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Turkish text, in accordance with the sixth column of the table in article  19.1 of the Regulations for the INTERSTENO competitions 2019.

Test dictation
(2 minutes and 15 seconds, 135-150 syllables/minute; 353 syllables in all)
											     Minutes

Birçok insan sağlıklı olarak yaşlanmayı hayal eder. Ancak, insanlar iyice yaşlandıklarında da-
15”
ha geniş çaplı sonuçlar ortaya çıktığından, bu sadece kişiye özel bir mesele değildir. Hangi ya-												30”
şa kadar istihdam edilmekte ya da iş aramaktadırlar? Ayrıca, iş piyasası daha yaşlı çalışan-
45”
ları istihdam etmeye ve daha yaşlılar da bilgi ve yoğun işler için ek eğitim almaya hazır mı-
1 min-135 syllables
dırlar? Tüm bunlara ek olarak, yaşlılık hastalıkla bağlantılı olduğundan, yaşlanmanın kamu sağlığı maliyet-										15”
leri açısından da birtakım sonuçları bulunmaktadır. Dahası, yaşlanan bir nüfusun, bir ülkenin emeklilik 											30”
sigortası sistemi üzerindeki etkisi vardır. Gelecekte yeterli emekli maaşı ödemek hala mümkün o-											45”
labilecek midir? Yaşam beklentilerini, hijyen gibi birçok durum da etkileyebilir. Bu açıdan, zamanımızda, 									2 min-150 syllables
Orta Çağ ile sağlık farkındalığı arasında büyük farklılık bulunmaktadır. Sağlıklı yaşlanmak istiyorsanız,  sorumsuz bir 									15”
yaşam biçimi gibi, bu amaca zarar verebilecek şeylerden kaçınmalısınız.
___


Competition dictation
(10 minutes; column VI of art. 19.1 of the Regulations; 135 – 270 syllables per minute)												    Minutes
100 yaşına ulaşmak ve bunun sosyal sonuçları 1. Geçmişte ve günümüzdeki yaşlanma kavramları 											15”
Açıkça, Orta Çağda tıbbi bilgi eksikliği olduğunu söyleyebiliriz. O çağda hijyen hakkında çok
												30” 
az şey biliniyordu. Örneğin, atıklar evlerin yakınına atılıyor, kanalizasyonlar kamu sula-
												45”
rına akıtılıyor ve bunlar içme suyu kuyularında kirlilik oluşturuyordu. Orta Çağda insan-
1 min-135 syllables
lar ciddi hastalık ve enfeksiyondan ölürken bugün ilaçla tedavi edilip önlenebiliyor. İstenmeyen du-										15”
rumlar nedeniyle insanlar 35-40 yaş gibi kısa yaşam süresine sahipti. Şimdi yaşam koşullarımız ge-										30”
lişmiş tıbbi bakım, yüksek hijyen standardı ve gelişmiş sağlık farkındalığıyla olumlu gelişmiştir. Sonuçta ortala-									45”
ma yaşam süresi, dünya çapında birkaç yıldır giderek gelişmekte ve daha fazla sayıda insan yaşlılık dönemi-								2 min-150 syllables
ne erişmektedir. Bilim adamları, bugün yeni doğanların 100 yaşına kadar yaşayabilecek ilk insanlar olduklarını 										15”
varsaymaktadır. Aşağıdaki paragraflarda bu gelişmenin en önemli sonuçlarını inceleyeceğiz. İş piyasasına, 											30”
kamu sağlık bakımına ve emeklilik sigortası sistemine göz atacağız. 2. Yaşlanmanın iş piyasası açısından 										45”
sonuçları Yaşlı jenerasyonun oranı, Avrupadaki gibi, uzun süredir artmaktadır. İnsan nesli genelde yaşlandığından, 							3 min-165 syllables
giderek fazla yaşlı nüfus olacak ve sağlıklı olduklarından yaşamlarını sürdürmek için paraya ihtiyaçları olduğundan iş a-									15”
rayacaklardır. İş piyasasında yaşlı iş arayanların sayısının artmasının nedeni budur. Bugün artan insan gücü talebi, yaşlı 									30”

çalışanların taleplerini görmezden gelemediği için bu değişim, yetkililer ve şirketler için güçlük yaratmaktadır. Ancak, istih-								45”
damın genel koşulları bu yeni çalışan gurubuna göre ayarlanmış olmalıdır. Aşağıdaki iki konu göz önünde bulundurul-							4 min-180 syllables
maktadır: normal çalışma saatleri ve işin fiziksel zorlamaları. Birçok şirketin yarım gün çalışmayı uygulaması bu konuda yardımcı ol-						15”
maktadır. Böylece, uygulamada, yaşlı meslektaşlarımızın günün ilerleyen saatlerinde işe başlaması ve akşam evlerine erken gitmele-							30”
ri ayarlanabilir. Fiziksel zorlanma durumuyla ilgili ayarlama mümkündür. Teknolojinin ilerlemesi ve bilgi çalışmalarının öne çık-							45”
masıyla, fiziksel olarak yapılan işler yok olmaktadır. Bu açıdan yaşlı çalışanların uygun ek eğitim almaya hazır olmaları gerekmekte-					5 min-195 syllables
dir. 3. Kamu sağlığı bakımı açısından yaşlanmanın sonuçları İnsanlar giderek daha fazla yaşlanıyor. Aynı zamanda yıllar kişilerin sağlığı paha-					15”
sına geçtiğinden, istatistikler bize yaşanılan yılların yüksek bedele mal olduğunu gösteriyor. Bu insanların yaşlandıkça, hastalıkların onları za-						30”
yıf düşürdüğü zamanın daha uzun olacağı anlamına geliyor. Uzun yaşamak daha uzun süre hasta olmaktır, sözünde olduğu gibi. Her durumda, yaşlı-					45”
lık ve hastalık arasındaki ilişkinin finansal sonuçlarını görmezden gelemeyiz. Yaşa bakılmaksızın en yüksek sağlık bakımı maliyeti, ömrün son bir ve-	6 min-210 syllables
ya iki yılı sırasında oluşmaktadır. Örneğin, hastaların en iyi tedaviyi alabilmelerini sağlamak için mevcut her türlü tıbbi girişimi kullanmak tıbbi						15”
bakımın toplam maliyetini artırır. İleri yaşın artan ihtiyaç ve engellilik halleriyle birlikte gelmesine rağmen, iyi sağlık bakımının yaşlıların etkili					30”
şekilde sağlıklı kalmalarına yardımcı olduğunu gözlemleyebiliriz. Bu gelişme, kamu sağlığı bakımının maliyetini düşürdüğünden, hem kendi hem de toplum ya-			45”
rarınadır. Giderek daha çok insan ileri yaşlara eriştiğinden ve hastalıklara açık hale geldiğinden, yaşlılar için sağlık bakımına  özel ilgi göstermeye de-	7 min-225 syllables
ğecektir. Örneğin, yaşlı jenerasyon için amaçlanmış sağlıklı yaşam şekli hakkında danışmanlık düşünülebilir. 4. Emeklilik sigorta sistemi için yaşlanma sonuçları 6
15”
5 yaş üzerindeki artan kişi sayısı önceden üzerinde durduğumuz iş piyasası ve kamu sağlık bakımı açısından bir sonuca sahip değildir. Artış ileri yaştaki ki-				30”
şiler için emeklilik hükümleri açısından bazı sonuçlara sahiptir. Şimdi ve gelecekte giderek çok sayıda insanın emeklilik hakları için talebi olacağı bilin-				45”
melidir. Erken emekli olmayı isteyen birçok çalışan olduğundan, dikkate alınması gereken ayrı bir emekli sayısı artışı vardır. Resmi emeklilik yaşına gelmeden i-	8 min-240 syllables

şini bırakmakta ve yarım gün çalışmak yerine erken emeklilik hakkından yararlanmak için talepte bulunmaktadır. İki gelişmenin sonucunu tahmin etmek zor değildir. Emeklilerin sa-
15”
yısındaki artış açısından, orantılı olarak giderek daha az çalışan olacağını kastetmektedirler. Emekli sigorta katkılarını ödeyenler, az çalışanlar olduğundan emekli-			30”
lik hakları için önümüzdeki yıllarda yeterli ödenek toplamak zor olacaktır. Buradaki sonuç, gelecekte emeklilik sigorta sistemini korumak için, hem resmi emeklilik yaşında 	45”
bir artış, hem de uzun çalışma hayatını sağlamak gereklidir. 5. Sağlıklı yaşlanmak oldukça yararlıdır Şüphesiz, sağlıklı yaşlanmanın ağır hastalıklardan korunmaktan daha fazlası olduğu 										9 min-255 syllables
anlaşılmaktadır. Yaşlı insanlar için, fiziksel ve ruhsal yeteneklerini korumak yaşamdaki en öncelikli mutluluk anlamına gelir. Sağlıklı yaşlanan nüfusla, yaşlanma sürecine eşlik eden ka-
15”
mu sağlık bakım maliyetinin azalacağına dikkat etmek gerekir. Soru şu: Nasıl sağlıklı yaşlanacağız? İnsanların gençlik yıllarından başlayarak sağlıklı yaşam sürdürerek sağlıklı yaşamaları 											30”
gerekmektedir. Uzun ve sağlıklı yaşam için ipuçları aşağıda verilmiştir: Daha az et ve yağ tüketip, meyve ve sebzeyle sağlıklı beslenilmelidir. Hem fiziksel hem de zihinsel olarak, örneğin gaze-											45”
te ve kitap okuyarak, aktif kalınması önerilir. Sigara içilmemesi ve alkol tüketiminin en uygun düzeyde olmalıdır. Son olarak da yeterli uyumaya ve dinlenmeye dikkat edilmelidir. 
       10min-270 syllables



The model summary report – Örnek Özet Rapor

(Overview of the key sentences per section, only meant for the jury)

100 yaşına ulaşmak ve bunun sosyal sonuçları 
Kredi Puanı (100)
1. Geçmişte ve günümüzdeki yaşlanma kavramları
1. Orta Çağlarda tıbbi bilgiler ve hijyen konusunda çok az şey biliniyordu.			6
2. Bu koşullarda, insanlar 35- 40 yaş gibi kısa yaşam süresine sahipti. 			4
3.Bugün bu durum oldukça gelişti ve insanlar ileri yaşlara erişiyorlar.				4
4. Yeni doğanlar 100 yaşına kadar yaşayabilirler.						4

2. Yaşlanmanın iş piyasası açısından sonuçları
1. İş piyasasında daha yaşlı iş arayan sayısında artış var.						6
2. Bunların iş koşullarında düzenlemeye gidilmesi gerekmektedir.				4
3. Bu, çalışma saatleri ve fiziksel zorlamalar açısından mümkündür.				6
4.  Daha yaşlı çalışanların ek eğitime hazır olmaları gerekmektedir.				4

3. Kamu-sağlığı bakımı açısından yaşlanmanın  sonuçları
1. İnsanlar yaşlandıkça, hastalıklar onları daha uzun süre zayıf düşürür.				6
2. Yaşamın son yılında/ yıllarında tıbbi bakım maliyeti daha da artar.				6
3. İyi bir sağlık bakımı, yaşlıların  sağlıklı kalmasına yardımcı olabilir.				4
4. Yaşlılar için sağlık bakımına önem vermeye değer.						6

4. Emeklilik sigorta sistemi için yaşlanma sonuçları
1. Daha fazla insan emeklilik hakları için talepte bulunacaktır.					6
2. Birçok çalışan erken emekliliği tercih etmektedir.						4
3. Eskiye oranla daha az çalışan emeklilik sigorta katkı payı ödeyecektir.				6
4. Emeklilik yaşının arttırılması ve daha uzun çalışma hayatı gerekmektedir.			6

5. Sağlıklı yaşlanmak oldukça yararlıdır
1. Sağlıklı yaşlanma mutluluk ve  daha az kamu-sağlık bakımı maliyeti demektir.		              4
2. İnsanlar, bunun için genç yaşlardan itibaren sağlıklı yaşamalıdırlar.				4
3. Uzun ve sağlıklı yaşama ip uçları:								2
a. sağlıklı yiyecekler yemek;									2
b. Fiziksel ve ruhsal olarak hareketli olmak;							2
c. Sigara içmemek ve az alkol almak;								2
d. Yeterli uyku ve dinlenme	.								2



