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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 Wat betekent ‘takı’? 
A accessoires 
B kleding 
C make-up 
D schoenen 
 
 

 
Renkli takı'l 

''Aksesuar detaydır.'' diyenlere inanma! Taktığın kolye şans 
getirebilir, güneş gözlüğün bir moda ikonu haline gelebilir, 

çantan tarzını bir anda değiştirebilir! Haydi, düş peşimize, takı'l 
bu takılarla dolu renkli ve süslü dünyaya! 
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Tekst 2 
 

1p 2 Je gaat op excursie langs de westkust van de Zwarte Zee. Je bent alvast op 
internet naar de weersverwachting voor de komende dagen in dit gebied gaan 
kijken. 
Wat voor weer wordt het daar? 
A Het wordt droog en zonnig. 
B Het wordt licht bewolkt. 
C Het wordt regenachtig. 
D Het wordt zwaar bewolkt. 
 
 

 
GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU 
 

 
 

BÖLGELERİMİZDE HAVA 
 
 
MARMARA Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra batısı 

parçalı bulutlu geçecek. 

EGE Gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. 

AKDENİZ Kısa süreli sağanak yağışlı geçecek. 

İÇ ANADOLU Az bulutlu ve açık geçecek. 

BATI KARADENİZ Parçalı bulutlu geçecek. 

ORTA ve DOĞU KARADENİZ Kısa süreli gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 

DOĞU ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, günün ilk saatlerinde 
bölgenin doğusu parçalı bulutlu geçecek. 

GÜNEYDOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık geçecek. 
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Tekst 3 
 

1p 3 ‘Ölmevalla’ is de naam van een stadje. Wat heet er nog meer ‘Ölmevalla’? 
A een bejaardenhuis 
B een kerkhof 
C een park 
D een school 
E een ziekenhuis 
 

1p 4 Wat vinden de Turken die in Zweden wonen van de naam ‘Ölmevalla’? 
A komisch 
B kwetsend 
C misplaatst 
D origineel 
 
 
 

Ölmevalla 
 
İsveç’teki Ölmevalla şehri, gurbetçileri hem şaşırtıyor hem de güldürüyor… 
 

 
 
 
İsveç’te bir şehire ve mezarlığa ad olan ‘Ölmevalla’ ismi, bu ülkede yaşayan 
gurbetçilerimizi şaşırtıyor. İsveçliler için bölge isminden başka bir anlam 
ifade etmeyen sözcük, hayatlarını bu ülkede sürdüren Türkler için komik bir 
mânâ ifade ediyor. 
Mezarlık girişindeki ‘Ölmevalla’ levhasını gören Türkler, bir taraftan ölümü 
hatırlıyorlar, bir taraftan da ismin Türkçe karşılığını düşünüp gülüyorlar. 
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Tekst 4 
 

1p 5 Waarom heeft de politie de autobestuurder aangehouden? 
A Hij reed door na een ongeluk. 
B Hij reed door na een stopteken van de politie. 
C Hij reed door rood licht. 
D Hij reed te hard. 
 

1p 6 Wat voor smoes gebruikte de autobestuurder voor zijn gedrag? 
A Hij had de politie niet gezien. 
B Hij had een afspraak in het ziekenhuis. 
C Hij had net zijn auto laten verven. 
D Hij had net zijn auto gewassen. 
 

1p 7 Wat was de eigenlijke reden voor het gedrag van de autobestuurder? 
A Hij had zijn rijbewijs niet bij zich. 
B Hij was dronken. 
C Hij was te laat voor zijn werk. 
D Hij wilde zijn nieuwe auto testen. 
 
 

 
En komik aşırı hız bahanesi 

 

 
 
Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da 27 yaşındaki bir sürücü 50 km hızla gitmesi 
gereken yolda 108 km hızla araba sürünce olanlar oldu... 
Polis, peşine düştüğü bu aracı kısa süre sonra durdurdu. 
Polis memuru, aşırı hız yaptığını söyleyip sürücünün evraklarını istedi. Bunun 
üzerine sürücü, akla hayale sığmayacak bir yalan uydurarak "Arabamı yeni yıkadım. 
Çabuk kurusun, diye hız yapmak zorunda kaldım." şeklinde cevap verdi. 
Sürücünün bu yalanı, yanında ehliyeti olmadığı için söylediği anlaşıldı. 
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Tekst 5 
 

1p 8 In de tekst staat dat het in Japan kikkers heeft geregend. 
Wat kan volgens wetenschappers daar de reden van zijn? 
A een aardbeving 
B een ontploffing 
C een zware storm 
D luchtverontreiniging 
 

1p 9 Welke instantie is het niet met de wetenschappers eens? 
Schrijf de naam op in je uitwerkbijlage. 
Je moet in het Turks antwoorden. 
 
 

 
Gökten kurbağa yağdı! 

Japonya’da bir süredir gökten kurbağa 
yağması halkı ve bilim adamlarını hayrete 
düşürdü...  
Japon basınında yer alan haberlere göre, ay 
başından bu yana Ishikawa bölgesindeki 
bazı kentlerde gökten ölü kurbağa yağdı. 
 
Nanao kentinde yaşayan 55 yaşındaki bir 
adam, yakalandığı kurbağa yağmurunun 
tuhaf bir ses ortaya çıkardığını söylerken, bir 
başka kent sakini de otoparktaki 

otomobillerin ön camlarının 100’den fazla ölü kurbağa ile kaplandığını anlattı. 
 
Ölü kurbağa yağmurunun 48 saat sonra Hakusan kentinde de görüldüğü, yetkililerce 
bildirildi. Bilim adamları, şiddetli fırtına ve deniz hortumlarının kurbağa ve balık gibi 
hayvanları alıp, başka bir yere yağdırabileceğini açıkladılar. 
Kanazawa Meteoroloji Gözlemevi yetkilileri ise, bölgede şiddetli bir rüzgar 
kaydedilmediğinden, kurbağaların nasıl geldiğini, anlayamadıklarını belirttiler.
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Tekst 6 
 

1p 10 Hoe lang is de landingsbaan van ‘Cebelitarık’ (Gibraltar)? 
A 150 meter 
B 500 meter 
C 1704 meter 
D 1850 meter 
 

2p 11 Welke van onderstaande beweringen zijn juist en welke zijn onjuist volgens de 
tekst? 
Kruis aan 'juist' of 'onjuist' in de uitwerkbijlage. 
1 Er landen niet meer dan zeven vliegtuigen per dag op Gibraltar. 
2 Gibraltar is Spaans grondgebied. 
3 Het autoverkeer heeft voorrang op het vliegverkeer. 
4 Men wil een verkeerstunnel onder de landingsbaan aanleggen. 
 
 

 
Araba dur, uçak geç 

Faik KAPTAN - Sefa ÖZKAYA / İSTANBUL 
 
Cebelitarık Havalimanı, Britanya (İngiliz) 
Krallığı’na bağlı 35 bin kişinin yaşadığı 6 
kilometrekarelik küçük bir ülke olan 
Cebelitarık’ı ikiye bölüyor. 
 
1939’da açılan ve günde en çok yedi uçağın 
inip kalktığı havalimanının ortasından, 
küçük ülkenin en önemli karayolu geçiyor. 
Karayolu, uçakların iniş-kalkışları sırasında 
kırmızı ışık ve bariyerlerle on dakika 

kapatılıyor ve gün içinde iki saate yakın süre kapalı kalıyor. 
 
Tam 1850 metrelik piste sahip Cebelitarık Havalimanı’nın 650 metrelik bölümü 
denizin doldurulmasıyla yapılmış. Şehir merkezine 500 metre mesafede bulunan 
havalimanının pistinden, ülkenin en önemli yolu Winston Churchill Bulvarı geçiyor.  
500 metrelik Winston Churchill Bulvarı’nın 150 metrelik kısmı havalimanı pistinin 
üzerinde. Hava trafiği yoğun olmamasına rağmen, bu yıl içinde bulvarın tamamının 
tünelle havalimanının altından geçirilmesi planlanıyor. 
 
Avrupa ve Afrika arasındaki en yakın geçiş noktası olan Cebelitarık Boğazı’nda 
bulunan Cebelitarık 1704’ten beri Britanya Krallığı’nın kontrolü altındadır. İspanya’nın 
güney ucundaki küçük ülke, konumu nedeniyle stratejik bir önem taşıyor. 
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Tekst 7 
 
 
 

Yıldızlıktan Düşüş 
 

 
 
Liane Wiegelmann, 90’lı yıllarda yaptığı müzikle sadece Almanya’yı değil, 
bütün Avrupa’yı sarsmıştı. Ancak müzik piyasasında büyük bir düşüş yaşayan 
ünlü yıldız şimdi kasiyerlik yaparak hayatını kazanmaya çalışıyor.  
 
90’lı yıllarda ergenlik çağındaki çoğu gencin odası Liane Wiegelmann’ın (Lee) 
posterleriyle süslüydü. ‘Die Girlie’ adlı grubuyla müzik piyasasında fırtına gibi 
esen Liane Wiegelmann’ın ‘Tic Tac Toe’ adlı CD’si 5 milyon adet satmıştı. 
Ancak genç şarkıcı için daha sonraki dönemler zor geçmeye başladı. 2005 
yılına kadar müzik piyasasında mücadele veren ve 2006 yılında çıkardığı 
‘Comeback’ adlı CD ile büyük bir dönüşe hazırlanan Lee, başarılı 
olamayınca, sektörden ayrılmak zorunda kaldı.  
 
Berlin’deki lüks evini satmak zorunda kalan şarkıcı Lee, şu anda Almanya’nın 
Köln kentindeki hayvanat bahçesinde kasiyer olarak hayat mücadelesi 
veriyor. Saatte 7,53 euro kazanan Lee, günde 9 saat çalışıyor.  
Alman Bild gazetesine konuşan ünlü şarkıcı, şimdiki hayatından memnun 
olduğunu söyledi. Lee, “Berlin’deki lüks evimi bırakmak zorunda kaldım. Ama 
şimdi çok mutluyum. Kasiyerlik işini de çok seviyorum. Şu anda bir yardım 
kuruluşunun yurdunda kalıyorum.” dedi.
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2p 12 Welke van onderstaande beweringen over de cd’s van Liane Wiegelmann zijn 
juist en welke zijn onjuist volgens de tekst? 
Kruis aan ‘juist’ of ‘onjuist’ in de uitwerkbijlage. 
1 Aan de verkochte cd’s heeft ze 5 miljoen euro verdiend. 
2 Er zijn 5 miljoen exemplaren van haar cd ‘Tic Tac Toe’ verkocht. 
3 Haar cd’s zijn voor € 7,53 per stuk verkocht. 
4 Ze heeft negen uur per dag aan haar laatste cd gewerkt. 
 

1p 13 Hoe heet de muziekgroep waaraan Liane Wiegelmann deel heeft genomen? 
A Comeback 
B Die Girlie 
C Lee 
D Liane Wiegelmann 
 

1p 14 Waar verblijft zangeres Liane Wiegelmann tegenwoordig? 
A in een studentenhuis 
B in een tehuis van een liefdadigheidsorganisatie 
C in een vrouwenopvangcentrum 
D in haar huurwoning in Keulen 
E in haar luxe koopwoning in Berlijn 
 

1p 15 Wat zegt Liane Wiegelmann over haar huidige leven? 
Dat ze 
A al een paar jaar werkloos is. 
B bezig is met een nieuw album. 
C een gelukkig leven heeft. 
D een saai leven heeft. 
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Tekst 8 
 
 

 
Şeftali 
 
Şeftali (Prunus persica), gülgiller (Rosaceae) familyasından bir 
yaz meyvesi. Bol sulu ve tatlıdır. 
Sıcak iklimi seven bir bitkidir. Genellikle 30 yıl yaşar. Türkiye'de 
en çok Bursa çevresi ve Akdeniz bölgesinde yetiştirilir. Meyvesi 
taze tüketildiği gibi, suyu çıkarılarak meyve suyu yapılır. Bu 
meyvenin ekonomik değeri yüksek olup, çok tüketilmektedir. 
Ağaç boyu genellikle 2 - 2,5 metre olup yaz mevsiminde meyve 
verirler. Dona karşı dayanıksızdır. 

 
Şeftali çekirdeğinin kabuğu yakıt olarak kullanılabilir; ayrıca bazı fiziksel işlemlerden 
sonra çekirdeğin içerisindeki tanecik, hayvan yemi olarak da kullanılabilir. Şeftali 
çekirdeğinin kabuğu yakacak olarak, kül oranı az ve kükürt oranı düşük bir temiz 
enerji kaynağıdır. Fırınlarda, seralarda, hamamlarda, kalorifer sistemlerinde ve tavuk 
çiftliklerinde kullanılabilen alternatif bir enerji kaynağıdır. Küresel ısınma, kirlilik ve 
doğal kaynakların azalması gibi sebeplerden dolayı bu çekirdekler tavsiye 
edilmektedir. 
 
Şeftalinin dünyaya Çin'den yayıldığı düşünülmektedir. ‘Şeftali’ İran’da konuşulan 
Farsça dilinden gelme bir sözcüktür. Sözcüğün orijinali ‘şaft-alu’ biçimindedir ve ‘kaba 
erik’ demektir. 
 

 
1p 16 In wat voor klimaat komen perziken het meest voor? 

A koud klimaat 
B mild klimaat 
C warm klimaat 
 

1p 17 Waar worden de pitten van perziken voor gebruikt, volgens de tekst? 
A bakolie 
B brandstof 
C mest 
D verf 
 

1p 18 Uit welk land komt het woord ‘şeftali’? 
A China 
B Iran 
C Italië 
D Turkije 
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Tekst 9 
 
 
 
İşte gerçek deniz otobüsü... 
 
Amphicoach firması tarafından altı yıllık bir çalışmanın sonunda kullanılabilir 
hale getirilen Amfibi’nin (denizde ve karada gidebilen otobüs) test sürüşlerine 
başlandı. Elli kişilik taşıma kapasitesine sahip olan bu otobüs, hem son derece 
lüks, hem de onu istediğiniz zaman denize indirip bir gezi vapuru gibi 
kullanabiliyorsunuz. 
 
İlgili tüm AB mevzuatı ile uyumlu hale getirilen Amfibi Otobüs, yapılan çalışmalar 
sonucunda hem nehirde hem de denizde kullanılabilecek. İki farklı dizel motor ile 
donatılan bu otobüs, iki veya dört çeker versiyonlara sahip olacak. Deniz 
araçlarında kullanılan bir alüminyum malzeme ile kaplanan otobüs, uzun süre 
sudan zarar görmeyecek bir gövde yapısına sahip. 
 

 
 

Tekerleklerden birinin çekiş sistemi sayesinde araç denizde sekiz deniz mili hız 
yapabilmektedir. Aracın içerisi tipik bir yolcu otobüsünden daha lüks; LCD 
ekranlar, DVD Player ve PA Sistemi, içeride göze çarpan birkaç detay... 
 
Fiyatı hakkında henüz bir açıklama yapılmayan bu Amfibi Otobüs, en çok turizm 
şirketlerinden rağbet göreceğe benziyor. Turistleri gezdirmek, gezdirirken de 
eğlendirmek, başlı başına bir iş. Böylesi bir eğlenceye ise kimse ‘hayır’ diyemez!
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1p 19 Hoe lang is het bedrijf Amphicoach bezig geweest met dit project? 
A 2 jaar 
B 4 jaar 
C 6 jaar 
D 8 jaar 
 

1p 20 Wat is er gedaan om de ‘Amfibi Otobüs’ tegen waterschade te beschermen? 
De buitenkant is voorzien van een laag 
A aluminium. 
B lood. 
C plastic. 
D synthetische verf. 
 

1p 21 Waarvoor wordt de ‘Amfibi Otobüs’ volgens de tekst ingezet? 
Schrijf het op in je uitwerkbijlage. 
Je moet in het Turks antwoorden. 
 

1p 22 In de tekst worden drie luxe voorzieningen genoemd die je in de ‘Amfibi Otobüs’ 
aan zult treffen. 

 Schrijf er twee van op in je uitwerkbijlage. 
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Tekst 10 
 

1p 23 Met wat voor klacht ging Artyom Sidorkin naar het ziekenhuis? 
A benauwdheid 
B duizeligheid 
C pijn in zijn borst 
D pijn in zijn rug 
 

1p 24 Wat hebben artsen uit het lichaam van Artyom Sidorkin verwijderd? 
A een boomtakje 
B een knikkertje 
C een muntje 
D een olijfpitje 
E een zonnebloempitje 
 
 
 
ŞOK! İnanılmaz olay! 
 
Rusya'da kanser hastası olduğu gerekçesi ile ameliyat edilen hastanın 
akciğerinde kök salmış vaziyette, beş santimetre boyunda köknar 
budağı çıktı. 
 
Canlı kalabilen küçük köknar dalı görenleri şaşkına çevirirken, iyileşen 28 
yaşındaki hasta Artyom Sidorkin tıp tarihine geçti. 
Göğüs boşluğunda aşırı ağrı şikayeti ile Rusya'nın Udmurtya Özerk 
Cumhuriyeti'nde İjevsk Hastanesi'ne yatırılan hasta, doktor Vladimir Kamaşev 
tarafından kontrol edildi. Kanser teşhisi konulan hastanın akciğerinden 
ameliyatla ur sanılan parça alındı. Ancak doktorların, alınan parça üzerinde 
yaptıkları inceleme ile gerçek ortaya çıktı.  
Doktorların tahminlerine göre, Sidorkin daha önce küçük bir köknar budağını 
yutmuş olabilir. Sonra da bu küçük budak akciğere düşerek orada kök salmış. 
Doktorlara göre, köknarın akciğerde ‘yetişmesi’ için her türlü koşul var: nem, 
sıcaklık ve oksijen.  
 
Sidorkin'in göğüs kafesinden alınan köknar şimdi özel bir kavanoza konuldu. 
Doktor Kamaşev, "Bu benzeri olmayan bir keşif. Köknar budağının 
yetişmesiyle ilgili varsayımları onaylamak için incelemeye alacağız." dedi. 
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Tekst 11 
 

1p 25 Wat hebben de onderzoekers ontdekt? 
A de alleroudste dinosaurussen uit de oudheid 
B dinosaurussen die ondergronds konden leven 
C een drietal kleine dwergdinosaurussen 
D een nieuw gebied waar vroeger dinosaurussen leefden 
 

1p 26 Waar zijn de resultaten van het onderzoek gepubliceerd? 
A in een Amerikaans tijdschrift 
B in een Engels tijdschrift 
C in een Japans tijdschrift 
D in een Turks tijdschrift 
 
 

 
Dinozor 
 

ABD'li ve Japon bilimadamlarının yaptığı 
araştırmada, bazı dinozorların yavrularını 
kendi kazdıkları yeraltı yuvalarında 
büyüttüğü ortaya çıktı. 
 
Dinozorların küçük bir türünün yaşadığı 
çevrenin düşünülenden daha çeşitli 

olduğunu gösteren araştırma, ABD'nin Montana Üniversitesi'nden bir ekip 
tarafından, yeni bir türe ait bir yetişkin ile iki genç dinozor kalıntılarının 
bulunduğu Montana'daki bir yeraltı yuvasında yapıldı. 
 
115-135 milyon yıl önce sıcak ve nemli bir iklimin hakim olduğu Kretas 
döneminde yaşayan türe 'Oryctodromeus cubicularis' adı verildi. 
 
İngiliz Bilim Akademisi'nin ‘Proceedings of the Royal Society B’ dergisinde 
yayımlanan makalede araştırmacılar, bulunan kemik kalıntılarının ve fosil 
izlerinin bu tür dinozorların kazıcı özelliğini ortaya koyduğunu belirtti. 
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Tekst 12 
 

 
Hangi ünlü ne meslek yapıyordu? 
 
Onlar da ünlenmeden önce sizin benim gibi sıradan insanlardı. Hepsinde bizim gibi ''geçim 
kaygısı'' mevcuttu... Peki onlar ünlü olmadan önce ne olmak istiyorlardı, ya da parayı nasıl 
kazanıyorlardı... Buyrun... 
 
Güzellik uzmanıydı: Lise yıllarından itibaren güzelliğine düşkün olan Deniz Seki, makyaj ve 
cilt bakımı üzerine eğitim aldı. Güzellik uzmanı olarak çalışırken, Melih Kibar tarafından 
keşfedilen Deniz, Pop Show Yarışması ile adını duyurdu. 
 
Serdar Ortaç, 16 Şubat 1970 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Çocukluğu İstanbul'un en eski 
semtlerinden biri olan Kocamustafapaşa'da geçen Ortaç'ın babası tornacıydı. Babasının 
zoruyla Haydarpaşa Endüstri Meslek Lisesi Torna Tesviye Bölümü'nü bitiren Serdar, lise 
boyunca babasının atölyesinde çalıştı. 
 
Küçük yaşında babası öldürülen Ferdi Tayfur, çiftçilik yapmak zorunda kaldı. İstanbul'daki 
şarkıcılık denemeleri birkaç kez hayal kırıklığıyla sonuçlanan Tayfur, 1973'e kadar traktör 
şoförlüğü ile geçimini sağladı. 
 
Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni bitirdikten sonra, İstanbul Üniversitesi'nde yüksek 
lisans yapan Yaşar, öğrencilik yıllarında para kazanabilmek için turist rehberliği yaptı. Daha 
sonra barlarda sahne almaya başlayan Yaşar, ilk albümü Divane'yi 1995'te çıkarttı ve pop 
müziğin yeni prensi olmayı başardı. 
 
Babası memur olan Adnan Şenses, ailesinin ısrarı üzerine marangozluk yapmaya başladı. 
Uzun yıllar marangoz atölyesinde çalışan ve burada söylediği şarkılarla beğeni toplayan 
Şenses, Ankara Radyosu'nun sınavına girerek müzik dünyasına adım attı. 
 
Ebru Gündeş, eğitim hayatını sürdüremeyince ailesine katkıda bulunmak için konfeksiyon 
işçiliğine başladı. Atölyede söylediği şarkılarla herkesin dikkatini çeken Ebru, bir tanıdığı 
tarafından Neşe Demirkat'a götürüldü ve onun sayesinde müzik piyasasına adım attı. 
 
Babasını çocuk denecek yaşta kaybedince ailesi maddi imkansızlıklar içine düşen Çelik, 
pazarlarda limon sattı. İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nı kazanan Çelik, pop 
dünyasına Ercan Saatçi ve İzel ile birlikte hızlı bir giriş yaptı. 
 
Daha 12 yaşına girmeden hem annesini hem de babasını kaybeden Davut Güloğlu, 
sahnelerden önce yeşil sahalardaydı. Rize Belediye Spor'da top koşturan Davut, aradığı 
başarıyı müzikte yakaladı. 
 
Diyarbakırlı yoksul bir ailenin çocuğu olan İzzet Altınmeşe, ilkokuldan sonra baba mesleği 
berberliğe başladı. Ancak müzik sevgisi ağır basan İzzet Altınmeşe bir yandan da Adana 
Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen Türk Halk Müziği kurslarına katılarak nota ve şan 
dersleri aldı. Amatör olarak sahne çalışmalarına başlayan Altınmeşe, 1965 yılında ilk plağını 
çıkardı. 
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1p 27 Wat wordt er met ‘geçim kaygısı’ in deze tekst bedoeld? 
A burenruzie 
B geldzorgen 
C huiselijk geweld 
D ruzie op het werk 
 

1p 28 Welke beroemdheid werd gezien als ‘de nieuwe prins van de pop’? 
A Melih Kibar 
B Serdar Ortaç 
C Yaşar 
 

1p 29 Welke zanger heeft vroeger als marktkoopman gewerkt? 
A Adnan Şenses 
B Çelik 
C İzzet Altınmeşe 
 

1p 30 Welke beroemdheid is in zijn jonge jaren voetballer geweest? 
A Davut Güloğlu 
B Ercan Saatçi 
C Ferdi Tayfur 
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Tekst 13 
 

1p 31 Waarom werd Bimbala verliefd op een cobra? 
A Omdat zij de cobra heeft verzorgd. 
B Omdat zij de cobra mocht aaien. 
C Omdat zij hopeloos was. 
D Omdat zij met de cobra op dezelfde heuvel woonde. 
 

1p 32 Welke van onderstaande zinnen is juist? 
A Bimbala Das is ook met een hond getrouwd. 
B Bimbala Das is uitgehuwelijkt aan een cobra. 
C Cobra’s zijn gewilde huisdieren. 
D De cobra is een religieus symbool. 
 
 

 
Kobra yılanıyla nikahlandı! 
 

Kategori: İlginç Haberler 
 
Hindistan'ın Orissa bölgesinde, kobra 
yılanına aşık olan kadın, 2 bin kişinin 
katıldığı geleneksel bir Hint düğünüyle 
yılanla evlendi.  
Yılanın, tepedeki yuvasından çıkmadığı 
için bulunmadığı düğüne, Bimbala Das 
adındaki gelin ipek Hint elbisesi giyerek 
gelirken, rahip, çift için dua etti. 30 
yaşındaki gelin yaptığı açıklamada, 
"Yılanlar konuşamadığından ya da 
konuşulanı anlayamadığından, biz özel 
bir şekilde iletişim kuruyoruz" dedi.  
Das, "Ne zaman kobranın yaşadığı yerin 
yakınına süt koysam, daima içmeye 
geliyor. Onu görmeye tepeye gittiğimde, 

bana asla zarar vermiyor" diye konuştu. Kızının evliliğinden dolayı mutlu olduğunu 
belirten Dyuti Bhoi ise, "Bimbala hastaydı. Onu tedavi ettirmek için paramız da 
yoktu. Ama yılanı sütle beslemeye başladığı zaman iyileşti. Bu nedenle de yılana 
aşık oldu" şeklinde konuştu. Das, düğün gününden beri yılanın yaşadığı tepenin 
yakınlarındaki bir kulübede yaşıyor. 
Hindistan'da yılanlar, özellikle de kobralar, dini bir simge olarak görüldüğünden 
saygı gösteriliyor. Bu yılın başlarında Bhubaneswar yakınlarında bir kabile kızı da 
köpekle evlenmişti. 
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Tekst 14 
 

1p 33 Je bent van plan om in het weekend bij een callcenter te gaan werken. Je ziet 
de onderstaande advertentie en je wilt graag solliciteren. 

 Zijn de werkdagen geschikt voor jou? Waarom wel/niet? 
Schrijf je antwoord op in je uitwerkbijlage. 
 
 
 
Personel alınacak! 
 
Duyuru: 
 
Satış alanında tecrübe sahibi olan veya telefonda satış (callcenter) 
yapabileceğine inanan; 
 
• kendine güvenen, 
• pratik düşünebilen, 
• ikna kabiliyeti yüksek, 
• çok iyi derecede Türkçe ve Hollandaca konuşabilen, bay / bayan eleman 

yetiştirilmek üzere alınacaktır. 
 
Sabit maaş - SSK - yol - yemek - artι Bonus primler 
 
Çalιşma günleri: pazartesi ile cuma arası 
 
 
 
İrtibat: 
Deniz Beyoğlu 
Zeytinburnu İstanbul 
Tel.: 0212 546 82 01 
Tel.: 0212 546 92 01 
 
Hafta içi saat 11:00 ile 18:00 arası ulaşabilirsiniz.
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Tekst 15 
 

3p 34 Je bent op vakantie in Istanbul. 
 Welke musea kun je op woensdag bezoeken? 

Schrijf de namen van de musea die je kunt bezoeken op in je uitwerkbijlage. 
 
 
 
Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı İstanbul müzeleri 
 
 Arkeoloji Müzesi (Telefon: 0212- 520 77 42)  
Adres: Osman Hamdi Bey Yokuşu, Gülhane Eminönü İstanbul  
Ziyaret gün ve saatleri: Pazartesi dışında her gün 09.00-17.00 saatleri 
arasında ziyarete açıktır. 
Giriş ücreti: 10 TL 
 
 Ayasofya Müzesi (Telefon: 0212- 528 45 00)  
Adres: Sultanahmet Meydanı, Sultanahmet Eminönü İstanbul  
Ziyaret gün ve saatleri: Pazartesi günleri dışında her gün 09.00-19.00 
saatleri arasında açıktır. 
Ayasofya Müzesi ve Galeri katı giriş ücreti: 20 TL 
 
 Aya İrini Müzesi (Telefon: 0212- 528 45 00)  
Adres: Topkapı Sarayı Avlusu, Sultanahmet İstanbul  
Ziyaret gün ve saatleri: Restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete 
kapalıdır.  
Ayasofya Müzesi Müdürlüğü'nün izni ile gezilebilir.  
Giriş ücreti: 5 TL 
 
 Kariye Müzesi (Telefon: 0212- 631 92 41)  
Adres: Edirnekapı, Fatih İstanbul 
Ziyaret gün ve saatleri: Çarşamba günleri dışında her gün 09.00-17.00 
saatlerin arasında ziyarete açıktır. 
Giriş ücreti: 15 TL 
 
 Topkapı Sarayı Müzesi (Telefon: 0212- 512 04 80) 
Adres: Sultanahmet, Eminönü İstanbul 
Ziyaret gün ve saatleri: Salı günleri dışında her gün 09.00-17.00 saatleri 
arasında açıktır.  
Harem Dairesi ayrı bir biletle 09.30-15.30 saatleri arasında gruplar 
halinde gezilebilir. 
Giriş ücreti: 20 TL. 
Harem giriş ücreti: 15 TL 
 
 Yıldız Sarayı Müzesi (Telefon: 0212- 258 30 80)  
Adres: Yıldız, Beşiktaş İstanbul 
Ziyaret gün ve saatleri: Salı ve Çarşamba dışında her gün 10.00-16.00 
saatleri arasında ziyarete açıktır.  
Giriş ücreti: 5 TL 
Yıldız Sarayı Cihannüma Köşkü giriş ücreti: 3 TL
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Tekst 16 
 

1p 35 Je hebt last van overgewicht en je wilt een fitnessapparaat kopen om daar iets 
aan te doen. 

 Welk apparaat is daarvoor geschikt? 
Schrijf de naam van dat fitnessapparaat op in je uitwerkbijlage. 
 
 

 
Evde spor yapmak için en uygun alet hangisidir? 
 
Spor aletleri satan firmalarla görüştüğümüzde insanların en çok ‘koşu bandı’ almak 
istedikleri ortaya çıktı. Çünkü koşu bandının hem kullanımı çok rahat, hem de 
insanı daha az yoruyor. 
 
Oysa uzmanlara göre, kişilerin evine spor aleti almadan önce mutlaka bir bilene 
sorması gerekir. Çünkü kilo vermek, yağ yakmak, sağlığı korumak ya da zinde 
kalmak ancak doğru cihazların kullanımı ile gerçekleşebilir. 

 
Koşu bantları özellikle çok kilolu olmayan, 
yürümeyi seven ve önemli bir bel 
rahatsızlığı olmayan kişilerin kullanımına 
uygundur. Ancak bu cihazların birçoğu çok 
ses çıkardığı için komşular rahatsız 
olabiliyorlar. 
 
İkinci sırada ise, Crosstrainer denilen 
eliptik bisikletin kullanımı çok yaygın. 
Özgür Güngör (Life Fitness- Fitness 
Danışmanı): “Evlerde kullanılan birçok 
fitness cihazı, teknik veya fonksiyonel 
olarak değerlendirilmeden alınmakta. 
Belirleyici unsur olarak cihazın fiyatı değil, 
fayda oranı daha üstte olmalıdır. Kardiyo 
açısından en çok koşu bantları kullanılıyor. 
Kilonuz fazlaysa eliptik bisikleti tercih 
ediniz.” 

Crosstrainer için, tüm vücudu aynı oranda çalıştırdığı için, belki de ‘en doğru 
seçim’ diyebiliriz. Hem de koşu bandı gibi ses de çıkartmıyor. 
 
Evde kullanım için diğer ideal alet ise dikey bisiklet. Diz ve bilek eklemlerini 
çevreleyen kasları kuvvetlendirmek için ideal bir cihazdır. En önemli 
avantajlarından biri de az yer kaplıyor olması. 
 

 

einde  einde  BB-0101-a-11-1-o* 
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