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SECTION B – Reading and Writing

Recommended time for Section B: 1 hour and 30 minutes

Alıştırma 5 ve 6

Aşağıda ‘Yeni Bir İş’ adlı parça verilmiştir.
Parçayı okuyun ve alıştırmaları yapın.

YENİ BİR İŞ
1 İnsanların saatlerini yollarda harcadığı yaşadığım yerden kurtulmak istiyordum. Amacım 

Adana’da Ceyhan nehri kenarında olan ve babamdan kalan köy evimizde eşim ve iki çocuğumla 
yaşamak ve çiftçilik yapmaktı.

2 Oraya taşınmadan önce köy evimizi tamir ettirip tarlamızı sürdürdüm. Genellikle pamuk 
yetiştirilen bu topraklarda mevsimine göre çeşitli sebzeler yetiştirilecek ve meyve almak için de 
tarlanın etrafına da bölge iklimini seven meyve ağaçlarının fidanları dikilecekti.

3 Taşındıktan sonra eşim ve ben organik tarım konusunda yaptığımız araştırmaları uygulamaya 
başladık. Kimyasal gübre kullanmayacağımız için sürülen toprağın doğal gübrelemesini 
yaptırdım. Ekim ve dikim çalışmalarından sonra emeğimizin karşılıǧını almaya başladığımızda 
ne kadar mutlu olduğumuzu anlatamam.

4 Artık tereyağımızı ve peynirimizi kendi ineklerimizin sütünden ve sıvı yağımızı zeytin 
ağaçlarımızdan topladığımız zeytinlerden yapıyorduk. Doǧal ortamda beslenmiş tavuklarımızın 
yumurtaları ve bahçeden aldığımız meyveler ve sebzeler gibi yiyeceklerimizin çoğunu üretiyor 
ve tüm aile organik besleniyorduk. Hayalimiz gerçek olmuştu.

5 Zamanla her sabah topladığımız ürünler bizim ihtiyacımızın çok üstünde olmaya başladı. 
Kimyasal koruyucu kullanmadığımız için sebzelerimiz birkaç gün içinde çürüyüp çöp oluyordu. 
Elde ettiğimiz zeytinyağının onda birini bile tüketemiyorduk. Para kazanma gibi bir derdimiz 
olmasa da manavların ürünlerimizi satın almak için önerdikleri fiyatlar masraflarımızı bile 
karşılamıyordu. Peki ne olacaktı bu ürünler?

6 Elimizdeki fazla ürünler ziyan olmasın diye bir kısmını paketlere doldurup arkadaşlarımıza, 
bir kısmını da Adana’da yardıma muhtaç olan insanlara aş ve yatak sağlayan derneklere 
göndermeye başladık. Sonra arkadaşlarımızın arkadaşları da bu ürünlerden istemeye 
başlayınca ürünlerimizi ilk kez pazarlamak için bir internet sayfası açmaya karar verdik. Artık 
haftanın ilk günü ürünlerimizin listesini ve fiyatlarını internetteki sipariş listesine yazarak 
müşterilerimizi bilgilendiriyoruz.

7 Zamanla aldığımız farklı talepler nedeniyle ev yapımı köy ekmeği, reçel ve tarhana gibi ürünleri 
de sipariş listelerine ekledik. Siparişlere yetişebilmek için ekonomik destek arayan köylülere de 
iş verebiliyoruz.

8 Ayrıca hayvanları, doğayı seven ve iş deneyimi yapmak isteyen yabancı ve yerli öğrenciler de 
konuğumuz. Onlardan istediğimiz çiftlikteki hayvanların bakımı, bahçe işleri, paketleme işleridir.

9 Bu öğrencilerden yatak ve yemek ücreti alınmadığı gibi yarım günlük çalışma programı sonrası 
geleneksel dans, müzik, yemek yapma gibi kültürel etkinliklere ve çevre gezilerine katılmaları 
sağlanıyor. Ayrıca yerli ve yabancı öğrenciler birlikte oldukları süre içerisinde birbirlerinden dil 
öğrenme fırsatını da yakalıyorlar.

10 İnternet sayfamızda bulacaǧınız iletişim bilgilerimizi kullanarak istediğiniz ürünlerin adını ne 
kadar istediğinizi ve adresinizi bize bildirin. Űrünlerimizden memnun kalmadığınız takdirde 
ödeme talep etmiyoruz.
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Alıştırma 7: Okuma

Aşağıdaki yazıyı okuyun ve soruları TÜRKÇE yanıtlayın. Soruları, yazıdan tümceler kopya 
etmeden, kendi tümcelerinizle yanıtlayın.

YOĞURT

Türkler yüzyıllarca göçebe olarak yaşayıp ve hayvancılıkla geçindikleri için yoğurt onların ana 
gıdalarından biriydi.

Birçok millet yoğurdun ilk kez kendileri tarafından üretildiğini ileri sürmesine rağmen onun 
anavatanının neresi olduğuna dair yazılı bir kaynak mevcut değildir. Yoğurt sözcüğünün yer aldığı 
en eski kaynaklar ise onuncu yüzyıla ait olan Divan-ı Lügat-it Türk ve Kutadgu Bilig adlı Türkçe 
kitaplardı.

Yoğurt sözcüğü, Türkçe’de, ‘Deniz yoğurt olmuş da yemeye kaşık bulunmamış’, ‘Kimse yoğurdum 
ekşi demez’ ve ‘Süt yakarsa yoğurt geçirir’ gibi atasözlerinde; ‘göle yoğurt çalmak’, ‘yoğurdu 
üfleyerek yemek’ gibi deyimlerde ve ‘Silifke’nin yoğurdu’ ve ‘Yoğurt koydum dolaba’ gibi türkülerde 
kullanılmaktadır. Ayrıca ‘Göle Yoğurt Çalma’ temsili gösterisi, ‘En İyi Yoğurt Yapma’ yarışmaları gibi 
yöresel eğlenceler de yoğurtla ilgili Anadolu etkinliklerinden bazılarıdır.

Süt gibi protein, vitamin, ve mineraller içeren yoğurt besin değeri bakımından sütten daha zengin 
ve kıvam olarak daha yoğundur. Yoğurt sulandırılarak yapılan ayran adlı içecek ferahlatıcı olması 
ve tansiyonu dengede tutması nedenleriyle Türkiye’de, özellikle yazları, sevilerek içilen içecekler 
arasındadır. Yoğurttan yapılan tereyağı ve peynirler geleneksel Türk kahvaltı sofralarında yer alan 
farklı lezzetlerdir. En önemlisi kurabiye, kek, tarhana ve tatlı hamurunda; ayran aşı, yayla çorbası 
gibi yemeklerde, salata, kızartma ve kebapların soslarında da yoğurt vazgeçilmezdir.

Sindirimi kolay olan yoğurt hem doyurucu hem de bağırsak hareketlerini hızlandırması özellikleriyle 
kilo yapmadığı, aynı zamanda vücut zindeliğini koruduğu için diyet uzmanlarının da tavsiye ettiği 
gıdalar arasındadır. Sindirim bozukluğu çekenler veya herhangi bir şekilde zehirlenenler onunla 
şifa bulabilirler. 16. yüzyılda bir bağırsak hastalığına yakalanan ve tedavi edilemeyen Fransa kralı I. 
Fransuva’nın Osmanlı Padişahı Muhteşem Süleyman’ın gönderdiği bir doktor tarafından yoğurt ile 
iyileştirilmesi buna yüzyıllar öncesinden bir örnektir.

1957 yılında Tokyo’da bilim insanlarının katıldığı atom enerjisi konferansında profesör Hsukehihen 
Huguşi yoğurtla ilgili oldukça önemli bilgiler vermiştir. Huguşi radyasyondan kaynaklanan hastalıkların 
tedavisinde yoğurdun mükemmel bir ilaç olduğunu, yoğurdun içindeki bir maddenin düzenli olarak 
yoğurtla beslenen kimselerin bağışıklık sistemlerini güçlendirdiğini söylemiştir.
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