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

Dit examen bestaat uit 35 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 36 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 is er in Rome een hotel van afval gebouwd? 
Omdat 
A afval zo op een goede manier gebruikt kan worden. 
B een hotel bouwen duurder is dan afval hergebruiken. 
C er in Europese hotels te veel afval is. 
D men de aandacht wil vestigen op het afval op de stranden. 
 

 
 
Bu otelin tuğlası çöp! 
 
Dünyanın çöpten yapılan ilk oteli İtalya’nın başkenti Roma’da açıldı. 10 yatak 
kapasiteli otelin yapımında 12 ton çöp kullanıldı.  
 

 
 
ROMA - Başkent Roma’nın merkezinde açılan otel, ‘Save The Beach’ isimli bir çevre 
örgütü tarafından kıyılardaki kirliliğe dikkat çekmek için yapıldı. Otel, Avrupa 
sahillerinde toplanan çöplerden inşa edildi. İki katlı ve 10 yatak kapasiteli otelin 
yapımında 12 ton çöp kullanıldı. Mimarı bir Alman olan otel, 8 metre yüksekliğinde,12 
metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğindedir. 5 Haziran Dünya Çevre Günü 
çerçevesinde yapılan otel, 3 - 6 Haziran tarihleri arasında açık kalacaktır. 
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Tekst 2   
 

1p 2 Waarom heeft de winkeleigenaar de vissen, die hij verkoopt, getatoeëerd? 
A om meer winst te maken 
B om reclame voor zijn winkel te maken 
C om ze nog mooier te maken 
D om ze uit elkaar te kunnen houden 
 

1p 3 Van wie is de reactie ‘vahşice’ afkomstig? 
A van de dierenbescherming 
B van dierenasiels 
C van dierenliefhebbers 
D van dierentuinen 
 

 
 
BALIKLARINA DÖVME YAPTI 
 

 
İtalyan haber ajansı Adnkronos’ta yayımlanan habere göre, Çin’in Shandong 
eyaletinde satılan balıklara lazerle çiçek dövmesi yapılıyor. “Daha fazla para kazan” 
gibi Çince yazılar da yazan evcil hayvan satan dükkân sahibi, bu şekilde kazancını 
artırmayı hedeflediğini söyledi. Normalde bir papağan balığının en fazla 10 Yuan’a 
satılabileceğini belirten dükkân sahibi, dövme yapıldığında ise bu fiyatın en az 3 kat 
artabileceğini ifade etti.  
 
Hayvanseverler balıklara dövme yapılmasına tepki göstererek, yöntemin ‘vahşice’ 
olduğunu belirtti.  
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Tekst 3   
 

1p 4 Waarom begon men met elkaar de hand te schudden volgens de tekst? 
Men begon daarmee 
A om te laten zien dat ze ongewapend waren. 
B om zo lichamelijk contact te krijgen. 
C omdat ze elkaar niet wilden kussen. 
D omdat ze elkaar wilden begroeten. 
 
 

 
İnsanlar niçin tokalaşıyorlar? 
 
Çok eski çağlarda, tüm erkekler bir silah taşıyor 
ve çoğunluğu da bu silahı sağ eli ile 
kullanıyordu. Bir erkek diğerine dost olduğunu, 
elinde silah bulunmadığını göstermek için, boş 
sağ elini uzatıyor, diğeri de aynı şeyi 
yapıyordu. Ama her iki taraf da kendini 
emniyete almak, diğerinin aniden silah 
çekmesine mani olmak için, birbirlerinden emin 
olana kadar, birlikte ellerini hafifçe sıkarak duruyorlardı. Tokalaşırken elleri 
sallama alışkanlığı, elleri daha iyi kavrayarak, rakibin giysisinin içinden aniden bir 
silah çıkarmasını önlemek için başlamış olabilir. Ancak sonraları tokalaşmak 
dostluğun bir ifadesi oldu. 
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Tekst 4   
 

1p 5 Waarin zit het hete gedeelte van een peper? 
A in de kleur 
B in de pitjes 
C in het puntje 
D in het vliesje 
 
 
 

Acı biber 
Acı biberin en acı kısmının çekirdekleri olduğuna dair 
inancın tersine asıl acı olan kısım, o çekirdeklerin 
tutunduğu merkezdeki zardır. Bu zar, en fazla kapsaisin 
içeren kısımdır. Kapsaisin bibere acılığını veren renksiz, 
kokusuz bir maddedir. 
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Tekst 5   
 
 

Develer nereden gelir? 
 
Afrika ve Asya çöllerinin simgeleri olsa da deve Amerika 
kökenlidir. Atlar ve köpekler gibi, develer de 20 milyon 
yıl önce Amerika’nın otlaklarında evrildi. Bu hayvanlar o 
zamanlar, bildiğimiz haliyle hörgüçlü yük hayvanları 
olmaktan ziyade, daha çok zürafaya benziyordu. Sibirya 
ile Alaska arasındaki Bering Boğazı‘ndan Asya’ya 4 
milyon yıl önce geçtiler. 
 

 
1p 6 Waar komen kamelen oorspronkelijk vandaan? 

A uit Afrika 
B uit Amerika 
C uit Azië 
 

1p 7 Waar leken de allereerste kamelen op?  
A op giraffen 
B op olifanten 
C op paarden 
 

1p 8 Hoe heet de plek waar de kamelen in de oertijd van het ene naar het andere 
werelddeel zijn overgestoken? Schrijf je antwoord op in de uitwerkbijlage. 
Je moet in het Turks antwoorden. 
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Tekst 6   
 

 
İlköğretim öğrencilerinden resim sergisi 
 

 
 
Tokat’ın Zile ilçesinde ilköğretim öğrencileri resim sergisi açtı. Tansu Çiller İlköğretim 
Okulu öğrencilerinin yaptığı resimler, Zile Atatürk Kültür Merkezi`nde sergilendi. 
Açılışa, İlçe Kaymakamı, Belediye Başkan Vekili, İlçe Milli Eğitim Müdürü, okul 
müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı.  
Okulun resim öğretmeni, öğrencilerin, taşımalı eğitim yoluyla okula geldiklerini ve 
maddi sıkıntı içerisinde olduklarını söyledi. “Maddi sıkıntı içerisinde olan öğrencileri 
yağlı boya ile tanıştırdım. Boyayı istedikleri gibi kullanıp, ona şekil verebiliyorlar. 
Kendilerinin bir yeteneğe sahip olduklarını fark ettiler.” şeklinde konuştu.  
Okul öğrencilerinden İrem Şenses kendisinin yağlı boya resim yaparken, farklı 
duygulara sahip olduğunu ve rahatladığını söyledi. Okul Müdürü Ömer Yıldırım resim 
sergisinde 50 adet yağlı boya tablo, ebru çalışmaları, kara kalem ve kuru boya 
çalışmaları ve teknoloji tasarım dersi ürünleri bulunduğunu bildirdi. 
 
 

1p 9 Waar worden de tekeningen van de leerlingen tentoongesteld? 
Schrijf je antwoord op in de uitwerkbijlage. 
Je moet in het Turks antwoorden. 
 

1p 10 Wat voor soort verf hebben de leerlingen gebruikt? 
A houtverf 
B olieverf 
C metaalverf 
D waterverf 
 

1p 11 Waar zijn de leerlingen volgens de tekenleraar achter gekomen? 
A dat schilderen heel erg moeilijk is 
B dat hun schilderijen mooi gevonden worden 
C dat ze best aanleg hebben voor schilderen 
D dat schilderen veel tijd en geld kost 
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Tekst 7   
 
BİR EFSANEDİR ANADOL 
 

1  “19 Aralık 1966’da doğan bir güneş” 
derler Anadol için. Türkiye’de toplu 
olarak üretilen ilk otomobil markasıdır 
Anadol; piyasaya çıkmasıyla birlikte 
büyük bir ilgi toplar. Hatta onun için 
‘aileden biri’ yakıştırması da yapılır. 
Anadol, Türk insanı tarafından çok 
sevilir. İlk Türk üretimi otomobil ise 
1961’de Türkiye Cumhuriyeti Devlet 
Demir Yolları (TCDD) tarafından 
yalnızca dört tane üretilen, ‘Devrim’ adı 
verilen örnek otomobildir. 

2  Anadol, Vehbi Koç tarafından kurulan Otosan Otomobil Sanayi Anonim 
Şirketi (A.Ş.) tarafından 1966-1984 yılları arasında İstanbul’daki bir fabrikada 
üretilmiştir. 1966’dan 1984’e kadar devam eden Anadol üretimi, yerini 1984’ten 
sonra Ford Taunus üretimine bırakmış. Bugün, Otosan Ford Motor Company 
lisansı altında Ford hafif ticari araçlarının üretimine Gölcük’teki yeni tesislerinde 
devam etmekte ve başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere pek çok ülkeye araç 
ihracatı yapmaktadır. Anadol’un ilk modelleri İngiliz Reliant ve Ogle Design 
tarafından tasarlanmıştır. Bütün modellerinde kaportası; polyester, reçine ve 
cam lifleri kullanılarak yapılmıştır. 

3  Ne var ki bu büyük Anadol sevgisi diğer yabancı üreticileri kızdırır. Satışları 
düşen şirket patronları Anadol’u kötülemeye başlarlar. Anadol’un çok cılız bir 
karosere sahip olduğunu iddia ederler. Ayrıca bir iddiaya göre araç, hayvanlar 
tarafından yem olarak görülmektedir. Bu iddianın kaynağı aracın dış yüzey 
malzemesinde saman maddesinin bulunduğu söylentisidir. Saman olmamasına 
rağmen, bu dedikodu gerçekmiş gibi algılanır ve insanların Anadol’a olan ilgisi 
azalır.  

4  Otosan firması azalan satışları arttırmak için Anadol modelinin üzerine 
birkaç tane yan model geliştirir.1981’de son bir çabayla Anadol modeli baştan 
aşağı yenilenir. Ön farları tam köşeli dikdörtgen olan ve bir sonraki dönemin 
Taunus’larının görüntüsünü andıran bu model önceki Anadol’ların yuvarlak 
hatlarından uzaktır ve tutulmaz. Ne yazık ki, dört sene sonra bu Anadol da 
üretimden kalkar. 

5  Artık o bir efsanedir ve çok nadir de olsa yollarda birkaçına 
rastlanabilmektedir. Az sayıda kalan örnekleri, günümüzde ‘klasik’ olarak kabul 
edilmektedir. Anadol hayranları tarafından korunmakta ve kullanılmaktadır. 
Ayrıca ortadan kesilerek kamyonet yapılmış modelleri ile, adını aldığı 
Anadolu’nun küçük köy yollarında halen karşımıza çıkabilmektedir.  
Sanırım, yakın bir gelecekte, Anadol’u sadece Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
Teknoloji Müzesi’nde ve Rahmi Koç Sanayi Müzesi’nde görmek mümkün 
olacaktır. 
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1p 12 Wat was de reactie van de Turkse bevolking op de komst van de Anadol? 
De bevolking 
A had geen mening. 
B vond het geen echte auto. 
C was erg enthousiast. 
D was erg verbaasd. 
 

1p 13 Hoe heette de allereerste Turkse auto? 
A Anadol 
B Devrim 
C Koç 
D Otosan 
 

1p 14 Welk bedrijf heeft de eerste Anadol ontworpen? 
A Devlet Demir Yolları 
B Ford Motor Company 
C Otosan Otomobil Sanayi 
D Reliant en Ogle Design 
 

1p 15 Wat beweerden de concurrenten van de Anadol? 
Ze beweerden dat 
A de Anadol een slechte carrosserie had. 
B de Anadol geen sterke motor had. 
C er voor de Anadol geen dealer te vinden was. 
D er voor de Anadol geen onderdelen te krijgen waren. 
 

1p 16 In welk jaar is de Anadol volledig vernieuwd? 
A 1961 
B 1966 
C 1981 
D 1984 
 

1p 17 In welke alinea lees je dat je de Anadol in Turkije nog steeds in het verkeer kunt 
tegenkomen? 
A in alinea 2 
B in alinea 3 
C in alinea 4 
D in alinea 5 
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Tekst 8   
 
 
 

Öğrencilerin İnternet Kullanım Alışkanlığı Belirlendi 
 
Yapılan bir anketle, ilköğretim öğrencilerinin internet 
kullanma alışkanlıkları belirlendi. 
İlköğretim öğrencilerinin internet kullanımını inceleyen bir 
araştırma sonucuna göre, kız öğrencilerin yüzde 60′ı 
iletişim amaçlı internet kullanımına yönelirken, erkek 
öğrencilerin yüzde 55′inin interneti oyun amaçlı kullanma 
eğilimi gösterdiği belirtiliyor. 

Araştırma, 12 - 14 yaşlarındaki 113 öğrenci arasında yapıldı. Bu gruptaki internet 
kullanımı gün geçtikçe artış gösteriyor. Cinsiyetler arasındaki ayırım ise iletişim ve 
oyun oynama amaçlı internet kullanımı ile ilgili. 
Ailelerin amacı her ne kadar öğrencilerin araştırma ve ödevlerine yardımcı olmaları 
için internet kullanımını sağlamaları olsa da, internet kullanımının çocuklar arasında 
daha çok oyun ve iletişim amaçlı olduğu belirtiliyor. Ayrıca internet kullanımının gün 
geçtikçe daha da küçük yaşlara indiği açıklanıyor. 
Araştırma çerçevesinde öğrencilere sorulan sorular arasında, “internet kullanımı 
güvenli mi değil mi?” diye sorulduğunda, öğrencilerin yüzde 60′ı internet kullanımının 
güvenli olduğunu belirtiyor. Ancak, ailelerin, çocuk koruma şifre kullanımları da ciddi 
oranda artış gösteriyor ve kontrollü internet kullanımını çocuklara sağlamak gerektiği 
vurgulanıyor. 
Aile Koruma Programı’nı kullanan ailelerin oranı yüzde 53 iken, bu oranın daha da 
artması gerektiği belirtiliyor. İnternet ortamının her türlü zararlı bilgiye erişimi de 
sağlamasından dolayı, güvenlik kontrollerinin önemi gittikçe artıyor. 
Yapılan anket sonucunda internetin ‘mutlaka olması gerektiği’ni savunan öğrencilerin 
oranı yüzde 50, ‘olmalı’ diyenler yüzde 42, ‘olsa da olur olmasa da’ diyenler yüzde 8 
olarak belirlenmiş. 
Öğrencilerin yüzde 55’nin internet başında 1 - 3 saat arasında zaman geçirdikleri 
belirtiliyor. Bu vakit aralığı ise, internet kullanan öğrencilerin neredeyse bağımlılık 
derecesine yaklaştığını gösteriyor. 
İnternet kullanan öğrencilerin yüzde 82’sinin kendi odasında bilgisayar ve internete 
erişim olanağı bulunurken, ailelere tavsiye edilmesine rağmen, oturma odasında 
internet kullanımı sadece yüzde 20’dir. Dizüstü bilgisayar kullanım oranı ise yüzde 
15’i bulmaktadır. 
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1p 18 Waarvoor gebruiken jongens en waarvoor gebruiken meisjes het internet 
volgens de tekst? 
Schrijf je antwoorden op in je uitwerkbijlage. 
Je moet in het Turks antwoorden. 
 

1p 19 Waarom kopen ouders volgens de tekst een computer voor hun kinderen? 
Omdat 
A het door de school geadviseerd wordt. 
B hun kinderen daar de hele tijd om vragen. 
C hun kinderen daarop hun huiswerk kunnen maken. 
 

1p 20 Wat wordt er volgens de tekst bedoeld met ‘Aile Koruma Programı kullanma’? 
A Kinderen moeten in een veilig gezin opgroeien. 
B Kinderen moeten veiligheidsregels leren. 
C Ouders leren hoe hun kinderen met een computer om moeten gaan. 
D Sommige websites zijn voor kinderen geblokkeerd. 
 

1p 21 De tijd die kinderen thuis op internet doorbrengen varieert.  
Waardoor komt dat volgens de tekst? 
A door de kosten van de internetverbinding 
B door de kwaliteit van de computers en laptops 
C door de plek waar de computer in huis staat 
D door de snelheid van de internetverbinding 
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Tekst 9  
 
 

Susuz kalmak! 
 
İngiliz King’s College Psikiyatri Enstitüsü’nün bir araştırmasına göre; yeterince su 
içmemek, beyindeki gri maddenin azalmasına neden olmaktadır.  
 
Bu durum sadece beynin büyüklüğünü değil, aynı zamanda beynin çalışmasını da 
olumsuz etkilemekte ve düşünmeyi zorlaştırmaktadır.  
 
Araştırma ekibi, kalın giyinen bir grup gencin ve 
normal giyinen diğer bir grup gencin beyinlerini, 
bir buçuk saatlik bisiklet egzersizi sonrasında 
inceledi.  
Yapılan araştırma sonunda, kat kat giyinen ve 
haliyle daha fazla terleyen gençlerin beyinlerinde 
daha fazla daralma olduğu belirlendi. Bu 
çalışmaya göre, 90 dakika süren bir terleme bile, 
beyinde sanki bir yıl daha yaşlanmış gibi bir etki 
yapmaktadır.  
 
Zaman ilerledikçe beyindeki sıvı yetersizliği, iş-okul yaşantısını ve sınav sonuçlarını 
olumsuz olarak etkilemektedir. 
 
 

 
1p 22 Waarvoor is water drinken goed volgens de tekst? 

Water drinken is goed voor 
A de hersenen. 
B de lever. 
C de longen. 
D de nieren. 
 

1p 23 Welke van onderstaande beweringen is juist, volgens de tekst? 
A Het onderzoek leverde geen duidelijk verschil op tussen de groepen.  
B Volgens het onderzoek zijn de gevolgen pas op latere leeftijd merkbaar. 
C Voor het onderzoek heeft men een aantal jongeren laten fietsen. 
D Voor het onderzoek heeft men een aantal jongeren laten hardlopen.  
 

1p 24 Wat kan er volgens de tekst gebeuren als je erg weinig water drinkt? 
Je kunt 
A eerder gewichtsproblemen krijgen. 
B slaapproblemen krijgen. 
C slechte examenresultaten halen. 
D sneller vermoeid raken. 
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Tekst 10   
 

1p 25 Waarop lijkt het zand van de maan? 
Schrijf het antwoord op in je uitwerkbijlage. 
 

1p 26 De astronauten konden het zand niet ruiken. Hoe kwam dat? 
A door de stank op de maan 
B door de zwaartekracht 
C door een verstopte neus 
D door hun ruimtepakken 
 

1p 27 Volgens de tekst bevat het zand van de maan drie mineralen. 
 Schrijf deze mineralen op in je uitwerkbijlage. 
Je moet in het Turks antwoorden. 
 
 

 
Ay nasıl kokar? 
 
Anlaşıldığı kadarıyla Ay barut gibi kokar. Ay’da yalnızca 
on iki kişi yürüdü ve bunlardan hiçbiri özel uzay giysileri 
nedeniyle Ay’ı koklayamadı. Ancak Ay yüzeyinden 
kabine döndüklerinde yanlarında bu tozlardan bol 
miktarda sürüklemişlerdi. Astronotlar Ay’daki toprağın 
kara benzediğini, barut gibi koktuğunu ve tadının çok 

kötü olmadığını söylediler. Bu toprak büyük ölçüde, Ay’ın yüzeyine çarpan 
göktaşlarının yol açtığı  silikon dioksitten meydana gelmektedir; bunun yanısıra 
demir, kalsiyum ve magnezyum gibi mineraller de içerir. 
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Tekst 11   
 

1p 28 Waarom zijn volgens de tekst de babykleren van jongens blauw? 
Om ze te beschermen tegen 
A besmettelijke ziekten. 
B duivelse krachten. 
C koud weer. 
D vijanden. 
 

1p 29 De babykleren van meisjes hebben later de kleur roze gekregen. 
 Uit welke zin blijkt dat? 
Schrijf in de uitwerkbijlage de eerste twee en de laatste twee woorden van de 
zin op waaruit dat blijkt. 
 

 
 
Erkek bebeklerin giysileri niçin mavidir? 

 
Yüzyıllar önce insanlarda şeytani güçlerin, bebeklerin 
veya küçük çocukların vücutlarına girmek için fırsat 
kolladıklarına ilişkin ortak bir inanç vardı. Bu şeytani 
güçlerin, göklerin rengi olan mavi renk tarafından 
kovulduğuna da inanılıyordu. O zamanlarda, sülalenin 
devamı ve erkek bebeklerin önemi daha fazla olduğu 
için, ‘şeytan korkar da gider’ diye, erkek bebeklerin ve 
küçük erkek çocukların giysilerinin mavi olması âdet 
haline geldi ve bu yüzyıllar boyunca devam etti. Çok 
sonraları kız bebekler de ‘erkek bebekler kadar önem 
kazanınca’, onların giysilerine de çiçeklerin en güzeli 
olan gülün rengi, yani pembe renk verildi. 
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Tekst 12   
 

2p 30 Welke van onderstaande beweringen zijn volgens de tekst juist en welke 
onjuist?  
Kruis ‘juist’ of ‘onjuist’ aan in je uitwerkbijlage. 
1 Aan de Zwitserse recordpoging werkten alleen maar banketbakkers mee. 
2 De grootste tiramisu-taart is in het restaurant van Nicola Maurizio 

geproduceerd. 
3 De makers hebben veertien uur gewerkt aan de gigantische tiramisu-taart. 
4 Het vorige wereldrecord tiramisu-taart bakken was ook in Zwitserland. 
 

1p 31 Wat betekent de naam tiramisu? 
A Maak mij gelukkig. 
B Proef mij. 
C Raak mij aan. 
D Stel mij gerust. 
 
 

 
TİRAMİSU TATLISI 
 

İsviçre’nin Porrentruy kentinde, 2300 kiloluk dünyanın 
en büyük tiramisu tatlısının imal edildiği bildirildi. 
Tiramisu, Mascarpone peyniri ile yapılan bir italyan 
tatlısı. Kelime Türkçe’de ‘beni mutlu et’ anlamına 
gelmektedir. Tiramisu tatlısı hastalara iyileşmeleri ve 
güçlenmeleri için sık sık verilir. 
 
İsviçre haber ajansı ATS’nin haberine göre, restoran 
sahibi Nicola Maurizio, yaklaşık 155 gönüllünün on 

dört saat boyunca kentin meydanında bu dev tatlıyı yapmak için seferber olduğunu 
belirtti. Yüksekliği 8 santimetre olan ve 50 metre karelik bir alanı kaplayan dev 
tiramisuyu yapmak için 799 kilo Mascarpone peyniri, 6 bin 400 yumurta, 350 litre 
krema, 189 kilo şeker, 300 litre kahve, 35 kilo kakao, 66 litre likör ve 64 bin adet 
bisküvi kullanıldığı açıklandı. Hijyen kontrolünün ardından, rekorun dün akşam resmi 
olarak onaylandığı ve Guinness Rekorlar Kitabı’na girdiği belirtildi.  
 
Kentte 2007’de de 782 kiloluk bir tiramisu üretilmişti. Bu dalda önceki rekor 
Fransa’nın Lyon kentinde geçen ekim ayında 1075 kiloluk tiramisuyu yapan 
pastacılara aitti.
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Lees bij de volgende opgaven steeds eerst de vraag voordat je de bijbehorende 
tekst raadpleegt. 
 
 

Tekst  13   
 

1p 32 Je bent op zoek naar vakantiewerk in Turkije en wilt weten op welk internetadres 
je dat kunt vinden. 
 Op welk internetadres zou je dat kunnen vinden? 
Schrijf je antwoord op in je uitwerkbijlage. 
 

 
 

TÜRK WEB SİTELERİ 
 

 
 

• Maksimum.com - Güncel, teknolojik, ürün ve finans 
haberleri sunan yayın portalı.  

• Aciktribun.com - Günlük haberlerle ve makalelerle spor 
basınını yakın takibe alan portal.  

• Cihannet.com - Günlük haberler, burçlar, eğitim, oyun ve 
spor konularında hizmet veren bir site.  

• Haber 3.com - Geniş içerikli haber sitesinde güncel, ekonomik, spor, kültür-
sanat, medya, magazin, sağlık ve dünya başlıkları altında haberler 
yayınlanmakta.  

• Kariyerhaber.com – İş, sezonluk iş ve işçi arama, şirketler ve insan kaynakları 
hakkında güncel bilgiler sunan bir site. 

• Kimyasanal.net - Tamamı akademisyen kimyacıların hazırladığı, her düzeyde 
kimya bilgilerinin doğru ve öz bir anlatımla okuyucuyla buluştuğu güncel bir 
kimya sitesi.  

• Medyahaber.com - Türkiye ve dünya gündeminden haberler, analizler ve 
eleştiriler, ayrıca medya ile ilgili bilgi ve kaynak sunan bir site. 

• Medyapazarı.com - Haber, yorum, analiz, medya takip, gazete haberleri, Batı 
basını, Arap basını, dergi özetleri, kültür, iş dünyası ve spor haberleri derleyen 
online dergi.  

• Omnishaber.com - Siyaset, ekonomi, spor konularında yayın yapan haber sitesi.  
• Patikalar.net - Kültür, edebiyat ve din konularında yorumlar ve yazılar sunan bir 

site.  
• Tvkritik.com - Televizyon programlarını eleştiren, aynı zamanda da tanıtan 

güncel bir internet sitesi. 
• Turizmhabercisi.com - Türkiye turizminde gelişen güncel olaylar, köşe yazıları 

ve istatistikler. 
• Varlık.8m.com - Felsefe, arkeoloji, şiir, sosyalizm, kültür, sanat… 
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Tekst 14   
 

1p 33 Naar welk telefoonnummer moet je bellen voor suggesties, wensen en klachten 
over Istanbul Devlet Tiyatrosu? 
Schrijf het telefoonnummer op in je uitwerkbijlage. 
 

 
Bilet Satış 
 
Gişelerimiz her gün saat 10:00’da açılır ve oyun başlama saatine kadar açık kalır.  
Gişelerimiz pazar ve pazartesi günleri saat 10:00’da açılır ve saat 18:00’de kapanır.  
Öğrencilere indirimli fiyatlar uygulanır.  

Satılan bilet geri alınmaz ve değiştirilmez. 
Oyun başladıktan sonra salona seyirci 
alınmaz. Oyuna geç kalanlar ikinci perdeyi 
seyredebilirler.  
 
8 yaşından küçük çocukların (çocuk ve 
gençlik oyunu hariç) oyunlarımıza 
getirilmemesi rica olunur.  
 

Genel Müdürlük gerektiğinde oyun düzeninde değişiklik yapabilir. 
Malul ve Muharip Gaziler - Bedensel engelliler ve 2022 Sayılı ‘65 yaşını 
doldurmuş, muhtaç, güçsüz ve kimsesiz Türk vatandaşlarına aylık bağlanması 
hakkında kanun’ kapsamındaki kişiler oyunlarımızı ücretsiz izleyebilir.  
Tüm oyunlarımızın biletleri; Şişli Cevahir Sahnesi (Şişli Cevahir Alışveriş Merkezi), 
Beykoz Feridun Karakaya Sahnesi (Anadolu Hisarı Migros yanı), Harbiye Kenter 
Tiyatrosu gişelerimizden, internetten ve rezervasyon yapılarak toplu satış gişemizden 
alınabilir.  
 
Toplu satış: Kırk kişilik gruplara indirim yapılmaktadır. Grupların oyun başlama 
saatinden yirmi dakika önce ilgili sahnede hazır bulunmaları gerekmektedir.  
Gerekli olan telefon numaralarımız: 
Rezervasyon ve toplu satış: 0212-292 39 00/111 
Basın Tanıtım: 0212-292 39 00/109 
Öneri, dilek ve şikayetleriniz: 0212-293 61 61/5 
Şişli Cevahir Sahnesi, gişe: 0212-380 12 38 
Beykoz Feridun Karakaya Sahnesi, gişe: 0216-465 88 21 
Harbiye Kenter Tiyatrosu: 0212-296 09 36 
Taksim gişesi: 0212-245 25 90 
Üsküdar Tekel Sahnesi: 0216-532 02 03 
Küçükçekmece DT Sahnesi: 0212-424 24 19 
Küçük Sahne: 0212-244 52 56 
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Tekst 15   
 

1p 34 Je wilt thuis je ouders verrassen met een heerlijke ‘pilav’. 
 Achter welk nummer staat dat je zout aan de pilav moet toevoegen? 
Schrijf dat op in je uitwerkbijlage. 
 
 

 
Güzel pilav yapmanın püf noktaları 
 
Her insan güzel pilav yapamaz ... Çünkü pilav yapmanın incelikleri vardır ... 
1 Pirinci bir saat önceden tuzlu sıcak suda bekletiniz. Daha sonra 3-4 defa su ile 

yıkadığınız pirinçleri tereyağı ve az miktarda sıvı yağ ile bir müddet kavurunuz. 
2 Pilavınızın tane tane olması ve pirinç tanelerinin kırılmaması için kavururken 

tuzunu ilave etmeyi unutmayınız. 
3 Baldo pirinç kullanmanız da daha diri bir pilav yapmanızı sağlar. 
4 Pilav suyunu çekene kadar ve servis yapana kadar pilavı karıştırmamaya özen 

gösterin. Aksi halde pirinç taneleri 
yumuşayacak ve birbirine yapışacaktır. 

5 Pilavı servis ederken pilavı ezmeden 
karıştırırsanız, dibe çökmüş olan yağını 
homojen şekilde dağıtmış olursunuz. 

6 Pilavı dinlendirirken kapağın altına temiz 
bir bez örtüp sararsanız, servis zamanına 
kadar sıcak kalacak ve pilav suyunu 
çekmemişse bu şekilde daha iyi sonuç 
alacaksınız.  
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Tekst 16   
 

1p 35 Je wilt naar een museum in Izmir. 
 Op welke dag zijn de musea in Izmir gesloten? 
Schrijf deze dag op in je uitwerkbijlage. 
 

 
 
İzmir’de bulunan müzelerin adresleri ve telefonları 

 
İzmir Arkeoloji Müzesi 
Adres: Konak Meydanı - İzmir 
Telefon: (0232) 489 07 96 
Faks:(0232) 483 06 11 
Açık olduğu zamanlar: 
Pazartesi dışında her gün; 
Kış aylarında 08.30-12.30 / 13.30-17.30; 
Yaz aylarında 08.30-17.30 
 
 

İzmir Atatürk Evi Müzesi 
Adres: Atatürk Caddesi No: 24, Alsancak - İzmir 
Telefon: (0232) 464 80 85 
Faks: (0232) 446 82 58 
Açık olduğu zamanlar: 
Pazartesi dışında her gün 08.30-12.30 / 13.30-17.30 
 
İzmir Etnoğrafya Müzesi 
Adres: Konak Meydanı - İzmir 
Telefon: (0232) 489 07 96 
Açık olduğu zamanlar: 
Pazartesi dışında her gün; 
Kış aylarında 08.30-12.30 / 13.30-17.30; 
Yaz aylarında 08.30-17.30 
 
Bergama Arkeoloji Müzesi 
Adres: Zafer Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No:6, Bergama - İzmir 
Telefon: (0232) 631 28 83 
Faks: (0232) 631 07 77 
Müze Ziyaret Saatleri: 
Pazartesi dışında her gün 08.30-17.30 

 
 
 

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  
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