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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 38 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 Je hebt een nieuwe mobiele telefoon gekocht waarmee je kan internetten. 

Je wil graag af en toe online spelletjes spelen.  
 Welke site kan je het beste bezoeken volgens de tekst? 
Schrijf het antwoord op in je uitwerkbijlage. 
 
 
Cep telefonu alışkanlıklarınızı değiştiriyor! 
 
Dünyanın neresinde olursanız olun bundan 
sonra HaberTürk televizyonunu cep 
telefonunuzdan canlı olarak izleyeceksiniz. 
Üstelik bu uygulama ile 
www.HaberTurk.com sitesinin tüm içeriğine 
ulaşıp manşetler arasında gezinecek, 
haberleri okuyacak, yorum yazacak ve 
sevdiğiniz köşe yazarlarına da 
erişeceksiniz. Bunun yanı sıra www.cep.com sitesini de cep 
telefonunuzdan ziyaret edebilirsiniz. Bu sitede en yeni oyunları bulabilir ve 
hatta bu siteden kendinize, sevdiğiniz oyunları birlikte oynayabileceğiniz, 
bir oyun arkadaşı edinebilirsiniz.  
 
Alışkanlıklar değişiyor. Türkiye'nin haber merkezi HaberTürk TV en 
sevdiğiniz programlarla anında canlı olarak cebinizde. HaberTürk'ün tüm 
yayın akışı canlı olarak cebinizden keyifle izleyebileceğiniz bir hale geldi. 
HaberTürk ilklerden birini gerçekleştirdi ve hem tv hem internet yayınını 
birleştirerek uygulamaya aldı. Telefonunuza indirdiğiniz uygulama sadece 
WiFi üzerinden değil, 3G bağlantısı, hatta 'edge' bağlantı üzerinden de TV 
izlemeye olanak sağlıyor. HaberTürk'ü izlemek bundan sonra çok kolay, 
kesintisiz ve keyifli olacak.  
 
HT kalitesinde, HT özgürlüğünde, HT farkıyla, kullanımı gayet kolay bir 
uygulama sizleri bekliyor. 
Cep telefonunuzdan ulaşabileceğiniz siteler bununla da kalmıyor. Ayrıca, 
www.alisveris.com sitesini ziyaret ettiğinizde, sevdiğiniz tüm markaların 
indirim zamanlarını da takip edebilirsiniz. 
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Tekst 2  

 
1p 2 Je bent sinds kort lid van een online winkel en wil naar de 'veelgestelde 

vragen'. Onder welk kopje moet je dan kijken? 
A Paylaş 
B Sipariş 
C Üyelik 
D Yardım   
 

 
Değerli ziyaretçimiz 
 
Bu sayfalar sizlere mağazada gezerken veya alışveriş yaparken 
yardımcı olabilmek amacı ile hazırlanmıştır.  
 
Üyelik 
Yeni Üyelik 
Sitemize ücretsiz üye olabilir, üyelere 
özel avantajlardan yararlanabilirsiniz. 
Üye Girişi  
Sistemin sizi tanıyabilmesi için, lütfen 
üye girişi yapınız. 
Şifre Hatırlatma 
Şifrenizi unuttuysanız, şifrenizi e-posta 
yolu ile size ulaştırabiliriz. 
Aktivasyon Maili 
Aktivasyon mailinizin tekrar  
gönderilmesini buradan isteyebilirsiniz.  
Sipariş 
Sipariş İzleme 
Yaptığınız tüm siparişlerinizin 
durumunu buradan izleyebilirsiniz. 
Sipariş Yardım Formu  
Siparişinizle ilgili tüm sorunları bu  
bölümden bizlere anında iletebilirsiniz. 
Arızalı ürünler, kargodan eksik çıkan 
ürünler, teslimat problemleri ve ürünler 
ile ilgili diğer tüm sorunlar için sipariş 
yardım formunu kullanabilirsiniz. 
Para Puanı  
Para Puanları 
Alışverişinizde kullanabileceğiniz para 
puanlarını bu alanda 
görüntüleyebilirsiniz. 

 
Alışveriş 
Alışveriş Sepeti 
Satın almayı düşündüğünüz ürünler 
burada listelenir.  
Alışveriş Listesi 
Üyelere özel, alışveriş listesi 
oluşturabilir; daha sonra bu listedeki 
ürünleri topluca satın alabilirsiniz.  
Alarm listesi 
Üyelere özel, alarm listeleri 
oluşturabilirsiniz. Listedeki ürünler 
belirttiğiniz fiyata düştüğünde haberdar 
edilirsiniz.  
Paylaş 
Davet Et 
Arkadaşlarınızı davet edin 10 TL 
ParaPuan kazanın! 
Davet Ettiklerim 
Davet etmiş olduğunuz kişilerin üyelik 
ve alışveriş durumlarını bu alandan 
takip edebilirsiniz.  
Yardım 
Yardım Konuları 
Site genel yardım dokümanına buradan 
ulaşabilirsiniz. 
Sık Sorulan Sorular  
Sıkça sorulan soruları ve cevaplarını bu 
alanda bulabilirsiniz. 
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Tekst 3  

 
1p 3 Waar zijn de minimeloentjes voor het eerst ontdekt? 

A in de steppen 
B in een bos 
C in een weiland 
D op een toendra  
 

1p 4 Waarnaar smaken de minimeloentjes? 
A komkommer 
B olijven 
C snacks 
D watermeloen  
 
 
İlginç karpuz 
 
Bu karpuzları görenler gözlerine inanamıyor. Her biri zeytin kadar küçük 

ama fiyatı 'büyük'. 
Güney Amerika'da bir ormanda keşfedildiler. 
Hollandalı bir meraklı onları ülkesinde 
yetiştirmeyi başardı. Şimdi Avrupa'da 
piyasaya çıktı. İngiltere'de de dün piyasaya 
çıkan 'Pepquino' adlı bu minik karpuzlar, 
görenleri şaşırttı. Tadını merak edenler, 250 
gramına 10 sterlin ödeyerek meraklarını 

giderdi. Bir zeytinden biraz daha irice olan ortalama 3 santimlik 
'Pepquinolar', salatalık tadında ve çerez gibi yenilebiliyor. İngiltere'de, lüks 
restoran ve kafelerde içkinin yanında ya da yemekte servis ediliyor. 
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Tekst 4  

 
 

Keçiyi otomobilde yetiştiriyor 
 

Rizeli Fikriye Yılmaz, ahırdaki diğer hayvanların 
zarar vermesinden korktuğu keçi yavrusunu 
otomobilin içinde besliyor. 
 
Rize'nin Pehlivan Köyü'nde yaşayan 65 yaşındaki 
Fikriye Yılmaz, bir keçi yavrusunu bir günlükken 
aldı. Keçiye 'Mercan' adını verdi. Ahırdaki 
büyükbaş hayvanlar, keçi yavrusuna zarar verdi. 

Bu yüzden Fikriye Hanım, keçiyi, oğlunun 1972 model Mercedes marka 
otomobilinde beslemeye başladı. Çok masraf çıkardığı için tamir ettirilmeyen 
otomobil, keçi yavrusunun ahırı oldu. Yedi aydır otomobilde yaşayan keçi, 
konfora alışınca, büyümesine rağmen ahıra girmemekte direndi. Bunun üzerine 
Mercan'a otomobilde bakmaya devam eden Fikriye Yılmaz, keçisine gözü gibi 
bakıp, biberonla süt ve su içirdi. Fikriye Yılmaz, "Keçiyi korumak için otomobile 
koydum ama şimdi otomobilden çıkmıyor. Ben de onu burada besliyorum. Yoldan 
gelip geçen otomobilleri seyrediyor. Onu çok seviyorum, ona kıyamadım ve onun 
burada kalmasına izin verdim" dedi ve otomobildeki keçiyi görenlerin de çok 
şaşırdıklarını sözlerine ekledi. 
 
 

1p 5 Waarom woont de geit in de auto?  
Schrijf het antwoord op in je uitwerkbijlage.  
Je moet in het Turks antwoorden. 
 

1p 6 Hoe oud was de geit toen zij naar de familie ging, die haar nu verzorgt? 
A 1 dag 
B 7 dagen 
C 1 maand 
D 7 maanden  
 

1p 7 Wat is de naam van de geit? 
A Mercan 
B Mercedes 
C Pehlivan    
 

1p 8 Waarom staat de auto voor het huis stil? 
Omdat 
A de reparatie te duur is. 
B de reparatie te moeilijk is. 
C niemand de auto nodig heeft.  
D niemand een rijbewijs heeft. 
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Tekst 5  

 
1p 9 Hoeveel ton voedsel zal er binnen tien jaar worden weggegooid als er 

geen maatregelen getroffen worden volgens de tekst? 
A 20 miljoen ton 
B 79 miljoen ton 
C 89 miljoen ton 
D 126 miljoen ton  
 

1p 10 Wat moet men doen om voedselverspilling te voorkomen volgens de 
tekst? 
A grote hoeveelheden groente en fruit kopen 
B meer groente en fruit in eigen tuin kweken 
C op de houdbaarheidsdatum letten tijdens de aanschaf 
D stoppen met het consumeren van kant-en-klare producten  
 
 
Afrika'nın bulamadığını, Avrupa atıyor 
 

Afrika ülkeleri açlıkla mücadele ederken 
çoğu sanayi ülkesi de gıdaların çöpe 
gitmesini engellemek için uğraş veriyor. 
Zira Avrupa Birliği (AB) Komisyonu 
tarafından yapılan açıklamaya göre, AB 
bünyesindeki ülkelerde yılda 
seksendokuz milyon ton gıda çöpe 
atılıyor. Önlem alınmazsa bu rakam 
önümüzdeki on yıl içinde yüzyirmialtı 

milyon tona çıkacak. Kişi başına çöpe atılan gıda ise yetmişdokuz kilo. 
Gıdalar en çok fazla üretim ve şekil bozukluklarından dolayı çöpe gidiyor. 
Paketlemede meydana gelen görünüm hatası, kötü depolama, fazla 
alışveriş ve bilinçli tüketmemek de israfın başlıca sebeplerinden. Özellikle 
tüketicilerin çöpe giden gıdaların yanı sıra çevre ve ekonomiye de büyük 
zarar verdiklerini bilmediklerini belirten uzmanlar şu uyarılarda bulunuyor: 
"Çöpe atılan yemek atıklarının geri dönüşümüne dikkat edilebilir. Özellikle 
meyve ve sebzelerde büyük paketler yerine tane işi ya da küçük paketler 
alınabilir. Ürünün son kullanma tarihine bakılarak dikkatli alışveriş 
yapılabilir. Dışarıda tüketilen hazır yiyeceklerde porsiyonların büyük 
olması durumunda artan gıdanın paketlenmesi istenebilir."  
 
Her yıl yirmi milyon ton gıdanın çöpe atıldığı Almanya'da gıdaların çöpe 
gitmesini engellemek için ülke genelinde geçen hafta bir kampanya 
başlatıldı. Bu kapsamda 'Taste the Waste-Koste den Abfall (Atık Tadın)' 
adı altında bir film sinemalarda gösterime girdi. Yine bir dizi etkinlikle de 
felaketin büyüklüğüne dikkat çekiliyor.  
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Tekst 6  

 
1p 11 Sinds wanneer heeft Poppy Shingleton het 'Kleine-Levine Syndroom'? 

A 3 maanden 
B 6 maanden 
C 1 jaar 
D 6 jaar 
 

1p 12 Hoe is ze achter haar zeldzame ziekte gekomen? 
A via de krant 
B via familie 
C via internet 
D via vrienden 
 

1p 13 Om de hoeveel maanden heeft Poppy Shingleton tegenwoordig 
plotselinge slaapaanvallen? 
Schrijf het antwoord op in je uitwerkbijlage. 
 

 
18 yaşından beri uyuyor! 
 
18. yaş gününü kutlamaya hazırlanan genç 
kız, çok nadir rastlanan, dünyada sadece 
bin kişide görülen hastalık yüzünden... 
Poppy Shingleton'un hikayesi uyuyan güzel 
masalının günümüze uyarlanmış hali. Poppy, 
çok nadir olan ve dünyada sadece 1.000 
kişide görülen 'Kleine-Levine  
Sendromu' adlı bir hastalık yüzünden, tam altı yıldır beklenmedik bir anda  
uykuya dalıyor."18. yaş günümde uyudum, çok büyük bir parti planlamamıştım, 
arkadaşlarımla çıkıp birşeyler içecektik ama olmadı" diye konuşan, o zamanlar 
hemşirelik okuyan Poppy, "herkes dışarıda yılbaşını, işe girişlerini kutlarken ben 
sosyal hayattan tamamen soyutlanmıştım. Ailem her an uyuma riskime karşı 
okulun kapısında nöbetteydi. Derslerden hep geri kaldım ve bu yüzden ikinci 
yılımda üniversiteyi bırakmak zorunda kaldım. Düzenli bir hayatım olamadı" dedi. 
İlk başlarda alkol aldığı zamanlarda uyuduğu zannedilen Poppy, alkol almadığı 
zamanda, bir hafta boyunca, hiç kalkmadan uyuyunca, birşeylerin yanlış gittiği 
anlaşılmış. Hatta bir hastane depresyon ve kronik yorgunluk teşhisi koymuş. 
Arkadaşları, Kleine-Levine Sendromu'ndan bahsedince, soluğu Chelsea ve 
Westminster Hastanesi'nde almış ve hastalığının bu olduğu anlaşılmış. 
Bu hastalığın sebebi bilinmiyor ve kesin tedavisi de yok; fakat çeşitli tedavilerle  
ve uyku ilaçlarıyla hastalık kontrol altına alınabiliyor. Eskiden her hafta gelen 
uyku nöbetleri, şimdi üç ayda bir geliyor. "Bu sayede okula geri döndüm ve bu yıl  
okulu bitirip iş arayacağım." diyen Poppy artık hayatını dışlanmış olarak  
geçirmek istemiyor.  
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Tekst 7  

 
 
Avis'ten esnek ve kolay kiralama 
 
Tatiliniz bazen uzayabilir, yurt dışından 
bir tanıdığınız uzun süreli ziyarete 
gelebilir ya da iş hayatı bazen 
öngörülemez olabilir... İşte bu yüzden 
uzun süreli araç kiralamalarınız için 
yepyeni bir çözüm geliştirdik; Avis Flex.  
Aracınızı çok uygun fiyatlarla 
kiralayabilirsiniz.Tek yapmanız gereken aracınızı, kiralama 
başlangıcından itibaren en az 28 gün süreyle kiralamak üzere garanti 
vermeniz. Aracınızı evinize ya da ofisinize bırakabilir, yine evinizden ya da 
ofisinizden geri alabiliriz. 
Avis Flex'in Avantajları: 
Avis Flex'i tercih etmeniz için tek neden fiyatların uygun olması değildir. 
Avis'i tercih ettiğinizde; 
- Çok farklı araç alternatifine sahip filomuzdan, ihtiyacınıza en uygun aracı 
seçme imkânınız olur, 
- Çok kısa sürede, prosedürlere boğulmadan aracınızı alabilirsiniz, 
- İsterseniz araba kiralama süresini, kiraladığınız aracı teslim etmeden 
uzatabilirsiniz, 
- AVIS Tam Destek Hattı ile yedi gün ve yirmi dört saat yol yardım ve 
destek hizmetlerinden faydalanabilirsiniz, 
- AVIS'in yaygın ofis ağı ile aracınızı birçok farklı noktadan alabilir ve yine 
birçok farklı noktaya iade edebilirsiniz. 
 
Bize Ulaşın 
Siz de Avis Flex'i deneyin, hemen kazanmaya başlayın! Sizi aramamız 
için websitemizdeki formu doldurabilirsiniz. Avis Flex ile hem paranız 
cebinizde kalır hem de Avis'ten güvenle araç kiralamış olmanın keyfini 
yaşarsınız. 
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1p 14 Waarom is Avis Flex autohuur opgericht? 
Avis Flex is opgericht voor mensen die een auto willen huren 
A om toeristische redenen. 
B tijdens een korte vakantie. 
C voor als ze naar het buitenland gaan/willen. 
D voor een langere periode.  
 

2p 15 Hieronder staan beweringen over Avis Flex autohuur. 
Geef bij elke bewering aan of deze juist of onjuist is. 
1 De alarmcentrale is tot tien uur 's avonds bereikbaar. 
2 De huur is snel geregeld. 
3 De huurtermijn kan niet verlengd worden. 
4 De auto's zijn alleen te huur voor zakelijke klanten. 
 

1p 16 Je hebt de tekst van Avis Flex gelezen. Je wil graag een auto huren bij Avis Flex.  
Wat moet je volgens de tekst doen om een contract af te sluiten met Avis Flex? 
A Je moet Avis Flex een brief sturen. 
B Je moet Avis Flex een e-mail sturen. 
C Je moet bij Avis Flex een voicemail achterlaten. 
D Je moet een formulier invullen op de website. 
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Tekst 8  

 
 
Lorenzo Natali Ödülü  
 
Avrupa Komisyonu, Dünya Basın Özgürlüğü 
Günü dolayısıyla, 2013 Lorenzo Natali Ödülü 
sürecini başlattı. Yıllık Ödül, tüm dünyada 
insan hakları, demokrasi ve kalkınma 
konularında yazılı basın, radyo ve televizyon 
gazeteciliğinde mükemmeliyet için 
verilmektedir ve tüm dünyadaki gazetecilere 
açıktır.  
1992 yılında Avrupa Komisyonu tarafından konulan ödül, Avrupa Birliği'nin 
gelişimine ve yardım programlarına kendini adamış eski bir Avrupa 
Komisyonu üyesi olan Lorenzo Natali'ye ithaf edilmiştir.  
 
Yazılı/online medya kategorisinin kazananları, 5000 Euro (birincilik ödülü), 
2500 Euro (ikincilik ödülü) ve 1500 Euro (üçüncülük ödülü) alacaklardır. 
Televizyon ve radyo kategorilerinde kazananların her birine 5000 Euro 
verilecektir. Büyük ödül'ün sahibi ise 5000 Euro daha alacaktır. 
Kazananlar, Aralık 2013'de düzenlenecek olan ödül töreninde 
açıklanacaktır.  
 
Yarışmaya katılabilmek için gazetecilerin çalışmalarının geçtiğimiz yılda 
basılmış ya da televizyonda yayımlanmış olması gerekmektedir. 
Başvurular için son tarih 31 Ağustos 2013'tür.  
Başvuran gazetecilerin çalışmaları, her çalışmanın insan hakları, 
demokrasi veya kalkınma konularına ilgisinin yanı sıra orijinalliği, kalitesi, 
yapılan araştırmanın derinliği ve olası politik etkilerini dikkate alacak 
bağımsız bir jüri tarafından değerlendirilecektir. Başvurular mail ile 
yapılmalıdır. 
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1p 17 Wie kunnen er deelnemen aan de competitie die georganiseerd wordt 
door de Europese commissie? 
A diplomaten 
B docenten  
C journalisten 
D scholieren  
E televisiemedewerkers  
 

1p 18 Op welk gebied heeft Lorenzo Natali vooral een bijdrage geleverd aan de 
Europese Unie? 
A met benefietprogramma's  
B met cultuurprogramma's  
C met onderwijsprogramma's  
D met radioprogramma's  
 

1p 19 Wanneer moeten de inzendingen die meedoen aan de competitie voor het 
laatst gepubliceerd of vertoond zijn? 
A binnen de afgelopen drie maanden  
B binnen de afgelopen zes maanden  
C binnen het afgelopen jaar  
D binnen de afgelopen twee jaar   
 

1p 20 Hoe moeten de aanvragen ingediend worden om aan de competitie deel 
te kunnen nemen? 
A per e-mail 
B per post 
C persoonlijk  
D telefonisch 
E via de website  
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Tekst 9 

 
 
75 yaşında ehliyet almaya karar verdi 
 
Dayısının oğlunun vadettiği otomobil için 
ehliyet almaya karar veren ve kursa giden 
Artvinli 75 yaşındaki Ali Tanrıverdi, 
ehliyet sınavında ter döktü. 
 
Ali Tanrıverdi, Artvin'in merkezindeki 
Kazım Karabekir Anadolu Lisesi'nde 
düzenlenen Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı'na girdi. 
 
Yaşı itibariyle diğer adaylar arasında dikkati çeken Tanrıverdi, küçük 
yaşından itibaren hayalinin otomobil kullanmak olduğunu belirterek 
''Sınava girmek için merkeze uzak ilçelerden biri olan Yusufeli'nin 
Altıparmak köyünden geldim. Param olmadığı için bugüne kadar araba 
alamadım. Dayımın oğlu 'Sen sınava gir, kazan, ben de sana hediye 
olarak otomobil alacağım' dedi. Bunun üzerine, yıllardır hayalini kurduğum 
arabaya kavuşmanın heyecanıyla sınava girdim.'' dedi. 
 
Sınavda çok heyecanlandığını ifade eden Tanrıverdi, ''Soruların bazıları 
kolay, bazıları zordu. Hepsini işaretledim. İlk yardım sorularında 
zorlanmadım ama araba motoruyla ilgili sorularda zorlandım'' diye 
konuştu. 
 
Sınavda başarılı olması halinde alacağı arabayı köyden yaylaya gitmek 
için kullanacağını ifade eden Tanrıverdi, ''Şehre, karayoluna 
çıkmayacağım. Sadece yayla ile köy arasındaki işlerimde kullanacağım. 
Çiftçilik yapıyorum. Yaşım ilerledi, yürümekte zorlanıyorum. Sınava çok 
çalıştım. İnşallah kazanacağım. Arabayı kullanacak cesaretim var. Trafik 
kurallarına uyarak, yavaş yavaş gidersem, kaza yapmam. Acele ve süratle 
işim olmaz. Yavaş gideceğim ve gaza çok basmayacağım. Trafik 
kurallarına uyacağım.'' dedi. 
 
Tanrıverdi'ye sınava girdiği okul binasının merdivenlerinden inerken 
görevli polis memurlarının yardım ettiği gözlendi. 
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1p 21 Waarom heeft Ali Tanrıverdi besloten om een rijbewijs te halen? 
Omdat hij 
A dan een auto krijgt van zijn neef. 
B een auto als prijs heeft gewonnen. 
C een weddenschap is aangegaan. 
D er nu genoeg tijd voor heeft. 
 

1p 22 Met welke examenvragen heeft hij moeite gehad?  
vragen over  
A de motor  
B eerste hulp  
C verkeersborden 
D voorrangsregels  
 

1p 23 Waarvoor gaat hij zijn auto uitsluitend gebruiken?  
Schrijf het antwoord op in je uitwerkbijlage. 
Je moet in het Turks antwoorden. 
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Tekst 10 

 
 
Nevruz Iğdır'da başladı  
 
Tüm Türkiye'de 21 Mart'ta yapılacak 
Nevruz Bayramı kutlamaları, Iğdır'da 
bir hafta öncesinden başladı. Iğdır'da 
yaşayan Azeri Türkleri, evlerinin 
önünde ateş yakarak kutlamalara 
başladı. 
 
Kutlamalara katılan çocuklar 
ellerinde poşetlerle kapı kapı gezerek 'Bayramcalık' da denilen çerezleri 
topladı. Yurttaşlar ise kızıla boyanmış yumurtaları tokuşturdu. Kentteki 
kadınlar da yine gelenekler çerçevesinde evlerde kapı pencere dinleyip 
niyet tuttu. 'Yed-i levin' denilen yedi çeşit meyve ve çerezden oluşan 
yiyecekler 'Honca' tepsi içinde hediyelerle birlikte nişanlı kızlara 
gönderildi. 
 
Iğdır merkeze bağlı Küllük Köyü'nde kutlamaları organize eden Pozitif 
Düşünce Platformu üyeleri, köy meydanında kuru yemiş dağıttı. Köylüler 
de mani ve türküler söyledi. Renkli yumurtalar tokuşturuldu. Kutlamalara 
katılanlar ateş üzerinden atlayarak, gelecek yıla değin tüm kötülüklerin 
kendilerinden uzak durması için dilekte bulundu. 
Iğdır Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Aslantürk 
Akyıldız, Iğdır'da geleneksel Nevruz Bayramı'nın kutlanmasıyla ilgili AA 
muhabirine şunları anlattı: 
″Salıyı Çarşambaya bağlayan geceye 'Ahir-çerşenbe' denir. Bu gece 
bahçelerden toplanan çalı çırpılar yakılır. Ateşten atlayanlar 'ağırlığım 
uğurluğum bütün hastalıklarım bu ateşin üstüne' derler. En az yedi kuru 
ve yaş yemişten oluşan 'yed-i levin' gecesi yapılır. 
Kızıla boyanan yumurtalar tokuşturulur. 'Gapı pusma' adeti ise genç 
kızların niyet tutarak komşu kapılarını dinlemeleri ile ilgilidir. İlk duyulan 
söz, kişinin yeni yılı lehine veya aleyhine yorumlamasına neden olur.″ 
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1p 24 Wat wordt er gedaan met de geverfde eieren? 
Deze worden 
A ergens verstopt. 
B gebruikt voor felicitaties. 
C gebruikt voor wedstrijden. 
D tegen elkaar getikt. 
 

1p 25 Waarom springen de mensen over het vuur volgens de tekst?  
Schrijf het antwoord op in je uitwerkbijlage. 
Je moet in het Turks antwoorden. 
 

1p 26 Waarom luisteren vrouwen aan de deuren volgens de tekst?  
om 
A achter geheimen te komen  
B de kinderen te controleren  
C een gelukwens te doen 
D over de vrouwen te roddelen  
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Tekst 11  

 
 
İlaç saklarken doğru bildiğimiz yanlışlar 
 
İlaçların muhafaza koşullarına dikkat etmediğiniz takdirde olumsuz 
sonuçlarla karşılaşacağınızı biliyor musunuz? Eczacı Yeşim Baş, ilaçların 
muhafazasında doğru bilinen yaşamsal yanlışlıkları anlatıyor... 
 
Doktorunuzun verdiği ilaçların muhafaza koşullarına dikkat 
göstermemeniz sizi büyük bir tehlikeyle karşı karşıya bırakabilir. Bursa 
Eczacılar Kooperatifi (BEK) Yönetim Kurulu Üyesi Ecz. Yeşim Baş, ilaç 
kullanırken ve saklarken nelere dikkat edilmesi gerektiğini şöyle anlatıyor:  
 
ʺİlaçlarınızı alırken eczacınızın verdiği bilgiyi dikkatle dinleyin ve 
anlaşılmayan bir nokta varsa tekrar tekrar sorun. Her ilacın kutusu 
üzerinde yazan saklama koşullarına mutlaka uyun. 
 
İlaç, evde saklamanız için size verilmiş bir ürün değildir, tüketilmesi 
gereken bir üründür. Ancak en büyük yanlış, şikayet hafifleyince ilacın 
yarım bırakılıp, kalanın 'günü gelir' diye saklanmasıdır. Evde; sadece basit 
yaralanmalarda kullanabileceğiniz pansuman malzemesi, basit ağrı kesici 
ve ateş düşürücü, bir de kronik hastaların sürekli kullandıkları ilaçlar 
dışında ilaç olmamalıdır. 
 
Evinizde ilaç varsa bütün ilaçları buzdolabına koymayın. Her ilacın kutusu 
üzerinde saklama koşulu mutlaka yazar. Çoğu ilacın 25 derecenin altında, 
oda ısısında, ısı ve ışık kaynaklarından uzakta saklanması yeterlidir. 
 
Buzdolabında saklanması gereken 
ilaçlar, buzdolabının kapağında değil 
de iç raflarında saklanmalıdır. Çünkü 
buzdolabı kapağı buzdolabının iç 
ısısını aynen muhafaza edemez ve sık 
sık ısı değişikliği olur. 
 
Sulandırılarak hazırlanmış ilaçları 
kesinlikle iki haftadan daha uzun süre 
saklamayın ve kullanmayın. ʺ 
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1p 27 Welke van de onderstaande beweringen is juist volgens de tekst? 
A Bewaar de bijsluiters, ook van medicijnen die al lang gebruikt worden. 
B Check regelmatig de inhoud van het medicijnkastje op houdbaarheid. 
C Doe medicijnen in een doos die niet makkelijk open kan. 
D Volg altijd de aanwijzingen op het etiket voor het bewaren.  
 

1p 28 Wat is de grootste fout die wordt gemaakt na het minder worden van de 
klachten volgens de tekst? 
medicijnen 
A bewaren 
B gebruiken 
C weggeven 
D weggooien  
 

1p 29 In de tekst staat een waarschuwing die geldt voor vloeibare medicijnen.  
 Schrijf de eerste twee en laatste twee woorden op van de zin waarin 

dit staat. 
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Tekst 12  

 
 
Karacaoğlan Efsanesi 
 

Halkın 'Karacaoğlan Ziyareti' diye adlandırdığı ve 
adaklar adadığı bu ziyaretin efsanesi şöyledir: 
  
Söylentiye göre Karacaoğlan, bir ağanın koyun 
çobanıdır. Vaktin birinde ağa hacca gider. Yolda 
giderken canı helva çeker ve "Şu bizim hanımın 
helvası olsa da yesem" der. Ağa bunları hac 
yolunda düşüne dursun, diğer yanda 

Karacaoğlan, ağanın evine gelip ağanın karısına "ağam helva istedi, yap 
da götüreyim" der. Ağanın karısı içinden "ağa hacda, çobanın canı helva 
çekti, bana da söylemeye cesaret edemedi. Böyle bir yalan söyledi" diye 
geçirir. Helvayı yapar bir tasın içine koyup çobana verir. 
 
Ağa yolda giderken bir bakar ki kendisine bir tasın içinde helva uzatılır. 
Ağa tası alır, bakar ki bu tas evindeki tastır. Ağa olup bitenlere bir anlam 
veremez ama helvayı da yer. Helvayı yedikten sonra tası çantasına koyup 
yoluna devam eder. Ağa hacca gider, görevini yapar ve köyüne geri 
döner. Evine geldiğinde hanımına yolda kendisine gelen tası sorar. Hanım 
da Karacaoğlan ile arasında geçen konuşmayı anlatır ve "Tası ona 
vermiştim, daha getirmedi" der. Bunun üzerine ağa kendisini görmeye 
gelenlere dönerek "keramet Karacaoğlan'dadır. Gidin onun elini öpün" 
diye söyler. Böylece Karacaoğlan yörede 'keramet sahibi' olarak tanınır. 
 
Karacaoğlan, bir gün yine koyunları otlatmak üzere dağlara doğru gider. 
Ancak ecel, Karacaoğlan'ı bir tepenin üstünde yakalar. Karacaoğlan 
öldüğü tepede defnedilir. Yukarı Karacasu Köyü'nün sınırları içinde, 
Karacaoğlan tepesinde, moloz taşlarla üçgen biçiminde yapılmış bir mezar 
vardır. Karacaoğlan tepesi ve ziyareti bundan sonra halk arasında kutsal 
kabul edilir. Olur yöresinde Karacaoğlan ile birlikte 'Sarı Baba' ve 
'Horasan Baba' ziyaretleri de halk arasında adakların adandığı yerlerdir. 
Üstelik bu üç kişinin birbirleriyle kardeş oldukları söylenir. Bunların 
bulunduğu bölgeye 'Üç Ziyaretler' denir ve buranın kutsallığına inanılır. 
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1p 30 In welke vorm is de tekst geschreven? 
In de vorm van een 
A artikel 
B reclame 
C roman  
D sprookje  
 

1p 31 Waarom heeft Karacaoğlan volgens de vrouw van de 'ağa' gelogen? 
Omdat 
A de 'ağa' al op de bedevaartplaats was. 
B het kommetje niet meer was teruggebracht. 
C hij de afwezigheid van de 'ağa' misbruikte. 
D hij een eenvoudige schaapsherder was. 
 

1p 32 Welke graven worden door de mensen bezocht volgens de tekst?  
Schrijf één van de drie begraafplaatsen op in je uitwerkbijlage. 
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Tekst 13 

 

Bu da 'Kitap Çağrı Hattı'! 

Kitapları okuyucuya getiren '444 24 14 Kitap Çağrı 
Hattı' ile 1,5 yılda üç yüz bin kitap siparişi verildiği 
belirtildi. Türkiye'nin her yerinden aranarak, istenilen 
her türlü kitaba ulaşılabiliyor. 
 
'444 24 14 Kitap Çağrı Hattı' Genel Müdürü yaptığı 
açıklamada, vatandaşların istedikleri kitapları, 
mağazalardan ya da internetten aldığını kaydetti. 
 
Genel Müdür, vatandaşın istediği kitaba ulaşmasını 
kolaylaştırdıklarını bildirdi. İnsanların çağrı hattıyla da 

kitap alabilmelerini istediklerini söyledi ve sözlerine şöyle devam etti: ''Çünkü 
Türkiye'de herkes kitapçıya gidemiyor, herkes interneti de kullanamıyor. Ayrıca, 
insanlarımız aldığı kitabın yanı sıra o kitaba destek olacak ya da devamı 
niteliğindeki diğer kitapları bulmakta zorlanıyor. İnsanların önünde, kitap okumak 
ve kitaba ulaşmayla ilgili her engeli kaldırıyoruz'' dedi. 
 
Genel Müdür, şu ana kadar elli yayıneviyle anlaştıklarını, bu sayede kitap 
arşivlerinin genişlediğini kaydetti. 
 
"1,5 Yılda 50 bin adrese ulaştık" 
Çağrı merkezinde on kişinin çalıştığını ve 7 gün 24 saat hizmet verdiklerini 
vurgulayan Genel Müdür, şunları söyledi: 
 
''Vatandaşlar, çağrı merkezini arayarak, istediği kitabı bildiriyor. Kişi, Türkiye'nin 
neresinde olursa olsun, yeter ki Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bir adresi 
olsun. Hemen o adrese kitabı yolluyoruz. Ücretini de kapıdan alıyoruz. Bu sistem 
henüz Hollanda'da yok. Vatandaşa bir defa telefon etmenin dışında başka bir 
engeli, maliyeti olmayan bir hat. 1,5 yılda Türkiye genelinde elli bini aşkın adrese 
en az bir defa ulaştık. Bu adreslere birkaç kez gittiğimiz de oldu. Ulaştığımız 
adres sayısı her geçen gün artış gösteriyor.'' 
 
Çağrı hattının, Türkiye'nin her yerinden bir kod numarası çevrilmeden, şehir içi 
numarası gibi aranabildiğini kaydeden Genel Müdür, ''Kitapları, maliyetinde 
gönderiyoruz. Biz kitapçıdan hangi fiyatla alıyorsak, okuyuculara da o fiyattan 
veriyoruz. Bir telefonun tuşuna basmak kadar kolay. Her geçen gün kitap sayımız 
artıyor. Birçok yazarın, değerli eserlerini de tanıtmaya çalışıyoruz. Bu, Türkiye'de 
ilk kez yapılan bir çalışma.'' şeklinde konuştu. 
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1p 33 Waarvandaan kan men het 'Kitap Çağrı Hattı' bellen en boeken bestellen? 
Schrijf het antwoord op in je uitwerkbijlage. 
 

1p 34 Met hoeveel uitgeverijen heeft het 'Kitap Çağrı Hattı' een samenwerking? 
A 10 
B 20 
C 50 
D 100 
 

1p 35 Wat wordt er gezegd over de prijzen van 'Kitap Çağrı Hattı'? 
De boeken van Kitap Çağrı Hattı zijn 
A duurder dan in de winkel. 
B even duur als in de winkel. 
C goedkoper dan in de winkel. 
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Tekst 14  

 
1p 36 Je wil graag Naneli Oruk bereiden voor je verjaardagsviering.  

 Welke twee kruiden moet je gebruiken?  
Schrijf het antwoord op in je uitwerkbijlage.  
Je moet in het Turks antwoorden. 
 
 
Naneli Oruk-Kübbül nane 
Bulguru ya da düğürcüğü bol suyla yıkayıp süzün ve süzgeçte 10 dakika 
kadar bekletin. Diğer taraftan, soğanı rendeleyin. Islanmış bulguru, 
kıymayı, rendelenmiş soğanı et çekme makinesine ya da mutfak robotuna 
koyun. Tuz, kimyon, nane ve karbonatı ekleyip çekerek karıştırın. Derin bir 
kaba aktarıp iyice yoğurun. 30 santim çapındaki yuvarlak borcamı ya da 
aynı büyüklükte kare veya dikdörtgen fırın tepsisini 3 yemek kaşığı 
sıvıyağla yağlayın.  
Bulgurlu köfte harcından parça parça alıp bastırarak yağlı tepsiye 
yerleştirin. Üzeri için; sıvıyağ ve salçayı bir kasede çatalla ezerek çırpın. 
Karışımı tepsideki köftenin üzerine kaşıkla sürün. Önceden ısıtıp 170 
dereceye ve alt üst konuma ayarladığınız fırında en az 40 dakika pişirin. 
Çıkarıp dilimleyin ve servis yapın. 
Malzeme listesi 
 1 su bardağı ince köftelik bulgur  
(düğürcük de kullanabilirsiniz) 
 1 kg köftelik dana kıyma 
 1 adet büyük boy kuru soğan 
 2 çay kaşığı tuz, kimyon 
 2 tatlı kaşığı kuru nane 
 1 çay kaşığı karbonat 
Üzeri için: 
 1 yemek kaşığı domates ya da 

biber salçası 
 Türk kahvesi fincanıyla 1 fincan sıvıyağ 
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Tekst 15  

 
1p 37 Je wil één van de vier horloges kopen die in de tekst staan. De prijs staat 

niet in de advertentie vermeld.  
 Hoe kom je er volgens de tekst achter wat de prijs van een horloge is? 
Schrijf je antwoord op in je uitwerkbijlage. 
Je moet in het Turks antwoorden. 
 
 
Saatler 
 

       

       
 
Kendinize veya sevdiklerinize güzel bir jest yapmanın tam zamanı. 
Hologramlı, bandrollü ve orijinallik belgesi kutunun içindedir. Ürünlerimiz 
yepyeni, orijinal kutusunda, hologramlı, bandrollü ve %100 orijinaldir. 
Satın almak istediğiniz ürünün piyasa fiyatını görmek için tıklayınız. 
Teslimat: Bu ürünler ödeme yapıldıktan sonra, size hemen gönderilir. 24 
saat içinde Yurtiçi Kargo güvencesiyle adresinize teslim edilir ve kargo 
hizmetleri ücretsizdir. 
İade garantisi: Mağazamızdan almış olduğunuz bir ürünü beğenmediğiniz 
takdirde, paketinden çıkarmamışsanız koşulsuz iade edebilirsiniz. 
Piyasa fiyatı 550 TL'nin üzerinde olan saatler sanal pazar kullanıcılarına 
inanılmaz fiyatlarla sunulmaktadır! 
 
 
 

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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