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Aşağıda istedikleri telefon özellikleri belirtilen kişiler için en uygun ilan hangisidir? Her bir kişi için 
uygun olan ilanı “Cevap” kısmına yazınız.

1. Ayla, öğrencidir ve annesine bir hediye almak istemektedir. Annesi, radyo dinlemeyi çok sev-
mektedir ve Ayla annesine radyosu olan bir telefon almayı tercih etmektedir. Telefon için en fazla 
ödeyebileceği miktar 500TL’dir.

Cevap: ………………

2. Berke’nin eski bir telefonu vardır ve babası ona doğum günü hediyesi olarak hiç kullanılmamış 
ve birçok özelliği olan yüksek hafızalı bir telefon alacaktır. Berke, Android işletim sistemindeki tele-
fonları tercih etmemektedir çünkü bu telefonların çok çabuk bozulduğunu düşünmektedir. 

Cevap: ………………

3. Cem, arkadaşında Android işletim sistemli bir telefon görmüş ve çok beğenmiştir. Cem’in alaca-
ğı telefon için en fazla 1000 TL’lik bir bütçesi vardır.  Cem, telefonuna birçok uygulama yükleyece-
ğinden bellek kapasitesinin geniş olması onun için önemlidir.

Cevap: ………………

4. Damla, kendine kullanılmamış bir telefon almak istemektedir. Telefonun kamera kalitesi onun için 
çok önemlidir çünkü Damla, yeni doğacak çocuğunun fotoğraflarını bu telefonun kamerasıyla 
çekecektir. Damla, en az 6.0 megapiksel çözünürlüğü olan ve uzun süre ücretsiz servis özelliği bulu-
nan radyolu bir telefon istemektedir.

Cevap: ………………

5. Ahmet Bey’in ortaokula giden bir oğlu vardır. Oğlu, babasından hediye olarak bir cep telefonu 
istemektedir. Ahmet Bey, oğluna ikinci el bir telefon alacaktır çünkü sıfır telefonlar çok pahalıdır 
ama telefonu mağazadan ve garantili olarak almak istemektedir. Ahmet Bey, bu telefon için en 
fazla 550 TL ödeyecektir. 

Cevap: ………………

6. Furkan, teknolojiyi yakından takip etmekte ve yeni çıkan telefonları almayı çok sevmektedir.  
Onun için, telefonun Android ya da Ios sistemli olması önemli değildir. Alacağı telefonun en az 
1500 TL olmasını istemektedir fakat Furkan’ın bu parayı peşin ödeme imkânı yoktur.

Cevap: ………………

7. Gizem, anneannesine bir telefon almak istemektedir. Anneannesinin basit bir telefona ihtiyacı 
olduğundan Gizem sadece arama özelliği olan bir telefon alacaktır.

Cevap: ………………

8. İrem, kameralı ve geniş hafızalı bir telefon aramaktadır. İrem, elindeki telefonu verip üstüne faz-
ladan para vererek yeni bir telefon almak istemektedir.

Cevap: ………………

1-8. SORULARI AŞAĞIDAKİ METİNLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

OKUMA BECERİSİ BÖLÜM: 1
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SATILIK TERTEMİZ SORUNSUZ TELEFON

İşletim Sistemi : Android

Dahili Hafıza : 2 GB

Kamera : 4.0 Megapiksel

Radyosu : Yok

Garanti : Var

Kimden : Mağazadan

Durumu : İkinci el (Kullanılmış)

Ücreti : 415 TL

SATILIK  CEP TELEFONU

İşletim Sistemi : iOS

Dahili Hafıza : 16 GB

Kamera : 16 Megapiksel

Radyosu : Yok

Garanti : Var (1 yıl)

Kimden : Sahibinden

Durumu : Sıfır

Ücreti : 1699 TL (Taksitli ödeme seçeneği

   yoktur.)

SATILIK CEP TELEFONU
3 yıl uluslararası garantili

Satışlarımız nakittir.

İşletim Sistemi : Android

Dâhili Hafıza : 16 GB

Kamera : 16 Megapiksel

Radyosu : Var

Garanti : Var (3 yıl)

Kimden : Mağazadan

Durumu : Sıfır

Ücreti : 1999 TL

3 AYLIK SATILIK CEP TELEFONU

İşletim Sistemi : Android

Dahili Hafıza : 4 GB

Kamera : 6.0 Megapiksel

Radyosu : Var

Garanti : Yok

Kimden : Mağazadan

Durumu : İkinci el (Kullanılmış)

Ücreti : 500 TL

SATILIK CEP TELEFONU
Sadece 5 ay kullanıldı. Herhangi bir çizik ya da arızası yoktur.
Kulaklığını kaybettim. Onun haricinde her şey üzerinde mevcut.
(Şarj adaptörü, usb kablo, ekran koruyucu takılıdır.)

İşletim Sistemi : Android
Dahili Hafıza : 16 GB
Kamera : 10.0 Megapiksel
Radyosu : Var
Garanti : Yok
Kimden : Sahibinden
Durumu : İkinci el (Kullanılmış)
Ücreti : 600 TL

16 GB HAFIZALI SATILIK CEP TELEFONU
Ürün neredeyse sıfır gibidir.

Ürünün kutu ve aparatları tamdır.
Kredi kartı geçerlidir.

İşletim Sistemi 
Dahili Hafıza 
Kamera 
Radyosu 
Garanti 
Kimden 
Durumu 
Ücreti 

: İOS
: 16 GB
: 8.0 Megapiksel
: Yok
: Yok
: Sahibinden
: İkinci el (Kullanılmış)
: 749 TL (Eski telefonlarınız uygun ücretle
  alınır.)

SATILIK CEP TELEFONU
Faturası ve kutu içeriği tamdır.

Kredi kartı geçerlidir.
Taksit seçeneği mevcuttur.

2014 yılının en iyi akıllı cihazı seçilmiştir.

İşletim Sistemi : Android
Dahili Hafıza : 8 GB
Kamera : 8.0 Megapiksel
Radyosu : Yok
Garanti : Var (2 yıl)
Kimden : Mağazadan
Durumu : Sıfır
Ücreti : 1700 TL

SATILIK CEP TELEFONU

İşletim Sistemi : Diğer

Dahili Hafıza : 4 GB

Kamera : Yok

Radyosu : Yok

Garanti : Var

Kimden : Mağazadan

Durumu : Sıfır

Ücreti : 375 TL

A

C
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WhatsApp 500 Milyon Kişiye Ulaştı!

WhatsApp Messenger programı, akıllı telefonlar üzerinden internet yoluyla ücretsiz görüşme 
imkânı veren bir mesajlaşma uygulamasıdır. Birçok akıllı telefonla uyumlu olan bu uygulama; 
3G ya da WiFi internet bağlantısı aracılığıyla kullanıcıların birbirlerine resim, video, sesli ve yazılı 
mesaj göndermesini sağlamakta. Günümüzde 500 milyon kullanıcıya ulaşan WhatsApp uygu-
lamasında her gün 700 milyon fotoğraf ve 100 milyon video paylaşılıyor. Bu uygulamanın en hızlı 
yayıldığı pazarların başında Brezilya, Hindistan, Meksika ve Rusya geliyor.

Bu uygulamayı üreten WhatsApp şirketi, ünlü web sitesi Yahoo’nun eski çalışanlarından Bi-
ran Acton ve Jan Koum tarafından ABD’nin Calfornia eyaletinde kuruldu. Şirket sahiplerinden 
Jan Koum’un şirkete WhatsApp adını vermesinin sebebi, bu kelimenin kulağa “What’s up (“Ne 
haber?” ifadesinin İngilizcedeki karşılığı) gibi gelmesiydi. Şirketin ilk kurulduğu dönemlerde pek 
çok para ve veri kaybı yaşandı çünkü uygulama sürekli hata verip çöküyordu. Koum, bu süreç-
te neredeyse WhatsApp üzerinde çalışmaktan vazgeçme noktasına gelmişti ama şirketin diğer 
ortağı Biran Acton bu uygulama üzerinde birkaç ay daha çalışmaları konusunda onu ikna etti. 

Bu dönemde Apple şirketi de piyasaya farklı yazılımlar sürmeye başlamıştı. Örneğin; iPhone 
için geliştirdiği bazı sistemlerle kullanıcılar, Facebook ya da Twitter gibi uygulamaları kullanma-
dıkları zamanlarda da birbirleriyle ücretsiz iletişim kurabiliyorlardı. Buna benzer bir uygulama 
olan WhatsApp kullanan kişiler de ücretsiz olarak mesajlaşabiliyorlardı. Ayrıca telefon sahipleri 
bu uygulamayı kolayca kullanarak birbirleriyle fotoğraf, ses kaydı gibi paylaşımlar yapabiliyor-
lardı. Bu sayede WhatsApp, diğer uygulamaların önüne geçti ve popüler oldu.  Kısa zamanda 
büyük bir üne kavuşan WhatsApp’ı kullananların sayısı Ağustos 2012’den Şubat 2013’e kadar 
%75 oranında arttı. Şubat 2013’te, WhatsApp 200 milyon aktif kullanıcıya erişti. 

Günümüzde popüler bir sosyal iletişim ağı olarak kullanılan Facebook şirketi, bir kaç ay önce, 
4 milyar dolar nakit para ve 12 milyar dolarlık hisse senedi vererek WhatsApp şirketini satın aldı-
ğını duyurdu. Kişisel hakları ve bilgi mahremiyetini savunan bazı gruplar ise WhatsApp’taki özel 
yazışmaların kayıt altına alınacağı endişesiyle, bu satın alma işleminin durdurulmasını istedi. Bu 
itirazlara rağmen Facebook şirketi, geçen ay Federal Ticaret Komisyonu’ndan WhatsApp’ı sa-
tın alma iznini ve onayını aldı  ama bu uygulamaya tamamen sahip olabilmesi için uluslararası 
düzenlemelerini tamamlaması gerekiyor. Şirket alımı gerçekleştikten sonra, WhatsApp bağımsız 
bir şirket olabilecek ve kendi kendine idare edilebilecek. 

Facebook, gelirinin birçoğunu reklamcılıktan kazandığı için WhatsApp kullanıcılarının endi-
şelendikleri bir konu vardı: Whatsapp’ın ücretli olup olmayacağı. Koum, WhatsApp uygulama-
sının içine reklamların yerleştirilmesine kesinlikle karşı çıkıyor çünkü bunun “iletişime müdahale 
edeceğini” düşünüyor. Bunun sonucunda da Whatsapp reklam alan ücretsiz bir uygulama ol-
maktansa, insanların para ile üye olabilecekleri iletişim modellerinden biri olacak.

Satın almanın duyurulduğu basın toplantısında Facebook’un kurucusu Mark Zuckerber, 
WhatsApp’ın bir milyon kullanıcıya ulaşacağını söylemişti ve görüldüğü üzere yolun yarısını ta-
mamlamışlar.

OKUMA BECERİSİ BÖLÜM: 2
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9. Metne göre WhatsApp uygulaması ile kullanıcılar aşağıdakilerden hangisini yapa-
bilmektedirler?

a) İnternet bağlantısı sağlama

b) Resim, video ve mesaj gönderme

c) Fotoğraf albümleri oluşturma

d) Resim, video ve ses kaydı düzenleme

10. Metne göre bazı kullanıcıların Facebook şirketinin WhatsApp’ı satın almasına karşı
çıkmalarının sebebi nedir?

a) WhatsApp şirketinin bu uygulamayı ücretli yapacak olması

b) Facebook şirketinin bazı ülkelerde yasaklanmış olması

c) WhatsApp şirketinin teknolojik özelliklerinin eskisine göre kötü olacağı

d) Facebook şirketinin kişisel hakları ve bilgi mahremiyetini korumayacağı

11. Parçaya göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

a) WhatsApp’ın kullanıcı sayısı en çok olan ülke Brezilya’dır.

b) WhatsApp kullanıcı sayısı zaman geçtikçe artış göstermiştir.

c) WhatsApp’ın kurucuları internet sektöründe deneyimlidir.

d) WhatsApp’ın kullanıcıları bir dönem ekonomik sıkıntılar yaşamıştır.

12. Bu parçada verilen bilgilere göre Apple’ın yazılımları ve WhatsApp karşılaştırıldı-
ğında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

a) Her ikisi de ücretsiz iletişim imkânı sağlamaktadır.

b) Her ikisinin de Facebook tarafından satın alınması planlanmaktadır.

c) Her ikisi de kullanıcı mahremiyetine önem vermemektedir.

d) Her ikisinin de yazılımı düzenli olarak güncellenmektedir.

13. Parçada verilen bilgilere göre Whatsapp’ın kullanıcı sayısı ve paylaşılan öğeler ile
ilgili hangisi söylenebilir?

a) 2012- 2013 yılları arasında kullanıcı sayısı %200 oranında artmıştır.

b) Uygulamayı Facebook satın aldıktan sonra kullanıcı sayısı azalmıştır.

c) Her gün kullanıcılar 500 milyondan fazla fotoğraf paylaşmaktadır.

d) Uygulamada günlük paylaşılan fotoğraf ve video sayısı eşittir.

9. -17. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız. Her bir sorunun tek bir doğru
cevabı bulunmaktadır. Doğru cevabı işaretleyiniz.
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Metne göre aşağıdaki cümlelerden doğru olanları “D”, yanlışları “Y” ile 
işaretleyiniz.

D Y

14. WhatsApp Facebook tarafından yaklaşık 19 milyar dolara satın almıştır.

15. WhatsApp şu anda bağımsız bir şirket değildir.

16. WhatsApp uygulaması kurulduğu ilk günden itibaren sorunsuz bir şekilde 
çalışmaya başladı.

17. Mark Zuckerberg WhatsApp’ın gelecekteki kullanıcı sayısıyla ilgili olumlu 
beklentilere sahiptir.
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On İkiye Bir Var

Nasıl başladı, ne vakit başladı, bilemiyorum. Ama ilk belirtiler, dokuz yaşımdayken patlak 
verdi. 

Misafirlerle bahçede oturuyorduk. Yaşlı bir adam saati sordu. Aksi gibi, kimsede saat yoktu. 
Eniştem içeri saate bakmaya koştu. Ben o arada, “Üçü yirmi geçiyor.” deyivermişim. 

Bu cevabıma, önce kimse şaşmadı. Boğazda, geçen vapurlara bakıp zamanı bazen daki-
kası dakikasına kestirmek mümkündür. Görünürde vapur falan olmadığı anlaşılınca herkes şaşı-
rıp saatin kaç olduğunu nasıl bildiğimi sordular. 

“Bilmem.” dedim. “Dilimin ucuna geliverdi işte.” 

Rahmetli halam, “Tesadüf canım!” dedi. “Attı tuttu işte. Olmaz mı böyle şeyler.” 

Diğerleri de, “Evet! Tesadüf ama bu kadar olur yani.” dediler.

Tesadüf. İnsanlar, mantıklarının normal akışına uymayan olayları bu üç hece ile ne güzel 
ortadan kaldırıverirler. Tahminlerimin sırf bu tesadüfe dayandığı oybirliği ile kabul edildi. Hatta 
ben bile buna inandım. İnanacaktım. 

Aradan neredeyse iki hafta geçmişti ki, bir gece, ter içinde yatağımda uyandım. “Bire beş 
var. Bire beş var.” diye sayıklıyordum. 

Kalktım. Lambayı yaktım. Dededen kalma ihtiyar duvar saati, bire beş kalayı gösteriyordu. 
Niye uyanmıştım? Bu sayıklama neden? Saatin bire beş kalayı gösterdiğini rüyamda mı görmüş-
tüm. Kalkıp elimi, yüzümü yıkadım. Gecelikle bahçeye çıktım. Ter içinde yığılmışım. Gelip beni 
ayıltmışlar, yatağıma yatırmışlar. Boş odalarda ne aradığımı, bahçeye neden çıktığımı sordular. 
Söylemedim. Hastalıktan, doktordan her zaman korkarım. Bunu, bir delilik başlangıcı sanmıştım. 
Söylemezsem, sanki kendi kendine düzelecekti. Sırrımı evdekilere açmamakla iyi etmemişim, 
keşke söyleseydim. Belki o zaman bir çaresine bakar, önüne geçerlerdi.

İlk korkularım yatışınca, bu keşfimden gurur bile duymaya başladım. Saate bakmadan saati 
bilişim, okul arkadaşlarım arasında duyuluverdi. Saati olanlar saatlerini bana sorarak düzeltiyor, 
olmayanlar dersin bitmesine kaç dakika kaldığını bana soruyorlardı. Benim, bu marifetimi bilme-
yenlerle bahse girip, sırtımdan para kazanan açıkgözler bile oldu. 

Üniversiteye geçince, bu kabiliyetim daha da kesinleşti. Şimdi artık yalnız akreple yelkovanın 
değil, saniye ibresinin bile kaçta bulunduğunu bildiğim oluyordu. Bir keresinde, bir atletizm ma-
çında sekiz yüz metre derecesini daha kronometrörler ilan etmeden bilişim, o zamanki gazete-
lere bile geçti. Hatta bunun üzerine, zamanın en tanınmış psikologlardan biri, beni arayıp buldu. 
Birtakım sorular sordu. Saat tahminleri yaptırdı. Sonra hakkımda bir makale yayımladı.

Bana kalırsa, ben bunu genetik ile açıklama taraflısıydım. Soyumu araştırdım, bulamadım. 
Ama soyumda muhakkak zamanla, saatle fazlaca uğraşmış bir insan, bir saatçi bulunmalı. Yok-
sa doktorun dediği gibi, bütün suçu odamdaki duvar saatine yüklemek, bana biraz tek taraflı 
bir açıklama gibi geliyor. 

Odamdaki saat, atalarımdan kalma bir duvar saatidir. Tam karşımda, dedemin bir hattı 
ile büyük babamın üniformalı resmi arasında, sanki onlardan bir şeymiş gibi durur. Dünyaya ilk 

OKUMA BECERİSİ BÖLÜM: 3
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geldiğimde kulağımın ilk aldığı ses, onun tik tak’ları olmuş. Çocukluğumun, gençliğimin gecesini 
gündüzünü o saatin tik tak’ları noktaladı. 

Doktora vız geliyor. Bir sinir doktoru için; saatleşen bir insan kendini at sanan, tren sanan, sarı 
armut sanan insan kadar olağandır. 

Bunu ben kendi irademle alt edemezsem beni doktor mu kurtarır, ilaç mı, telkin mi? 

Hemen, kesin bir karar verdim: Bundan böyle saat tahminlerini bırakıyorum. 

O güne kadar lüzumsuz saydığım için hiç saat kullanmazken ilk defa kendime bir saat aldım. 
Hem de aylı günlü, en modernlerinden... Saati soranlara saate bakarak cevap veriyordum. Üç 
dört hafta hiç saati tahmin etmedim. Fakat sonra... Meselâ; büroda çalışırken biri saati sorsa, 
unutup kafamdan cevap verdiğim oluyordu. Sonra zamanla insanın içine bir de korku giriyor 
canım! Tahmin etmeye etmeye ya bu kabiliyetim büsbütün körleşirse. 

Kaç doktor değiştirdim. “Korkacak bir şey yok.” diye yemin ediyorlar. İnşallah doğrudur. 
“Geçer mi?” diye sordukça, “Bilinmez.” diyorlar. “Hem bunun size ne zararı var kuzum? Fay-
daları da var.” Doğru. Faydasını neden inkâr etmeli. Meselâ; ben bugüne kadar tren, vapur 
kaçırmış insan değilim. Gece saat kaçta yatarsam yatayım, içimde zilli bir saat kurulmuşçasına 
sabahleyin istediğim saatte uyanabiliyorum. 

Bu tempo öylesine sinmiş ki benliğime, sokakta yürürken adımlarımı bile bu tempoya göre 
atıyorum. Ne daha hızlı, ne daha yavaş... Sokağa başka biriyle çıkmak istemeyişim, bundan. Ni-
şanlımdan, sırf bu tempo uyuşmazlığı yüzünden ayrıldım. Ben bir adım atarken o iki, üç atabilse 
yine uyuşacaktık. Adımları kusurluydu. İki buçuk, iki buçuk. Bu durumdaki bir insanın ruh temposu 
benimle nasıl uyuşur? 

Beni en çok rahatsız eden şeylerden biri de durmuş saatler. Topkapı Müzesi’ne her gidişimde 
saatler bölümüne uğramadan edemem ama her seferinde de boğulur gibi olup hemen ken-
dimi dışarı atarım. Ne kadar değerli, ne kadar hünerli olursa olsun, durmuş saat, sönmüş fenere 
benziyor. Bir bakıma, hepimiz kurulu birer saat değil miyiz? Yaşamak; bir kurulma ve çözülme, 
bir dolma ve boşalmadan başka ne? Kurarlar bizi, kurulduğumuz gibi konuşur, hareket ederiz. 
Bazımız ileri gider, kimimiz geri kalırız.

Haldun TANER
(Yeniden düzenlenmiştir.)
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18. Hikâyedeki kişinin en belirgin özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
a) Boğazdan geçen gemilerin saatlerini bilmesi

b) Saatin kaç olduğunu doğru bir şekilde bilmesi

c) Bozuk saatleri tamir edebilmesi

d) Kendisinin saat olduğunu düşünmesi

19. Metinde geçen “patlak vermek” deyiminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bir olaya tepki göstermek

b) Birden bire aklına gelmek

c) Birden bire ortaya çıkmak

d) Bir sırrı herkese açıklamak

20. Hikâyedeki kişinin rahatsızlığını ailesi ya da doktorla paylaşmak istememesinin
nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hastalıktan ve doktordan korkması

b) Utangaç ve çekingen biri olması

c) Ailesinin onu reddedeceğini düşünmesi

d) Hastalığının çaresinin olmaması

21. Aşağıdakilerden hangisi hikâyedeki kişinin yaşadığı olaylardan değildir?
a) Bazı insanlar ona sorarak saatlerini ayarlamışlardır.

b) Dersin bitmesine kaç dakika kaldığını söylemiştir.

c) Atletizm maçında dereceyi bilmiştir.

d) Saat tahmin ederek para kazanmıştır.

22. Hikâyedeki kişi Topkapı Müzesi’ndeki saatler bölümünde neden kendini kötü his-
setmektedir?
a) Saatler ona ölümü hatırlatmaktadır.

b) Durmuş saatlerden rahatsız olmaktadır.

c) Ruh temposunun yavaşladığını düşünmektedir.

d) Tahmin etme özelliği bu odada körleşmektedir.

OKUMA BECERİSİ BÖLÜM: 3

18.-25. soruları metne göre cevaplayınız. Her bir sorunun tek bir doğru cevabı 
bulunmaktadır. Doğru cevabı işaretleyiniz.
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Metne göre aşağıdaki cümlelerden doğru olanları “D”, yanlış olanları 
“Y” ile işaretleyiniz.

D Y

23. Hikâyedeki kişinin odasındaki duvar saati dedesinden kalmıştır.

24. Hikayedeki kişi kendisine nostaljik ve eski bir saat almıştır.

25. Hikâyedeki kişi nişanlısı ile yürüyüşlerinin uyuşmadığı için ondan ayrılmıştır.
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26. Aşağıdakilerden hangisi Alanya’nın turistik özelliklerinden biri değildir?
a) tarihi yerler

b) sağlık turizmi

c) tertemiz bir deniz

d) cazip aktiviteler

27. Dinlediğiniz metne göre turistlerin emekli olduktan sonra Alanya’ya yerleşmek
istemelerinin sebebi nedir?
a) Alanya’nın çok sakin bir ilçe oluşu

b) Alanya’daki hayatın ucuz oluşu

c) Alanya’ya hayran kalmaları

d) Alanya’da çalışmak istemeleri

28. Dinlediğini metne göre Alanya’da aşağıdaki aktivitelerden hangisini yapma imkâ-
nı yoktur?
a) rafting

b) jet ski

c) paraşüt

d) kano

29. Dinlediğiniz metne göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Alanya’da tatil yapan bazı turistler sahilde kitap okumaktadır.

b) Alanya’da yüz elli bin kişiden fazla turist tatil yapabilmektedir.

c) Alanya’da tatil yapan kişiler pek çok su aktivitesi yapabilmektedir.

d) Alanya’daki turistler sadece plajlarda yüzebilmektedirler.

30. Dinlendiğiniz metne göre Alanya’daki tekne turları ile ilgili hangisi doğrudur?
a) Tekne turlarının fiyatları oldukça pahalıdır.

b) Tekne turlarında öğle yemeği verilmemektedir.

c) Tekne turları gece yarısına kadar devam etmektedir.

d) Tekne turlarında bazı tarihi yerler görülebilmektedir.

DİNLEME BECERİSİ BÖLÜM: 1

26.-35. soruları dinlediğiniz metne göre cevaplayınız. Her bir sorunun tek bir 
doğru cevabı bulunmaktadır. Doğru cevabı işaretleyiniz.
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31. Dinlendiğiniz metne göre tekne turlarına katılan kişiler hangi hayvan ile karşılaşa-
bilmektedirler?
a) yunus

b) ahtapot

c) kaplumbağa

d) denizatı

32. Dinlendiğiniz metne göre aşağıdakilerden hangisi Kızıl Kule’nin özelliklerinden biri-
sidir?
a) Alanya’da yeni yapılan binalardandır.

b) Burada fotoğraf çekmek yasaktır.

c) Girişte bir sergi salonu bulunmaktadır.

d) Rengi tuğlalarından dolayı kırmızıdır.

33. Alanya’daki Tophane semti için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a) Kızıl Kule’ye uzak bir yerdedir.

b) Eski Alanya mimarisinden örnekler vardır.

c) Sosyo-kültürel açıdan diğer semtlerden farklıdır.

d) Şehir merkezine uzak bir yerdedir.

34. Dinlediğiniz metne göre Alanya’da turistler akşamları nasıl vakit geçiriyorlar?
a) Tekne turu yapıyorlar.

b) Alanya Çarşısı’nda geziyorlar.

c) Alanya Kalesi’ne çıkıyorlar.

d) Kızıl Kule’ye çıkıyorlar.

35. Dinlediğiniz metne göre Alanya Kalesi’de aşağıdakilerden hangisi yoktur?
a) restoran

b) kilise

c) sarnıç

d) burç
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36. Dinlediğiniz metne göre vejetaryen bir kişi aşağıdakilerden hangisini tüketebilir/
kullanabilir?
a) Et

b) Yün

c) Mısır

d) Deri

37. Dinlediğiniz metne göre katı vejetaryen bir kişi protein ihtiyacını hangi besinden
karşılayamaz?
a) Yumurta

b) Soya fasülyesi

c) Buğday glüteni

d) Tahin

38. Dinlediğiniz metne göre hangisi vejetaryenliğin etik sebeplerinden değildir?
a) Hayvanların yaşadıkları yerde rahat olmamaları

b) Hayvanların daracık bir ortamda yaşamaları

c) Hayvanların üretim sürecinde acı çekmeleri

d) Hayvansal ürünlerin vücutta hastalıklara sebep olması

39. Dinlediğiniz metne göre hangisi vejetaryenliğin sağlık açısından faydalarındandır?
a) Vejetaryen kişilerde kalp hastalıkları gibi bazı hastalıklar hiç görülmemektedir

b) Vejetaryen kişiler hayvansal ürün tüketenlerden daha az şişmanlamaktadırlar.

c) Vejetaryen kişilerde B vitamini ve kalsiyum eksikliği görülmemektedir.

d) Vejetaryen kişiler günlük hayatlarını aktif bir şekilde geçirebilmektedirler.

40. Aşağıdakilerden hangisi vejetaryenlerin görüşlerinden biri değildir?
a) Hayvansal ürünler bazen çevresel sorunlara sebep olabilmektedir.

b) İnsanlar proteini sadece hayvanlardan alabilmektedir.

c) İnsanlar sadece bitkisel ürünler tüketirse açlık sorunu çözülebilir.

d) Bazı fabrikalarda hayvanlar, kötü koşullarda yaşamaktadır.

DİNLEME BECERİSİ BÖLÜM: 2

36.-45. soruları dinlediğiniz metne göre cevaplayınız. Her bir sorunun tek bir 
doğru cevabı bulunmaktadır. Doğru cevabı işaretleyiniz.
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Dinlediğiniz metne göre aşağıdaki cümlelere Doğru (D) ya da Yanlış (Y) 
olarak işaretleyin.

D Y

41. Bütün vejetaryenler hiçbir hayvansal ürün kullanmamaktadır.

42. Vejetaryenliğin hem etik hem de sağlık açısından sebepleri bulunur.

43. Bazı fabrikalarda hayvanlar acı çektirilerek öldürülmektedir.

44. Amerika Birleşik Devletleri en fazla et tüketen ülkelerden biridir.

45. Dananın tüketiği besin miktarı danadan elde edilen et miktarından azdır.
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YAZMA BECERİSİ BÖLÜM: 1

Bu bölüme 25 dakika ayırınız ve en az 200 sözcük kullanınız. (15 puan)

Her insanın stresten kaçmak ve modern hayatın problemlerinden kurtulmak için 
farklı yöntemleri vardır. Bazı insanlar kitap okurken bazıları da bahçede çiçeklerle 
vakit geçirir. Sizce stresi azaltmanın en iyi yolu nedir? Aşağıdaki noktalara değine-
rek düşüncelerinizi açıklayınız.

• Stresli yaşamın nedenleri
• Modern hayatta insanların yaşadığı sorunlar
• Stresin insan sağlığına ve psikolojisine etkisi
• Stresle başa çıkma yöntemleri (Hobiler, ilgi alanları)
• Stresten uzak durmak için yapılması gerekenler
• Sakin hayatın insanlar üzerindeki olumlu etkileri
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YAZMA BECERİSİ BÖLÜM: 1
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KONUŞMA BECERİSİ BÖLÜM: 2

Türkçe öğrenirken ya da konuşurken yaşadığınız ilginç bir olay hakkında arkada-

şınızla konuşun. Olay hakkında detaylı bilgiler verin / sorular sorun ve aşağıdaki 

noktalara değinin.

a. Olayın ne zaman ve nerede olduğu

b. Olayın ne olduğu

c. Bu olay sırasında hissetiğiniz duygular

KONUŞMA BECERİSİ BÖLÜM: 1

Aşağıdaki paragrafta cep telefonu kullanımının iyi ve kötü yönleri belirtilmiştir. 
Metni okuyup kendi görüşleriniz hakkında bilgi veriniz.

Günümüzde cep telefonları oldukça kullanışlı olmaları sebebiyle yaygınlaştı. Cep 

telefonlarının en büyük avantajı nerede olursak olalım ailemiz ve arkadaşlarımızla ileti-

şim kurabilmemiz. Örneğin elektriğe ihtiyaç duymadan insanları arayabilir ya da onla-

ra mesaj gönderebiliriz. Ayrıca çalışma takvimi hazırlamada, internette dolaşmada ve 

çalıştığımız yerle iletişim kurmada da cep telefonları bize büyük kolaylıklar sağlamakta. 

Dahası akıllı telefonlarımızla oyun oynamak, müzik dinlemek ve arkadaşlarımızla sohbet 

etmek gibi eğlenceli pek çok şey de yapabiliriz.

Diğer bir yandan cep telefonlarının bazı dezavantajları da bulunuyor. Cep tele-

fonu kullanmak özellikle 16 yaşın altındaki çocukların beyinlerine zarar verebilir. Akıllı 

telefonları çok fazla kullanmak baş dönmesi, beyne giden damarların zarar görmesi 

ya da kulak problemleri gibi rahatsızlıklara sebep olabilmektedir. Dahası, eğer araba 

kullanırken cep telefonu kullanırsanız kaza yapma ihtimaliniz oldukça fazla. Ayrıca pek 

çok bilim adamı telefondan yayılan radyasyonun kulak zarı için zararlı olduğunu da 

kanıtladı.
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ALANYA

Alanya, 20 yıl öncesinde küçük bir kasabayken bugün dünyanın en gözde turizm 
yerlerinden biridir. Alanya’nın kilometrelerce uzunluğundaki kumsallarına her yıl binler-
ce turist geliyor. Gün geçtikçe gelişen Alanya, yerli ve yabancı turistlerin gözdesi. Antal-
ya’ya bağlı ve birçok ilden daha büyük olan Alanya’da, ilçeyi ikiye bölen bir yarımada 
ve bu adanın tepesinde tarihi bir kale bulunuyor. Akdeniz’in  bir önemli turizm merkezi 
olan Alanya; birbirinden cazip aktiviteleri, tarihi ve turistik yerleri, erken açılıp geç kapa-
nan sezonu ve tertemiz denizi ile yerli yabancı turistler tarafından her yıl yoğun bir şekil-
de ziyaret ediliyor. Pek çok kişi bu şirin ilçeye o kadar hayran kalıyor ki, emekli olduktan 
sonra buraya yerleşme hayalleri kuruyor.

160 bin kişilik turist kapasitesi ile konukları ağırlayan Alanya’da, kilometrelerce uza-
nan kumsala erken saatlerden itibaren yerleşen turistler, gün boyunca denizin tadını 
çıkarıyorlar. Turistler plajlarda su kayağı, jet ski, paraşüt, kano, su bisikleti ile geziyor veya 
güneş şemsiyeleri altında kitap okuyarak dinleniyor. Plaj veya otel havuzlarını tercih et-
meyen turistler ise limandaki teknelerin günübirlik turlarına katılarak değişik yerler ve 
koylar görme fırsatı buluyorlar. 

Tekne turları pek çok turist tarafından tercih ediliyor çünkü bu tekne turları oldukça 
ekonomik. Günlük yemekli turların fiyatı kişi başı 20 ile 50 TL arasında değişiyor. Teknelerin 
mola verdiği koylarda yolcular, Alanya’nın tarihi simgesi olan Kızıl Kuleyi görme, Alanya 
kıyılarını seyrederek yüzme, hatta bazen yunus balıkları ile karşılaşma imkânı buluyor. 
Teknede turistlere öğle yemeği olarak tavuk but, kanat veya ızgara köftenin yanında 
spagetti, mevsim salatası ve iki çeşit meyve veriliyor. Tekneler limana saat 16.00’da geri 
dönüyor ve turistler akşam hazırlıkları için otellerinin yolunu tutuyorlar. 

Alanya’yı ziyaret ettiğinizde mutlaka görmeniz gereken iki yer var: Kızıl Kule ve 
Alanya Kalesi. Kızıl Kule 13. yy. Selçuklu eserlerindendir. Kızıl Kule’nin rengi adından da 
anlaşıldığı gibi kırmızıdır, çünkü kule yapılırken dış yüzeyine yumurta sarısı sürülmüştür. 
Kızıl Kule’nin giriş katı sergi salonu olarak kullanılıyor. Turistler bu sergi salonunu gezdikten 
sonra merdivenlerle kulenin terasına çıkıyor ve burada bol bol hatıra fotoğrafları çekip, 
burçların arasından Alanya’yı  seyrediyorlar. Alanya’nın simgesi olan tarihi Kızıl Kule’nin 
yanından ayrılan dar bir yol ise eski Alanya evlerinin çokça bulunduğu Tophane semti-
ne ulaşıyor. 

Alanya’nın gün batımında ise bambaşka bir atmosferi var. Turistler bu saatlerde 
sakin, keyifli, serin geziler için Alanya Kalesi’ni tercih ediyor. Burada; kale içindeki kiliseyi, 
sarnıçları, burçları görüp kalenin surlarında yürüyorlar. Denizden 250 metre yükseklikteki 
kaleden denize taş atmayı deniyorlar, gün batımını izliyorlar. 

Kısacası hem dinlenip güneşin tadını çıkarmak hem de tarihi yerleri ziyaret etmek 
istiyorsanız Alanya sizin için ideal bir tatil yeri.

DİNLEME BECERİSİ BÖLÜM: 1
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VEJETARYENİZM

Vejetaryenlik, hayvansal gıdaları kullanmayı reddetmektir. Bu akımın takipçilerine 
“vejetaryen” denir. Bazı katı vejetaryenler ise et, süt, peynir yumurta gibi hayvansal yi-
yecekleri tüketmediği gibi yapımında deri, kemik, jelatin, yün gibi hayvansal maddele-
rin kullanıldığı ürünleri de kullanmaz. Vejetaryenler etlerden alamadıkları proteini, soya 
fasulyesi, buğday glüteni veya tahin gibi bitkisel besinlerden temin edebilirler.

Genel olarak bakıldığında insanlar çeşitli sebeplerden dolayı vejetaryen olmakta-
dır.  

Bunların başında etik nedenler gelir. İnsanlar yiyecek elde etmek amacıyla hay-
vanları yetiştirmektedir. Bunun için bazen hayvanlar, rahat yaşayabilecekleri bir ortam 
yerine, daracık, kalabalık bir ortamda yaşamaktadırlar. Hatta bazen bu hayvanlar acı 
çektirilerek öldürülmektedir. Vejetaryenlerin hayvansal ürünleri tüketmeyi reddetmeleri-
nin temel sebeplerinden biri budur.

Et ve süt ürünlerinde bulunan kolesterol gibi bazı kimyasal maddeler insanların sağ-
lığına zarar vermektedir. Bu ürünleri tüketen insanlarda kalp ve kanser hastalıklarının gö-
rülme olasılığı fazladır. Bir araştırmaya göre hayvansal ürünleri tüketenler, vejetaryenler-
den daha fazla şişmanlamaktadırlar. Örneğin dünyada en fazla et tüketen ülkelerden 
biri olan ABD’de obez insanların sayısı oldukça fazladır. Ayrıca kuş gribi, brusella gibi pek 
çok hastalık hayvansal ürünlerden bulaşmaktadır.  Vejetaryen beslenme düzeni hem 
kalp sağlığı hem de bağışıklık sistemi için faydalıdır. Ancak vejetaryen kişiler, et tüketen 
kişiler kadar aktif ve enerjik değillerdir. 

Vejetaryen insanlar enerjik olabilmek için yeterli protein, B vitamini ve kalsiyum al-
malı ve bu konuda dikkatli olmalıdır. 

Çevresel nedenler açısından bakıldığında da vejetaryenliğin faydaları görülebilir. 
Yapılan bir araştırmaya göre dünya çapında kirliliğin iki büyük sebebi var: Bunlardan 
birincisi otomotiv sanayi, ikincisi ise et endüstrisi. Özellikle dünya çapında her yıl milyar-
larca büyükbaş hayvan tüketilmektedir.  Bu hayvanların yetiştirildiği fabrikalardaki çöp 
probleminin bile büyük bir çevresel sorun olduğu açıktır.

Ayrıca hayvansal ürünler, bitkisel ürünlerden daha düşük verime sahiptir. Bir da-
nanın hayatı boyunca tükettiği mısır miktarı ile o danadan elde edilen et miktarı kıyas-
landığında büyük bir fark ortaya çıkmaktadır. Dananın tükettiği mısır miktarı, danadan 
elde edilen et miktarına göre 12 kat daha fazla insanı doyurabilmektedir. Yani vejetar-
yenler, çok sayıda insanın bitkisel ürünleri tercih etmesiyle dünyadaki açlık sorununun 
da çözüleceğini düşünmektedirler.

DİNLEME BECERİSİ BÖLÜM: 2
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