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

Dit examen bestaat uit 37 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 41 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
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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. 
 
 

Tekst 1 
 

1p 1 Waarom mogen mensen tijdelijk niet in het Aquatic Park zwemmen? 
omdat 
A er onderhoud plaatsvindt 
B het gevaarlijk is 
C het water vervuild is 
D het zwemseizoen voorbij is 
 

1p 2 Waarom was de zeeleeuw agressief?  
A Het was paringstijd. 
B Hij was jaloers. 
C Hij wilde meer aandacht. 
D Zijn vrouwtje was weg. 
 
 

 
Denizaslanı 14 insanı ısırdı 

 
 
 

Amerika'da dişilerini kıskanan bir 
denizaslanı, gölde yüzen 14 kişiyi 
ısırdı. 10 kişiyi ise kovalayarak 
kaçırdı.  

 
 
 
 
 
 
 
Amerika'nın Kaliforniya eyaletindeki Aquatic Park Gölü'nde bugüne kadar 
denizaslanlarıyla barış içinde yüzen insanlar, artık göle girmeye korkuyor. Çünkü 
'haremini korumaya çalışan' sinirli bir denizaslanı, göle giren 14 kişiyi ısırıp hastanelik 
etti, 10 kişiyi de kovalayarak kaçırdı. Hayvanın saldırgan davranışları yüzünden göl, 
insanlara yasaklandı. Turistlerin büyük ilgi gösterdiği parkta bugüne kadar 
denizaslanlarıyla insanlar arasında hiç böyle bir sorun olmamıştı. Uzmanlar, bu  
saldırgan tavırda kıskançlık duygularının etkin olabileceğine özellikle dikkat çekti. 
Veteriner Frances Gulland "Denizaslanlarının bölgeden ayrılıp göç etmeye  
başlayacakları dönem yaklaştı. Yavaş yavaş burayı terk edecekler. Arada kalan bu kısa 
sürede insanların göle girmesini yasakladık." dedi. 
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Tekst 2 
 

1p 3 Wat gaat het bruidsmodehuis Akay doen als een aanstaande bruid bij hen een 
bruidsjurk koopt? 
A een bruiloft organiseren 
B een bruidsjurk cadeau geven 
C een fotosessie maken  
D een huwelijksreis cadeau geven 
E een paar bomen planten 
 
 

Akay gelinleri 
 
 
 
 

Çevre Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı 
(ÇEKÜL) ile işbirliği yapan Akay Gelinlik, gelecekte daha  
iyi bir nesil yetiştirmek ve çocuklarımıza daha yeşil bir 
ortam bırakmak için Akay'dan gelinlik alan her gelin adayı 
adına yedi ağaç dikecek. 

 
Dünyamızın ve ülkemizin yeşilini, ormanlarını ve yaşam 
kaynaklarını hızla yitirdiği şu günlerde, kullandığımız 
sudan soluduğumuz havaya, verimli topraklardan canlı 
çeşitliliğine kadar yaşamsal kaynaklarımız hızla 
tükenmekte.   

 
 
Bu tehditler ve küresel ısınma nedeniyle yılda kişi başına yedi ağacımızı yitiriyoruz. 
Bundan yola çıkarak Akay Gelinlik olarak ÇEKÜL'ün kampanyasına yeni evlenen çiftlerle 
destek veriyoruz.  
 
Böylece Akay'dan gelinlik alanlar önce doğaya 'evet' diyecekler, üstelik yüzde 50'ye 
varan indirimlerle... 
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Tekst 3 
 
 

Patates suyu meşrubat oldu 
 

Kütahyalı işletmeci, bir ilke imza atarak, patatesi de 
içecekler arasına kattı.  
'Roma Dondurma İşletmesi' sahiplerinden Ahmet 
Vuran, patatesin de suyunu çıkartıp, içecek olarak 
müşterilerin hizmetine sunduklarını söyledi. Kış 
aylarında portakal, limon, nar suyu gibi içeceklere 
yoğun talebin olduğunu belirten Ahmet Vuran, 
"Patates suyunun sindirim hastalıklarına iyi geldiğini 

duydum. Ben de patatesin suyunu çıkartarak içecek olarak müşterilerimin hizmetine 
sunmaya başladım. İçenler tadından memnun kaldıkları gibi, bazı rahatsızlıklarına da iyi 
geldiğini söylediler. Buraya her gün patates suyu içmek için özel müşterilerimiz geliyor." 
dedi.  
Vuran, Türkiye'de patatesi içecekler arasına kendisinin kattığını belirtti. Ahmet Vuran 
patates suyundan başka havuç ve turp suyunu da müşterilerine sunduklarını belirterek, 
"Özel bir karışım olarak 'atom' adını verdiğimiz bir kokteyli de müşterilerimize 
sunmaktayız. Suyunu sıktığımız bu sebzeler, özellikle başta grip olmak üzere, kış 
hastalıklarına iyi gelmekte ve dayanıklılığı artırmaktadır. Ayrıca sindirim rahatsızlıklarına 
ve diğer bazı hastalıklara iyi geldiğini de müşterilerimiz bize aktarıyor." diye konuştu.  
Vuran, bir su bardağı patates suyunu 1.5 TL'den satışa sunduğunu sözlerine ekledi.  

 
 

1p 4 Wanneer wordt het aardappelsap vooral gedronken?  
A in de lente 
B in de zomer 
C in de herfst 
D in de winter 
 

1p 5 Wat vonden de mensen van het aardappelsap?  
A bitter 
B lekker 
C vies 
D zuur 
 

1p 6 Wat is 'atom'?  
Het is een soort mix van 
A alcoholische dranken. 
B groentesappen. 
C verschillende kruiden. 
D vruchtensappen. 
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Tekst 4 
 
 

60 saat baş aşağı asılı olarak durdu 
 
 
 
NEW YORK AA 
 
Amerikalı sihirbaz David Blaine, New 
York'taki Central Park'ta yaptığı 'baş 
aşağı asılı durma rekor denemesi'ni 60 
saatte başarıyla tamamladı. 
 
Denemeden sonra Blaine'in sağlık 
sorunu olmadığı belirtildi. Blaine'in doktorları, denemenin bugüne kadarkilerin arasında 
en tehlikelisi olduğunu açıkladı. Rekor girişimi sırasında Blaine ne yemek yedi ne de 
uyudu. Sadece sonda aracılığıyla sıvı gıdayla beslenen Blaine, bir ayağını serbest 
bırakma hakkına da sahipti. 
 
Blaine'in daha önceki rekor girişimleri arasında, buzun içinde 72 saat, suyun altında 7 
gün ve cam tabut içinde 44 gün kalma bulunuyor. 
 

 
1p 7 Hoe was het met de gezondheid van Blaine gesteld na afloop van zijn 

recordpoging? 
A Hij had last van zijn benen. 
B Hij kreeg last van slapeloosheid. 
C Hij mankeerde niets. 
 

1p 8 Wat voor soort voeding kreeg Blaine tijdens zijn recordpoging? 
Je moet in het Turks antwoorden. 
 

2p 9 Volgens de tekst had Blaine al eerder drie andere recordpogingen gedaan. 
Schrijf deze op in je uitwerkbijlage. 
Je moet in het Turks antwoorden. 
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Tekst 5 
 
 

Beyşehir Gölü'nde kuş sayısı artıyor 
 
A.A 
 
1 Beyşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar 
Mühendisliği'ne bağlı ekipler çalışmalarını 
artırdı.  
 
2 Kışın gelen kuşlarla birlikte, son 3-4 
yıldır bölgede görülmeyen flamingo ve 
yeşilbaş ördek ile, daha önce hiç 
rastlanmayan elmabaş patka türleri Beyşehir Gölü Havzası'nda görülmeye başlandı. 
Ayrıca, bölgede kışlayan sakar meke ile Akdeniz martısının sayısında önceki yıllara göre 
yüzde 100'lere yaklaşan oranda artış gözlendi.  
 
3 Yetkililer, şubat ayında Beyşehir Gölü Milli Parkı'na daha fazla kuş akını olmasının 
beklendiğini söyledi. Rusya ve Sibirya bölgesindeki soğukların daha da artması ile  
birlikte önümüzdeki aylarda Türkiye'ye göç etmesi beklenen su kuşlarının güzergah 
üzerinde bulunan Beyşehir Gölü Milli Parkı'na uğrayacağını belirten yetkililer, havzadaki 
doğal yaşamın daha da renklenip canlanacağını bildirdi.  
 
4 Yetkililer, Beyşehir Gölü Milli Parkı'na Macar ördeği, kaz, yaz ördeği, dik kuyruk, kılıç 
gaga, büyük çulput, Akdeniz martısı, sakar meke, gülen sumru, flamingo akınının yerli  
ve yabancı fotoğraf ve doğa tutkunlarını da bölgeye çektiğini vurgulayarak, kuşlarla 
birlikte turistlerin de milli parka gelmeye başladığını söyledi.  
 
5 Beyşehir Kaymakamı Cengiz Cantürk, Beyşehir Gölü Milli Parkı'nın yeşil ve doğal  
dokusu ile dünyanın en güzel sulak alanları arasında yer aldığını kaydetti. Milli Park'ta 
son aylarda artan kuş sayısını kaçak avcılara yönelik kontrollerin sıklaşmasına ve artan 
av bilincine bağlayan Cantürk, şunları söyledi: "Beyşehir Doğa Koruma ve Milli Parklar 
Mühendisliği koruma çalışmaları yapmaktadır. Doğa koruma timlerinin milli park sınırları 
içerisinde yaptığı etkin kontroller, bölgede konaklayan kuş türlerinin sayısının artmasında 
önemli rol oynadı. Silah sesi duymayan kuşlar bölgeyi terketmek istemiyor. Bu durum da 
Beyşehir Gölü Havzası'ndaki canlılığı artırdı." 
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1p 10 Wat doen de vogels bij het meer van Beyşehir? 
A broeden 
B overnachten 
C overwinteren 
D voedsel zoeken 
 

1p 11 Volgens de tekst worden er bij het meer van Beyşehir tegenwoordig vogels 
waargenomen die daar vroeger nooit kwamen. 

 Schrijf in je uitwerkbijlage het nummer van de alinea op waar dat staat. 
 

1p 12 Op wie zijn de controles gericht? 
A fotografen 
B jagers 
C toeristen 
D vogelliefhebbers 
 

1p 13 Het meer van Beyşehir valt onder de bescherming van 
A de burgemeester. 
B de natuurbescherming. 
C de politie. 
D de rechter. 
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Tekst 6 
 
 

Su faturası 
 
Yaşar ANTER 
 
 İki yıl önce bir villa satın alarak Didim'e yerleşen 63 
yaşındaki İngiliz emekli itfaiye memuru Fred Matthews 
ve ailesi, önceki gün Londra'dan döndükten sonra 
belediyenin gönderdiği su faturasını görünce şoke oldu. 
Faturada günde 17 ton su kullandıklarının belirtildiğini 
gören İngiliz, yanlışlığın düzeltilmesi için soluğu Didim Belediyesi'nde aldı. Belediye 
girişindeki danışma masasına giden Fred Matthews, faturanın düzeltilmesini istedi. 
 Danışma masasındaki görevli ise "Çok duş almışsınızdır, fatura ondan yüksek 
gelmiştir.'' dedi. Öfkesini kontrol etmeye çalışan Matthews ise, "Hayır çok duş almadım. 
Belki rakıyı sulu içiyorum, ondandır.'' diyerek esprili bir yanıt verdi. 
 Ardından görevli, Fred Matthews'ı servise göndererek yanlışlığın düzeltilmesini istedi. 
Rahatlayan Fred Matthews, bu kez de danışma masasında kendisiyle şakalaşıp 
sorununu çözen kişinin Didim Belediye Başkanı Mümin Kamacı olduğunu öğrenince 
şaşırdı. Uzun süre şaka yapıldığını zanneden ve etrafta kamera arayan Matthews, daha 
sonra Başkan Kamacı'nın yanına gidip, faturadaki yanlışlığı düzelttiği için teşekkür etti. 
 Haftanın belirli günleri danışma memuru gibi belediyenin kapısının önünde hizmet 
verdiğini söyleyen Başkan Kamacı, "Belediyedeki farklı servislerde de farklı kıyafetlerle 
görev yapıyorum. Böylelikle halkın sorunlarının çözümü konusunda belediyenin attığı 
adımları yerinde görüp değerlendirme fırsatı buluyorum.'' dedi. 
 Didim Belediye Başkanı Mümin Kamacı, hedeflerinin halkın belediye hizmetlerinden 
memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak olduğunu söyledi. 
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1p 14 Hoe reageerde Fred Matthews op het grapje van de medewerker aan de balie?  
A Hij begon te schelden.  
B Hij maakte ook een grapje. 
C Hij moest erom lachen. 
D Hij voelde zich beledigd. 
 

1p 15 Waarom is Fred Matthews naar de gemeente gegaan? 
omdat  
A de buitenwaterleiding kapot was 
B het huis onder water was komen te staan 
C het water bij hem afgesloten was 
D hij een hele hoge waterrekening had gekregen 
 

1p 16 Hoeveel water had Fred Matthews per dag gebruikt volgens de waterrekening? 
Schrijf dat op in je uitwerkbijlage. 
Je moet in het Turks antwoorden. 
 

1p 17 Wie heeft Fred Matthews aan de balie geholpen? 
A de bewaker 
B de bode 
C de burgemeester 
D de receptionist 
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Tekst 7 
 

2p 18 Je wilt meedoen aan de wedstrijd voor de verkiezing van de mooiste auto's van 
het jaar en je wilt het volgende weten: 
1 In welke maand wordt de einduitslag bekend gemaakt? 
2 Waarin wordt de einduitslag bekend gemaakt? 

 Schrijf de beide antwoorden op in je uitwerkbijlage. 
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Yılın En Beğenilen Otomobilleri Yarışması 'Otobil' Başladı!  
  

Türkiye'nin kendi kategorisinde ilk ve tek yarışması Otobil, beşinci kez start aldı.  
 
15 Ekim'den itibaren her çarşamba Hürriyet Otoyaşam Gazetesi, www.hurriyet.com.tr ve 
www.hurriyetoto.com sitelerinden adayları inceleyerek favori otomobillerinizi oylayın, yılın 
en beğenilen otomobillerini siz belirleyin.  

  
15 Ekim'den itibaren her hafta Hürriyet Otoyaşam Gazetesi'yle birlikte, 
www.hurriyet.com.tr ve www.hurriyetoto.com sitelerinde yılın otomobili adayları gruplar 
halinde açıklanacaktır. Katılımcılar her grupta kendi favorileri olan 3 otomobil için oy 
kullanılabilecektir.  

  
Oylamalar sonucunda 10 hafta sonra her grupta 3'er otomobil finalist olarak 
belirlenecektir. Finalist olarak belirlenen toplam 48 araç (16 farklı grubun her birinden  
3'er otomobil) ocak ayında Autodrom pistinde juri tarafından test edilecek ve 
puanlanacaktır. Bu puanlar halk oylarını katsayı olarak etkileyecek, ancak kesin 
belirleyici olmayacaktır.  

  
Daha sonra otomobil severler, 5 hafta boyunca (31 Aralık - 4 Şubat tarihleri arasında 2. 
tur oylama yapılacaktır.) finalist otomobiller için oy kullanacaklardır. Böylece 16 grupta  
'yılın en beğenilen 16 otomobili' seçilecektir. Şubat ayında ise her grubun birincisi 
Hürriyet Otoyaşam Gazetesi'nde açıklanacaktır. 
 
Favori otomobilleriniz birinciliğe, siz muhteşem hediyelere…  
 
4 Şubat'a kadar her hafta 16 farklı grupta yarışacak aday otomobillerin tanıtımları 
sonucunda, en beğendiğiniz otomobillere vereceğiniz oylar sizi muhteşem hediyelerin 
sahibi yapabilir: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
− 10 KİŞİYE AUTODROM'dan ileri sürüş teknikleri eğitimi;  
− 10 KİŞİYE ZIEBART'tan boya parlatma ve ultra koruma sistemi; 
− 10 KİŞİYE PİRELLİ'den 4 adet T hız grubu otomobil lastiği;  
− 20 KİŞİYE PETROL OFİSİ'nden 100 TL'lik akaryakıt çeki. 
 

 

                                          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.



 

 BB-0101-a-10-1-o 12 lees verder ►►►

Tekst 8 
 
 

Liverpool'da Dev Örümcek ... 
 
Korku filmi değil, gerçek... Dev örümceği kentin ortasında gören İngilizler gözlerine 

inanamadı. 
Dev örümcek Liverpool sokaklarında... 

 
Bugüne kadar pek çok robot haberi yaptık; ancak hiçbiri 
bu robot örümcek kadar korkunç değildi. Görüntüler ilk 
bakışta bir korku filmi sahnesinden alınmış gibi 
görünüyor. Ama bu kez dev canavar gerçek. Tam 37 
tonluk ağır metalden yapılan dev robot örümceğin boyu 

birkaç katlı bir bina yüksekliğinde. Robot,15 metrelik cüssesiyle kenti kuş bakışı izleme 
imkanı sağlıyor.  
 
İşin aslı şu: Bu dev örümcek bu yılın Avrupa Kültür Başkenti Liverpool'da, 'kültür başkenti' 
çerçevesinde gerçekleştirilen farklı bir etkinlik için geliştirilmiş. Fransız şirketi La Machine 
tarafından üretilen dev mekanik örümceğin yapımı 12 ayda tamamlanmış. 
 
Hareket eden dev örümcek, özel eğitim almış 3 kişi tarafından kullanılıyor. Yeterince 
cesareti olan meraklılar, bu canavarın tepesine çıkıp Liverpool'u kuş bakışı izleyebiliyor.
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1p 19 Hoe reageerden de Engelsen op de reuzenspin? 
A bang 
B blij 
C trots 
D verrast 
 

1p 20 Waarvan is de reuzenspin gemaakt? 
A beton 
B hout 
C metaal 
D plastic 
 

1p 21 Waarom heeft men in Liverpool een reuzenspin gemaakt? 
omdat 
A er in Liverpool een horrorfilm was opgenomen 
B Liverpool de culturele hoofdstad van Europa was 
C men aan een dierentuin in Liverpool bekendheid wilde geven 
D men reclame voor een attractiepark in Liverpool wilde maken 
 

1p 22 Hoe lang hebben ze erover gedaan om de reuzenspin te maken? 
A   3 maanden 
B 12 maanden 
C 15 maanden 
D 37 maanden 
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Tekst 9 
 

1p 23 Vanaf welke leeftijd is het aandeel van de mannelijke bevolking kleiner dan het 
aandeel van de vrouwelijke bevolking? 
Schrijf het antwoord op in je uitwerkbijlage. 
 

                                          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.



 

 BB-0101-a-10-1-o 15 lees verder ►►►

Kadınlar fark atıyor 
 

İstatistiklere göre kadınlar ömürde erkeklere fark attı 
 

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün, 2005 yılı nüfus 
kütüklerine kayıtlı nüfusun yaş ve cinsiyetlere göre dağılımı 
verilerine göre, 73 milyon 429 bin 426 kişiden 36 milyon 670 bin 
736'sı erkek, 36 milyon 758 bin 690'ı ise kadın. Nüfusun 95 ve 
üstü yaşa sahip grubunda da 69 bin 863'ü erkek, 177 bin 440'ı da 
kadın olmak üzere toplam 247 bin 303 kişi bulunuyor.  

 
Erkek nüfus azalıyor  
 
İstatistiksel verilerde sıfır ile kırkdokuz yaş arasında erkek nüfusun kadınlardan daha 
fazla olduğu görülürken, elli yaşından sonra erkek nüfusun kadınlara göre azaldığı dikkat 
çekiyor. 
 
Yaş Grubu Erkek Nüfus Kadın Nüfus Toplam 
00-04   3.025.904  2.847.001   5.872.905 
05-09   3.504.613  3.326.528   6.831.141 
10-14   3.384.755  3.211.767   6.596.522 
15-19   3.367.374  3.200.101   6.567.475 
20-24   3.450.191  3.321.419   6.771.610 
25-29   3.379.356  3.263.098   6.642.454 
30-34   3.029.285  2.991.682   6.020.967 
35-39   2.546.488  2.436.217   4.982.705 
40-44   2.540.468  2.494.437   5.034.905 
45-49   2.034.348  1.977.675   4.012.023 
50-54   1.720.600  1.754.398   3.474.998 
55-59   1.332.456  1.445.065   2.777.521 
60-64      995.893  1.097.963   2.093.856 
65-69      789.287     943.985   1.733.272 
70-74      688.556     813.354   1.501.910 
75-79      428.678     674.389   1.103.067 
80-84      219.725     407.682      627.407 
85-89        85.804     196.830      282.634 
90-94        77.092     177.659      254.751 
95 ve üstü        69.863      177.440      247.303 
TOPLAM 36.670.736 36.758.690 73.429.426 
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Tekst 10 
 

1p 24 Je wilt een week naar een viersterren hotel in de wijk Taksim in Istanbul. 
 Is er zo'n hotel? Zo ja, schrijf de naam van het hotel op in je uitwerkbijlage. 
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 İSTANBUL'UN EN SEÇKİN OTELLERİ 
 
BEŞ YILDIZLI OTELLER 
 
Four Season Oteli  İstanbul – Sultanahmet 
Topkapı Sarayı'na ve Sultanahmet Camii'ne birkaç adım uzaklıkta olan ve bu büyülü 
şehrin göbeğinde, yüz yıllık neoklasik tarzdaki bir hapishaneden yaratılmış otelde toplam 
65 oda ve suit, bir de geniş avlu bulunmaktadır. Kişisel hizmet ve rahatlık atmosferinin 
İstanbul'da görülmemiş biçimde doruğa çıktığı yer. 
Tek Kişilik Oda 300 €  -  Çift Kişilik Oda 350 € 
 
The Marmara Otel İstanbul – Taksim 
The Marmara Otel'de kalan misafirler, süper lüks bir konaklama tecrübe edecekler.  
The Marmara Otel'in konuk tatmini ve üstün hizmet standartlarına bağlılığı, odaların 
düzeni ve görünümündeki her detaya gösterilen dikkatte kendini belli etmektedir. Her 
odada kablolu televizyondan direkt aramalı telefona, saç kurutma makinesinden güvenlik 
kasasına kadar geniş bir hizmet yelpazesi ve özenle yerleştirilmiş olanaklar mevcuttur. 
Tek Kişilik Oda 150 €  -  Çift Kişilik Oda 180 € 
 
DÖRT YILDIZLI OTELLER 
 
Antik Otel İstanbul – Beyazıt 
Antik Otel, orijinal yapısı korunan bir sarnıcın üstüne yapılandırıldı. 1500 yıldır yeraltında 
kalmış olan bu tarihi eser kalıntıları Antik Cisterna ismiyle farklı özel davetlere, 
etkinliklere, fotoğraf, resim ve heykel sergilerine ev sahipliği yapmaktadır. Aynı zamanda 
bu kalıntılar, Antik Otel'e tarihi geleceğe taşımak adına da büyük bir sorumluluk yüklemiş 
oldu. 
Tek Kişilik Oda 55 €  -  Çift Kişilik Oda 70 € 
 
Elite Otel İstanbul – Taksim 
Elite Otel, özgün mimarisi, günümüz dekorasyon anlayışı, konukların konfor ve 
rahatlıkları çağın teknolojik yenilikleriyle tasarlanıp yaratılan suit ve odalar. 
Tek Kişilik Oda 90 €  -  Çift Kişilik Oda 100 € 
 
ÜÇ YILDIZLI OTELLER 
 
And Otel İstanbul – Sultanahmet 
And Otel, eski bir İstanbul apartmanı. Üç yıldızlı bir otelin tüm konforuna sahip. Rahat 
odaları ve manzaralı terası ile misafirlerine İstanbul'da keyifli bir konaklama imkanı 
sunuyor. 
Tek Kişilik Oda 45 €  -  Çift Kişilik Oda 55 € 
 
Golden Age 2 Otel İstanbul – Taksim  
Golden Age 2 Otel, Atatürk Havalimanı'na 20 km uzaklıktadır. Toplam 64 oda ve 120 
yatak kapasitesine sahiptir. Golden Age 2 Otel bünyesinde bulunan 2 toplantı odası ve 
tüm ekipmanları ile misafirlerin hizmetine sunulmuştur.   
Tek Kişilik Oda 53 €  -  Çift Kişilik Oda 63 € 

                                          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.



 

 BB-0101-a-10-1-o 18 lees verder ►►►

Tekst 11 
 

1p 25 Je bent benieuwd of er zich in de Amerikaanse top 10 van dure huizen een huis 
bevindt dat van marmer gemaakt is. 

 Zo ja, schrijf het nummer van dat huis uit de ranglijst op in je uitwerkbijlage.  
 
 

En pahalı ev 
 
Forbes dergisi, gelenekselleşen 'ABD'nin en 
pahalı evleri' listesinin altıncısını yayımladı. 
 
NEW YORK - Forbes dergisinin bu yıl altıncısını 
yayımladığı 'ABD'nin en pahalı evleri' listesinin ilk 
sırasında Palm Beach şehrinde bulunan 125 milyon 
dolarlık (yaklaşık 193 milyon TL) ev yer aldı. 
 
Birinci olan malikâneyi, arsa spekülatörü Donald Trump, 2004'te  iflas eden, sağlık 
sektörünün önde gelen uzmanı Abe Gosman'dan, açık artırma yoluyla satın almıştı. 300 
metre uzunluğunda havuzu olan evin, Pasifik Okyanusu kıyısında 1.5 kilometre boyunca 
uzanan sahili, 18 odası ve sekiz araçlık da otomobil garajı var. 
 

Forbes'in listesi bu yıl şöyle:  
1 Florida eyaletinin Palm Beach şehrindeki ev, 125 milyon dolar.  
2 Kaliforniya, Corona Del Mar'daki ev, 75 milyon dolar.  
3 Diğer ikinci New York, Bridgehampton'daki ev, 75 milyon dolar.  
4 New York'ta bulunan klasik mimarisi öne çıkan ev, 70 milyon dolar.  
5 Belvedere'de San Francisco manzaralı ev, 65 milyon dolar.  
6 Malibu şehrinde okyanus manzaralı ev, 65 milyon dolar.  
7 San Francisco'da Fransa'dan getirilen özel mermerlerle inşa edilmiş ev, 65 

milyon dolar.  
8 Brentwood bölgesinde Monica Dağı manzaralı ev, 60 milyon dolar.  
9 New York, Lloyd Neck bölgesinde sadece çalışanlar için 11 yatak odası 

bulunan ev, 60 milyon dolar.  
10 New York'ta orijinali 1896'da inşa edilen ev, 55 milyon dolar.
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Tekst 12 
 

1p 26 Wanneer kunnen de leerlingen weer naar school?  
A als de katoenoogst afgelopen is 
B als het minder warm begint te worden 
C als hun families toestemming geven 
D als ze voor school genoeg geld hebben verdiend 
 

1p 27 Hoe kunnen de leerlingen de gemiste lessen inhalen?  
A door meer uren op school te draaien 
B door op een lager niveau te werken  
C door thuis iets harder te werken 
D door versneld onderwijs te krijgen 
 
 

2800 öğrenci hâlâ tarlada 
 

ALİ LEYLAK, ÖMER PINAR Şanlıurfa DHA 
 

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde yaklaşık 2800 
öğrenci, okullar açılmasına rağmen hâlâ pamuk 
tarlalarında çalışıyor. 

 
Kavurucu sıcağın altında, kilosu 17 Kuruş'a pamuk 
toplayan çocuklar, okul çantası yerine pamuk 
çuvalları taşıyor. Akşama kadar pamuk toplayan 

çocuklar aile bütçesine günlük 8-10 Türk Lirası katkıda bulunuyor. Yetkililer, çocukların 
aileleriyle pamuk tarlalarında çalıştığını, hasadın tamamlanmasının ardından okula 
başlayabileceklerini ifade etti. Bu öğrencilerin ders açıklarını kapatabilmesi için 
hızlandırılmış eğitim verileceği belirtildi. 
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Tekst 13 
 
 

Baklavanın web sitesi oluşturuldu 
 

Baklavanın tescilini elinde bulunduran  
Gaziantep Sanayi ve Ticaret Odası (GSO) 
tarafından baklavanın resmi web sitesi 
oluşturuldu. 

 
 

Gaziantep Sanayi ve Ticaret Odası tarafından 
yapılan yazılı açıklamada, yayın hayatına başlayan 
sitenin ilk etapta Türkçe ve İngilizce olarak iki dilde 

hizmet vereceği, siteye ilerleyen dönemlerde pek çok dil seçeneği daha eklenerek birçok 
dilde baklavanın tanıtımının yapılacağı belirtildi. 
 
Açıklamada, baklavanın tek resmi kaynağı olma özelliği taşıyan 
www.antepbaklavasi.com.tr adlı sitede, baklavanın tarihçesi, tescili, üretim metodu, ayırt 
edici özellikleri, kullanım biçimi ile korunması ve denetlenmesi konularında pek çok 
bilginin yer aldığı ifade edildi. 
 
Sitede, coğrafi işaretin korunması ile marka ve patent tescili konusunda dikkat edilmesi 
gereken hususların da bilgi olarak sunulduğu, GSO tarafından ayrıca baklava  
ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında ilk defa baklavanın logosunun da oluşturulduğu 
kaydedildi.

 
 

1p 28 Door wie is de website www.antepbaklavasi.com.tr opgezet volgens de tekst? 
A door de buitenlanders die in Gaziantep wonen 
B door de gemeente Gaziantep 
C door de Kamer van Koophandel en Industrie in Gaziantep 
D door een baklavabedrijf in Gaziantep 
 

1p 29 Wat is er zo bijzonder aan de website www.antepbaklavasi.com.tr volgens de 
tekst? 
A Het is de eerste bestelwebsite over baklava. 
B Het is de enige officiële website over baklava. 
C Het is de meest bezochte website over baklava. 
D Het is de meest overzichtelijke website over baklava. 
 

3p 30 Welke onderwerpen over baklava kun je op deze website vinden? 
Schrijf drie voorbeelden daarvan op in je uitwerkbijlage. 
Je moet in het Turks antwoorden. 
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Tekst 14 
 
 

Eroinman fil  
 

DIŞ HABERLER 
  

Çin'de kaçakçılar tarafından eroin bağımlısı yapılan 4 
yaşındaki Asya fili Xiguang, bir hayvan kliniğinde üç yıl  
süren rehabilitasyon programını tamamlayarak iyileşti. 

 
Xiguang'ın bugün Yunnan eyaletindeki Yunnan Vahşi  
Hayvan Parkı'na gönderilmesi bekleniyor. 

 
2005 yılında Çin-Myanmar sınırında kaçakçılar tarafından 

yakalanan fil, yem olarak verilen eroinli muzlar yüzünden bağımlı olmuştu. Xiguang, iki  
ay sonra düzenlenen bir operasyonla 6 fille birlikte kaçakçıların elinden kurtarılmıştı. 
Çin'in tropik Hainan Adası'na gönderilen file burada uygulanan tedavi başarılı oldu. 
 

 
 

1p 31 Wat hebben de smokkelaars aan de olifant te eten gegeven? 
A ananas 
B bananen 
C bladeren 
D maïs 
 

1p 32 Waarom is de olifant behandeld? 
Hij had 
A een gebroken poot. 
B een verslaving. 
C eetproblemen. 
D gedragsproblemen. 
 

1p 33 Hoe lang is de olifant behandeld? 
A twee maanden 
B zes maanden 
C drie jaar 
D vier jaar 
 

1p 34 Waar ging de olifant na de behandeling waarschijnlijk naartoe? 
A een dierenasiel 
B een dierenkliniek 
C een dierentuin 
D een wildpark 
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Tekst 15 
 

1p 35 Wat is uit het onderzoek van de Technische Universiteit van İstanbul naar voren 
gekomen? 
A De stroming van het water in de Bosporus is veel sterker dan in de oceaan. 
B De stroming van het water in de oceaan is veel sterker dan in de Bosporus. 
C Er is veel meer lawaai in de Bosporus dan in de oceaan. 
D Er is veel meer lawaai in de oceaan dan in de Bosporus. 
 
 

Boğaz'ın dibi 
 
 
İstanbul Teknik Üniversitesi iki yıl 
boyunca denizin dibini dinledi. 
 
 
 
 
 
'İstanbul Boğazı'nda Sualtı Ortam Gürültüsü Ölçümü' adlı proje yapıldı. Bu proje 
kapsamında yapılan araştırmada  
Boğaz’ın dibindeki sesler hidrofon yardımıyla kaydedildi. İstanbul Boğazı'ndaki 
gürültünün okyanustaki gürültüden 100 kat daha fazla olduğu belirlendi. Hazırlanan  
rapor ocak ayında teslim edilecek. 
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Tekst 16 
 

1p 36 Wat is de reden dat er parkeerplaatsen op het dak van flats gebouwd worden?  
A om de aandacht van de media te trekken 
B om diefstal van auto's en wateroverlast te voorkomen 
C om het uiterlijk van de woningen te verbeteren  
D om meer bergruimte in de kelder te kunnen krijgen 
E om vernieling van auto's te voorkomen 
 

1p 37 Hoe worden de auto's naar het dak gebracht? 
Je moet in het Turks antwoorden. 
 
 
 

Arabaları çatıya park etme dönemi 
 

DIŞ HABERLER 
 

Bir grup Alman mimar, özellikle otomobil 
hırsızlığının önüne geçilemediği veya su 
baskını riskinin yüksek olduğu kentler 
için otomobil garajlarının bodrum yerine  
çatı katında bulunduğu apartmanlar 
dizayn etti. 

 
 
Apartman mimarisinde öncü bir tasarım olarak nitelenen proje kapsamında Berlin'in 
Kreuzberg semtinde 12 bina inşa edildi ve 6 tanesi hemen satıldı. Garajı çatı katında 
bulunan 224 metrekarelik daireler 468 bin euro'ya alıcı buldu. Otomobiller çatı katındaki 
garaja en fazla 2 dakika içinde yük asansörüyle çıkarılıyor.  
 

 
 
 

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. 

einde  BB-0101-a-10-1-o* 
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