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SINIF Açık Oturum
3. “Bir şeyin yalnız güzel olması kâfi değildir, konuya uzak
olmaması da şarttır. Konu öyle olmalıdır ki ne bir şey
eksik olsun ne de bir şey fazla.”

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?

Pascal’ın yukarıdaki sözünden hareketle açık oturumda sunulacak konunun özelliği ne olmalıdır?

A) konferans
B) açık oturum
C) forum
D) sempozyum
E) münazara

A) Özlülük
B) Sınırlılık
C) Akıcılık
D) Özgünlük
E) Açıklık

2. ‘‘25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetin Yok Edilmesi
İçin Uluslararası Mücadele Günü’’ kapsamında sivil
toplum kuruluşlarının desteğiyle Süleyman Demirel
Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama
Merkezi (KASAUM) tarafından ‘‘Kadına Yönelik Şiddet’’
konulu bir açık oturum düzenlendi. Güzel Sanatlar
Fakültesi Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde gerçekleştirilen açık oturuma, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Hasan
İbicioğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Akyıldız,
fakülte dekanları, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri,
akademisyenler ve çok sayıda davetli katıldı.

4. Aşağıdakilerden hangisi açık oturumlarda başkanın görevleri arasında değildir?

Etkinliğin başkanlığını yapan KASAUM Müdürü Doç.
Dr. Ersin Uskun, mücadele gününün kabulü hakkında
bilgi vererek ülkemizde kadınların, hayatlarının her alanında şiddete maruz kaldığını belirtti. Kadınların yaş ve
sosyo-ekonomik durum ayırt edilmeksizin, eşleri, ağabeyleri veya babaları tarafından değişik gerekçelerle
şiddet gördüklerini belirtti.
Daha sonra konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelen
Üniversite Rektörü Prof. Dr. Hasan İbicioğlu, kadınların
erkeklerden daha fazla çalıştığını ve özellikle çalışan
kadınların iş yükünün, iş yeri ve çalışma saatleri ile
sınırlı kalmadığını, kadınların evde de çalışmaya devam ettiğini kaydederek kadınların yaşadığı zorluklara
değindi.
Bu parçada sözü edilen açık oturumla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Bir başkan tarafından yönetilmiştir.
B) Geniş halk kitlesini etkileyen konuda yapılmıştır.
C) Akademisyenlerden seçilen konuşmacılar vardır.
D) Bir salonda düzenlenmiştir.
E) Konusu dinleyicilere önceden bildirilmiştir.

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

1. Geniş kitleleri ilgilendiren bir konunun, konuyla ilgili
uzmanlar tarafından bir başkan yönetiminde ve dinleyiciler önünde tartışıldığı konuşmalara ---- denir.

A) Açık oturumun planını yapar.
B) Konuşmacıları, dinleyicilere takdim eder.
C) Giriş konuşmasını yapar.
D) Ele alınan konuyla ilgili bilgiler verir.
E) Dinleyicilere ara ara sorular yöneltir.

5. Adnan Biryazar (Başkan) ‒ Sayın Kansu; toplumsal,
teknolojik gelişmelere karşın gene de halkın dil değerleriyle, beğenisiyle yaratılan bir şiir geleneği sürüp
geliyor. Örneğin bir Veysel, bir Mahsuni, bir Çırakman
gerek aydın kesim gerekse köylü halkla iletişim kurabiliyor. Bunu nasıl açıklayabiliriz?
Ceyhun Atuf Kansu ‒ Bence bu şiirin -son örneğini
Âşık Veysel’de bulan şiirin- teknoloji ile bir ilgisi yok.
Neyle ilgisi var? Dille, şiir dilimizle ilgisi var. Adına
halk ozanı, saz ozanı diyebileceğimiz ozan örneği,
Türkiye’nin toplumsal yapısıyla koşut olarak bir zaman
daha sürecektir. Nedeni de yüzyıllardır Türkiye’de ortak
bir Türkçe’nin tam anlamıyla kurulmamış olmasıdır.
Dikkat edersek bu ozanlar, Osmanlıca dışında “oba
dili’’ diyebileceğimiz, tarımcı bir toplumsal yapının dilini
getirmektedirler.
Açık oturumdan alınan yukarıdaki metinde hangi
anlatım türleri kullanılmıştır?
A) Betimleyici - Öğretici
B) Açıklayıcı - Emredici
C) Kanıtlayıcı - Destansı
D) Açıklayıcı - Tartışmacı
E) Tartışmacı - Öyküleyici
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8. Demokratik bir sistemde her ferdin devletin içinde yaşadığı topluma karşı sorumlulukları ve görevleri vardır.
Aile hayatı, sosyal hayat ve iş hayatında devletin dayanağı olan milleti oluşturan fertleri kadın, erkek diye
ayırıp kadınları bu sorunun dışında tutmak demokratik
sistemin temellerine de aykırı idi. 1933 yılında Atatürk
“Cumhuriyet rejimi demek demokrasi sistemiyle devlet
şekli demektir. Biz cumhuriyeti kurduk, 10. yaşını doldururken demokrasinin bütün icaplarını sırası geldikçe
tatbikata koymalıdır. Kadın haklarını tanımak da bunun
bir icabı olacaktır, müsterih olunuz.” demişti.

6. ve 7. soruyu aşağıdaki metne göre cevaplandırınız.

6. Bu metnin anlatımı için aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) Karşılaştırma yapılmıştır.
B) Örneklemeye başvurulmuştur.
C) Bağdaşıklık ve bağlaşıklık ilkesine uyulmuştur.
D) Birleşik yapılı fiiller bulunmaktadır.
E) Devrik cümlelere yer verilmiştir.

7. Açık oturumdan alınan bu metinde dil hangi işlevde kullanılmıştır?

Açık oturum metninden alınan bu parçanın anlatım
özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Osmanlı devletinin dağılmakta olduğu yıllarda
Gökalp’in büyük rolü, millî devletin ana fikirlerini bulmuş ve belki de en iyi biçimde ifade etmiş olmasıdır.
İmparatorluğun içinden tarihi akışı sonucu millî bir
devlet doğmuştur. Cumhuriyet ile kemaline erişmiştir
millî devlet. İşte cumhuriyetten önce de, cumhuriyetten
sonra da bu yönde gelişen fikirlerin büyük kısmını Ziya
Gökalp buldu ve çevresindeki insanlara aktardı. Bu
fikirler, tarihi şartlara uygun oldukları için gerçekten de
çok etkili oldular. Arap, Fars, Bizans, Türk gibi çeşitli
unsurlardan ibaret karışık Osmanlı yüksek kültürünün
yerine Ziya Gökalp’in getirmiş olduğu en önemli şey
millî kültür kavramıdır.
Gökalp, yolunu aydınlattığı millî devleti milliyetçilik fikri
üzerine dayandırır. Milliyetçiliği ise millî kültür temeline
oturtur ve millî dil fikrine dayandırır. Bir sistem bulan
Gökalp zamanla çeşitli fikirleri işlemiştir bu sistem içinde.

A) Alıntıya yer verilmiştir.
B) Hem isim hem de fiil cümleleri kullanılmıştır.
C) Bağlaşıklık ilkesine uyulmuştur.
D) Mecazlı ifadeler kullanılmıştır.
E) Açıklayıcı anlatım tercih edilmiştir.

9. Açık oturumlarda konuşmacılar aşağıdaki anlatım
özelliklerinden hangisine başvurmamalıdır?
A) Duruluk
B) Akıcılık
C) Yalınlık		
D) Özgünlük
E) Kapalılık

10. Aşağıdakilerden hangisi “açık oturum”un özelliklerinden biri değildir?
A) Toplumu ilgilendiren bir konu seçilir.
B) Konuşmacı sayısı üç ile beş arasında değişir.
C) Genellikle yarışma havasında yapılır.
D) Bir başkan tarafından yönetilir.
E) Konuşmalar sırayla ve belli bir süreyle sınırlı olarak
yapılır.
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A) Göndergesel işlev
B) Sanatsal işlev
C) Kanalı kontrol işlevi
D) Alıcıyı harekete geçirme işlevi
E) Heyecana bağlı işlev
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