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 Turks CSE BB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. 
 
Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. 
 
 
 

Dit examen bestaat uit 32 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 35 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 

tijdvak 1
donderdag 31 mei

9.00 - 10.30 uur
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Tekst 1 
 
Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het 
anders is aangegeven. Als je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op. 
 
 

Havasına, suyuna, 
doğasına, insanına… 
 

Vatanı burnunda tütenler ve 
Türkiye’deki sevdiklerini özleyenler 
için Türk Hava Yolları, haftada 
7 gün, günde 2 kez Amsterdam’dan 
İstanbul’a ve İstanbul’dan 26 yurtiçi 
noktaya uçuyor. Türk Hava Yolları 
sıla özlemini dindiriyor, Türkiye’yi 
yanıbaşınıza getiriyor.

 
 
Amsterdam: +31 (0) 20 405 96 36       TÜRK HAVA YOLLARI 
Brüksel: +32 (0) 2 5001932         www.thy.com 
 
 

1p 1 Hoeveel keer per week vliegt ‘Türk Hava Yolları’ (THY) van Amsterdam naar 
İstanbul? 
A 2 keer 
B 7 keer  
C 14 keer 
D 26 keer 
 

1p 2 Er staan drie uitdrukkingen in de tekst. 
 Schrijf één van de drie uitdrukkingen op in de uitwerkbijlage. 

Je moet in het Turks antwoorden.  
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Tekst 2 
 

1p 3 Welke van de onderstaande situaties heeft ertoe bijgedragen dat Ai Ai met roken 
is gestopt? 
A afleiding met muziek 
B afleiding met sport  
C verdriet 
D ziekte 
 
 

16 yıl sonunda sigarayı 
bıraktı 
 
ÇİN'DE bir hayvanat bahçesinde yaşayan 27 
yaşındaki Ai Ai adlı sigara tiryakisi şempanze, 
16 yılın ardından bu alışkanlığını bıraktı. 
Bakıcılar, dişi şempanzenin dikkatini başka 
uğraşlara çevirerek hayvanın sigarayı 

bırakmasına yardımcı oldu. Bir bakıcı, "Pop müzikten zevk alabilmesi için 
walkman dinletiyordum. İlk günlerde sigara için çığlık attı, ancak daha sonra 
yaşamı renklenmeye başlayınca sigarayı tamamen unuttu" diye konuştu. 
Eşinin ölümüyle sigaraya başlayan Ai Ai, 2. eşinin de ölüp kızının başka bir 
hayvanat bahçesine gönderilmesinden sonra tiryaki olmuştu. 
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Tekst 3 
 

1p 4 Je houdt van Turkse bioscoopfilms en je wilt weten of ATV er vandaag eentje 
uitzendt. 

 Is dat zo? 
Zo ja, schrijf het begintijdstip daarvan op. Zo nee, schrijf nee op in de 
uitwerkbijlage. 
 

atv 
     Bugün 
Zaman Program Tip Kanal 
02:10 Gurbetçiler Yerli Dizi ATV 
06:45 Homedrom Advertorial ATV 
07:00 Kahvaltı Haberleri Haberler ATV 
07:50 Cedric Çizgi-Film ATV 
08:25 Teletubbies Eğlence ATV 
09:00 Beyblade Çizgi-Film ATV 
09:15 Miranda Pembe Dizi ATV 
09:35 Çizgi Film  Çizgi-Film ATV 
10:10 Elifnağme Magazin ATV 
10:30 Sabah Yıldızları Eğlence ATV 
13:00 Gün Ortası  Haberler ATV 
13:30 Çocuklar Duymasın Yerli Dizi ATV 
14:00 Heidi ve Clara Çizgi-Film ATV 
14:30 Esra Ceyhan Sizlerle Kadın Programı ATV 
15:00 Cedric Çizgi-Film ATV 
15:45 Babam Takipte Yabancı Dizi ATV 
16:30 Al Yazmalım Yerli Sinema ATV 
18:30 Ya Şundadır Ya Bunda Yarışma ATV 
19:00 ATV Ana Haber Bülteni Haberler ATV 
19:45 Spor Haberleri Haberler ATV 
20:00 Ya Şundadır Ya Bunda Yarışma ATV 
22:15 Yine de Aşığım Yerli Dizi ATV 
23:45 Dikkat Şahan Çıkabilir Eğlence ATV 
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Tekst 4 
 

1p 5 Je bent op zoek naar deeltijdwerk (als verkoper/verkoopster in een winkel). 
 Staat er ergens in de advertenties zo’n baan? 

Zo ja, schrijf de naam van het bedrijf op. Zo nee, schrijf nee op in de 
uitwerkbijlage. 
 

Çeşitli eleman ilânları 
 
ÇİĞLİ A.O.S.B.'deki baskı firmasına 
*makine ustaları, 
*boyahane sorumlusu <0.232.328 28 50> 
 
EGE ÖZEL GÜVENLİK 
Manisa’da ikamet eden güvenlik sertifikalı güvenlik görevlileri alınacaktır. <0.232.425 70 71> 
 
GIDA sektöründe fulltime çalışacak, bay ve bayan tecrübeli satış elemanları ve sevkiyat 
elemanı alınacaktır. <0.232.348 23 23> 
 
KAHYAOĞULLARI OTOMOTİV 
Yedek parça departmanında çalışabilecek, tercihen otomotiv konusunda deneyimli, bilgisiyar 
kullanabilen bay eleman alınacaktır. <0.256.247 03 09> Aydın. 
 
KAPADOKYA TEKSTİL 
Tekstil firmasına İngilizce bilen müşteri temsilcisi, bilgisayar kullanabilen depo sorumlusu ve 
sekreter alınacaktır.  
Akçay Cad. 144/1 Ayhan Sok. T2/A- T2/B- A3/A Ege Serbest Bölgesi Gaziemir- İzmir 
<0.232.251 39 23> 
 
RELAX MODE 
*Satış elamanları; Palmiye ve Alsancak Mağazalarımızda full ve parttime çalışacak, bay ve 
bayan, 
*Moda tasarımcıları; Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu aranmaktadır.  
<0.232.281 51 51> 
 
TEKNOKROM'A tecrübeli tornacı ve tesviyeci aranmaktadır. Müracaat: İ.A.O.S.B 10039 Sok. 
No:8 Çiğli/ İzmir <0.232.328 00 83> 
 
TERCÜMAN 
*İngilizce yazıp, konuşabilen 
*30 yaşını aşmamış personel alınacaktır. <0.232.342 21 21> 
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Tekst 5 
 

1p 6 Je wilt graag in een heel mooi meer zwemmen. 
Wat is de titel van de alinea waarin zo’n meer genoemd wordt? 
A Aksu 
B Davras 
C Eğridir 
 

Gül şehri, Isparta 
 
Osman SEÇGİN 
 
Akdeniz Bölgesi’nin kuzeybatısında Göller 
Bölgesi’nde bulunan Isparta, tüm dünyada gül ve 
gülyağı ile tanınıyor. Dünya gülyağı üretiminin 
yarısını gerçekleştiren Isparta, Göller Bölgesi’nin 
karakteristik özelliklerini yansıtan bir il durumunda. 
 
Davras 
Isparta’nın turistleri çeken en önemli yeri Davras Kayak Merkezi. Davras dağcılık 
sporuna gönül verenlerin yeni gözde mekanı. Doğal dokunun yumuşaklığı ve 
mükemmel kar kalitesi ile amatör kayakçılara tehlikesiz rotalar, profesyonel 
kayakçılara ise gönüllerince kayabilecekleri 4 km’ye ulaşan benzersiz parkurlar 
sunuyor.  
 
Aksu 
Aksu ilçesinin 2 km kuzey doğusunda, Aksu Çayı Vadisi’nde yer alan Zindan 
Mağarası’nın toplam uzunluğu 765 metre. İçerisinde yaz-kış aylarında devamlı olarak 
akan bir dere bulunuyor. Bu dere Romalılar tarafından yapılan bir su kanalı ile derin 
olarak açılmış havuzlara boşalımı sağlanmıştır. Zindan Mağarası’nın en büyük 
özelliği, tarihi dönemlerde kullanılmış olmasıdır. Mağaranın önünde Tanrı 
Eurymedon adına yapılan Kutsal Açık Hava Mabedi’nin kalıntıları görülmektedir. 
Ayrıca mağaranın giriş kısmında tabana döşenmiş mozaik de vardır. Doğal ve 
arkeolojik ‘SİT alanı’ olarak tescil edilen mağarada, halen kazı çalışmaları devam 
etmektedir. 
 
Eğridir 
Isparta’ya 35 km. uzaklıkta bulunan günün değişik zamanlarında farklı renkler alan, 
gün batımında seyrine doyum olmayan, etrafı elma ve şeftali bahçeleri ile çevrili, 
berrak plajlarıyla ünlü doğa harikası bir göldür, Eğridir Gölü. Tahribata uğramamış ve 
kirlenmemiş en büyük göllerimizden biri olması dolayısıyla Altın Kum Plajı, ‘Mavi 
Bayrak’ ile ödüllendirilmiştir. Göller Bölgesi’nin incisi Eğridir’de güneşin batışıyla 
birlikte ışıkların gölün üzerindeki oyunları eşliğinde tatlı su levreği, sazan balığı ve 
kerevit yemek doyumsuzdur.
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Tekst 6 
 

1p 7 Je moeder heeft last van reuma en wil daarom graag baden in een van de 
warmwaterbronnen bij Maraş. 
Welke plaats is geschikt voor haar? 
A Başkonuş 
B Döngel 
C Ekinözü 
D Ilıca 
 

Maraş 
 
Dört tarafı ormanlarla kaplı Kahramanmaraş, yüzde 37'si ormanlarla kaplı, yeşilin, mavinin ve 
beyazın birleştiği bir Doğu Akdeniz şehri. Türkiye ortalaması olan yüzde 27'inin üzerindeki 
bu orman varlığı Kahramanmaraş'a nefes aldırıyor. Kaldı ki, bu orman varlığı ile Trabzon, 
Ordu ve Giresun gibi Karadeniz şehirlerini geride bırakıyor. 
 
Nereleri gezilir? 
Ilıca Kaplıcası: Kükürt petrol artığı ve az miktarda yağ karışımı ile meydana gelen şifalı 
suyun; romatizma hastalıkları, kırık-çıkıklarda ve kadın hastalıklarında olumlu etki yaptığı 
belirtilmektedir.  
 
Ekinözü Kaplıcası: Ekinözü İçmeleri; Yukarı İçme, Orta İçme ve Aşağı İçme olarak üç 
bölümden oluşmaktadır. Başta böbrek, idrar yolları, safra kesesi, mide, bağırsak, cilt, basur, 
nefes darlığı, iç guatr, şeker, sinir hastalıkları, karaciğer ve damar sertliği rahatsızlıklarında 
etkili olduğu ve tedavi sağladığı ortaya çıkmıştır. Ekinözü İçmelerinin suyu içilerek, banyosu 
yapılarak ve özel çamuru cilde sürülerek dertlere deva olmaktadır. 
 
Başkonuş Yaylası: Toros sediri, Toros köknarı, Anadolu karaçamı ve kızılçam gibi ağaç 
türleri bulunmaktadır. Ayrıca, anıt ağaç niteliği olabilecek yaşlı sedir ağaçlarına da 
rastlanmaktadır. Başkonuş'ta geyik üretme çiftliği bulunmaktadır. 
 
Döngel Mağarası: Kahramanmaraş-Kayseri karayolu üzerindedir. Şehir merkezine uzaklığı 
45 km.dir. Mağaralar prehistorik devirde iskan edilmiştir. 1956-1960 yıllarında prehistorik 
araştırmalara sahne olmuştur. İçerisinden Döngel Çayı denen sular çıkmaktadır. Büyük bir 
çağlayan yaparak dereye akmaktadır. Yanında ayrıca Gençlik Spor İl Müdürlüğünün izcilik 
kampı bulunmaktadır. 
 
Nerede kalınır? 
− Hotel Belli: (0 344) 223 49 00  
− Hotel Çavuşoğlu: 225 35 24  
− Otel Büyükmaraş: 226 35 00  
− Otel Kazancı: 223 44 62  
− Yimpaş Otel: 221 61 04  
− Otel Arıkan: 235 12 39  
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Tekst 7 
 

2p 8 Waar denken (veel) Engelsen dat onderstaande gerechten vandaan komen? 
Zet in het schema in de uitwerkbijlage een kruisje in de juiste kolom. 
 
 Engeland Frankrijk Italië Turkije 
döner     
lasagne     
pizza     

 
 
İngiliz halkı ve döner 
 
DIŞ HABERLER SERVİSİ 
 
İNGİLTERE'DE işyerlerine yemek servisi 
yapan Avenance şirketi tarafından yapılan 
araştırmada, ülkenin kuzey bölgelerinde 
yaşayanların yüzde 40'ı, iç kısımlarda 
yaşayanların yüzde 25'i, güneydekilerin de 
yüzde 30'u dönerin İngiliz yemeği olduğunu 
söyledi. İngilizler sadece döneri 
sahiplenmedi. Araştırmaya katılanların 
yarısı, İtalyanların gurur kaynağı pizzanın ilk 
kez İngiltere'de yapıldığını iddia etti. 
Lazanyanın da kendilerine ait olduğunu 
sananların oranı ülkenin güneyinde yüzde 
55, kuzeyde ise yüzde 10 olarak belirlendi. 
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Tekst 8 
 

2p 9 Schrijf de titels van de teksten op, waarin een vervoermiddel centraal staat. 
 
Hollanda’dan kısa kısa 
 
Hangisi daha önemli 
Amsterdam – Hollanda halkının yüzde 22’si otomobilini, eşine tercih ediyor. Oto 
Galerileri Birliği tarafından yapılan araştırmada, “Bir aylığına neden 
vazgeçemezsiniz?” sorusuna yüzde 22’lik grubun “Arabamdan” yanıtını verdiği 
bildirildi. Tercihini eşinden yana kullananların oranı yüzde 38 olarak saptandı. 
 
Belediyelere tepki 
Amsterdam – Belediyelerin vergi gelirlerinin sürekli arttığı belirlendi. İstatistik 
Bürosu tarafından yapılan açıklamada, 2000 ile 2003 yılları arasında yerel 
vergilerin yüzde 7,1 oranında artışla 6,8 milyar euroya yükseldiği belirtildi. Yerel 
vergilere yapılan zamlara tepki gösteren Ev Sahipleri Birliği yöneticileri, “Buna 
artık son verilmeli” dediler. 
 
Dalgınlık 
Amsterdam – Hollanda hava sahasına giren bir yolcu uçağı ile iletişim 
kurulamaması Hava Kuvvetleri’ni alarma geçirdi. Twente üssünden havalanan  
F-16’ların, özel kanaldan irtibat sağlayamadıkları İngiliz uçağının önüne 
geçmeleri üzerine dalgın pilotun kendine gelerek kule ile irtibat kurduğu 
açıklandı. Ürdün’den İngiltere’ye giden uçağın pilotunun radyo frekansını 
değiştirmeyi unuttuğu bildirildi. 
 
Politika 
Groningen – Groningen kentinde düzenlenen kongrede liberaller, başbakanın 
halk tarafından seçilmesi önerisini 273’e karşı 287 oyla kabul ettiler. VVD 
delegeleri, referandum hakkı, belediye başkanlığı seçimi ve dini temellere dayalı 
okullara sınırlama önerilerini de onayladılar. 
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Tekst 9 
 
 

Avrupa'daki en güvenli ülkeyiz 
 
Hollanda'nın en büyük sigorta şirketlerinden biri olan 
Centraal Beheer, Türkiye'nin turistler için 
Avrupa'daki en güvenli ülke olduğunu açıkladı 
 
CENTRAAL Beheer yetkilileri, Telegraaf gazetesinde 
yayımlanan açıklamalarında, Türkiye'nin, turistlerin 
güvenliği açısından Avrupa'daki en iyi ülke olduğunu 
vurgulayarak, Hollandalı turistlerin, en az hırsızlık 
vakasıyla Türkiye'de karşılaştığını söylediler. 
 
En tehlikeli ülke Fransa 
HOLLANDALI turistlerin tatil için en çok tercih ettikleri ülkeler arasında ilk 
sırada bulunan Fransa ise en güvensiz ülke konumunda bulunuyor. Hollandalı 
turistler, en çok hırsızlıkla bu ülkede karşılaşıyor. Bu ülkeyi sırasıyla İspanya 
ve İtalya izliyor. 
 
 

1p 10 Wie heeft meegedeeld dat Turkije het veiligste land van Europa is? 
A ANWB 
B Centraal Beheer 
C Europese Unie 
D Nederlandse Toeristenbond 
E Turkse overheid 
 

1p 11 In welk opzicht is Turkije het veiligste land? 
A De winkeliers zijn heel betrouwbaar. 
B Er bestaan afspraken tussen reisagenten en hotels. 
C Er zijn minder diefstallen tijdens de vakantie. 
D Er zijn minder ziekenhuisopnames tijdens de vakantie. 
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Tekst 10 
 
Hollandalılar, araçlarının deposunu artık ‘ayçiçek yağı’ ile dolduruyor 
 

1 Mazotun litre fiyatının 1 euronun üstüne çıkması 
marketlere yaradı. Dizel araç sahiplerinin depolarını 
litresini 59 cente aldıkları market yağı ile doldurdukları 
yolundaki haberler ise gümrük memurlarını harekete 
geçirdi. 
 

2 Hayat pahalılığı ile mücadele Hollanda halkını yaratıcı yaptı. Akaryakıt 
fiyatlarına peş peşe gelen zamlarla benzin fiyatlarının hızla 1,5 euroya 
yaklaşması, sürücülerin büyük petrol şirketlerini boykot kampanyası 
başlatmalarına neden olurken, dizel araç sahipleri ise daha ilginç bir protesto 
yöntemine başvurdular. 
 

3 Mazot fiyatlarının 1 euroyu aşmasıyla marketler dizel sürücülerinin uğrak yeri 
oldu. Depolarını mazot yerine litresini 59 cente aldıkları ayçiçek yağı ile dolduran 
araç sahiplerinin “Hem çok kârlı, hem de çevre kirliliğini önlüyor” şeklindeki 
açıklamaları ise bu kez de gümrük memurlarını harekete geçirdi. “Vergisi 
ödenmemiş yakıt kullanmak yasak” diyen gümrük yetkilileri, yollarda yakıt 
kontrollerinin arttırıldığını duyurdular. Cezanın deponun hacmine göre alındığı, 
50 litrelik bir depo için yaklaşık 375 euro para cezası talep edildiği belirtildi. 
 

4 Depolarının ancak dörtte birini ya da yarısını mazotla doldurduklarını anlatan 
ayçiçek yağı kullanıcı sayısının hızla arttığı öğrenildi. Özellikle eski model 
araçların bu alternatif yakıta daha uygun olmasının ikinci el dizel otomobillere de 
ilgiyi arttırdığı belirlendi. Otomobillerine ‘mobil fritöz’ adını takan ‘dizelciler’ “Tek 
sorun kızartma kokusu. Biz alıştık, ama bizimle birlikte aynı yolda seyreden 
araçların sürücülerinin ilk McDonalds’a girdiklerinden eminiz” dediler.
 

1p 12 Wat voor soort auto’s kunnen op zonnebloemolie rijden? 
A auto’s die op benzine rijden 
B auto’s die op diesel rijden 
C auto’s die op LPG rijden 
 

1p 13 Waarom hebben sommige automobilisten liever zonnebloemolie als brandstof? 
A omdat de prijs stabiel is 
B omdat het gemakkelijker is 
C omdat het goedkoper is 
 

1p 14 Mag je in Nederland zomaar zonnebloemolie als brandstof gebruiken (alinea 3)? 
Antwoord met ja of nee. 
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Tekst 11 
 

Depremleri buluttan okuyor 
 
ÖNAY YILMAZ İstanbul 

 
Bundan 31 yıl önce askerliğini yaptığı sırada bulutlarla 
deprem arasında ilişki olduğunu belirleyen Ronald Karel, 
İngiltere'de kurduğu 'Meteodeprem Araştırma Merkezi' ve 
'www.meteoquake.org' adlı web sitesiyle, deprem 
tahmincilerinin en çok ilgisini çeken isimler arasında yer 
alıyor. Karel'in kurduğu merkeze, İngiltere Meteoroloji 
Müdürlüğü ile Eumetsat ve Meteosat uyduları da, bütün 
bulut çeşitlerinin yakından izlenebilmesi için ücretsiz veri 
ve görüntü desteği sağlayacak.  
 
Karel, hedefini, 'Depremleri kısa süre önceden tahmin 
edebilmek ve yerini saptayıp yetkililere haber vererek 

şehir ve kasabaların zamanında boşaltılmasını sağlamak' olarak özetliyor. Karel, bulutlarla 
ilgili gözlemlerini ise şöyle anlatıyor: 
"Deprem bulutları alçak, uzun ve gri renkte iyonize bulutlar. Bulutlar görüldüğü anda uçak 
kaldırılarak incelenecek ve deprem bulutları olup olmadığı anlaşılacak. Deprem bulutları 
diğer bulutlara göre ters yönde ilerliyor. Hızları depremin büyüklüğüyle de ilgili. Yapılan 
çalışmalar özellikle Türkiye ve Avrupa'da deprem beklentisi olan ülkelere yönelik olacak. En 
büyük arzum İstanbul depremini önceden bilebilmek."  
Karel, bulutlarla deprem arasındaki ilk ilişkiyi 27 Mart 1970'te yaşadığı bir olayla anlamış. 
Karel, o olayı şöyle anlatıyor: "Karaköy'de 3 arkadaşla vapura gidiyorduk. Bulutlar kuzeye 
doğru ilerliyordu. Rüzgâr ise ters yönde esiyordu. Bir gün sonra Gediz yerle bir oldu. O gece 
depremlerle hava arasındaki bağı anladım. 1971 Burdur ve Bingöl depremlerini yine böyle 
tahmin ettim."  

 
1p 15 Volgens de tekst heeft Karel in Engeland een onderzoeksbureau opgericht. 

 Schrijf op je antwoordblad de naam hiervan op.  
Je moet in het Turks antwoorden. 
 

1p 16 Wat ziet Karel aan de wolken die volgens hem een aardbeving voorspellen? 
A De wolken drijven met de wind mee. 
B De wolken drijven op grote hoogte. 
C De wolken drijven tegen de wind in. 
D De wolken zijn niet grijs maar wit. 
 

1p 17 Volgens de tekst kreeg Karel na een bepaalde aardbeving belangstelling voor dit 
onderwerp. 

 Schrijf op je antwoordblad op waar die aardbeving was.  
Je moet in het Turks antwoorden. 
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Tekst 12 
 
Eski otobüsler anaokulu oldu 
 
Büyükşehir Belediyesi, kullanılmayan 3 otobüsünü yoksul ve gecekondu 
semtlerindeki çocukların okul öncesi eğitim ihtiyaçları için "okul"a dönüştürdü. 
Koltukları sökülen otobüslere çocukların eğlenebilmesi ve eğitimi amacıyla 
gerekli malzemeler; televizyon, bilgisayar ve oyun malzemeleri yerleştirildi. 
Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 2 anaokulu öğretmenini görevlendirdiği otobüsler, 
Şehit Kamil, Şahinbey ve Oğuzeli ilçelerinin en yoksul semtlerine gönderildi. 
Klimaları da bulunan otobüsler çizgi film kahramanlarının resimleriyle süslendi. 
Çocuklara özgüvenin de aşılandığı anaokulu otobüslerinde, öğleden önce ve 
sonra olmak üzere iki ayrı grupta 4-6 yaşlarındaki 60 çocuğa okul öncesi 
eğitim veriliyor.  
 
Çocukların çoğunun ilk günlerde çekingen olduğunu bildiren anaokulu 
öğretmeni Zahide Çınar, "Ortamın sıcaklığıyla çocuklar çekingenliklerini 
üzerlerinden atıyor ve arkadaşlarıyla rahatlıkla iletişim kuruyor. Çocuklardan 
beklediğimizin üzerinde başarı gördük. Onların geleceğe bilinçli hazırlanması 
ve okul öncesi eğitimden mahrum kalmaması için çabalıyoruz " dedi. 
 
 

1p 18 Voor wie is het kleuterschoolproject bedoeld? 
A voor arme kinderen 
B voor invalide kinderen 
C voor moeilijke kinderen 
 

1p 19 Hoe verloopt het kleuterschoolproject? 
A matig 
B slecht 
C succesvol 
 

                                          Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie www.sslleiden.nl.



 700013-1-717o 14 lees verder ►►►

Tekst 13 
 
Konya’da enerji nakil hatları yer altına alınıyor 
 
Meram Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (MEDAŞ) tarafından, Konya kent 
merkezinde enerji nakil hatlarının yer altına alınması çalışmalarında bu yıl içinde 
8 milyon YTL harcandığı bildirildi. 
 
MEDAŞ’tan yapılan yazılı açıklamada, MEDAŞ’ın abonelerine, kaliteli ve 
kesintisiz hizmet sunabilmek, istem dışı arızaları en aza indirebilmek ve elektrik 
hizmetleri alanında modern bir kent için çalışmaların aralıksız sürdürdüğü 
belirtildi. Enerji nakil hatlarının yer altına alınması projesi kapsamında, bir çok 
bölge ve mahallede çalışmaların tamamlandığının ifade edildiği açıklamada, 
bazı yerlerde devam eden nakil hatları çalışmalarında geçen yıl 5 milyon, bu yıl 
ise 8 milyon YTL harcama yapıldığı kaydedildi. 
 
 

1p 20 Schrijf de naam van het energiebedrijf uit de tekst op. (Het mag ook de afkorting 
van de naam van het bedrijf zijn.) 
 

2p 21 Schrijf twee van de drie doelen van de aanleg van het ondergrondse 
elektriciteitsnet op.  
 

1p 22 Hoe lang is men bezig met de aanleg van het ondergrondse elektriciteitsnet, 
volgens de tekst? 
A één jaar 
B twee jaar 
C drie jaar 
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Tekst 14 
 

1p 23 Waarom staan antibiotica volgens de tekst op nummer één in Turkije? 
Antibiotica 
A helpen overal voor. 
B zijn goedkoper. 
C zijn zonder recept te koop. 
 

 
Türkiye'de en çok antibiyotik alınıyor 
 

YILDIZ YAZICIOĞLU Ankara 
 
MUAYENE olmadan antibiyotik kullanma alışkanlığı nedeniyle, Türkiye'de ilaç 
türlerine göre tüketim sıralaması bu yıl da değişmedi. Sağlık Bakanlığı 
verilerine göre, antibiyotikler, Ocak - Haziran 2005 dönemini de 923 milyon 
YTL'lık tüketimle birinci sırada kapattı.  
ANTİBİYOTİKLERİ, Ocak - Haziran 2005 döneminde 661 milyon YTL'lık 
harcama yapılan kalp - damar sistemi ilaçları izledi. Üçüncü sıradaki 
metabolizma rahatsızlıkları ilaçları için Türkiye'de aynı dönemde 595 milyon 
YTL harcandı. Dördüncü sırayı ise, yine Ocak - Haziran 2005 döneminde 394 
milyon YTL'lık tüketim ile sinir sistemi ilaçları aldı. 
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Tekst 15 
 
Turizme garsonlukla başladı otel zincirinin sahibi oldu 

 
Sinan DOĞAN - İZMİR 
 
Serdar Arpacı, garsonluk yaparak girdiği turizm sektöründe bugün aralarında 
otellerin ve yat şirketlerinin bulunduğu Arpacı Turizm Şirketler Grubu ile devam 
ediyor. 18 yaşında iş yaşamına garson olarak başlayan Serdar Arpacı’nın, 
Gümbet’te bir beach club işletmeciliği ile yat şirketi bulunuyor. 
 
29 yaşında kendi şirketini kurduğunu belirten Arpacı, başarı öyküsünü şöyle 
anlattı: “Kadıköy Anadolu Lisesi’nde okurken bile yaz aylarında otellerde komilik, 
garsonluk, valiz taşımacılığı yaptım. Liseden mezun olduktan sonra 1 yıl 
İngiltere’de yöneticilik eğitimi aldım. Bu eğitimi alırken, aynı zamanda da 
çalıştım. Turizm sektörunde hızlı ilerleme kaydettim. 23 yaşında 5 yıldızlı bir 
otele müdür, 25 yaşında ise genel müdür oldum. Diana Otelleri’nde 5 yıl 
çalıştım. Kuşadası, Antalya, Bodrum, Marmaris’teki otellerde görev yaptım. 29 
yaşında kendi işime başladım. Bugün 36 yaşına geldim. 18 yılımı turizme 
verdim. Yaşım genç ama bu sektörde kendimi yaşlı bile görüyorum.” 
 
Kurduğu ilk şirketle turizm acenteliğine başladığını dile getiren Arpacı, 2 yıl 
içinde Bodrum, İstanbul, Moskova ve Fethiye’de 4 ofis açtığını belirtti. 5 yıl 
acentelik işini sürdürdüğünü, ancak döviz kurunda yaşanan düşüşten dolayı 2 yıl 
önce Rusya’da çeşitli sıkıntılar yaşadıklarını anlatan Arpacı; “Döviz kuru 
düşmeseydi Londra’da da bir ofis açacaktım. Ama bu gelişme üzerine acentelik 
işlerini askıya aldım. Faaliyetlerimi otelcilik alanında sürdürdüm. İlk otellerimizi 
Marmaris’te kiraladık. Küçük çaplı 2 otel ile çalışmalara başladım. Aynı yıl 
Bodrum’da otel kiraladım. Şu an 700 yataklı, tatil köyü niteliğinde Anka Oteli’nin 
yanı sıra Karacabey Apart Otel ile Melodi Otel’i işletiyoruz. Gümbet’te beach 
club işletmemiz var.” dedi. Ayrıca tekne alanında da biri Moskova’da diğerleri 
Türkiye’de olmak üzere 4 acentesi ile uzun yıllar Rus turistleri güney Ege 
sahillerine taşıyan Arpacı; “Şimdiki amacım Arap ülkeleri ve Kuzey Afrika’dan 
turistleri Türkiye’ye, özellikle de İzmir’e getirmek. Bunu turisti taşıma, transfer 
etme, tur organizasyonunu yapma ve kendi otellerimde konaklatma şeklinde 
yapmayı hedefliyorum” dedi. 
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1p 24 Wat was de eerste functie van Serdar Arpacı toen hij in de toeristische sector 
ging werken? 
A gids 
B kok 
C ober 
D tolk 
 

1p 25 In welke sector is zijn bedrijf actief? 
A bankwezen 
B bouw 
C toerisme 
D transport 
 

1p 26 Wat heeft de groei van zijn bedrijf in Rusland belemmerd? (Alinea 3) 
A daling van de valutakoers  
B hoog arbeidsloon 
C zware concurrentie 
 

1p 27 Waar wil Serdar Arpacı in de toekomst toeristen vandaan halen? 
A Noord-Afrika 
B Noord-Amerika 
C Zuid-Afrika 
D Zuid-Amerika 
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Tekst 16 
 
 
Akıllı elbise  
 

GELİŞTİRİLECEK Proje sayesinde uçak, helikopter bakım 
ve tamiri de kolaylaşacak. Uçakların özel yapıları gereği 
bazen çok dar alanda veya yüzüstü pozisyonda tamir ve 
bakım yapılması gerekiyor. Her uçağın farklı ve karmaşık 
bir yapısı olduğu için bakım ve tamir işlemi kılavuzsuz 
yapılamıyor. Giyilebilir bilgisayarlar ile tamir bakım 
elemanları bir yandan çalışıp, bir yandan kılavuzu takip 

etme sorumluluğundan kurtulacaklar. Elemanlar kılavuzu göz hizalarında olan 
küçük bir bilgisayar ekranından takip edecek. Söz konusu işlem için gerekli 
olan bilgiler küçük bilgisayarlara depolanacak, bu bilgisayarlar elbiselerin 
üzerine ya da kemerin içine monte edilecek. Giyilebilir bilgisayarların bir başka 
avantajı da otomotiv sektöründe ortaya çıkacak. Otomotiv sektöründeki 
yenilikler nedeniyle sürekli olarak verilmesi gereken eğitimler, çalışma anında 
giyilebilir bilgisayarlar yardımıyla verilecek. 
 
 

1p 28 In welke sector gaat ‘akıllı elbise’ vooral gebruikt worden? 
A ICT sector 
B textielsector 
C vliegtuigsector 
 

1p 29 Welke voordeel heeft ‘akıllı elbise’? 
A Het bevat een handleiding. 
B Het is praktische kleding. 
C Het zit lekker op je lichaam. 
 

1p 30 Voor wie is deze kleding bedoeld? 
A de verkeersleiding  
B onderhoudsteams 
C piloten 
D stewardessen 
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Tekst 17 
 
 

Hollanda artık göç veriyor 
 

Hollanda’nın nüfusu 2004 yılında 34 bin kişilik artışla 16,3 milyona yükseldi. 
1920’den bu yana en düşük artışın yaşandığını açıklayan İstatistik Bürosu, 
Hollanda’dan göç edenlerin sayısının, ülkeye yerleşenlerin 22 binin üstünde 
olduğunu bildirdi. Geçtiğimiz yıl 112 bin kişi Hollanda’yı terkederken, 
yerleşenlerin sayısı ise 90 binde kaldı. Binlerce Hollandalı en başta Kanada 
olmak üzere Yeni Zelanda, Avustralya, Norveç ve İsveç gibi çeşitli ülkelere göç 
etti. 

 
Aile birleşimi yoluyla gelen Türk, 
Faslı, Surinamlı ve Antilli 
sayısında da önemli düşüş 
kaydedildi. 2003 yılında 6700 
olan Türkiye’den yeni gelenlerin 
sayısı 3900’e düştü. 1 Mayıs 
2004 tarihinde Avrupa Birliği’ne 
giren Polonya’dan Hollanda’ya 
göçte ise büyük artış oldu. 
İstatistik Bürosu, Polonyalı 
sayısının 2200’den 4900’e 
yükseldiğini bildirdi. 

 
 

1p 31 Naar welk land emigreren de meeste Nederlanders volgens de tekst? 
A Canada 
B Marokko 
C Turkije 
D Zweden 
 

1p 32 Uit welk land komen volgens de tekst de meeste mensen naar Nederland? 
A Antillen 
B Noorwegen  
C Polen 
D Suriname 
 
 
 
 

einde  

Bronvermelding 
Een opsomming van de in dit examen gebruikte bronnen, zoals teksten en afbeeldingen, is te vinden in het bij dit examen 
behorende correctievoorschrift, dat na afloop van het examen wordt gepubliceerd. 
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