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SECTION B – Reading and Writing
Alıştırmalar: 3 – 6
Not: 3 ve 6 arası alıştırmaları “Hidroelektrik Enerjisi ve Türkiye” adlı parçaya göre yapınız.
HİDROELEKTRİK ENERJ̇İSİ VE TÜRKİYE
1

Her ülke gibi, ülkemizde de üretim sürecinin kesintisiz bir şekilde devam edebilmesi,
dolayısıyla halkımızın yaşam standartlarının yükseltilebilmesi elbette enerjiye bağlıdır. Bu
enerji kaynaklarından biri olan hidrolik enerjinin gelişimi küresel boyutta gittikçe tartışılan bir
konu olarak gündemdedir. Bu kaynak, kömür, petrol, doğal gaz gibi kaynaklara kıyasla daha
temiz ve yenilenebilir gerekçesiyle devletler tarafından teşvik ediliyor.

2

Ancak, hidroelektrik santrallerinin (HES) inşaat ve işletme süreçleri, doğaya ve insanlara
yönelik çok büyük ve geri dönüşü mümkün olmayan etkilere neden olabiliyor. Hidroelektrik
yatırımların çevresel ve sosyoekonomik yönden olumsuz etkilerinin boyutu, enerji üretimine
fayda boyutunu aştığında sürdürülebilirlikten söz etmek mümkün değil. Maalesef, ülkemizde
hidroelektrik enerjinin gelişimi, piyasaya enerji temin etme güvenliğini sağlamak amacıyla,
rüzgâr ve güneş gibi diğer yerli, yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarının gelişiminin önünde
tutuluyor.

3

Türkiye’de son 20 yılda kişi başına düşen su oranında önemli bir azalma görülmüş ve
ülkemiz “su kıtlığı çeken ülkeler” gurubuna dâhil olmuştur. Yapılan modellemeler, küresel
iklim değişikliğinin Türkiye’yi öncelikle sıcaklıklarda artış ve yağışlarda azalma, yani
kuraklıkla vuracağını öngörüyor. Başta sıcaklık, yağış ve akış olmak üzere iklim şartlarındaki
değişimlere duyarlı bir enerji türü olan hidroelektrik enerjinin, suyu tükenmek üzere olan
Türkiye’de dikkatli bir planlamayla ele alınması gerekiyor.

4

Tüm dünya ülkeleri küresel ısınma nedeniyle buzulların erimesi, yanardağların patlaması,
sel olaylarının artması gibi çeşitli doğal felaketlere karşı kaygı duymakta ve ne gibi önlemler
alınması gerektiğini araştırmaktadır. Gelişmiş ülkeler, doğayı daha fazla tahrip etmemek ve
korumak için alternatif, yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretmeye çalışırken aynı
zamanda çevrenin korunması ve bu bilincin yerleşmesine büyük önem veriyor. Türkiye’de
de HES projeleri, gerekli bilimsel altyapı oluşturularak, uygunluk ve yeterlilik kıstaslarına
bakılarak, hayata geçirilmeye çalışılmalıdır.

5

Kurulacak HES’ler bulundukları bölgelerdeki tüm endemik bitki türleri ve yaban hayatın
olumsuz etkilenmesine, yüz binlerce bitki türünün yok olmasına neden olabilir. Bu yüzden
HES projelerinin hayata geçirildiği yerlerde halkın, flora ve hayvan varlığı, proje nedeniyle
ortaya çıkan su mağduriyetleri de net olarak değerlendirilmeli, göz ardı edilmemelidir.
Örneğin; Doğu Karadeniz bölgesindeki HES projeleri yüzünden halkın tek geçim kaynağı
olan kısıtlı tarım arazileri büyük zararlar görecek ve oluşacak fiziki durum tarım yapmaya da
olanak sağlamadığı için tarımcılığa bir darbe vurulacaktır. Öngörülen şudur ki; milyarlarca
yılda oluşan bölgedeki doğal hayat dev şirketlerin daha fazla kâr etme hırsı yüzünden kısa
zamanda yok edilmemelidir.

Çalışmanızı kolaylaştırmak için bu yazının bir kopyası ek olarak verilmiştir.
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Alıştırmalar 7- 10
Not: 7 ile 10 arasındaki alıştırmaları “ GENÇLİĞİN DEĞERİ ” adlı parçaya göre yapınız.

GENÇLİĞİN DEĞERİ
1

Bahar sözünün kendine özgü bir çekiciliği vardır. Yalnız tabiat için, kırlar için, çiçekler
için, ağaçlar için değil, insanlar için de bir bahar, bir ilkbahar düşünülür. İnsanların genç
olduklarını anlatmak için ‘ömrünün ilkbaharında’ derler.

2

Ömürlerinin ilkbaharında yeniden hayat bulup yeşermekte olan ağaçlar gibi renkler içinde
güzel, yakışıklı olan insanlar, tabiatın kendinden istediği meyveyi vermeyip yalnız bir
çiçek gibi süslü kalmak isterlerse hüsrana uğrarlar. Çünkü insanlara vergi güzelliklerden
hiçbiri kalıcı değildir. Tabiat her sene dört mevsim geçirirken insanlar da normal bir
ömrü yaşamayı başarabilirlerse hayatın ilkbaharından yazına, yazından sonbaharına,
sonbaharından kışına atlayacaklar, yavaş yavaş gençliğin bütün güzelliğini ve tazeliğini
kaybederek ihtiyarlığa doğru gideceklerdir.

3

Farkında iseniz, ‘ihtiyarlığa doğru gideceklerdir’ diyorum; ‘çirkinliğe doğru’ demiyorum.
Çünkü hayatta insanlara vergi güzellikler yalnız ilkbaharın verdiği tazelikten ibaret değildir.
Çiçeklerini açmış bir şeftali ağacı ne kadar güzelse aynı ağaç, dallardan olgun şeftaliler
sarkarken de güzeldir. Ama unutmamalı ki bu güzelim şeftaliler, ilkbahardaki o renk renk
çiçeklenmenin, o mevsimdeki hazırlanmanın, o mevsimdeki dikkat ve özenmenin eseridir.
Eğer insanların ilk gençliklerini tabiatın bütün becerileri parlattığı ilkbahar mevsimine
benzetmeye devam edersek, olgun yaşlarda ne kadar çok özene bezene hazırlanmak
gerektiğini daha iyi kavrarız sanıyorum.

4

Çok yaşamış görmüş geçirmiş insanlar, gençliğin acemi davranışlarına baktıkça onlara
“Gençliğinizin kıymetini biliniz” diye öğüt vermekten hoşlanır. Ama kaç genç bu öğütlerin
kıymetini kavrayabilir? Hâlbuki yaş ilerledikten sonra insanların duydukları birçok
pişmanlıklar gençlikte kaybettikleri bile bile savurdukları imkânlar yüzünden doğmaktadır.
“O zamanlar niçin daha çok okumadım? Niçin daha çok çalışmadım? Önümde açılan
yükselme yoluna neden sapmadım da zevki çabucak kaybolan bir eğlencenin peşinde
zamanımı harcadım?” diye dizlerini döven insanlara hayatta çok rastlanıyor. Bu insanların
neden bu kadar üzüldüklerini gençler anlamasalar bile, feleğin çemberinden geçmiş yaşlılar
çok iyi anlarlar.

5

Hayat, tıpkı bir nehrin suyu gibi zaman içinde akıp gitmektedir. Onu tutup geri getirmenize
imkân yoktur. Yaşadığınız her anı, hele gençlikte yaşadığınız her anı iyi kullanmak
zorundasınız, çünkü gençlik hayatın sonraki devreleri için bir hazırlanma çağından başka
bir şey değildir. Fidanken iyi bakılmış bir ağaç en güzel meyveleri vermeye de hazırlanmış
demektir. Gençliği umursamazlıklar içinde geçmiş bir adam birçok bakımdan eksik
kalmıştır. Bu eksiklikleri insan ne yazık ki gençliğin dinamik, güçlü çağı geçtikten sonra fark
ediyor.
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SECTION C – Writing
Aşağıdaki konulardan birini seçin ve bu konuya ait sadece BİR soruyu yanıtlayın. 250 kelimelik
TÜRKÇE bir yazı yazın. 400 sözcükten fazla yazmamanız önerilir. Yazıdaki tüm örnekler ve
bilgiler Türk ülke ve toplulukları hakkında olmalıdır.
11

Toplum: Kanun ve Düzen
Okul gazetesine ‘Türk ülke ve topluluklarında gençleri suç işlemekten ve uyuşturucu
alışkanlıklarından uzak tutmak için velilere düşen görevler’ konulu bir yazı yazıyorsunuz. Bu
konudaki düşüncelerinizi nedenlerini belirterek ve örnekler vererek açıklayın.

12 Toplum: Katılım ve dışlanma
Son yıllarda komşu ülkelerin vatandaşları ülkelerindeki savaşlardan dolayı Türkiye’ye göç
etmek zorunda kalmışlardır. Bir gazeteye işleri ve paraları olmayan bu göçmenlerin ülkeye
daha çabuk uyum sağlamalarına yardımcı olmak amacıyla ne tür çalışmalar yapılması
gerektiğini nedenleriyle ve örneklerle anlatan bir yazı yazın.
13 Çevrecilik: Birey ve çevre
‘Ağaç gençken eğilir’ sözünde belirtildiği gibi, ‘Türk ülke ve topluluklarında ilkokullardan
itibaren ülke gençlerine enerji ve kaynaklarının önemini kavrama ve enerji kullanımında
bilinçlenme konularında eğitim verilmelidir.’ Bu konudaki düşüncelerinizi nedenlerini belirterek
ve örnekler vererek açıklayın.
14 Çevrecilik: Doğal yaşamın korunması:
Türk ülke ve topluluklarında yapılacak inşaatların çevredeki canlıları olumsuz etkilememesi
için sizce hükümete ve vatandaşlara düşen görevler nelerdir? Bu konudaki düşüncelerinizi
nedenlerini belirterek ve örnekler vererek açıklayın.
15 Bilim ve Teknoloji: Tıbbi gelişmeler
Son zamanlarda tarım alanında bol ürün almak için yapılan yeni uygulamaların sağlığımız
üzerindeki olumsuz etkilerini araştırmak için tıp adamları Türk ülke ve topluluklarında ne gibi
çalışmalar yapmalıdır? Bu konu ile ilgili görüşlerinizi, nedenlerini belirterek, örnekler vererek
yazın.
16 Bilim ve Teknoloji: Teknolojik gelişmeler
Teknolojik gelişmeler sonucunda iş alanlarındaki bazı değişikliklerden biri de bazı şirket
elemanlarının iş yerlerine gitmeden evde çalışabilmeleridir. Türk ülke ve topluluklarında böyle
bir sistemin olumlu ya da olumsuz yanları neler olabilir? Bu konudaki düşünceleri nedenlerini
belirterek ve örnekler vererek açıklayın.

© OCR 2015

F890/01 Jun15

5
17 Kültür: Edebiyat ve Sanat
Okuduğumuz çeşitli kitapların hayatımızı zenginleştirdiği söylenir. Örneğin; gezi kitapları bizi
birçok diyara götürür ve merak uyandırır. Sizce kitaplar hayatımızı nasıl zenginleştirir? Bu
konuda düşüncelerinizi Türk yazarlarının kitaplarından örnekler vererek açıklayın.
18 Kültür: Kalıtım ve tarih
Türk ülke ve topluluklarında, tarih konulu televizyon dizileri çok izleniyor. Sizce, bu dizilerin
izleyiciler üzerinde etkileri nelerdir? Bir yapımcı olsanız hangi tarihi kişi veya olayla ilgili bir film
yapmak istersiniz? Nedenlerini belirtin ve bu konuda yapacağınız araştırmalar ve çalışmaları
açıklayın.
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