.

 Bu cümlede a!a"ıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?

A) Ünsüz dü"mesi  B) Ünsüz benze"mesi

C) Ünlü dü"mesi  D) Ünlü türemesi

       E) Ünlü daralması

 

5.  A!a"ıdaki cümlelerin hangisinde ünlü ya da ünsüz türe-

mesi yoktur?  

A)  Yaptı#ı hareketlerden de anla"ılaca#ı üzere hissiz bir 
adamdı ve kurumdan kötü bir "ekilde gitti.

B)  Hükümet yetkilileri yapılan son zammı geri alacaklarına 
dair açıklama yaptı.   

C)  $iir daha on yedisine basmamı", gencecik bir &danın kö-
künden koparılmasını anlatıyor.

D)  Bütün birikimimi önüne sermeme ra#men tekli&mi reddedi-
yordu.  

E)  Dünkü ya"lı usta çok zaman harcadı ama bize sapasa#lam 
bir kapı yaptı.

6.   I. Uykulu gözlerle döndüm rüyamdan ve sana sarı laleler al-

dım çiçek pazarından.    

 II.  Ailesine söz vermesine ra#men sabaha kadar bilgisayarla 

oynadı.

 III.  Ak"amın ilerleyen saatlerinde ondan istedi#im sunumları 1 

saat gibi kısa bir sürede çabucak hazırlamı".

 IV.  Yemeklerini yiyerek konu"maya devam ettiler ancak bir 

tanesi geç oldu#unu dü"ünerek kalktı.

 V.  Gece yarısı kapılarına gelen ki"i hakkında zerre &kirleri 

yoktu.

 Numaralanmı! cümlelerle ilgili olarak a!a"ıdakilerden 

hangisi söylenemez?

A)  I'de ünlü de#i"imi vardır.

B)  II'de ünlü dü"mesi vardır.

C)  III'te ünlü dü"mesi ve ünsüz dü"mesi vardır.

D)  IV'te  ünlü daralması ve ünsüz ikizle"mesi vardır.

E)  V'te ünsüz yumu"aması ve ünsüz ikizle"mesi vardır.

1.  A!a"ıdaki cümlelerin hangisinde kayna!tırma ünsüzü 

yoktur?

A)  !"leri hızlıca halletmek ve bu seviyeye getirmek benden 
çok senin ba"arın.

B)  Arkanı kollamaktan kendi i"lerimi yapamaz hâle geldim, 
haberin olsun.

C)  Her bir kolonun yanına altı"ar tane boya bırakın, biz di#er 
i"leri yaparız.

D)  Bu elması da di#erleriyle beraber kuyumcunun kasasına 
koymalıyız.

E)  Sehpanın yanındakileri ve benim dizdiklerimi alıp bana ge-
tirmen gerek.

2.  I.  Bu ça#da modern tıbbın her türlü sa#ladı#ı imkândan fay-

dalanmadan geleneksele yönelmek çok da makbul bir i" de#ildir.

 II.  Bize bu onulmaz acıları reva görmek kimsenin haddi de#il, 

diye dü"ünüyorum.

 III.  Nice yıldır ceddimizin bizler için açtı#ı yolda emekleyerek 

dahi olsa yürüme azmindeyiz.

 IV.  Ülkemize döndü#ünde ona reddi imkânsız bir teklifte bu-

lunmak istiyorum.

 V.  Yarı"mada üst sıralarda olmak zannetti#imiz kadar kolay 

olmayacak gibi duruyor.

 Numaralanmı! cümlelerden hangisi içerisinde hem ünsüz 

ikizle!mesi hem de ünsüz yumu!aması örne"i olan bir 

sözcük barındırmaz?

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

3.  Son günlerde çok unutkan birisi oldum. Günlük olarak rutin bir 

"ekilde yapılan "eylerde bile bu durumu ya"ıyorum. Mesela 

sabahları evde anahtarımı unutuyorum. Bu bana o kadar çok 

oldu ki çilingirin numarasını ezberler hâle geldim. Bilmem bu 

konuda dengim var mı?

 Bu parçada a!a"ıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?

A) Ünlü daralması  B) Ünsüz yumu"aması

C) Ünsüz dü"mesi  D) Ünlü de#i"imi

   E) Ünsüz benze"mesi

Sonsuza Test - 5 SES B!LG!S!
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10.  A!a"ıdaki cümlelerin hangisinde ses dü!mesi vardır?

A)  Hava ta"ımacılı#ı endüstrisinin geli"mesi ile hava seyahati 
arasında ili"ki vardır.

B)  Omuz omuza yürüyece#imiz yerde, bana gelmeyi bile red-
dediyorsun.  

C)  Yolcu deneyimi hava ta"ımacılı#ı için önemli görülmü"tür.

D)  Havaalanlarının kimli#inde bir de#i"me meydana gelmi"tir.

E)  Yolcunun pozitif bir tecrübe ya"aması tercihsel boyutta 
seyretmi"tir.

11.  (I) Küçükken !stanbul’u hep bizim köyün en yüksek da#ının he-

men ardında sanırdım. (II)Köyden gurbete do#ru yola çıkanlar 

hep o da#ın arkasında kaybolurdu. (III) Malatya’nın bir köyün-

den, küçük bir çocu#un rüyalarını süsleyen !stanbul; o kadar 

yakındı i"te. (IV) Ya" hanemdeki rakamlar biraz daha artınca 

ve tek ba"ıma karar verecek ya"a gelince !stanbul’a gitmeye 

karar verdim. (V) Çantamı hazırladım ve hava a#arınca yola 

koyulmak niyetindeydim.

 Bu parçada numaralanmı! cümlelerin hangisinde ünsüz 

de"i!imi (yumu!aması) yoktur?

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

12.  A!a"ıdaki cümlelerin hangisinde kayna!tırma ünsüzü kul-

lanılmamı!tır?

A)  Kitaptaki her bir sayfa bize unutulmaz bir macera kapısı 
açıyor.

B)  Telefonun batarya bölümünde meydana gelen patlamada 
tamircinin eli yaralandı.

C)  Kaykaya binmi" hızla giden çocuk, yolun bitimi olan yeri 
görmedi#i için dü"mü".

D)  Okula altı"ar ki"ilik gruplar hâlinde geldikleri için onları 
a#ırlamakta çok zorlanmadık.

E)  Ekonomi uzmanının söyledi#ine göre bu sene parasal an-
lamda bazı sıkıntılar bekleniyor.

7.  Eve adımımı attı#ımda salonda oturanları ba"ını öne e#mi"

                      I

 vaziyette gördüm. Birden kötü bir "ey olabilece#ini dü"ündüm

                                                                             II

 ama milletin elindeki telefonları görünce korkumun yersiz oldu-

#unu anladım. Yalnız annem ve babam orada de#il, mutfaktay- 

          III  

dı. Babam her zamanki gibi  anneme yardım ediyordu. Babam  

       IV  

bu açıdan gerçekten  de dengi bulunmayacak bir adamdı.      

          V 

 Bu parçadaki numaralanmı! sözcüklerin hangisinde ün-

süz yumu!aması yoktur?

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

8.  (I) !nternet ba#ımlılı#ı gün geçtikçe artıyor. (II) Günümüz insa-

nı özgüven sa#lamak ve çevrelerinde olup bitenleri ö#renmek 

için olanca gücüyle internete hücum ediyor. (III) Bu durum bir 

noktaya kadar normal olsa da belli bir seviyeyi geçince “inter-

net ba#ımlılı#ı” olarak nitelendirilir. (IV) Yani büyük bir özgürlük 

alanı olan internet ve sosyal medya, özgürlü#ü kısıtlayıcı hâle 

gelebilir. (V) Bu durumda yapılmasını istedi#imiz "ey öz dene-

tim becerisine sahip olmaktır.  

 Bu parçada geçen numaralı cümlelerin hangisinde birden 

fazla ünsüz yumu!aması vardır?

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

9.  Havaların so#uması ile beraber kı"lık kıyafetler, atkılar, bereler 

dolaplardan çıkarıldı. Bu havalarda ince giyinmek çok da do#ru 

bir hareket olmasa gerek zaten. Ancak bazıları bu so#uklara 

ra#men ince giyinip hissizle"ir, ü"ümezler. Buna çok "a"ırıyo-

rum do#rusu.

 Bu parçada a!a"ıdaki ses olaylarından hangisi vardır?

A) Ünsüz benze"mesi       B) Ünlü daralması

C) Ünsüz de#i"imi       D) Ünlü de#i"imi

      E) Ünsüz ikizle"mesi

Sonsuza Test - 5SES B!LG!S!
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SES B!LG!S!Sonsuza Test - 6

1. Bazı akademisyenler ö#retmenlikle e#itmenlik arasında seçim 

yaparken daha çok ilkini tercih ediyor. Bu ikisi arasındaki ili"ki  

              I              II  

tartı"ılmaz derecede yüksek. Ancak üniversite ö#retim görev- 

   III  

lileri unvanlarından dolayı sadece ö#retmenlik yapmaktan hiç  

      IV  

gocunmuyorlar.

                  V

 Bu parçada geçen altı çizili sözcüklerin hangisinde bir ses 

olayı yoktur?

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

2. (I) !ngiliz bandıralı bir "ilebe bizim çocuklar el koymu".  (II) Ha-

beri alır almaz oradakilerden sorumlu olanı aradım. (III) Ona 

hemen gemiyi serbest bırakması gerekti#ini söyledim. (IV) Em-

rimi duyunca ciddi derecede panikledi. (V) Ardından gemideki-

lerden özür dileyerek yanlarından uzakla"mı"lar.  

    Bu parçada geçen numaralı cümlelerin hangisinde bir ses 

olayı yoktur?

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

3. Ünsüz yumu"aması kuralı gere#i “p, ç, t, k” ile biten sözcükler 

ünlüyle ba"layan bir ek aldı#ında “p, ç, t, k” ünsüzleri “b, c, d, g, 

#” ünsüzlerine dönü"ür.

 Buna göre a!a"ıdaki cümlelerden hangisinde ünsüz yu-

mu!aması vardır?

A) Milletin birtakım sorunlarına yöneticiler maalesef kayıtsız 
kalıyorlar.

B)  Alınan tüm tedbirlere ra#men kayıt dı"ı ürün ithalatı bir ön-
ceki yıla göre ço#aldı.

C)  Defalarca uyardık ancak çöpü bahçemizin önüne atmaya 
ısrarla devam ettiler.

D)  Ülkemizde son yıllarda ya"anan büyük acılar yürekleri da#-
ladı.

E)  Annesinden gelen atkıyı büyük bir heyecanla arkada"ları-
na gösterdi.

4. $imdi herkes buradayken bu övüncümün sebeplerini sizlerle

                                       I                      II                   III

 payla"tım ancak ba"kalarının duymasını istemiyorum.

              IV                                             V

 Bu cümledeki numaralanmı! sözcüklerin hangisinde ün-

süz yumu!aması vardır?

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

5. Buradaki üçgenin kenarında rastlanan bulgular de#i"ik sorun-

                             I                                             II

 ların varlı#ına i"aret ediyorsa yeni tetkiklerin yapılması lazım.

                     III                IV                          V

 Bu cümlede geçen numaralanmı! sözcüklerin hangisinde 

hem ünsüz yumu!aması hem kayna!tırma ünsüzü vardır?

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

6. I. Elbiselerin yumu"acık olması için kimyasal yumu"atıcı kul-

lanmak yerine do#al bir ürün arayı"ına giriyor.

 II. Dönüp de ismimi sordu#unda önce bir afalladım ama topar-

lanmam uzun sürmedi.

 III. Aslına bakılırsa etçil hayvanların etini yemek sa#lık açısın-

dan çok da uygun de#il.

 IV. Buralara kadar geldiniz ancak biz sizin i"inizi halletmedik, 

bu sebepten çok mahcubuz.

 V. Kötü insanları zemmetmeyi bırakmak lazım, çünkü vaktinizi 

çok daha de#erli i"lere harcamalısınız.

 Numaralanmı! cümlelerde geçen ses olayları için a!a"ıda-

ki bilgilerden hangisinde bir yanlı!lık yapılmı!tır?

A)  I'de bir sözcük küçültme ekini alırken ünsüz kaybına u#ra-
mı"tır.

B)  II'de bir sözcükte ünlü dü"mesi, bir sözcükte de ünsüz ikiz-
le"mesi göze çarpmaktadır.

C)  III'te türemi" bir kelimede ünsüz sertle"mesi olmu"tur.

D)  IV'te ünsüz yumu"aması ve ünsüz türemesi vardır.

E)  V'te birle"ik yapılı bir sözcükte ünsüz ikizle"mesi örne#i 
vardır.
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Sonsuza Test - 6SES B!LG!S!

7. Kaybettiklerimizden bazılarını yerine koymak için gösterece#i-

miz çabalar yeterli gelmeyebilir.

 Bu cümlede geçen altı çizili sözcükte,

 I.   Ünsüz yumu"aması

 II.  Kayna"tırma ünsüzü

 III. Ünlü dü"mesi

 IV. Ünsüz benze"mesi

 unsurlarından hangisi yoktur?

A) Yalnız I                              B) Yalnız II                  C) Yalnız III

                          D) I ve II                       E) II ve III   

         

8. Biçare gönüller! Ne giden son gemidir bu.

                         I                   II

    Hicranlı hayatın ne de son matemidir bu.

             III          IV                            V

 Bu dizelerdeki numaralanmı! sözcüklerin hangisinde bir 

ses olayı vardır?

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

9. Sen misin o, yalnızlı#ım mı yoksa?

 Kör karanlıkta açardık isli gözlerimizi.

 Dilimizde ak"amdan kalma bir küfür vardı.

 Bu dizelerde a!a"ıdakilerden hangisi yoktur?

A)  Ünsüz benze"mesi

B)  Ünsüz yumu"aması

C)  Ünlü Dü"mesi

D)  Ulama

E)  Kayna"tırma ünsüzü

10. A!a"ıdaki cümlelerin hangisinde aldı"ı bir ekten dolayı 

büyük ünlü uyumuna uymayan sözcük vardır?

A)  Eve do#ru giderken kar"ı kaldırımda yürüyen paltolu adam 
dikkatimi çekti.

B)  Ak"am, arkada"larla bulu"acaktık ancak hepsinin i"i çık-
mı".

C)  Kız ben sana demedim mi kar"ıki da#lar jandarmadır?

D)  Sevda'nın oturdu#u soka#ın iki sokak a"a#ısında oturuyo-
rum.

E)  Evi boyamak için sarımtırak renklerin baskın oldu#u bir ka-
talog temin ettim.

11. A!a"ıdaki cümlelerin hangisinde ünlü dü!mesinin yanlı! 

uygulanmasından kaynaklanan bir yazım yanlı!ı vardır?

A)  Burnuna aldı#ı darbeden sonra yüzü kan içinde kalan fut-
bolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı.

B)  Sanat dünyamıza ı"ık tutan bir ulu çınar daha devrildi.

C)  Kendi aramızda olsa da kalbi burada de#il gibi duruyordu.

D)  Aradı#ın kitap az önce "urada, kapının a#zında duruyordu.

E)  !lerde büyük i"ler ba"arıp zihnimizde büyükçe bir yer edin-
mek istiyor.

   

12. Yine yorgun bir "ekilde, uykusunu almadan yola koyulmak zo-

runda kaldı. Yolda yiyece#i azı#ını da giderken hanımı eline 

tutu"turdu. Yaptı#ı i"i seviyordu aslında ancak "u ailesinden 

uzak kalmak olmasa çok daha iyi olacaktı. Aslında borç sene-

dini yırtıp attı#ı gün bu i"i bırakmayı dü"ünüyordu. Ba"ka i"ten 

de pek anladı#ı söylenemezdi ama zamanla ö#renece#ine ina-

nıyordu.

 Bu parça için a!a"ıda verilen bilgilerden hangisi yanlı!tır?

A)  Kayna"tırma ünsüzlerinin hepsine ait birer örne#e rastlan-
mamaktadır.

B)  Ünsüz yumu"amasını örnekleyen yedi sözcük vardır.

C)  Ünsüz benze"mesi adına be" örnek vardır.  

D)  Ünlü dü"mesini örnekleyen en az bir sözcük vardır.

E)  Ünlü daralmasını örnekleyen bir sözcükle kar"ıla"ırız.
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16. (I) Sanatsal yapıtların birçok faydasından söz edebiliriz. (II) 

Bunlar arasında belki de en önemli olanı çe"itli zamanlara ı"ık 

tutmaları. (III) Bir sanatsal eser hem geçmi"e hem günümüze 

hem de gelece#e yönelik önemli detayları içerisinde ta"ıyabilir. 

(IV) Bu sebepten edebî yapıt incelemesinde metne tek tara%ı 

bakılmamalıdır. (V) Her eser içerisinde çok farklı zamanlara ait 

birtakım bulgular saklar.

 Bu parçadaki numaralı cümlelerin hangisinde ünlü dü!-

mesi vardır?

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

17. Sabah uyandı#ında aklına hemen dünkü olay geldi. Oysaki o

                             I              II

 olayı unutmak için kendini zorlayarak uyumu"tu. Onu, yani 

                                                                          III

 sevdi#i kızı dü"ünmek istemiyordu ama bunu da ba"aramıyor 

         IV  

du. Olanların hepsi her an aklında tekrar oluyordu.

            V

 Bu parçadaki numaralanmı! sözcüklerin hangisinde bir 

ses olayı yoktur?

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

18. I.    Bahçesinin yanından geçti#imiz amca buraya gelin, diyerek  

 bizi ça#ırdı.   

 II.   O yaz ekin, her senekinden çok daha verimli oluyordu.

 III.  Kalbin o kadar kararmı" ki güzellikleri çirkin görüyorsun.

 IV.  Duvarları bakımsızlıktan dökülmeye ba"lamı"tı evin.

 V.   Dilin yoktur ki kemi#i ne söyledi#ini bilsin.  

 Numaralanmı! cümlelerin hangisinde ünlü daralması var-

dır?

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

 

13. (I) Her yazınsal eser döneminin sesinden yankılar barındırır. 

(II) Bunlara bakarak o devrin havasını anlamaya çalı"abiliriz. 

(III) Neler konu"uluyormu", nasıl konu"uluyormu" ve ne dü"ü-

nülüyormu" gibi sorulara birer cevap bulabiliriz. (IV) Bunların 

yanında, o dönemdeki edebiyat anlayı"ları hakkında da bazı 

veriler elde edebiliriz. (V) Yani yazınsal eser hem söyledikleriy-

le hem söylemek istedikleriyle hem de ima ettikleriyle bir de#er 

ortaya çıkarır.

 Bu parçada numaralanmı! cümlelerin hangisinde ünsüz 

yumu!aması vardır?

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

14. Babam her ak"am balı#a çıkıyor. Gitti#i

                                                                 I

 ak"amlarda da "imdiye kadar hiç eli bo" döndü#ü

                                                                               II

 görülmemi"tir. Ne var ki en son gitti#inde tek bir

 balık bile avlamadan geldi. Bunun nedenini

 sordu#umuzda bize “Kısmetimizde bugün bir "ey

                  III                             IV

 yokmu".” dedi ve rızkımızda olanın fazlasını

                                           V

 yiyemeyece#imizi söyledi.

 Bu parçada numaralanmı! sözcüklerin hangisinde birden 

fazla ses olayı vardır?

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

15. A!a"ıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz ikizle!mesi vardır?

A)  Gösteri"li kıyafetler giydi#i için etrafında zengin biri sanılı-
yordu.

B)  !nsanların bazıları televizyon izlemeyi günlük bir görev ola-
rak görüyor.

C)  Bundan sonra onunla tüm ba#ımı kopardım, her "ey bitti.

D)  Bakkalda sessizce oturan çocu#un ellerinde bir "ey vardı.

E)  Bazısı izledi#i her &lmden aynı hazzı almayı bekliyor.

Sonsuza Test - 6
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ÜVERC!NKA

...

Senin bir havan var, beni asıl saran o

Onunla daha bir de!ere biniyor soluk almak

Sabahları acıktı!ı için haklı,

Gününü kazanıp kurtardı diye güzel,

Birçok çiçek adları gibi güzel,

En tanınmı" kırmızılarla açan,

Bütün kara parçalarında

                   Afrika dâhil

Birlikte mısralar dü"ürüyoruz, ama iyi ama kötü

Boynun diyorum, boynunu benim kadar kimse de!erlendiremez

Bir mısra daha söylesek sanki her "ey düzelecek

#ki adım daha atmıyoruz, bizi tutuyorlar

Böylece bizi bir kere daha tutup kur"una diziyorlar

Zaten bizi her gün sabahtan ak"ama kadar kur"una diziyorlar

Bütün kara parçalarında

                   Afrika dâhil

...

CEMAL SÜREYA
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1. I. Yok, siz bu seferki geziye kendizin çıkın.

 II. Sanatçının !iir evreninde bu tür yeni imgeler çok fazla yok, 
onda daha çok klasik imgelere rastlıyoruz.

 III. Ba!armak için çok çalı! ve umudu, arzuyu sakın yitirme!

 IV. Gündüz, sohbetleri pek bir keyi"iydi.

 V. Soru kökünü, bu kökteki altı çizili yeri daha iyi okumalıydın.

 Bu cümlelerde virgül hangi görevlerde kullanılmı!tır?

Çözüm:    

   I. Kendisinden sonraki cümleye ba#lı olarak ret bildiren 
sözcü#ü (yok) ayırmak için

   II. Cümleleri birbirinden ayırmak için

    III. E! görevli sözcükleri (umudu, arzuyu) ayırmak için

    IV. “Gündüz sohbetleri” gibi bir tamlama kurulmasını engelle-
yerek anlam karma!asını gidermek için

    V. Cümlede e! görevli söz grupları olan “soru kökünü” ve “bu 
kökteki altı çizili yeri” sözlerini ayırmak için

 

2. Evi süpürdüm ve salonda oturan adama,

 –– Her gün temizlik yapmaktan bıktım, dedim.

  Bu diyalogdaki virgüller (,) hangi görevlerde kullanılmı!tır?

Çözüm:

   “Evi süpürdüm ve salonda oturan adama”  sözü diyalogdaki 
konu!ma çizgisinden önceki sözdür ve bu sözün sonuna virgül 
konmalıdır. Yani virgül, edebî eserlerde konu!ma kısmından 
önceki ifadenin sonuna konmu!tur.

   “–– Her gün temizlik yapmaktan bıktım” sözü konu!ma çiz-
gisinden sonraki alıntı cümledir ve bu sebepten sonuna virgül 
gelmi!tir. Yani virgül konu!ma çizgisinden sonraki alıntı cüm-
leyi belirtmek için kullanılmı!tır.  

1. Sayın Rektör ( ) sizden e#itim-ö#retime yeni ba!layan ö#renci-
lerimiz için yeni derslikler ( ) sosyal alanlar ( ) park alanları 
istemi!tik ancak bu konuyla ilgili bir dönüt alamadık ( )

 Bu cümlede bo! bırakılan yerlere sırasıyla hangi nokta-
lama i!aretleri gelmelidir?

A) (,) (,) (,) (.)     B) (!) (;) (,) (.)

C) (,) (,) (;) (.)    D) (,) (,) (,) (...)

    E) (;) (,) (;) (.)

2. (I) Çocuklara dil ö#retiminde kar!ıla!ılan sorunlarla ilgili bir sem-
pozyuma gitmi!tim. (II) Birçok de#erli akademisyenin görü!ünü 
can kula#ıyla dinledim. (III) Çok can alıcı noktaları sorun çözen 
adımları ö#rendim. (IV) Bir ebeveyn olarak yaptı#ım yanlı! 
hareketleri dü!ündüm. (V) Sonuçta fark ettim ki ben çocu#uma 
dil ö#retimi yapacak yeterli birikime sahip de#ilim.

 Bu parçadaki numaralanmı! cümlelerin hangisinde e! 
görevli kelime gruplarını ayırmak için kullanılması gere-
ken virgül (,) kullanılmamı!tır?  

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

Virgül (,)

1. E! görevli kelime ve kelime gruplarını ayırır. 

* Ekmek, süt ve yo#urt aldım. 
* Odanın tavanı, pencerelerin altları temiz.

2. Sıralı cümleleri ayırır. 

* Soruyu çözdü, odasına gitti.

3. Yüklemden uzak olan özneyi belirtir. 

*Erdem Bey, gözü dönmü! hâlde okula gelen ki!iyi kurdu#u mantıklı 

cümleler ve de#indi#i can alıcı noktalarla rahatlatarak evine gönderdi.

4. Ara söz ve ara cümlelerin ba!ına ve sonuna konur.                           
* Karpuz, en sevdi#im meyve, su ihtiyacımı da giderdi.

5. Anlama güç kazandırmak için sözcükler arasına konur.

* Dert, yine dert, yine dert...

6. Konu!ma çizgisinden sonraki alıntı cümlenin sonuna ve edebî 
eserlerde konu!ma kısmından önceki ifadenin sonuna konur.

* Odaya girdi. Münüse Hanım'a,

–Bizimle gelmelisiniz, dedi.

7. Kendisinden sonraki cümleye ba#lı olarak ret, kabul ve te!vik 
bildiren sözcüklerden sonra konur.

* Evet, sizle beraberim.  * Peki, okulda bulu!uruz.

8. Anlam karı!ıklı#ını gidermek için kullanılır.

* Bu ak!am, sohbetleri pek de güzel de#ildi.

9. Hitap sözcüklerinin sonuna konur. 

* Arkada!lar, ho! geldiniz.

10. Sayılarda kesirleri ayırmada kullanılır. *36,5    *2,5
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1.  Ö#retmen, dersin i!lenmesini uzunca bir süre engelleyen 

ö#renciyi dı!arı ça#ırarak uyardı.

 Bu cümlede virgülün (,) kullanım amacını belirtiniz.

Çözüm: 

 “Ö#retmen” sözcü#ü cümlenin öznesidir. Bu sözcükten sonra 
herhangi bir e! görevlilik vs. olmadı#ı için ve bu öznemiz yük-
lemin uza#ında kaldı#ı için virgül bu cümlede yüklemden uzak 
dü!mü! özneyi belirtmek için kullanılmı!tır.

2.  Ahlak, ev, araba ve paradan çok daha büyük bir ihtiyaçtır.

 Bu cümledeki noktalama yanlı!lı$ını bulup bunun nasıl 
giderilece$ini açıklayınız.

Çözüm: 

 Cümledeki virgüller e! görevli sözcükleri ayırmak için kullanıl-
mı! ancak cümleden anla!ılıyor ki “ahlak” sözcü#ü özne olarak 
kullanılmı!. O hâlde bu özneyi virgüllerle ayrılmı! di#er e! 
görevli sözcüklerden ayırmak için “ahlak” sözcü#ünden hemen 
sonra noktalı virgül (;) gelmelidir. (Ahlak; ev, araba ve paradan 
çok daha büyük bir ihtiyaçtır.)

1.  Virgülün (,) kullanım yerleri ile ilgili olarak a!a$ıdakilerden 
hangisi yanlı!tır?

A)  E! görevli kelime ve kelime gruplarını ayırmada kullanılır.

B)  Hitap sözcüklerinden sonra kullanılır.

C)  Tekrarlı ba#laçları birbirinden ayırmak için kullanılır.

D)  Anlam karı!ıklı#ını gidermek için kullanılır.

E)  Sıralı cümleleri ayırmak için kullanılır.

2.  46. sayfayı Zeynep ( ) Selin ( ) Arda ( ) 47. sayfayı Talha ( ) Taha  
ve Sergen okuyacak.

 Bu cümlede bo! bırakılan yerlere sırasıyla hangi nokta-
lama i!aretleri getirilmelidir?

A) (;) (,) (;) (,)    B) (,) (,) (,) (,)

C) (,) (;) (,) (,)    D) (,) (,) (;) (,)

    E) (;) (,) (,) (,)

3. A!a$ıdaki cümlelerin hangisinde virgül (,) yanlı! kullanıl-
mı!tır?

A)  Okuldan, heyecanla geldi#im yer, yeni çıktım.

B)  Sobayı yakıp, kapıyı kapatıp ısıttı evi.

C)  Suya, sabuna ve havluya ihtiyacı vardı.

D)  Çocukların e#itimini üstlenirse, onunla anla!abiliriz.

E)  Kaldırımdan yürüdüm, sizin soka#a geldim.

11. Normalde zarf-$il eki alan sözcüklerin sonuna virgül konmaz 
ancak cümlede art arda gelen zarf-$il eki almı! kelimeleri ayırmada 
virgül kullanılır.

* Eve varıp, ailesine !efkatle bakarak konu!tu.

12. Özne olarak kullanıldıklarında “bu, !u, o” adıllarından sonra 
konur.

* Bu, senden bana kalan tek hatıraydı.

13. Kitap, dergi künyelerinde yazar, eser vb. ayrımında konur.

* Yılmaz, Yasemin, Kelebek Kanadı, Nokta Yayınları...

Not: Ba#laçlardan (tekrarlı ba#laçlar dâhil) önce ve sonra virgül 
konmaz.

* Geldi ancak geç kalmı!tı. *Ya sev ya bırak beni.

Not: Cümle içinde “-ınca, -ince” anlamında kullanılan “mı, mi”den 
sonra virgül konmaz.  

* Yaz geldi mi buralarda durmaz daha.

Not: %art ekinden sonra virgül konmaz.

* Yüre#im dayanabilirse gelece#im yanına.

Noktalı Virgül (;)

1. Virgülle ayrılmı! tür ve takımları ayırır.

* %iirde biçim, ahenk, uyak; romanda kurgu, dil ve konu önde.

2. Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri ayırır.

* At ölür, meydan kalır; yi#it ölür, !an kalır.

3. &kiden fazla e! de#er ögeler arasında virgül bulunan cümlelerde 
özneden sonra konur.

* Yeni usul !iirimiz; zevksiz, köksüz, acemice görünüyor.

1 C 2 D 3 D
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1.  Ondan saat 21.45'te ayrıldık ve bu onu görmedi#im 2. gün.

 Bu cümledeki noktaların (.) hangi görevde kullanıldı$ını 
açıklayınız.

Çözüm: 

 “21.45'te” ifadesinde saat ve dakikayı ayırmak için kullanılmı!, 
“2.” rakamında sıra sayılara “-ıncı, -inci” anlamı vermek için 
kullanılmı!, cümlenin sonunda ise cümle nihayete erdi#i için 
kullanılmı!.

2.  12.12.2022 tarihinde 4. kez düzenlenecek sempozyuma dil b. 
alanında uzman konu!macılar katılacak mı?

  Bu cümlede nokta (.) kaç farklı görevde kullanılmı!tır, 
açıklayınız.

Çözüm: 

 Tarihlerde ay, gün, yıl sayılarını ayırmak için, sıra sayıları belirt-
mek için, bir sözcü#ü kısaltmak için kullanılmı!tır. Yani 3 farklı 
görevde kullanılmı!tır.

1. A!a$ıdaki cümlelerde parantezle ( ) bo! bırakılan yerlerin 
hangisine nokta (.) getirilemez?

A)  Saat 16 ( ) 36'da limana geldi bekledi#iniz gemi.

B)  Korg ( ) Ömer Danacı yeni askerî bina yapımı için tarih verdi.

C)  Sokaklarda gezen, adını bilmedi#im nice insanlar ( )

D)  Bu, sensiz 125 ( ) gün.

E)  Vardı bizim de kimseye diyemedi#imiz sırlarımız ( )

2. A!a$ıdaki cümlelerin hangisinde nokta (.) kullanılması ge-
reken bir yere yanlı! olarak ba!ka bir noktalama i!areti 
getirilmi!tir?

A)  Sene ba!ından beri 3.000 adet mavi kapak biriktirdim, böy-
le giderse hede$mi tamamlarım.

B)  25.10.1916 tarihinde yeni bir geli!me olacak ve beni artık 
burada göremeyeceksiniz.

C)  Opr. Dr. Seydi %ahin tarafından teslim alınan ürünlerin ba-
zıları geri gönderilmi!.

D)  Prof. Dr. Servet Çetin 13:30'da burada olacak, onu kar!ıla-
maya hastanemizden bir grup gidecek.

E)  Bu ayın 26. günü istifamı verece#ime göre sizlere burada 
neler döndü#ünü anlatmamda bir sakınca yok.

Nokta (.)

1. Anlamca tamamlanan cümlelerin sonuna konur.

* Evde kimse yok.

2. Bazı kısaltmaların sonuna konur. 

* Dr. Mehmet Bey geldi.

3. Rakamla yazılan sıra sayılarına konur. 

* Onu 3. gün alaca#ız.

Not: Sıra sayıları art arda sıralandı#ında sonuncusundan sonra 
konur. 

* Bugün 2, 3 ve 4. maddeler görü!üldü.

4. Yazıdaki madde gösteren rakam ve har"erden sonra konur. (Bu 
maddenin ba!ında yaptı#ımız gibi.)

5. Tarihte ay, gün, yıl ayrımı için kullanılır. 

* 20.11.2020 tarihinde alacak.

Not: Ay adı yazıyla gösterilmi!se noktalar konmaz.                              
* 29 Mayıs 1995 tarihinde do#mu!um.

6. Saat ve dakikaları ayırır. (Saat ve dakika arasına iki nokta (:) 
konmaz.) * Program 19.30'da ba!layacak.

7. Kitap, dergi künyelerinin sonuna konur.  

* Mehmet Ergen, Co#rafyadan Topluma, Yıldız Yayınları, Elbistan,  
2020.

8. 3'ten fazla basamaklı olan sayılara getirilir. * 2.000

9. A# adreslerinde kullanılır. * http://doktrinkitap.com

10. Matematikte çarpma i!lemini gösterir. * 20.2=40
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1. Müzik dünyasına yepyeni bir albümle adım atan sanatçı, bu 

!arkıdan çok umutlu oldu#unu söylüyor (I) Albümünde genel 
olarak dinleyicilere !u mesajı vermek istemi! (II) Müzik ev-
renseldir (III) ulusalla beslenir (IV)

 Bu parçadaki numaralanmı! yerlere hangi noktalama 
i!aretleri getirilmelidir?

Çözüm:

    I numaralı yere cümle nihayete erdi#i için nokta (.) getirilmelidir.

    II numaralı yere kendisinden sonra açıklama yapılaca#ı için iki   
nokta (:) getirilmelidir.

    III numaralı yere sıralı cümleleri ayırmak için virgül (,) getirilme-
lidir.

    IV numaralı yere cümle nihayete erdi#i için nokta (.) getirilmeli-
dir.

2. %iiri güzelle!tiren birçok unsur vardır: &mge, uyak, redif 
bunlardandır. Bu unsurların en önemlisi imgedir bence. &mge 
olmadan !iir düz bir yoldur, kuru bir çöldür. Farklılıklar olmadan 
çorak bir araziden gidersiniz.

 Bu parçadaki noktalama yanlı!lı$ını bulup bu yanlı!lı$ın 
nedenini açıklayınız.

Çözüm: 

 Parçadaki ilk cümlenin (%iiri güzelle!tiren birçok unsur vardır:) 
sonuna iki nokta (:) konmu!tur ve ikinci cümle (&mge, uyak, redif 
bunlardandır.) ilk cümleye yapıca ba#lanmamı!tır. Bu cümle 
ilk cümlede bahsedilen “birçok unsur”dan bazılarını içerse de 
kendi yargısına sahiptir. Yani iki nokta (:) yanlı! kullanılmı!tır, 
onun yerine ilk cümle sona erdi#i için (.) konmalıdır. Ayrıca 
iki noktadan sonra örnek sayılacaksa örnekler küçük har"e 
ba!lar, burada “&mge...” büyük har"e ba!lamı!tır.

1.  Nokta (.) ve iki nokta (.) ile ilgili olarak a!a$ıdakilerden 
hangisi söylenemez?

A)  Sıra sayılar art arda sıralandı#ında sonuncusundan sonra 
nokta konur.

B)  A# adreslerinde hem nokta hem de iki noktanın kullanım 
görevi vardır.

C)  4 basamaklı bir sayı rakamla yazılırsa yüzler basama#ı ile 
binler basama#ı arasına nokta koyabiliriz.

D)  &ki noktadan sonra cümle geliyorsa bu cümle büyük har"e 
ba!lar.

E) Örneklerin sıralanaca#ı durumlarda iki noktadan önce sı-
ralanacak örneklerin sayısı veya sınırı verilmemi!se, bu 
örnekler sıralandı#ında sona nokta konur.

2.  “Size kendimi tanıtayım ( ) Bu !irketin jokeriyim ( )”

 Bu cümlede bo! bırakılan yerlere sırasıyla a!a$ıdaki nok-
talama i!aretlerinden hangisi gelmelidir?

A) (:) (.)                           B) (…) (.)                           C) (.) (;)

                  D) (;) (.)                                E) (.) (?)

"ki Nokta (:)

1. Kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin sonuna konur.

*&mgeci !airlerimizin bazılarını sıralayalım: Sezai Karakoç, Ece 
Ayhan, Cemal Süreya...

Not: E#er sıralanacak !eylerin adedi önceden belli edilmi!se veya 
sıralanacak !eylerin bitti#i anla!ılıyorsa cümleyi noktayla (.) bitiririz.  

*Senden üç !ey istiyorum: sadakat, dürüstlük, samimiyet.

2. Kendisiyle ilgili açıklama verilecek cümlenin sonuna konur.

*Ben !una inanıyorum: Biz seninle hiç kar!ıla!mamalıydık.

Not: &ki noktadan sonra cümle geliyorsa bu cümle büyük har"e ba!-
lar, örnekler sıralanıyorsa bu örnekler küçük har"e ba!lar. (Örnekleri 
yukarıda mevcuttur.)

3. Ses bilgisinde uzun ünlüyü gösterir. *a:ile, ka:til...

4. Kar!ılıklı konu!malarda konu!an ki!i adından sonra konur.

*Ahmet Bey: Kim bu kapıyı açabilir?

  %emsi: Ben açarım.

5. Edebî eserlerde konu!ma bölümünden önceki ifadenin sonuna 
konur.

*– Toplantıda kimler vardı?

Sekreter sayar:

– Mehmet Bey, Halime Hanım ve Avukat Sami Bey vardı.

6. Genel a# adreslerinde kullanılır. *http://doktrin.com.tr

7. Matematikte bölme i!lemini gösterir. *15:3 = 5

1 E 2 A
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1.  Yüre#imin her kö!esinde senden kalan, bölücü, yıkıcı, hatıra-

lar...

 Bu cümledeki üç noktanın kullanım amacını açıklayınız.

Çözüm: 

 Bir ifadeyi cümle yapan temel unsurlar özne ve yüklemdir. Bu 
sebepten yükleme sahip olmayan ifadelere eksiltili cümle deriz 
ve sonuna nokta (.) de#il, üç nokta (…) koyarız. Bu cümledeki 
ifade ba!tan sona öznedir ve cümlenin bir yüklemi yoktur, yani 
bitmemi! bir cümledir. O sebepten sonuna üç nokta konmu!tur.

2. Ahmet Ha!im'in !iir anlayı!ında biçim ve musikinin çok ayrı 
bir yeri var. %iir anla!ılmak için de#il, duyulmak içindir ona 
göre. Yine !iirde musikinin önemini anlatmak amacıyla “...söz-
le musiki arasında, sözden çok musikiye yakındır...” demi!tir 
!iir için. Bu sebepten !iirleri “sessiz !arkı”dır onun. Anlamaya 
çalı!madan dizelerin ahengine bırakmalısınız kendinizi. Böyle 
yaparsanız siz de duyarsınız na#meleri. Bu na#meleri duydu-
#unuzda !iirden daha da keyif alırsınız.

 Bu parçadaki üç noktalar (…) hangi amaçla kullanılmı!tır?

Çözüm: 

 Üç noktanın bir görevi de alıntılarda alınmayan kısımları gös-
termektir. Burada da “...sözle musiki arasında, sözden çok 
musikiye yakındır...” alıntısının ba!ında ve sonunda kullanılan 
üç noktalar sözün evvelinin ve ahirinin oldu#unu ama buraya 
alınmadı#ını gösteriyor.

1. – Sizi bizim yayınevine kim gönderdi ( )

 – Meliha Hanım ( )

 – Neden gönderdi#ini biliyor musun?

 – Galiba burayı tefti! etmek için gönderdi ( )      

 – E, hadi et bakalım ( )

 – Bilmem ki nasıl olur ( )

 Bu diyalogdaki yay ayraçla ( ) bo! bırakılan yerlere sıra-
sıyla a!a$ıdaki noktalama i!aretlerinden hangisi getirilme-
lidir?

A) (?) (.) (.) (.) (?)   B) (.) (…) (.) (.) (...)

C) (?) (…) (.) (!) (?)   D) (?) (.) (...) (!) (?)

    E) (...) (…) (.) (!) (?)

2. A!a$ıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru i!areti geti-
rilemez?

A)  Bu i!in altından kalkamayıp i!i eline yüzüne bula!tıraca-
#ından mı korkuyorsun bu kadar

B)  Sen bu kadar !eyi kimden ö#rendiysen !imdi de hiç vakit 
kaybetmeden ona gitmelisin

C)  E#er biz her !eyi sizin söyledi#iniz gibi yaparsak gerçekten 
de ba!arıya ula!abilir miyiz

D)  Nerede buluruz çukur kazmak için bir kazma, bir kürek ve 
bir de el arabası

E)  Bahsetti#iniz o dünyaca ünlü doktorun odası bu görkemli 
binanın kaçıncı katında

Üç Nokta

1. Anlamca tamamlanmamı! cümlenin sonuna konur.

*Her !eyi anladım da bu yoklu#un...

2. Açık yazılmak istenmeyen kelime ya da bölümlerin yerine konur.

*Öndeki kırmızı araç ö... arabası gibi gidiyor!

3. Alıntılarda alınmayan yerlerin yerine konur.

*...derken ya#mur gö#ü sallayarak ya#maya ba!ladı...

4. Sözün bir kısmını okuyucun hayal dünyasına bırakmak ya da 
anlama güç katmak için kullanılır.

*Sana u#urlar olsun... Ben yokum artık.

5. Ünlem ve seslenmelerde anlamı peki!tirmek için konur. Hem üç 
nokta hem ünlem konulacaksa iki nokta yeterli olur.

*Birisi ona seslendi:

– Veli... Veli... Veli, be!...

*Nasıl da baktın gözlerine?.. Nasıl tuttun ellerini?..

6. Kar!ılıklı konu!malarda yeterli olmayan, eksik bırakılan cevaplar-
da kullanılır.

*–Kiminle görü!üyorum?

–Selçuk...  

Soru "!areti (?)

1. Soru anlamı ta!ıyan cümlelerin sonuna konur.

*Sonraki edebiyatımız nasıl !ekillenecek?
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1. Onu bizim sahildeki bir bankta otururken gördüm. Önce çok 

!a!ırdım. Pek inanasım gelmedi gördü#ümün do#ru oldu#una 
ancak dikkatli bakınca inanmak zorunda kaldım. Bunca 
sene sonra neden gelmi!ti? neden bu bankta çivilenmi! gibi 
oturuyordu? Bu sorulara bir cevap almak için gidip onunla 
konu!malıydım.

 Bu parçadaki noktalama yanlı!lı$ını bulup sebebini açık-
layınız.

 

Çözüm:  

 “Bunca sene sonra neden gelmi!ti? neden bu bankta çivilenmi! 
gibi oturuyordu?” sözü, ilk soru i!aretinden sonra küçük har"e 
ba!lanmasından da anla!ılaca#ı üzere sıralı cümledir ve sıralı 
cümlelerin ikisinde de soru anlamı varsa ilk cümleden sonra 
virgül (,) konmalıdır. &kinci cümlenin de sonuna soru i!areti 
konmalıdır.

    Do#rusu: “Bunca sene sonra neden gelmi!ti, neden bu bankta 
çivilenmi! gibi oturuyordu?”

2.  O güzel gözlerinle bulu!tu mu gözlerim artık tutmaz olur diz-
lerim?

 Bu cümledeki noktalama yanlı!lı$ını bulup açıklayınız.

Çözüm: 

 Cümlede “mu” soru edatı vardır ancak bu sözcük cümleye 
“-ınca, -ince” !eklinde zaman anlamı katmı!tır ve bu sebep-
ten cümlenin sonuna soru i!areti konmamalıdır, nokta (.) 
konmalıdır.  

1.  Noktalama i!aretleri ile ilgili olarak a!a$ıda verilen bilgi-
lerden hangisi yanlı!tır?

A)  Yazıda sözümüzün bir kısmını okuyucunun hayal dünyası-
na bırakmak istiyorsak üç noktayı kullanabiliriz.

B)  Soru i!aretinin kullanılması için soru eki ya da sözünün kul-
lanılması !arttır.

C)  Uyarı, hitap ve seslenme bildiren sözcüklerden sonra ün-
lem i!areti konur.

D)  Kar!ılıklı konu!malarda eksik bırakılan yerlere üç nokta ko-
nulur.

E)  Ünlem i!aretini küçümseme, alay veya kinaye için kullana-
caksak yay ayraç içine almalıyız.     

2.  Arabacı ( ) Bizi neden böyle bir yerde bıraktın ( ) &n cin top oynu-
yor burada ( ) Etrafta tuhaf sesler ( )

 Bu parçada bo! bırakılan yerlere sırasıyla a!a$ıdaki nok-
talama i!aretlerinden hangisi gelmelidir?

A) (!) (?) (.) (.)                                              B) (.) (?) (.) (…)  

C) (?) (,) (.) (…)                                        D) (!) (?) (.) (…)

    E) (?) (?) (.) (…)  

2. Soru eki ya da sözü içermeyen ancak soru bildiren ifadelerin 
sonuna konur.

*Görevli kar!ısına dikildi:

–Mesle#iniz?

3. Bilinmeyen, kesin olmayan veya !üpheli olan durumlar için kulla-
nılır.

*Sermedî (1225?-1295)   *1085 (?) yılında do#an !air...

Not: “mı, mi” soru edatı cümleye zaman anlamı katan zarf-$il göre-
vinde kullanıldı#ında cümlenin sonuna soru i!areti konmaz.

*Bahar geldi mi benim içim bir ho! olur.

Not: Soru anlamı ta!ıyan sıralı cümlelerde soru i!aret en sona 
konur.

*Buraya kim geldi, bu kadar para nereden çıktı?

Ünlem "!areti (!)

1. Duygu belirten ifade ve ibarelerin sonuna konur.

*Ya!asın, bu gece de masal dinleyece#iz!

2. Seslenme, uyarı ve hitap sözlerinden sonra konur.

*Aslanlarım! Bu sava!ı siz kazanacaksınız, durmayın!

Not: Ünlem i!aretini seslenme ve hitap sözlerinden sonra koyup 
cümleye büyük har"e ba!layarak devam edebiliriz ya da seslenme 
ve hitap sözlerinden sonra virgül (,) koyup ünlem i!aretini cümlenin 
sonuna koyabiliriz.

*Dur! Buraya girme.  *Dur, buraya girme!

3. Küçümseme, alay veya kinaye anlamı kazandırılmak istenen 
sözden sonra yay ayraç içinde kullanılır.

*Adam çok zeki (!) oldu#unu söylüyor.
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1. Yunus Emre'nin !iirlerindeki insan sevgisi üzerine yirmi-yirmi 

be! gündür çalı!ıyorum. &nceledi#im birçok !iirinde onun hü-
manist görü!lerinden birer örnek buluyorum. Bir !iirinde “Elif 
okuduk ötürü / Pazar eyledik götürü / Yaratılanı ho! gördük / 
Yaratandan ötürü” diyerek neden insanları sevmemiz gerekti#i 
sorusuna güzel bir cevap veriyor.  

 Bu parçadaki kısa çizgi (-) ve e$ik çizginin (/) do$ru kulla-
nılıp kullanılmadı$ını inceleyiniz.  

Çözüm: 

 Sayı adlarının yinelenmesinde araya kısa çizgi (-) konmayaca#ı 
için “yirmi-yirmi be! gündür” sözünde kısa çizgi yanlı! kullanıl-
mı!tır.

    %iirleri düzyazı !eklinde aktarırken dizeler arasına e#ik çizgi (/) 
konmalıdır. Parçadaki Yunus Emre'nin dizeleri bu açıdan do#ru 
bir !ekilde e#ik çizgiyle ayrılmı!tır.

2. Necip Fazıl'ı anlamak için onun çileli hayatını iyice bilmek 
gerekir. Hayatında ya!adı#ı birçok geli!me onun sanatına, 
dü!üncelerine do#rudan etki etmi!tir. Ya!adı#ı bazı problemli,  
ilginç durumlar; kalp kırıklıkları, kötü olaylar onun etkileyici e- 
serlerine derin izler bırakmı!tır. %iirlerinde, Abdulhakim Arvasi'-
nin etkisi de bu açıdan bir anlam kazanır. 

 Bu parçada satır sonun sı$mayan kelimelerin yazımındaki 
hangi unsurlar göz ardı edilmi!tir?

Çözüm: 

 Sözcükler satır sonunda bölünürken altta veya üstte tek harf 
bırakılmaz. Dördüncü satırda “eserlerine” sözcü#ü bölünürken 
üst satırda tek harf yalnız bırakılmı!tır.

    Satır sonunda kesme (') i!areti varsa tekrar kısa çizgi (-) 
konmaz. Be!inci satırın sonunda bu kural ihlal edilmi!tir.

    Ayrıca (ek bilgi olarak) satır sonuna sı#mayan kelimeler 
bölünürken (birle!ik kelime bile olsa) heceleme mantı#ıyla 
bölünür.

 

1. A!a$ıdaki cümlelerde yay ayraçla gösterilen yerlerin han-
gisine kısa çizgi (-) getirilemez?

A)  Ankara( )&stanbul yolundaki bazı yapım ve onarım çalı!ma-
larından dolayı yol üç gün ula!ıma kapalı tutulacak.

B)  Türk( )Alman ili!kileri küresel piyasalardaki hareketlenme-
lerden ötürü bir kez daha gözden geçirilecek.

C)  Türeyi! Destanı'ndaki soy( )din( )dil üçgenini inceleyip bu-
nunla ilgili bir tez hazırlayaca#ım.

D)  Bu dili daha da iyi ö#renmek için Türkçe( )Çince sözlük 
aldım.

E)  Verdi( )almadı sonra hiçbirini benim elimden.

2.  Spiker ( ) Samsun( )Ordu yolunda feci bir kaza oldu ( ) ( ) dedi.

 Bu cümlede bo! bırakılan yerlere sırasıyla a!a$ıdaki nok-
talama i!aretlerinden hangisi getirilmelidir?

A) (') (-) (.) (')                                            B) (“) (–) (.) (”)  

C) (“) (-) (.) (”)                                           D) (–) (-) (.) (–)  

                                 E) (“) (/) (.) (”)  

Kısa Çizgi (-)

1. Satıra sı#mayan sözcükleri ayırmada kullanılır. *O asla bil-

mez böyle !eyleri yapmayı.

2. Ara söz ve ara cümleler iki kısa çizgi arasına alınabilir.

*Arkada!lar -sınıftan- benim ziyaretime gelmi!ti.

3. “Arasında, ve, ila...” anlamları vermek için iki sözcük arasına 
konur.

*Galatasaray-Fenerbahçe maçı ertelenmi!.

4.  Kelimeleri hecelere bölerken konur. *yol-cu-luk

5. Fiil kök ve gövdelerini gösterir. *ver-, ısıt-

6. &sim yapma eklerinin ba!ına, $il yapma eklerinin ba!ına ve sonu-
na konur. *-luk (korkuluk)   *-la- (kollamak)

Not: Sayı adlarının yinelenmesinde araya kısa çizgi konmaz.

*Üç be! gün sürer.

7. Sıfırdan küçük rakamlarda kullanılır ve matematikte çıkarma 
i!lemini gösterir. *20-30 = -10

Uzun Çizgi (Konu!ma Çizgisi) (–)

1. Satır ba!ına alınan konu!maları gösterir ve konu!malar tırnak 
içinde verildi#inde uzun çizgi kullanılmaz.

*–Bizle gelir misin?

–Bilmem.

*”Bunlarda sevgiden eser kalmamı!.”

E$ik Çizgi (/)

1. Yan yana yazılmı! dizelerin arasına konur.

*Sesinde ısırgan otu var / Tene eza, cana !ifa
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1.  Oraya yine trenle -en sevdi#im vasıta- gelmek istiyorum çünkü 

güzel olan “yol”, gitmek de#il.

 Bu cümledeki tırnak i!areti (“) ve kısa çizginin (-) kullanım 
amaçlarını açıklayınız.

Çözüm: 

 Cümledeki “en sevdi#im vasıta” sözü ara sözdür ve bu se-
bepten iki kısa çizgi içerisinde gösterilmi!tir. Cümlede “yol” 
sözcü#ü özel olarak vurgulanmak istendi#i için tırnak içine 
alınmı!tır.

2.  -Bir sonraki toplantı ne zaman?

 -Duydu#uma göre 12:05:2005 tarihindeymi!.

 Bu  diyalogdaki noktalama yanlı!larının nasıl düzeltilece-
$ini kısaca anlatınız.

Çözüm: 

 Konu!ma bölümleri kısa çizgi de#il, uzun çizgilerle (–)  ba!la-
malıdır ve tarihteki gün, ay, yıl arasına ya e#ik çizgi (/) ya da 
nokta (.) gelmelidir.        

1.  Noktalama i!aretleriyle ilgili olarak a!a$ıdakilerden hangi-
si do$rudur?

A)  &ki sözcük arasına “ve, ila, arasında...” anlamları vermek 
için tırnak (“ “) i!areti kullanılır.

B)  Yan yana yazılmı! dizelerin arasına e#ik çizgi (/) konur.

C)  Bir sözü cümle içinde özel olarak vurgulamak istiyorsak o 
sözü iki kısa çizgi (-) arasına alırız.

D)  Satır ba!ına alınan konu!maları e#ik çizgiyle (/) gösteririz.

E)  Tırnak içinde tekrar tırnak kullanmamız gerekirse kısa çizgi 
(-) kullanırız.

2. A!a$ıdaki cümlelerin hangisinde bir noktalama yanlı!lı$ı 
vardır?

A)  Bana “Sen de bizimle gelirsen kimseye ihtiyacımız kal-
maz.” dedi ve benim kafamı iyice karı!tırdı.

B)  Turgut Uyar'ın “Gö#e Bakma Dura#ı” adlı !iirini her okudu-
#umda farklı anlam katmanlarına geçiyorum.

C)  Senin romanlarında seni “özgün” olarak görebilece#imiz 
pek bir !ey yok.

D)  Okurlarına “Size hep unutulmaz eserler bırakmak istedim, 
bunu ba!arabildiysem kendimi bahtiyar hissedece#im” 
dedi.

E)  Ziya Pa!a'nın “Zafername”sini eski bir kitapçıda buldum.

NOKTALAMA "#ARETLER"

2. Adreslerde apartman ve daire numarası arasına, semt adı ile 
!ehir adı arasına konur.

* Sö#üt Soka#ı No.: 25/5 Haramidere / &stanbul

3. Tarihlerde gün, ay, yıl ayrımında kullanılır. *11/10/2015

4. Ek farklılıklarını gösterir. *-sa /-se

5. Genel a# adreslerinde kullanılır. * http://yildiz.com.tr

6. Matematikte bölme için ve bazı bilimlerde orantıları göstermek 
için kullanılır. * 45/3 = 15      *g/sn (gram/saniye)

Tırnak "!areti (“ ”)

1. Cümle içinde, oldu#u gibi aktarılan alıntılar için kullanılır.

* Bana hep “Sen çok güzelsin.” derdi.

2. Özel olarak vurgulanmak istenen sözler için kullanılır.

* Yaptı#ımız büyük bir “ba!kaldırı” olarak tarihe geçecek.

3. Cümle içinde eser adları ve bölüm ba!lıkları için kullanılır.

* Kitabın “Büyük %iirler” bölümünde “Su Kasidesi” de vardı.

Not: 2 ve 3. numaralı görevlerde tırnak i!areti yerine ifadeler e#ik 
yazıyla yazılabilir.

* Necip Fazıl'ın Çile isimli kitabını aldım.

Not: Tırnak içindeki sözlerden sonra gelen ekleri ayırmak için ba!ka 
bir noktalama i!areti kullanılmaz.

* Cemal Süreya'nın “Üvercinka”sını çok severim.

Tek Tırnak "!areti (‘ ’)

Tırnak içinde tekrar tırnak kullanılmak istenirse tek tırnak kullanılır.

* Bana “Sen ‘Atomun Özellikleri’ ba!lı#ını çalı!.” dedi.
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1. A!a$ıdaki cümlelerin hangisinde bir noktalama yanlı!lı$ı 

yapılmı!tır?

A)  Ahmet Rasim(1864-1932)'in yazdı#ı fıkralar edebiyatımız-
da bu türün en güzel örneklerindendir.

B)  Hasta çocuk – (Ate!i çok yüksektir.) Nasıl tedavi edeceksi-
niz beni?

      Doktor – (Dü!ünceleri gizlemeye çalı!tı.) Tedavi biraz zor.

C)  Adana'daki Seyhan Nehri bölgeye hayat veriyor.  

D)  Saat 22.15'te ba!layacak, sizin ve aileniz için hazırlanan 
bu harika program.

E)  Polislerin günlerdir aradı#ı !ahıs bizim binanın 7'nci katın-
da oturuyor.

2. &mek $ilinin  ( ) ek $il ( ) adı yüklem yapma görevi vardır. Bu 
$il ( ) farklı kip ekleriyle beraber gelerek ad soylu sözcükleri 
cümlede yüklem yapar. 

 Bu parçada yay ayraçla ( ) bo! bırakılan yerlere sırasıyla 
a!a$ıdaki noktalama i!aretlerinden hangisi getirilmelidir?

A) (“) (”) (,)       B) (;) (,) (,)             C) (() ()) (,)

   D) (() ()) (:)         E) (“) (”) (;)

1.  Memur – (Yerine oturdu.) Kafa ka#ıdını (O zamanlar nüfus 
cüzdanına kafa ka#ıdı denirdi.) çıkar.

 Selim – (Anlamadı#ını gösterircesine ka!larını çattı.) O nedir?   

 Bu diyalogdaki yay ayraçların ( ) kullanım amaçlarını açık-
layınız.

Çözüm: 

 “Yerine oturdu.” ve “Anlamadı#ını gösterircesine ka!larını 
çattı.” cümlelerinde dramatik metinlerde konu!anın hareketini 
açıklamak için kullanılmı!tır. “O zamanlar nüfus cüzdanına 
kafa ka#ıdı denirdi.” cümlesinde ek bilgi vermek maksadıyla 
kullanılmı!tır.

2.  Bizler Ankara'dan, MSB'den geliyoruz. Darende Belediyesi'nde 
bir i!imiz vardı.

 Bu parçadaki noktalama yanlı!lı$ının nedenini açıklayı-
nız.

Çözüm: 

 Kurum ve kurulu!lara gelen çekim ekleri kesmeyle ayrılama-
yaca#ı için “Darende Belediyesinde” ifadesine gelen çekim eki 
kesmeyle ayrılmaz.

Denden "!areti (“)

1. Alt alta tekrarları göstermek için kullanılır.

A. Olu! Fiili

B. Durum “

Yay Ayraç ( )

1. Cümledeki anlamı tamamlayan ve ek bilgi verilen yerlerde kulla-
nılır.

*Bu i! için çok emek ve para (Para sözünü de içimden gelmeyerek 
yazıyorum.) harcamı!tık.

2. Özel veya cins isme ait ek ayraçtan önce gelir.

*Dermâni'ye (?-1355) ait bir eser.

3. Dramatik metinlerde konu!anın hareketi ve durumu için kullanılır.

*Adam – (Çok yorulmu!tur.) Bana bir bardak su verin.

4. Alıntıların eser, künye ve yazar bilgisi için kullanılır.

*Ben ömrümde böyle canlı saç görmedim. (Cemal Süreya)

Not: Ayraç içinde ayraç kullanmamız gerekirse kö!eli ayraç [( )]  
kullanırız.  

Kesme "!areti (')

1. Özel isme gelen tamlanan, bildirme ve hâl eklerini ayırır.

*Selçuklu Devleti'nden       *Türkiye'mizin

2. Yer bildiren sözler kısaltılarak verilse de kesme kullanılır.

*Bo#az'dan bir gemi geçiyordu.

Not: Kurum ve kurulu! adlarına gelen çekim ekleri kesmeyle ayrıl-
maz. (“Avrupa Birli#i” hariç)

*Kilis Belediyesinden Avrupa Birli#i'yle ilgili açıklama geldi.
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1.  Noktalama i!aretleriyle ilgili olarak a!a$ıdakilerden hangi-

si yanlı!tır?

A)  Özel adlara gelen hâl ekleri kesmeyle ayrılır.

B)  “Avrupa Birli#i”ne gelen çekim ekleri kesmeyle ayrılır.

C) Özel adlara gelen ço#ul ve yapım ekleri ve bunlardan son-
ra gelen ekler kesmeyle ayrılmaz.

D) Rakamla yazılan sayılara gelen çekim ekleri kesmeyle ay-
rılır.

E)  Ay ve gün isimlerine gelen çekim ekleri kesmeyle ayrılır.

2.  A!a$ıdaki cümlelerin hangisinde kesme i!aretinin (') 
kullanım kurallarına aykırı bir durum vardır?

A)  Amik Ovası'ndan geçerken bunları görebilirsiniz.

B)  Bugün 64'ten gün almı!tı.

C)  Nebahat Hanımı Almanya'dan arıyorlar.

D)  Türkçede -sız'la türetilen sözcüklere örnek veriniz.

E)   5 Aralık'tan sonra gelecek.

1. Kıbrıs'ımızın geli!mesi için biz de elimizden geleni yapaca#ız. 
Türkiyenin himaye eli Kıbrıs'ın hep üzerinde olacaktır. 
Dünya'nın Kıbrıs'ı tanımasını sa#lamak adına gerekli 
çalı!maları yapaca#ız çünkü bu topraklar bize dedelerimizin 
bir arma#anıdır.  

 Bu parçadaki noktalama yanlı!larını bulup bu yanlı!ların 
sebebini açıklayınız.

Çözüm: 

 “Türkiye” özel isim oldu#undan bu sözcü#e gelen çekim eki 
(ilgi eki) kesmeyle ayrılmalıdır.

    “Dünya” sözcü#ü terim anlamda kullanılmazsa özel ad 
statüsünde olmayaca#ı için “Dünya'nın” !eklinde kesme i!areti 
almaz.

2. Ankaralı Hacı Bayram Veli, Türk tasavvufuna derin izler 
bırakan isimlerdendir. Etrafına toplanan insanlara güzel olan 
ne varsa anlatmı!tır. Bunun yanında yazdı#ı !iirler de gayet ilgi 
çekicidir. %iirlerinde geçen “N´oldu bu gönlüm, n´oldu bu gön-
lüm / Derd-u gam ile doldu bu gönlüm” dizeleri halk arasında 
kar!ılık bulmu!tur.

 Bu cümledeki e$ik çizgi (/) ve kesme i!aretleri (') hangi 
görevlerde kullanılmı!tır?

Çözüm: 

 Verilen parçadaki e#ik çizgi !iirlerde dizeleri ayırmak için 
kullanılmı!tır.

   Kesme i!areti ise seslerin ölçü veya söyleyi! gere#i dü!tü#ünü 
göstermek için kullanılmı!tır.

Not: 3. tekil ki!i iyelik eki alan sözcük ba!ka bir iyelik eki alırsa 
kesmeyle ayrılmaz.

*Haymana Platomuz (Orijinali “Haymana Platosu”)

Not: Dekanlık, Ba!bakanlık vb. sözlere gelen çekim eklerinde 
yumu!ama gösterilir. *Dekanlı#a

Not: Özel adlara gelen ço#ul ekleri ve yapım ekleri ile bunlardan 
sonra gelen ekler biti!ik yazılır.

*Ankaralıdan aldım bunu   *Bizde Yunus Emreler bitmez.

Not: Özel ad yerine “o” adılını kullanırsak büyük har"e yazmayız ve 
bu adıla gelen ekleri kesmeyle ayırmayız.

*Bizlere yeni ufuklar açan bu yapıtı o yazdı.

3. Ki!i adlarıyla kullanılan saygı ve unvan sözcüklerine gelen ekleri 
ayırır. *Serdar Bey'den  *Türk Tarih Kurumu Ba!kanı'nı

4. Kısaltmalara gelen ekleri ayırır. *DS&'den    *TDK'ye

5. Sayılara gelen ekleri ayırır. *Onun ya!ı 25'ten büyük.

6. Belli tarih bildiren ay ve gün adlarına gelen ekleri ayırır.

*25 Temmuz'da bazı geli!meler olacak.

7. Sesleri söyleyi! ve ölçü gere#i dü!ürmek için kullanılır.

*Bitti m'ola %am ilinin hurması

Yetti m'ola ela gözün sürmesi

8. Bir harf veya ekten sonra gelen ekleri ayırır.

*Alfabemizdeki a'dan s'ye kadar olan har"eri yazın.

1 E 2 C

NOKTALAMA "#ARETLER"



212

D
o

k
tr

in
 Y

a
y

ın
la

rı

Sıfırdan Test - 1

1.  Virgülün (,) kullanım yerleriyle ilgili olarak a!a$ıdakilerden 
hangisi yanlı!tır?

A)  E! görevli kelime ve kelime gruplarını ayırır.

B)  Sıralı cümleleri ayırır.

C)  Yüklemden uzak olan özneyi belirtir.

D)  Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri ayırır.                      

E)  Anlama güç kazandırmak için sözcükler arasına konur.

2.  A!a$ıdaki cümlelerin hangisinde virgül farklı bir görevde 
kullanılmı!tır?

A)  Atletini, pijamasını ve çoraplarını çantasına koydu.

B)  &ndik, hemen ardından bizi aldılar.

C)  Sucu, dolapçı bugün gelecekmi!.

D)  Bu boyalar duvarlara, kapılara ve tavanaydı.

E)  Sipari!leri arasında domates, salatalık yoktu.

3.  Ba!üstüne, sipari!lerinizin hepsini eksiksiz bir !ekilde temin 
edip size ula!tıraca#ım.

  Bu cümlede virgül (,) hangi görevde kullanılmı!tır?

A)  Ara sözleri ayırmı!tır.                     

B)  Anlama güç katmak için sözcükler arasına konmu!tur.

C)  Konu!ma çizgisinden sonraki alıntı cümlenin sonunu gös-
termek için kullanılmı!tır.

D)  Kendisinden sonraki cümleye ba#lı olarak ret, kabul ve te!-
vik bildiren sözcükleri belirtmek için kullanılmı!tır.

E)  Anlam karı!ıklı#ını gidermek için kullanılmı!tır.

4.  Sanatın birçok dalıyla ilgilenen yazar ( ) bu sefer de resim yap-
mayı ö#renmek için kentin en büyük resim kursuna yazılmı!.

 Bu cümledeki bo! bırakılan yere hangi noktalama i!are-
tinin gelmesi gerekti$i ve bunun nedeni a!a$ıdakilerin 
hangisinde do$ru olarak verilmi!tir?

A)  Virgül (,) – Anlam karı!ıklı#ını gidermek için

B)  Noktalı virgül (;) – Özneyi belirtmek için

C)  Üç nokta (…)  – Anlamın devam etti#ini belirtmek için

D)  Kısa çizgi (-) – Ara cümleyi göstermek için

E)  Virgül (,) – Yüklemden uzak dü!mü! özneyi belirtmek için        

5.  Ferhat'ı, çok sevdi#im ö#rencilerimden biri, çok kötü bir !ekilde 
kovmu!tum dersten.  

 Bu cümledeki virgüllerin (,) yerlerine a!a$ıdaki noktalama 
i!aretlerinden hangisini koyarsak virgüllerle aynı i!levi 
görür?

A) Nokta (.)                      B) Tırnak i!areti (“ ”)

C) Kısa çizgi (-)               D) Uzun çizgi (–)    

              E) Tek tırnak (‘ ’)

6.  Bu yâri sevmeli, ona ölmeli.

 Bu cümlede virgül (,) hangi görevde kullanılmı!tır?

A)  E! görevli kelime ve kelime gruplarını ayırmak için

B)  Sıralı cümleleri ayırmak için

C)  Yüklemden uzak olan özneyi belirtmek için

D)  Kendisinden sonraki cümleye ba#lı olarak ret, kabul ve te!-
vik bildiren sözcükleri belirtmek için                   

E)  Anlama güç kazandırmak için

7.  A!a$ıdaki cümlelerin hangisinde virgül (,) yanlı! kullanıl-
mı!tır?

A)  Yollar karla kaplandı mı, kimse gelemez bu !ehre.

B)  Kitaplar sende mi, bende mi bilmiyorum açıkçası.

C)  Bize u#ra, evdekilerden benim telefonumu iste.

D)  Çocukların istekleri, toplumun beklentileri ve benim istekle-
rim hep çatı!ma hâlinde.

E)  Hayır, sizinle bir daha görü!meyi dü!ünmüyorum.

NOKTALAMA !"ARETLER! 
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Sıfırdan Test - 1

8.  Senden kitap ( ) defter ( ) silgi ( ) di#er kırtasiyeden kalemlik ( ) 
suluk ve sulu boya alaca#ım.

  Bu cümlede bo! bırakılan yerlere sırasıyla a!a$ıdaki nok-
talama i!aretlerinden hangileri getirilmelidir?

A) (;) (,) (;) (,)          B) (,) (,) (;) (,)

C) (,) (;) (,) (,)       D) (,) (,) (;) (-)

    E) (,) (,) (;) (–)

9.  Noktanın (.) kullanımıyla ilgili olarak a!a$ıda verilen bilgi-
lerden hangisi yanlı!tır?

A)  Tarihte ay, gün, yıl ayrımı için kullanılır.

B)  Saat ve dakikaları ayırır.

C)  Kitap, dergi künyelerinde her bir ögenin arasına konur.

D)  3'ten fazla basama#ı olan sayılara getirilir.

E)  A# adreslerinde kullanılır.

10.  A!a$ıdaki cümlelerin hangisinin sonuna nokta (.) konul-
maz?

A)  Son kez söyleyece#im seni sevdi#imi

B)  Size nasıl inandı#ımı açıkçası ben de bilmiyorum

C)  Geldim sana yine avuçlarım yana yana

D)  Bundan sonra ne varlı#ına ne yoklu#una ne de a!kına

E)  Okula gelmedi çünkü bugün çok hasta

11.  A!a$ıdaki cümlelerin hangisinde nokta yanlı! kullanıl-
mı!tır?

A)  21.10.2002 tarihinde bitmi! olan sözle!meyi yarın yenile-
yece#iz.

B)  Kimin beni buraya ça#ırdı#ını hiç anlamadım.

C)  Program saat 19.45'te ba!layacakmı!.

D)  15.Haziran.1995 tarihinde do#dum.

E)  Av. Mehmet Bey'den bir haber alabildiniz mi?

12.  Karde!lerim, ben de sizler gibi hasretini çekmekteyim tam 
ba#ımsızlı#a kavu!aca#ımız günlerin.

 Bu cümlede virgül (,) hangi görevde kullanılmı!tır?

A)  Anlama güç katmak için

B)  Sıralı cümleleri ayırmak için

C)  Yüklemden uzak olan özneyi belirtmek için

D)  Kendisinden sonraki cümleye ba#lı olarak ret, kabul ve te!-
vik bildiren sözcükleri belirtmek için                     

E)  Hitap sözcüklerini belirtmek için  

13.  A!a$ıdaki cümlelerin hangisinde kullanılan noktalar ye-
rine aynı görevde ba!ka bir noktalama i!areti getirilebilir?

A)  Dr. Alper Uluer bizim hastamızla ilgilenmeye ba!lamı!.

B)  12.35'te seni bizim evin önündeki büyük parkta bekliyor 
olaca#ım.

C)  11.11.2011 tarihi benim için çok özel anlamlar içeriyor.  

D)  3. gün sen git, 4. gün hep beraber tekrar gideriz.

E)  “doktrinkitap.com.tr”den Nusrettin Hoca'nın kitabını sipari! 
ettim.

14. A!a$ıdaki cümlelerin hangisinde iki noktanın (:) kullanım 
yerleriyle ilgili yanlı! bir bilgi verilmi!tir?

A)  Kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin sonuna konur.

B)  Kendisiyle ilgili açıklama verilecek cümlenin sonuna konur.

C)  Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri ayırır.

D)  Kar!ılıklı konu!malarda konu!an ki!i adından sonra konur.

E)  Edebî eserlerde konu!ma bölümünden önceki ifadenin so-
nuna konur.

15.  Ülkemizdeki platolardan bazıları !unlardır ( ) Haymana Platosu 
( ) Cihanbeyli Platosu ( )

 Bu cümlede bo! bırakılan yerlere sırasıyla a!a$ıdaki nok-
talama i!aretlerinden hangisi getirilmelidir?

A) (;) (,) (…)       B) (:) (,) (…)               C) (:) (,) (.)

   D) (:) (;) (.)           E) (.) (,) (…)

NOKTALAMA !"ARETLER! 
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Sıfırdan Test - 2 NOKTALAMA !"ARETLER! 

1.  Samet ( ) Bizde o !ans yok ( ) 

 Bu#ra ( ) %ansımızı kendimiz var edece#iz ( ) bunu yapaca#ız ( )

 Bu diyalogda bo! bırakılan yerlere sırasıyla hangi nokta-
lama i!aretleri getirilmelidir?

A) (:) (.) (:) (,) (.)   B) (-) (.) (-) (,) (.)   

C) (:) (?) (:) (;) (.)   D) (:) (.) (:) (;) (.)

               E) (:) (.) (:) (...) (.)

2.  A!a$ıdaki cümlelerin hangisinin sonuna üç nokta (...) gel-
melidir?

A)  %a!ırdım do#rusu beni bu güzel yerlere layık görmene

B)  Dı!arıda bahardan kalma bir hava var

C)  Havada ak!amdan kalma bir hüzün

D)  Otobüs kuyru#unda beklemekten sıkılmı!tı artık

E)  Her !eye alı!tım da bu sensizli#e bir türlü alı!amadım

3.  ( ) Bütün bu i!lerin altından nasıl kalkacaksın ( )

 ( ) Çalı!arak ( )

 Bu diyalogda bo! bırakılan yerlere sırasıyla hangi nokta-
lama i!aretleri gelmelidir?

A) (-) (?) (-) (…)   B) (–) (?) (–) (.)

C) (–) (.) (–) (.)   D) (“) (?) (”) (…)

               E) (–) (?) (–) (…)     

4.  A!a$ıdaki cümlelerin hangisinde soru i!areti yanlı! kullanıl-
mı!tır?

A)  Adı geçen !airimiz 1452 (?) yılında Kahramanmara!'ta 
do#mu!.

B)  Kimler bizimle beraber olacak? kimler bizi yarı yolda bıra-
kacak?

C)  Bu kadar parayı aldın, i!i düzgünce yapabilecek misin?

D)  Kar!ısında duran adama sordu: “Memleketiniz?”

E)  Neden bu sevdaların hepsinin sonu yalnızlı#a çıkıyor?

5.  Of ( ) Yine ba! ba!a kaldım ömrümü tüketen demir parmak-
lıklarla ( ) so#uk duvarlarla ve büyük pi!manlıklarla ( )

 Bu diyalogda bo! bırakılan yerlere sırasıyla hangi nokta-
lama i!aretleri getirilmelidir?

A) (,) (,) (!)       B) (!) (;) (.)             C) (!) (,) (!)

   D) (!) (,) (...)         E) (!) (,) (.)

6.  A!a$ıdakilerden hangisinde kısa çizginin (-) kullanım yer-
leri ile ilgili bir bilgi yanlı!lı$ı vardır?

A)  Satıra sı#mayan sözcükleri ayırmada kullanılır.

B)  Ara söz ve ara cümleler iki kısa çizgi arasına alınabilir.

C)  “Arasında, ve, ila...” anlamları vermek için iki sözcük arası-
na konur.

D) Satır ba!ına alınan konu!maları gösterir.

E)  Sıfırdan küçük rakamlarda kullanılır ve matematikte çıkar-
ma i!lemini gösterir.

7.  A!a$ıdaki cümlelerin hangisinde kısa çizgi (-) yanlı! 
kullanılmı!tır?

A)  “Sürgünden” sözcü#ünü “sür-gün” !eklinde heceleriz.

B)  Türkçe Ural-Altay dil grubu içerisinde yer almaktadır.

C)  On-on be! gün sonra yeni kitabıma ba!layaca#ım.

D)  Çantamın bir gözünde Türkçe-Arapça bir sözlük vardı.

E)  Mevsime göre bölgedeki en dü!ük sıcaklık -25 °C olarak 
ölçülmü!.

 

8.  A!a$ıdakilerden hangisinde e$ik çizginin (/) kullanım yer-
leri ile ilgili bir bilgi yanlı!lı$ı vardır?

A)  Yan yana yazılmı! dizelerin aralarına konur.

B)  Adreslerde apartman ve daire numarası arasına konur.

C)  Tarihlerde gün, ay, yıl ayrımında kullanılır.

D)  Bir konu hakkında açıklama yapmak için konur.

E)  Genel a# adreslerinde kullanılır.
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Sıfırdan Test - 2NOKTALAMA !"ARETLER! 

9.  A!a$ıdaki adres hangi !ıkta do$ru noktalama i!aretleri 
kullanılarak verilmi!tir?

A)  Sö#üt Yapra#ı Soka#ı No.: 12/3 Unkapanı / &stanbul

B)  Sö#üt Yapra#ı Soka#ı No: 12/3 Unkapanı / &stanbul

C)  Sö#üt Yapra#ı Soka#ı No.: 12-3 Unkapanı - &stanbul

D)  Sö#üt Yapra#ı Soka#ı No: 12 - 3 Unkapanı - &stanbul

E)  Sö#üt Yapra#ı Soka#ı No 12/3 Unkapanı / &stanbul

10.  Bana !unu sordu ( ) ( ) Ahmet Ha!im'in ( ) Bize Göre( )sini 
okudun mu ( ) ( )

 Bu diyalogda bo! bırakılan yerlere sırasıyla hangi nokta-
lama i!aretleri getirilmelidir?

A) (;) (“) (‘) (’) (?) (”)   B) (:) (“) (“) (”) (?) (”)

C) (:) (“) (-) (-) (?) (”)   D) (.) (“) (‘) (’) (?) (”)

                E) (:) (“) (‘) (’) (?) (”)

11.  A!a$ıdakilerden hangisinde yay ayracın ( ) kullanım yer-
leri ile ilgili bir bilgi yanlı!lı$ı vardır?

A)  Cümledeki anlamı tamamlayan ve ek bilgi verilen yerlerde 
kullanılır.

B)  Özel veya cins isme ait ek ayraçtan önce gelir.

C)  Dramatik metinlerde konu!anın hareketi ve durumu için 
kullanılır.

D)  Alıntıların eser, künye ve yazar bilgisi için kullanılır.

E)  Cümle içinde kullanılan alıntı sözleri göstermek için kulla-
nılır.

12.  A!a$ıdaki cümlelerin hangisinde yay ayracın ( ) kullan-
ımıyla ilgili bir noktalama yanlı!lı$ı vardır?

A)  %imdiye kadar burada geçirdi#imiz en güzel (Gerçi geçen 
sene de güzel zamanlar geçirmi!tik.) gündü.

B)  Bayburtlu Zihni'nin (1795-1859) â!ıklar arasında saygın bir 
yer edindi#i sugötürmez bir gerçektir.

C)  Savcı – (Yorgunlu#u gözlerinden okunuyordu.) Bugünlük 
bu kadar yeter. 

 Hikmet Bey – (%a!ırdı#ını hiç belli etmedi.) Peki...  

D)  Erzurumlu Emrah (1775-1854)ın bazı türküleri günümüzde 
dahi dillerden dillere dola!makta.

E)   &nsanlar havada uçtular ama yerde öldüler. (Sezai Karakoç)

13.  I. Ki!i adlarıyla kullanılan saygı ve unvan sözcüklerine gelen 
ekleri ayırır.

 II. Kısaltmalara gelen ekleri ayırır.

 III. Sayılara gelen ekleri ayırır.

 IV. Belli tarih bildiren ay ve gün adlarına gelen ekleri ayırır.

 V. Sesleri söyleyi! ve ölçü gere#i dü!ürmek için kullanılır.

 Numaralanmı! yerlerde kesme i!aretinin (') kullanım yer-
leri verilmi!tir. Buna göre a!a$ıdaki cümlelerdeki kesme 
i!areti kullanımları ile numaralanmı! görevler e!le!tirilirse 
hangi örnek yukarıdakilerle e!le!mez?

A)  Bili!im alanındaki gerekli e#itimi Sadettin'den aldım.

B)  Sana bıraktı#ım arabaya n'oldu?

C)  45'lik plakta yine derdi a!ikâr eden !arkılar çalıyor.

D)  Köyünüze 14 Ekim Pazartesi'den sonra gelece#iz.

E)  &zleyiciler bu ahlaksız programları RTÜK'e !ikayet etti.

14.  (I) Üniversitedeki bölümümü 3. olarak bitirmi!tim. (II) Ancak 
ilk iki sıradaki arkada!ların puanlarını henüz ö#renememi!tim. 
(III) Rektörlük'e bununla ilgili bir yazı yazdım. (IV) 10/11/2018 
tarihinde yazıma cevap geldi. (V) Cevapta !öyle yazıyordu: 
“...Özel hayatın korunması için bu bilgiyi 3. !ahıslarla 
payla!amayız.”

 Bu parçadaki numaralanmı! cümlelerin hangisinde bir 
noktalama yanlı!lı$ı yapılmı!tır?

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

15.  “Erzurum” sözcü$üne a!a$ıdaki eklerden hangisini ge-
tirirsek sözcük ve getirece$imiz eki kesmeyle (') ayırmak 
zorunda kalmayız?

A) -da             B) -dan           C) -lu             D) -u             E) -un

1 A 2 C 3 E 4 B 5 E 6 D 7 C 8 D 9 A 10 E 11 E 12 D 13 A 14 C 15 C
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NOKTALAMA !"ARETLER! Sınav Testi - 3

1.  A!a$ıdaki cümlelerin hangisinde bir noktalama yanlı!lı$ı 
vardır?

A)  Evet, sanatçı olarak topluma hiçbir zaman sırt çevirmedim 
ve çeviremem.

B)  Da#larımız do#u-batı yönlü uzandı#ı için kıyı ile iç kesim 
arasında iklimsel farklılıklar ortaya çıkıyor.

C)  Yanındaki adama usulca sordu:

 —Adınız?

D)  Malatya'yı -do#du#u !ehir- bir kez daha görmek için yola 
koyulmak istiyor.

E)  Bu sene üç renk moda: sarı, kırmızı, mavi...

2.  &stedik, çabaladık, ba!aramadık.

 Bu cümlede virgül (,) hangi görevde kullanılmı!tır?

A)  Yüklemden uzak dü!mü! özneyi belirtmek için

B)  Birbiri ardınca sıralanan e! görevli kelimeleri ayırmak için

C) Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için   

D)  Cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için

E)  Anlama güç kazandırmak için

3.  Çantamı hazırladım ve yola koyulmak için annemden helal-
lik istedim. Anneme nereye gidece#imi söyleyince önce biraz 
!a!ırdı ve sonra gülümseyerek ( ) &stanbul o da#ın ardında 
de#il ( ) o da# gibi onlarca ( ) yüzlerce a!man gerek ( )  ( ) dedi. 
O gün anladım ki hayal kurmak çok güzelmi!. Çünkü gerçekler 
çok acı.

 Bu parçada bo! bırakılan yerlere sırasıyla a!a$ıdaki nok-
talama i!aretlerinden hangisi getirilmelidir?

A) (“) (;) (;) (.) (”)   B) (“) (;) (,) (.) (”)

C) (“) (,) (;) (.) (”)   D) (“) (;) (,) (,) (”)

              E) (“) (,) (,) (.) (”)

4.  Kastamonu (I) &stanbul (II) Ankara (III) &zmir gibi büyük !ehirlere 
nazaran oldukça sakin bir !ehir. Kastamonu'ya bu kaçıncı 
geli!im bilmiyorum ama her geli!imde aynı heyecanı (IV) 
mutlulu#u ya!ıyorum. Nasıl oldu da bu kadar sevdim bu !ehri? 
Galiba beni çeken bir !eyler var burada. Bu !ey küçüklü#ü (V) 
sevimlili#i olabilir.

 Bu parçada bo! bırakılan yerlerden hangisine farklı bir 
noktalama i!areti getirilmelidir?

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

5.  O sabah ortaya çıkan bilgilerden sonra genç, ö#retmene  
dünkü derste anlatılanları tekrar sordu.

 Bu cümlede virgül (,) hangi görevde kullanılmı!tır?

A)  Ara sözü belirtmek için

B)  E! görevli sözcük gruplarını ayırmak için

C)  Hitaplardan sonrası için

D)  Tırnak içine alınmayan alıntı cümleler için

E)  Anlam karı!ıklı#ını gidermek için

6.   ( ) Burada sizden ba!ka kimin sözü geçer ( )

 Usta anlatır ( )

 ( ) &!çilerin, mü!terilerin ( )

 Bu diyalogda bo! bırakılan yerlere sırasıyla hangi nokta-
lama i!aretleri getirilmelidir?

A) (–) (?) (;) (–) (.)   B) (-) (?) (:) (-) (…)

C) (–) (?) (.) (–) (…)   D) (–) (?) (.) (–) (.)

              E) (–) (?) (:) (–) (…)
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Sınav Testi - 3NOKTALAMA !"ARETLER! 

7.  A!a$ıdaki cümlelerin hangisinde kesme (') i!aretinin kulla-
nımıyla ilgili bir yanlı!lık yapılmı!tır?

A)  Bu yüzükleri geçen sene mahallemize gelen Konyalıya 
verdim.

B)  Bu çalı!mayla ilgili gerekli malzemeler 8'inci sayfada yazı-
yor.

C)  Avrupa Birli#ine girme konusunu ülkemizin bir kez daha dü-
!ünmesi gerekiyor.

D)  Arkada!ım ne'n var, neden bugün hiç konu!madın?

E)  2012 senesi Aralık'ının 7'nci günü okuldan ayrıldım.

8.  Evde besledi#i kedisinin yiyece#i biten genç ( ) tatlı ( ) !irin 
kedisine mama almak için markete gitti. Reyonlardan sorumlu 
bir çalı!ana ( ) Kedi mamaları kalmadı galiba ( ) ( ) diye sordu. 
Ma#aza çalı!anı jest ve mimikleriyle mamanın kalmadı#ını 
anlatınca ba!ını sallayıp dı!arı çıktı.    

 Bu parçada bo! bırakılan yerlere sırasıyla a!a$ıdaki nok-
talama i!aretlerinden hangisi getirilmelidir?

A) (,) (;) (“) (?) (”)   B) (;) (,) (“) (?) (”)

C) (,) (;) (“) (.) (”)   D) (;) (,) (“) (.) (”)

             E) (;) (,) (“) (...) (”)

9.  A!a$ıdaki cümlelerin hangisinin sonuna nokta (.) konma-
lıdır?

A)  Bu günlerde seni o kadar çok özlüyorum ki

B)  Yokluktu bizi hep böyle yarım yamalak bırakan

C)  Ey sevgili, me#er ne kadar vefasız ve zalimmi!sin

D)  Evlerinin önünde sıra sıra dizilmi! uzun, kısa kavaklar

E)  Bunca i!in gücün arasında kaybolan yıllarını mı arıyorsun

10. Bir büyü#üm ( ) geçen gün bana ders çalı!ma noktasında 
!u tavsiyede bulundu ( ) “Seni ba!arıya götürecek en önemli 
kavramın  ( ) gayret ( ) oldu#unu sakın aklından çıkarma ( )”

 Bu parçada parantezle ( ) belirtilen yerlere, a!a$ıdaki nok-
talama i!aretlerinden hangisi sırasıyla getirilmelidir?

A) (,) (;) (“) (”) (!)   B) (,) (:) (-) (-) (!)

C) (,) (:) (“) (”) (!)   D) (,) (:) (‘) (’) (...)

                E) (,) (:) (‘) (’) (!)

11.  A!a$ıdaki cümlelerin hangisinde nokta (.) yanlı! kullanıl-
mı!tır?

A)  II. – III. yüzyıllar bahsetti#iniz meseleler adına çok önemli 
dönemlerdir.

B)  Önümüzde pazarlama, ula!ım, sermaye vb. bazı sorunlar 
var.

C)  25.X.1999 yılında Antalya'nın küçük ve !irin bir ilçesinde 
dünyaya gözlerini açtı.

D)  1.000 rakımlı bu alanda bazı bitki çe!itlerine rastlayamıyo-
ruz.

E)  %u iki ki!iyi hiç bir tutma: yok gününde yanında olanı, sade-
ce var gününde kapını çalanı.

12.  Bazı yazarlarımız yapıtlarını olu!tururken eski ( ) unutulmu! 
ve anla!ılması zor sözcükleri kullanıyor ( ) orijinal ( ) halkta 
kar!ılık bulan ve güncel sözcükleri pek tercih etmiyorlar. Bu 
sözcükleri tercih ederken ne dü!ünüyorlar ( ) ne yapmak isti-
yorlar; bilemem ( ) Bildi#im tek !ey yazarın her sözcü#e açık 
olması gerekti#idir.

 Bu parçada bo! bırakılan yerlere sırasıyla a!a$ıdaki nok-
talama i!aretlerinden hangisi getirilmelidir?

A) (,) (,) (,) (,) (.)   B) (,) (;) (,) (?) (.)

C) (,) (;) (,) (,) (.)   D) (,) (;) (,) (?) (?)

              E) (,) (;) (,) (,) (?)

13.  A!a$ıdaki cümlelerde geçen noktalı virgüller (;) görev-
lerine göre iki!erli olarak gruplandırılırsa hangisi dı!ta 
kalır?

A)  Çocukların elinde tabletler, telefonlar, bilgisayarlar; büyük-
lerin hayalinde arabalar, yatlar, katlar...

B)  Bu tarz yeni yetme eserler; ne!esiz, duygusuz, özentisiz 
gelebilir size.

C)  Korkudan, gerginlikten yerime oturamıyorum; kaçmak, 
uzakla!mak ve bir daha dönmemek istiyorum.

D)  Kırmızı, ye!il, sarı önlüklüler bir grup; mavi, beyaz ve siyah 
önlüklüler de bir grup olsun.

E)  Aslında &zmir, Adana, Antalya gibi sıcak kentleri severmi!; 
Erzurum, Sivas gibi so#uk kentlerden pek haz etmezmi!.

1 E 2 C 3 B 4 A 5 E 6 E 7 C 8 B 9 B 10 E 11 A 12 C 13 B
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1.  A!a$ıdaki cümlelerde bo! bırakılan yerlerden hangisine 
farklı bir noktalama i!areti getirilmelidir?

A)  Bazı insanlar yaz tatilini yerle!im yerlerinden uzak ( ) yük-
sek kesimler olan yaylalarda geçiriyor.

B)  Yaylalar ( ) genelde köyde ikamet edenlerin yaz dönemin-
de hayvanlarını otlattı#ı ve sıcaklı#ının ço#unlukla mevsim 
normallerinin altında oldu#u yerlerdir.

C)  Büyük !ehrin stresinden ( ) sıkıntısından bunalan ki!iler 
temiz bir hava ve yenilenme için yaylaları tercih etmelidir.

D)  Bu yaylada her yaz binlerce ki!inin katılımıyla bölgesel 
!enlikler, kutlamalar yapılıyor ( ) bu etkinliklere ulusal, yerel 
sanatçılar da katılıyor.

E)  Romanda yayla ( ) kahramanın dertlerinden kaçtı#ı ve prob-
lemlerini eritti#i yer olarak i!lenmi!.

2.  Virgülün (,) kullanımıyla ilgili olarak a!a$ıdakilerden han-
gisi yanlı!tır?

A)  Bir kelimenin kendisinden sonra gelen kelime veya kelime 
gruplarıyla yapı ve anlam bakımından ba#lantısı olmadı#ı-
nı göstermek ve anlam karı!ıklı#ını önlemek için kullanılır.

B)  Metin içinde zarf-$il eki almı! kelimelerden sonra konur.

C)  Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan kelimeler arası-
na konur.  

D)  Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerinden sonra konur.

E)  Edebî eserlerde konu!ma bölümünden önceki ifadenin so-
nuna konur.

3.  Ya!ları 50 (I) 60 veya 70 olsun birçok ya!lıda bu cihazlar ba-
#ımlılık seviyesinde kullanılır oldu. Normal !artlarda eski bir 
cep telefonunda i!lem yaparken “Evladım (II) !urdan bizim 
o#lanı ara (III) Adı Resul.” diyen ya!lı amca artık “O#lum (IV) 
Burada payla!tıklarıma neden kalp atmıyorsun?” diyen birey 
hâline geldi.  &nsan do#ası gere#i yeni geli!melere uyum sa#lar 
ancak bu kadarını bekliyor muyduk (V) i!te o bilinmez.

 Bu parçada numaralanmı! yerlerin hangi ikisine di$er-
lerinden farklı bir noktalama i!areti getirilmelidir?

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

                    D) III ve IV                           E) IV ve V

4.   A!a$ıdaki cümlelerde geçen virgülleri kullanım amaçlarına 
göre iki!erli olarak gruplandırırsak hangisi dı!ta kalır?

A)  Onu bu gece düzenleyece#imiz son gösteriye ça#ırdı#ım-
da bana “Evet, gelmeyi çok isterim.” dedi.

B)  Bu adam, bizim beraber katılıp pek de keyif almadı#ımız o 
programda konu!macı olarak bulunan profesörmü!.

C)  Elbette, bu denli çalı!kan bir elemanı !irketimizde görmek-
ten biz de mutluluk duyarız.

D)  Bu gece, sohbetleri pek de ho!una gitmeyecek türden ko-
nular üzerineydi.

E)  Gölümüz, pek çok ara!tırmacı tarafından incelenen ve her 
yıl çok sayıda turiste ev sahipli#i yapan bir do#a harikası-
dır.

5.  &nsan, do#ası gere#i sosyal bir varlıktır. Toplumsal ya!antının 
ihtiyacı olarak ileti!imle ya!ar. Ne kadar çok ileti!im içerisinde 
olursak o kadar çok varızdır hayatta ( ) Ancak ileti!imde son 
dönemde garip bir sorun ortaya çıktı. Bu sorun ne mi ( ) %öyle 
anlatayım ( ) Bir arkada!ınızla ya da dostunuzla sohbet edi-
yorsunuz. Normal bir sohbette biri konu!ur, di#eri dinler; yani 
dinlemesi lazım. Ama artık biri bir derdinden ya da yaptı#ı bir 
!eyden bahsederken kar!ısındaki hemen söze atılıp “Benim 
de aynısı oldu ( ) benim !u ya!adı#ım seninkinden beter ( )” 
gibi sözler söyleyip sohbetin seyrini direkt kendi tarafına çeki-
yor.

 Bu parçada bo! bırakılan yerlere sırasıyla a!a$ıdaki nok-
talama i!aretlerinden hangisi getirilmelidir?

A) (.) (?) (:) (,) (…)   B) (.) (?) (.) (,) (.)  

C) (.) (?) (.) (;) (…)   D) (.) (?) (;) (,) (.)

               E) (.) (?) (:) (;) (…)

6.  — Kimsin?

 — Nusret ( )

 — Hangi Nusret?

 — ( )

 — Sen misin ( ) Nusret A#a?

 — Benim!..

 — Neden buralarda geziyorsun?

 — Hiç…

 — Nasıl hiç ( ) Bu saatte burada olman tuhaf ( )

 Bu diyalogda yay ayraçla ( ) bo! bırakılan yerlere sırasıyla 
a!a$ıdaki noktalama i!aretlerinden hangisi getirilmelidir?

A) (...) (...) (,) (?) (.)                B) (.) (.) (,) (?) (.)

C) (...) (.) (?) (?) (...)                D) (...) (...) (;) (...) (.)

               E) (...) (...) (,) (.) (.)
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7.  A!a$ıdaki cümlelerin hangisinde düzeltme i!areti (^) 
yanlı! kullanılmı!tır?

A)  E#itimdeki bu gereksiz evraklar bazen sadece kâ#ıt israfı-
na neden oluyor.

B)  Kocaman bakır kâsede getirilen çorbayı a$yetle mideye 
indirdi.

C)  Bazı meselelerde herkesle münâka!aya girmemeyi ondan 
ö#renecekti.   

D)  Bu halılar bana sevgili babamdan yadigârdı ve ben bunları 
çok seviyordum.

E)  Herkes kendi hâline göre birer hediye getirip masaya koy-
mu!tu.   

8.  A!a$ıdaki cümlelerin hangisinde virgül (,) yanlı! kullanıl-
mı!tır?

A)  Köyde geçirdi#i ne!e dolu yılları hatırladıkça, içini bir hü-
zün bulutu kaplamaktaydı.

B)  Yorucu bir günün sonunda karara varıp, evdekilerin yüzle-
rine bakarak konu!tu.

C)  O, hasta çocuktan çok daha berbat bir hâlde öylece yatı-
yordu.

D)  Efendiler, siz de takdir edersiniz ki bugün çok önemli bir 
de#i!imin e!i#indeyiz!

E)  Bu sabah, kahvaltıları hiç de fena de#ildi do#rusu.

9.   Köyün son çitinin hemen dibinde Yasemin'in evi ( ) &çeriye 
girdi#imizde bizi bir sürü çiçek kar!ılıyor. Camın önünde  
bize gülen güller ( ) papatyalar ve daha adını sayamadı#ım 
nicesi ( ) Oturma odasının kö!esinde maziyi anımsatan bir 
gramofon ( ) muhtemelen bozuk ( ) gözlerimizi ok!uyor. Burası 
gerçekten çok ilgi çekici.  

 Bu parçada bo! bırakılan yerlere sırasıyla a!a$ıdaki nok-
talama i!aretlerinden hangisi getirilmelidir?

A) (...) (,) (...) (,) (,)   B) (.) (;) (.) (-) (-)

C) (.) (,) (.) (,) (,)   D) (...) (,) (...) (-) (-)

               E) (.) (,) (...) (-) (-)

  

10. Trakya köylerini ( )  ( ) Köy sözcü#ünü duymak bile beni mutlu 
ediyor( ) ( ) kasabalarını, !ehirlerini gezdi#inizde Osmanlıdan 
kalma !u üç tip yapıyla çok kar!ıla!ırsınız ( ) köprü, çe!me, 
kervansaray ( )

 Bu parçada bo! bırakılan yerlere sırasıyla a!a$ıdaki nok-
talama i!aretlerinden hangisi getirilmelidir?

A) (,) (() (.) ()) (:) (.)               B) (,) (() (.) ()) (:) (...)

C) (:) (“) (.) (”) (:) (...)               D) (:) (“) (.) (”) (:) (.)

               E) (,) (() (.) ()) (;) (.)

11. A!a$ıdaki cümlelerin hangisinde bir noktalama yanlı!lı$ı 
yapılmı!tır?

A)  Gereksiz konuları gündeme getirmekten hiç bıkmıyorsun, 
dedi ve odayı öylece terk etti.

B)  Bahçeye çıktı. Emine Hanım’a,

 – Bütün odaları hallettiysen yanıma gel, dedi.

C)  Cılız, ya!lı fakat dinamik bir elemandı.

D)  Sizler buraya ister gelin, ister gelmeyin; ben artık burada 
ya!ayaca#ım.

E)  Memlekette kimin sorunu olursa, kimin derdi ba!ını a!arsa 
o adama giderdi.

12.  Bazı geceler çok fazla dü!ünürüm. Uykum kaçtı mı (I) daha da 
kolay kolay geri gelmez (II) hiç u#ramayabilir de. O zamanlarda 
kalkıp (III) yüzümü yıkayıp salondaki koltu#uma otururum. Bu 
hâlim (IV) dünüm (V) bugünüm ve yarınım adına hep kıymetli 
olmu!tur. Çünkü bu demlerde çok beslemi!imdir kendimi.

      Bu parçada numaralanmı! yerlerin hangisine herhangi bir 
noktalama i!areti getirilemez?

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

1 D 2 B 3 D 4 D 5 A 6 A 7 C 8 A 9 E 10 A 11 D 12 A
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1.  A!a$ıdaki cümlelerin hangisinde kesme i!aretinin (') kul-
lanımıyla ilgili bir noktalama yanlı!lı$ı vardır?

A)  Bir ok attım karlı da#ın ardına

      Dü!tü mo'la sevdi#imin yurduna

B)  Uzun bir süredir TV'yi açmıyoruz ve bu durumdan hiç ra-
hatsız olmadık.

C)  &skenderun'umuzdaki liman dı! ticarette ülkemiz adına çok 
önemli.

D)  Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu ayki çalı!maları rapor-
la!tırıldı.

E)  Telif Hakkı Yayın ve Satı! Yönetmeli#i'ni bir kez daha önle-
rine koydum.

2.  (I) Bir dizi konferans için geldi#imiz Kayseri'ye bu sabah 
saat 10.22'de inmi!tik. (II) &lk i! olarak Erciyes Da#ı'nın 
yakınlarındaki bir kasabada oturan dostumuzu ziyaret et-
tik. (III) Sonra ak!amki konferans için Av. Semih Yalçın Kül-
tür Merkezine gittik. (IV) 2 saat süren konferansın ardından 
kalaca#ımız Anayurt Oteline ula!tık. (V) 2. 3. ve 4. günler de 
çe!itli yerlerdeki konferanslarla geçti.

 Bu parçada numaralanmı! cümlelerin hangisinde bir nok-
talama yanlı!lı$ı vardır?

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

3.  A!a$ıdaki cümlelerin hangisinde kesme i!areti (') yanlı! 
kullanılmı!tır?

A)  Sivas'ımız her sene binlerce turiste ev sahipli#i yapıyor.

B)  Palandöken Da#ı'mız kı! turizmi için cazibe merkezi hâline 
gelecektir.

C)  Bu badireleri de atlatıp yoluna emin adımlarla devam ede-
cektir Türkiye'miz.

D)  Serkan'ımızı bize ba#ı!layan Allah'ımıza !ükürler olsun.

E)  Bu depremlere maalesef hazır de#il &stanbul'umuz.

4.  &stanbul'un her yanını ayrı bir seviyorum. Anadolu'dan

               I                                                                   II

 Avrupa'ya bakan Hisar'ı, Sarıyer Böre#i'ni, Eminönü kıyısındaki

              III                     IV                V

 ekmek arası balıkları ve daha nicelerini...

 Bu parçada geçen numaralanmı! sözlerden hangisinde bir 
noktalama yanlı!lı$ı vardır?

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

5.  (I) Son yıllarda edebiyatta “dikkat çekici” eserlerin verilmedi#ine 
!ahit oluyoruz. (II) Aslında çok büyük bir kitle artık edebiyatla, 
sanatla çok daha fazla hemhâl. (III) Ancak bu ilgi popüler  
sanat akımları ba#lamında !ekilleniyor ve Yahya Kemal'i, Ah-
met Hamdi'yi hiç okumadan bu niteliksiz eserlerin içinde kay-
boluyoruz. (IV) E#er bu anlayı! böyle devam ederse, bir süre 
sonra eskileri hepten unutaca#ız. (V) Eskileri unuttu#umuzda 
gelece#imizin sorunlu olaca#ını çekinmeden, biraz da korka-
rak söylemeliyim.

 Bu parçada numaralanmı! cümlelerin hangisinde bir nok-
talama yanlı!lı$ı vardır?

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

6.  A!a$ıdaki cümlelerin hangisinde noktalama veya yazım 
yanlı!lı$ı yoktur?

A)  Ö#retmenim beni görünce “Kitapları kimden aldın, kim ver-
di sana bu büyük! aklı?” diyerek bana serzeni!te bulundu.

B)  Ö#retmenim beni görünce “Kitapları kimden aldın? kim 
verdi sana bu büyük (!) aklı?” diyerek bana serzeni!te bu-
lundu.

C)  Ö#retmenim beni görünce “Kitapları kimden aldın, kim ver-
di sana bu büyük (!) aklı?” diyerek bana serzeni!te bulun-
du.

D)  Ö#retmenim beni görünce “Kitapları kimden aldın? kim 
verdi sana bu büyük ! aklı?” diyerek bana serzeni!te bu-
lundu.

E)  Ö#retmenim beni görünce (Kitapları kimden aldın, kim ver-
di sana bu büyük (!) aklı?) diyerek bana serzeni!te bulun-
du.
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7.   A!a$ıdaki cümlelerin hangisinde bir noktalama yanlı!lı$ı 
vardır?

A)  Osmanlı son yüzyılında siyasi yönden gerilemi!tir.

B)  Osmanlıdaki gerileme her kesimde aynı etkiyi bırakmı!tır.

C)  Osmanlı yabancı bir kültürün etkisine girmi!tir.

D)  Batılı ya!am tarzının ortaya çıkması Osmanlının siyasi ola-
rak Batının üstünlü#ünü kabul etmesinden kaynaklanmak-
tadır.

E)  Aydın ile halk ili!kisinin zarar görmesinin sebebi ülkedeki 
farklı etnik unsurların Batılı ya!amı özendirmesidir.

8.  Irkçılı#ın ne kadar sı# bir $kir oldu#unu sanırım açıklamaya 
bile gerek yok ( ) Ünlü Siyasetçi Molcalm X de bunun ne ka-
dar baya#ı bir $kir oldu#unu  ( ) Irkçılık ideolojik bir dü!ünce  
de#il ( ) psikolojik bir hastalıktır ( ) ( ) diyerek gayet güzel 
anlatmı!tır. Bizde ise küçük birkaç vaka dı!ında renk ırkçılı#ı 
asla kabul görmez. Çünkü bizde insana insan oldu#u için 
de#er verme hem kültürel hem de inançsal bir olgudur.

 Bu parçada yay ayraçla ( ) gösterilen yerlere sırasıyla han-
gi noktalama i!aretleri getirilmelidir?

A) (...) (“) (,) (.) (”)   B) (.) (“) (,) (.) (”)

C) (...) (“) (;) (.) (”)   D) (.) (“) (,) (...) (”)

    E) (.) (“) (;) (.) (”)   

9.  Kolunu sert bir !ekilde itmeye çalı!ırken içinden “Kör !eytan!..” 
deyiverdi. Lakin bunu demesine ra#men kol ileri gitmiyordu ya 
da ceket kola girmiyordu. Tekrar kolunu çıkardı, kurulayıp bir 
daha denedi. Ancak girmiyordu, girmedi, giremedi. Ya!lılı#ına 
mı sövecekti, kör !eytana mı kızacaktı?

 Bu parçada virgüller hangi görevde kullanılmı!tır?

A)  Anlam belirsizli#ini gidermek için

B)  E! görevli sözcükleri ayırmak için

C)  E! görevli sözcük gruplarını ayırmak için

D)  Yüklemden uzak olan özneyi belirtmek için

E)  Sıralı cümleleri ayırmak için

10.  Yollarında var kaldıramayaca#ın koca koca ta!lar (I) Gözle-
rinde hiç dinmeyen ya! (II) Sözlerinde asla bitmeyen bir sitem 
(III) Aklından çıkaramayaca#ın sözler (IV) Kalbinin kö!elerinde 
gizler (V)

 Bu parçada numaralanmı! yerlerin hangisine di$erlerinden 
farklı bir noktalama i!areti getirilmelidir?

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

11.  &skeletlerinden gelen sesler senfonik hâlde de#ildi. Bu ses-
ler kula#ına her geldi#inde bir kez daha ya!lılı#ını ve hayatın 
terse akmaya ba!lamasını sorgulardı ya!lı amca. Sonra !u 
söz aklına gelirdi ( ) “Kimin ömrünü uzatırsak yaratılı!ta onu 
tersine çeviririz ( )”  A ( ) bu söz ( ) Cenin hâlinden beli bükük 
bir ya!lıya ( )

 Bu parçada yay ayraçla ( ) gösterilen yerlere sırasıyla han-
gi noktalama i!aretleri getirilmelidir?

A) (:) (.) (!) (!..) (…)   B) (:) (.) (,) (!..) (.)

C) (:) (.) (,) (!..) (…)   D) (:) (.) (,) (!) (…)

    E) (:) (.) (,) (!) (.)

12.  A!a$ıdaki cümlelerin hangisinin sonuna üç nokta (...) ge-
tirilmelidir?

A)  Yok bu yalan dünyaya doyan

B)  Geçen gün oldu#u gibi tramvayın önünde ve içinde bir te-
la!, bir tela!

C)  Bana bir gül, hava karanlı#ını aydınlı#a soyunurken

D)  Bundan sonra sen de bizimle gelecek misin

E)  Say her gece kayan yıldızların adedini

13.  A!a$ıdaki cümlelerin hangisinde bir noktalama yanlı!lı$ı 
vardır?

A)  Hey, bende noktalama yanlı!lı#ı yok!

B)  Hayır bende bir noktalama yanlı!lı#ı olamaz.

C)  Yoksa benden mi !üpheleniyorsun?

D)  Bende yanlı!lık olmaz, olmu!sa da yanlı!lıkla olmu!tur.

E)  Hepinizde yok da bende mi var?
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