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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 bent van plan dit jaar mee te doen aan de ‘Hıdrellez’-vieringen. Er is 

een trefpunt afgesproken waar men bijeen zal komen.  
 Waar is dit trefpunt? 
Je moet in het Turks antwoorden. 
 
 
Hıdrellez Ahırkapı'da Kutlanacak 
 

Bolluğun simgesi, baharın müjdecisi 
Hıdrellez Bayramı, bu yıl da Ahırkapı'da 
Romanlarla kutlanacak. 
2000'den beri Ahırkapı'da kutlanan 
Hıdrellez Bayramı geçen yıl biletli 
yapılmak istenmiş; ancak gelen talepler 
üzerine bu istek iptal olmuştu. 
Ahırkapı sakinleri ve Kumbara Sanat, bu 
yıl da yine kendi yerinde, yani 
Ahırkapı'da herkese açık şekilde 

Hıdrellez'i kutlama kararı aldı. 
Kutlama, 5 Mayıs, Cumartesi günü saat 18.00 ile 23.00 arasında Ahırkapı 
semtindeki Keresteci Hakkı Sokak'ta olacak. 
 
Gelişim için Ahırkapı'ya 
Kutlamayı düzenleyen Ahmet Saymadi, kentsel dönüşümün İstanbul'un 
her yerini  değiştirdiğini hatırlatarak Ahırkapı'nın da bir oteller mahallesine 
döndüğünü belirtiyor. Bu yüzden de kutlamanın burada yapılmasının 
‘geliştirme çabası’na bir cevap niteliğinde olduğunu söylüyor. 
Saymadi, girişin ücretsiz olduğu kutlamaya katılanların, tüm ihtiyaçlarını 
dayanışma adına mahalle esnafından temin edeceğini söyledi. 
"Bu kutlama için büyük sahnelere, bilete, paraya ihtiyacımız yok. Sadece 
halkların kardeşçe, eşit ve barış içerisinde yaşamasına olan inancımız 
var. Güvenliğe gelince; sokaklar bizim, kendi güvenliğimizi her zaman 
olduğu gibi kendimiz sağlarız. Mahalleyi, etkinlik sonrasında hep birlikte 
temizleyeceğiz. Çünkü kutlama alanı aynı zamanda Roman halkının 
yaşam alanı." 
5 Mayıs Cumartesi günü saat 18.00'de, Ayasofya Müzesi’nin girişinde 
buluşulup, Ahırkapı'ya Hıdrellez'i kutlamak üzere yürünecek. 
Müzisyenler çalgılarını yanına almayı unutmasın! 
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Tekst 2  

 
 
Çirkin Balığa Estetik  
 
İngiltere'nin Edinburgh kentindeki İskoç Kraliyet 
Müzesi'ne gelen ziyaretçilerin yoğun şikayetleri 
üzerine bir Japon balığına estetik müdahale 
yapılması kararı alındı.  
Yerel Scotsman Gazetesi'nin verdiği habere göre, 
akvaryumda her şeyden habersiz yüzen balık hakkında, izleyenlerin göz 
zevklerini bozduğu gerekçesiyle, müdüre sık sık şikayette bulunuldu. 
Bunun üzerine müze yönetimi balığa estetik operasyon yapma kararı aldı.  
 
Müze adına konuşan bir bayan yetkili, "Balık iyi beslendiği için oldukça iri 
ve balığın yüzünde şişlikler var. Gözleri bu torbacıkların arasında 
kaybolmuş durumda olduğu için, öncelikle operasyonla şişlikleri 
azaltmaya, gözlerini belirgin hale getirmeye çalışacağız. Kaç kişinin 
şikayet ettiği konusunda rakam vermek istemiyorum. Ama bize sık sorulan 
soru, 'Akvaryumdaki hasta balıktan haberiniz var mı?' şeklinde. Ameliyatın 
masrafını, ameliyata ‘uğur getirsin’ diye suyun içine atılan paralardan 
karşılayacağız." dedi. 
 
 

1p 2 Waarom ondergaat de goudvis een esthetische operatie? 
omdat 
A de bezoekers van het museum geklaagd hebben over zijn uiterlijk 
B de goudvis gebeten is door een grotere vis en verminkt is 
C de Schotse koninklijke familie de goudvis niet mooi genoeg vindt 
D het bestuur van het museum de aandacht van de media wil trekken 
 

1p 3 Wie heeft besloten om de goudvis te laten opereren? 
A de lokale stadskrant 
B de museumbezoekers  
C het museumbestuur 
 

1p 4 Waardoor zag de vis er lelijk uit volgens de tekst? 
A door bulten in zijn gezicht 
B door een gezwel in zijn staart 
C doordat hij erg oud was 
D doordat hij was gebeten  
 

1p 5 Waarom wordt de operatie betaald met munten die de bezoekers in het 
water hebben geworpen? 
Schrijf het antwoord op in je uitwerkbijlage.  
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Tekst 3  

 
 
Bakkaldan Süpermarket Taktiği! 
 
Bursa'nın tarihi Kayhan Çarşısı'nda uzun süredir bakkal dükkanı işleten 
Doğu Kılıç, iş yerinden elli liralık alışveriş yapan müşterilerine bir haftalık 
tatil için çekiliş yaptırıyor. 
 
Altmış beş yıldır gıda üzerine çalışan Doğu Kılıç, 
müşterilerine ilginç imkanlar sunuyor. Kılıç, 
dedesinden kalma dükkanı ayakta tutabilmek 
için böyle bir kampanya yapmaya karar verdi. 
Marketinden elli liralık alışveriş yapan 
müşterilerine kupon veren Kılıç, çekilişle talihli 
müşterisini Mudanya'nın Eşkel Köyü'ndeki yazlık evine tatile gönderiyor. 
Kampanyaya müşteriler büyük ilgi gösteriyor. Kampanyaya şu ana kadar 
yüz müşteri katılmış. Kılıç, kampanyanın Ramazan Ayı'ndan önce 
başladığını, yaklaşık bir ay daha devam edeceğini belirterek, "İşyerimi 
kapatmamak için böyle bir kampanya yaptım. Allah sağlık ve afiyet verdiği 
sürece Bursalı hemşehrilerimi memnun etmek için uğraşıyorum.  
 
Alışverişlerini buradan yapmaları için onlara gerekli hediyeler veriyorum. 
Son zamanlarda diğer alışveriş merkezleri ile rekabet halindeyiz.” dedi. 
Müşterilerine kendi yazlığında tatil imkanı sunduğunu belirten Kılıç, 
“Aklıma, müşterilerime Eşkel’de bir hafta tatil yaptırmak geldi. Orada, 
benim kendi dayalı döşeli evimde bir hafta kalma hakkı kazanmak için elli 
liralık alışveriş yapmalarını şart koştum. Elli liralık her alışverişe kura 
kuponu veriyorum. Kuponun biri bende, diğeri onlarda kalıyor. Böylelikle 
benim satışım artıyor. Müşterim de memnun oluyor. Ticaret hayatıma 
sağlıklı olduğum sürece devam etmek istiyorum. Müşterilerim 
kampanyadan çok memnun. ‘Keşke bize çıksa’ şeklinde arzularını 
belirtiyorlar.” diye konuştu. 
Çekilişle tatil hakkı kazananlar 1 Eylül'den itibaren yazlığa gidebilecekler. 
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1p 6 Waarom heeft Doğu Kılıç besloten een campagne te gaan beginnen? 
om het winkeltje dat hij van zijn opa heeft geërfd 
A bekender te maken. 
B het beste te maken. 
C staande te houden. 
D te laten verbouwen.  
 

1p 7 Wat kun je als klant met deze campagne winnen?  
Een week vakantie in een 
A camper. 
B hotelkamer. 
C tent. 
D zomerhuis.  
 

1p 8 Hoeveel klanten hebben er tot nu toe aan deze campagne meegedaan? 
A 50 
B 65 
C 100  
 

1p 9 Wat vinden de klanten van deze campagne? 
Ze zijn 
A afwachtend. 
B teleurgesteld. 
C tevreden. 
D verrast. 
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Tekst 4  

 
 
150 Çeşit Turşu! 
 
Ordu’nun Perşembe ilçesinde ‘Vonalı Celal’ 
olarak bilinen turşucu Celal Öztürk, turşu 
çeşidini 150’ye çıkardı. 
Perşembe ilçesinde sahil yolu üzerinde iş yeri 
bulunan ve ‘Vonalı Celal’ olarak tanınan 75 
yaşındaki Öztürk, turşu çeşidi sayısını her 
geçen gün artırıyor. Turşularını gurbetçiler 
aracılığıyla yurt dışına gönderen Öztürk, lahana, erik, karayemiş, kesme 
biber, şalgam, sakarca, kuymak, kırışan, kereviz, mantar, kabalak, çağla, 
biber yaprağı, alıç, gelibolu, melocan, ham erik, kaya koruğu, deniz 
börülcesi, ahlat, şeftali, döngel, sarımsak, galgirik ve frenk üzümü gibi 
değişik ürünlerden yaptığı turşu çeşitlerine yenilerini ekliyor. 
 
Doğada yetişen her türlü meyve ve bitkinin turşusunu yapan Öztürk’ün 
hedefi ise başka yörelerin turşularını da Ordu’ya taşıyarak çeşidini 200’e 
çıkarmak. Öztürk’ün oğlu, Anadolu Ajansı (AA) muhabirine yaptığı 
açıklamada, babasının turşu çeşidini her geçen yıl artırdığını söyledi. 
Her türlü bitki ve meyvenin yanı sıra yumurta ve balık gibi ürünlerin de 
turşularını yaptıklarını ifade eden Öztürk, "Amacımız en kısa sürede 150 
çeşit turşuyu daha da artırmak." diye konuştu. 
 
Turşularına Türkiye’nin her yerinden ve dünyanın çeşitli ülkelerinden 
ilginin olduğunu belirten Öztürk, şunları kaydetti: 
"1973 yılında, dört-beş çeşitle başladığımız turşu işine bugün büyük bir 
heyecan ve zevkle devam ediyoruz. Dedelerimizden öğrendiklerimizi 
bugün günümüze taşımaya çalışıyoruz. Her geçen yıl çeşitlerimiz artıyor. 
Mümkün olduğu kadar yeni ürünleri halkımızla buluşturmaya çalışıyoruz. 
Turşularımızın çoğunluğunu, doğal ortamda yetişen bitki ve meyve türleri 
oluşturuyor. Son yıllarda bu çeşitlerimize ilk defa denediğimiz balık, hamsi 
ve haşlanmış yumurta çeşitlerini de ekleyerek bir ilki gerçekleştirdik. Şu 
anda iş yerimizde 150 çeşit turşumuz mevcut. Amacımız bu çeşitlerimizi 
daha da artırarak kendi rekorumuzu kırmak. Türkiye’de bu kadar turşu 
çeşidi olan başka bir yer var mı onu da bilmiyoruz ama biz kendimizi bu 
anlamda hep geliştirmek istiyoruz." 
Öztürk, bir turşunun ağzı açılmadan en az iki-üç yıl boyunca 
saklanabildiğini, turşuların kilosunun üç ile on lira arasında değişen 
fiyatlardan satıldığını sözlerine ekledi. 
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1p 10 Hoe zorgt Celal Öztürk ervoor dat zijn producten naar het buitenland 
gaan? 
A via exporteurs 
B via handelaren 
C via kennissen  
D via migranten  
 

1p 11 Wat is het doel van Celal Öztürk volgens de tekst? 
A filialen openen in verschillende steden  
B het aantal soorten producten laten stijgen  
C het vak overdragen aan zijn kinderen  
D met pensioen gaan en zijn bedrijf verkopen  
 

1p 12 Naast groente en fruit gebruikt Öztürk nog twee andere producten.  
 Welke zijn dat? 
Schrijf het antwoord op in je uitwerkbijlage.  
 

1p 13 Wat is de houdbaarheid van een niet-geopende pot volgens de tekst? 
A 2 à 3 maanden 
B 4 à 5 maanden 
C 2 à 3 jaar 
D 4 à 5 jaar  
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Tekst 5  

 
Davulun Sesi Uzaktan Hoş! 
 

Artık pek çok kişi sahura davulun sesiyle uyanmak 
istemiyor. Her geçen yıl atalarımıza daha çok hak 
verir olduk; artık davulun sesi gerçekten uzaktan hoş 
gelir oldu. Osmanlı döneminden beri devam eden bu 
ramazan davulcusu geleneğine pek çok kişinin 
tahammülü kalmadı. Ramazan davulcuları da bu 
durumdan rahatsız. Sık sık hem sözlü hem de fiziksel 
şiddete maruz kalan ramazan davulcularının olaysız 
gecesi yok gibi. Kimi kafasına tencere, tava 
atılmasından muzdarip, kimi de sözlü şiddetten. Ama 
oruç tutmayan mahalle sakinleri de, ritim eğitimi 

almamış ve gürültüyle davul çalmayı birbirine karıştıran davulcularca 
uykularının bölünmesinden şikayetçiler. 
Fotoğraflı El İlanı 
Eskiden mahalle sakinleri, ramazan davulcularından bahşişi, bir bardak 
suyu ve bir dilim sıcak pideyi sakınmazken, şimdi evler kapı-duvar! Üstelik 
her şeyin olduğu gibi ramazan davulcusunun da sahtesi var. Biri ramazan 
ayı içinde, biri de bayramda olmak üzere, topu topu iki kez topladıkları 
bahşişleri ‘sahte’ davulculara kaptırmak da var. Bu sebeple davulcular, 
mahalle sakinleri için, üstünde kendi fotoğraflarının bulunduğu el ilanları 
bastırıp onlara ‘mahallenizin davulcusu’ diye uyarıda bulunuyorlar. 
Eski ve unutulmaya yüz tutmuş bir geleneği hatırlamak adına gelin bu 
gece yatmadan alarmlarınızı, teknoloji harikası telefonlarınızın 
uygulamalarını kapatın. Bırakın bu gece sizi sahura teknolojinin yapmacık 
çığlığı değil, emektar ramazan davulcuları uyandırsın. Bayram günü de 
onlara kapınızı açın, onlarla bayramlaşın, onlara bahşiş vermeyi de 
unutmayın. 
Hakan Gülsoy (davulcu): Ritmi, davulun tokmağı belirler. Çubuk ise 
notalar arası ayrıntıyı. Kaliteli bir davul, kasnağının ceviz kaplamasından 
ve sesinden belli olur. Derisi ya manda ya da dana derisindendir. İyisi 250 
- 400 liradır. İki - üç yıl ömrü vardır. Müzikten anlayana davulun sesi hem 
uzaktan hem yakından hoş gelir. Türklerde davul çok önemlidir. Sadece 
müzik yapmak için değil, haberleşmek için, savaşta ve barışta da davul 
kullanılırmış. 
İzmir Konak Müftüsü Zeki Aksoy: Sahura cep telefonumun alarmıyla 
kalkıyorum ama ramazan davulcuları yüzyıllardır süren bir gelenek. Zaten 
davul dini bir gereklilik değil, kültürel bir gelenek. Zaman zaman bize de 
şikayetler ulaşıyor ama bu konunun düzenlemesi belediyelere ait. Yasağı 
müftülükler getirmez. 
Bazı şehirlerde belediyeler ramazan davulcularını sınavla belirliyor. 
Davulcularda; güzel sesli olmak, iyi davul çalmak, ortaokul mezunu olmak 
ve en az 50 mani bilmek gibi nitelikler aranıyor. 
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1p 14 Waarom zijn de ‘davulcular’ niet blij, volgens de tekst? 
omdat 
A de ‘davulcular’ gewelddadige reacties krijgen 
B de ‘davulcular’ slecht betaald worden 
C mensen liever hun wekker willen gebruiken om wakker te worden 
D mensen vinden dat de ‘davulcular’ niet te dichtbij moeten komen  
 

1p 15 Mensen die niet meedoen aan de ramadan, blijken last te hebben van de 
‘davulcular’ volgens de tekst.  
 Schrijf in je uitwerkbijlage de eerste twee en de laatste twee woorden 

op van de zin waarin dat staat.  
 

1p 16 Wat doen de ‘davulcular’ om te voorkomen dat de nep ‘davulcular’ hun 
fooi krijgen? 
Zij delen een flyer uit met  
A de foto’s van de nep-‘davulcular’ erop. 
B de namen van de nep-‘davulcular’ erop. 
C hun eigen foto’s erop. 
D hun eigen namen erop.  
 

1p 17 Van welk materiaal wordt een goede trommel gemaakt volgens de tekst?  
A van buffelleer of kalfsleer  
B van hertenleer of lamsleer 
C van krokodillenleer of haaienleer 
D van slangenleer of geitenleer 
 

2p 18 Behalve als muziekinstrument waren trommels ook nog om andere 
redenen belangrijk voor de Turken.  
 Geef bij elk van de onderstaande beweringen aan of deze wel of niet 

in de tekst staat.  
1 Trommels werden gebruikt tijdens de oorlog. 
2 Trommels werden gebruikt tijdens de vrede. 
3 Trommels waren belangrijk in de religie. 
4 Trommels waren belangrijk voor de communicatie. 
 

1p 19 Welke eis wordt in sommige gemeentes gesteld aan een ‘davulcu’ volgens 
de tekst? 
Een ‘davulcu’ moet 
A een eigen trommel hebben. 
B maximaal 50 jaar zijn.  
C minimaal 50 versjes kennen. 
D notenkennis hebben.  
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Tekst 6  

 
 
Yanımızdaki İnsana Neden Bağırırız? 
 
Yan yana iki insan birbirine neden bağırır? Öfkelenince neden yüksek 
sesle konuşuruz? Durgunluğumuzu yitirdiğimiz için mi bağırarak 
konuşuruz, yoksa bambaşka bir nedenden dolayı mı? Sorunun yanıtı bir 
bilgelik öyküsünde saklı! 
 
Öfkelenince neden bağırırız? 
Hintli bir ermiş, öğrencileri ile gezinirken Ganj Nehri kenarında birbirlerine 
öfke içinde bağıran bir aile görmüş. Öğrencilerine dönüp "İnsanlar neden 
birbirlerine öfke ile bağırır?" diye sormuş. Öğrencilerden biri "Çünkü 
durgunluğumuzu yitiririz." deyince Hintli ermiş "Ancak öfkelendiğimiz insan 
yanı başımızdayken neden bağırırız? O kişiye söylemek istediklerimizi 
daha alçak bir ses tonu ile de aktarabilecekken, niye bağırırız?" diye 
yeniden sormuş. 
 
Öğrencilerden ses çıkmayınca anlatmaya başlamış: "İki insan birbirine 
öfkelendiği zaman, yürekleri birbirinden uzaklaşır. Bu uzaklıktan 
birbirlerinin yüreklerine seslerini duyurabilmek için bağırmak zorunda 
kalırlar. Ne kadar çok öfkelenirlerse, arada açılan arayı kapatabilmek için 
o kadar çok bağırmaları gerekir." 
 
"Peki, iki insan birbirini sevdiğinde ne olur? Birbirlerine bağırmak yerine 
sakince konuşurlar, çünkü yürekleri birbirine yakındır, arada uzaklık ya 
yoktur ya da çok azdır. Peki, iki insan birbirini daha da fazla severse ne 
olur? Artık konuşmazlar, yalnızca fısıldaşırlar, çünkü yürekleri birbirlerine 
daha da yakınlaşmıştır. Artık bir süre sonra konuşmalarına bile gerek 
kalmaz, yalnızca birbirlerine bakmaları yeterli olur. İşte birbirini gerçek 
anlamda seven iki insanın yakınlığı böyle bir şeydir." 
 
Daha sonra Hintli ermiş, öğrencilerine bakarak şöyle devam etmiş: "Bu 
nedenle tartıştığınızda yüreklerinizin arasına uzaklık girmesine izin 
vermeyin. Aranıza uzaklık koyacak sözcüklerden uzak durun. Yoksa 
uzaklığın arttığı öyle bir gün gelir ki, geriye dönüp birbirinize yakınlaşacak 
yolu bulamayabilirsiniz.” 
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1p 20 Waar speelt het verhaal zich af?  
A bij een meer 
B bij een rivier 
C op een boot 
D op een brug  
 

1p 21 Waarom stelt de mysticus de vraag "Waarom schreeuwen we als we boos 
zijn?" aan zijn leerlingen? 
A omdat de leerlingen boos zijn op hem 
B omdat hij boos is op zijn leerlingen 
C omdat hij leerlingen ziet die tegen elkaar schreeuwen 
D omdat hij mensen ziet die tegen elkaar schreeuwen 
 

1p 22 Wanneer fluisteren mensen tegen elkaar volgens de tekst? 
A als er anderen in de buurt zijn  
B als hun harten dicht bij elkaar zijn 
C als zij beleefd willen zijn 
D als zij dicht bij elkaar staan 
E als zij uitgeschreeuwd zijn  
 

2p 23 Welke twee adviezen geeft de mysticus aan zijn leerlingen tijdens een 
ruzie?  
Je moet in het Turks antwoorden. 
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Tekst 7  

 
Kemal Sunal 
 

1  Kemal Sunal, Türk sinemasının gelmiş geçmiş en büyük komedi 
oyuncularından biri olarak kabul edilir. Oynadığı rollerle genellikle saf, şanslı, iyi 
yürekli karakterleri canlandırmıştır. Oynadığı filmlerin çoğu izlenme rekoru 
kırmıştır. 
 

2  İstanbul’da 11 Kasım 1944 tarihinde doğan oyuncunun babası Mustafa Sunal, 
annesi Saime Sunal'dır. Kemal Sunal'ın, Cemil ve Cengiz adında iki kardeşi 
vardır. Sanatçı, ilkokulu Mimar Sinan İlkokulu'nda okudu. Vefa Lisesi'nden mezun 
oldu. Öğrenimi sırasında Emayetaş Fabrikasında çalışmış, ayrıca elektrikçide 
çıraklık yapmıştır. Felsefe hocası Belkıs Balkır'ın sanatçıyı Müşfik Kenter ile 
tanıştırmasının, Kemal Sunal'ın kariyerinde önemli yeri vardır. Yüksek tahsiline 
Marmara Üniversitesi Gazetecilik bölümünde başladı. 
 

3  Sanat hayatı, Vefa Lisesi'nde amatör olarak ‘Zoraki 
Tabip’ adlı tiyatro oyunuyla başladı. İlk kez Kenterler 
Tiyatrosu'nda profesyonel oyuncu olarak çalıştıktan sonra 
uzun süre Ulvi Uraz Tiyatrosu'nda, kısa süre Ayfer Feray 
Tiyatrosu'nda, son olarak da Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nda 
görev aldı. Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nda oynadığı bir 
oyunda Ertem Eğilmez tarafından çok beğenildi ve böylece 
beyaz perdeye transfer oldu. İlk rolünü 1973 yılında Ertem 
Eğilmez'in yönettiği ‘Tatlı Dillim’ adlı filmde uzun boyundan dolayı basketbolcu 
olarak aldı. Bunun ardından kalabalık kadrolu filmlerde rol almaya başladı. Türk 
sinemasının en büyük komedyenlerinden biri olan Sunal, peşpeşe çevirdiği 
filmlerle ticari açıdan büyük başarı kazandı. Türk sinemasında başta Şaban 
tiplemesi olmak üzere canlandırdığı pek çok tiple sevenlerinin kalbinde taht kuran 
Kemal Sunal, 7'den 70'e herkesin sevgisini kazandı.  
 

4  1974 yılında evlendi. Ali ve Ezo adlarında iki çocuğu oldu. 1977'de Antalya 
Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü aldı. Sunal, oyunculuğuyla ve 
özellikle değişik tiplemeleriyle Türk sinemasında komedi oyunculuğuna yeni bir 
soluk getirdi. 1990'lı yıllardan itibaren filmleri kesintisiz olarak televizyonlarda 
yayınlanmaya başlandı; ama kendisi bu gösterimlerden hiç para almadı.  
 

5  Yarım bıraktığı üniversiteyi, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo 
Televizyon ve Sinema Bölümü'nden mezun olarak 1995 yılında bitirdi ve 
ardından yüksek lisans yaptı. Eğitimini tamamladıktan sonra ‘Tv ve Sinemada 
Kemal Sunal Güldürüsü’ adıyla kitap olarak basılan yüksek lisans tezinde kendi 
filmlerinin sosyolojik incelemesini yaparak iktidarların sanat alanına yaptıkları 
ideolojik müdahaleyi irdeledi. 
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6  Hayatı boyunca toplam 82 filmde rol aldı. 3 Temmuz 2000 tarihinde 
‘Balalayka’ adlı filmin çekimlerine başlamak için Trabzon'a gitmek üzere bindiği 
uçakta kalkıştan hemen önce geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 
İstanbul'daki Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilmiştir.  
Kitapları 
• Tv ve Sinemada Kemal Sunal Güldürüsü  
• Kemal Sunal Güldürüsü  
• Einstein Gibi Düşünmek 
Hakkındaki kitaplar 
• Feriha Karasu Gürses, Kemal Sunal Film Başka Yaşam Başka 
• Nuran Turan, Kemal Sunal Çocukken 
• Vadullah Taş, Kemal Sunal Filmlerini Anlatıyor 
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1p 24 Tijdens zijn middelbare schoolperiode is één docent belangrijk geweest 
voor Kemal Sunals carrière als acteur.  
Welk vak gaf deze docent? 
A aardrijkskunde 
B drama 
C filosofie 
D wiskunde  
 

1p 25 Waar is Kemal Sunals professionele carrière begonnen? 
A Ayfer Feray Tiyatrosu 
B Devekuşu Kabare Tiyatrosu 
C Kenterler Tiyatrosu 
D Ulvi Uraz Tiyatrosu   
 

1p 26 Wat was de rol van Kemal Sunal in de eerste film waarin hij speelde? 
A acteur 
B basketballer 
C conciërge 
D elektriciën  
 

1p 27 Waardoor heeft Kemal Sunal veel verdiend? 
doordat hij 
A achter elkaar in veel films heeft gespeeld  
B heel erg geliefd was bij de kijkers 
C in een paar grote films heeft gespeeld 
D vaak in films een naïef typetje speelde  
 

1p 28 In de tekst staat dat Kemal Sunal geen geld verdiende aan de films die op 
tv werden vertoond.  
In welke alinea staat dit? 
A in alinea 3  
B in alinea 4  
C in alinea 5  
D in alinea 6   
 

1p 29 In de tekst staat dat Kemal Sunal zijn universitaire studie heeft hervat en 
afgerond.  
 Schrijf de eerste twee en de laatste twee woorden op van de zin 

waarin dat staat. 
 

1p 30 Welk boek heeft Kemal Sunal zelf geschreven? 
A Kemal Sunal Çocukken 
B Kemal Sunal Film Başka Yaşam Başka 
C Kemal Sunal Filmlerini Anlatıyor 
D Kemal Sunal Güldürüsü  
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Tekst 8  

 
 

Yarasa Çocuk  
 
Yedi yaşındaki yarasa çocuk Lucas Murray'ın yaptıkları 
herkesi şaşırtıyor... 
  
1 İngiltere’nin Dorset şehrinde yaşayan yedi yaşındaki 
Lucas Murray, değişik yeni bir yöntemle duyan ilk kişi oldu. 
Bu yöntem, yarasaların ‘ekolokasyon (ses titreşimiyle yer 
tespiti)’ yetenekleriyle çevrelerini algılamalarına dayanarak 
geliştirilmiştir. 
  
2 Doğuştan görme engelli ‘Yarasa Çocuk’ lakaplı Murray, sadece dilini 
şakırdatarak ekolokasyon tekniğini uyguluyor. İki yılda bu tekniği öğrenen çocuk, 
ağzıyla kısa ve keskin bir ses çıkarıp yankıya göre karşısında ne olduğunu 
anlayabiliyor. 
 
3 Ekolokasyon tekniği sayesinde görebilen Murray, istediği gibi koşabiliyor, 
basketbol oynayabiliyor ve  kayalıklara tırmanabiliyor. Daniel Kish (41) isimli bir 
görme engellinin eğittiği Murray, “Şakırdatma sistemini sevdim, fakat öğrenmesi 
çok zordu.” dedi. 
 
4 Ekolokasyon tekniğinde; yarasa, yunus ve balina gibi hayvanların çıkardıkları 
çok yüksek frekanslı ses dalgaları, cisimlere çarpıp geri dönüyor. Bu durum da 
bu hayvanların yönlerini bulmasını sağlıyor. 
 

 
1p 31 Met behulp van welk lichaamsdeel heeft het 7-jarige blinde jongetje Lucas 

Murray leren ‘kijken’? 
met behulp van zijn 
A handen 
B lippen 
C neus 
D oren  
 

1p 32 In welke alinea lees je hoe het jongetje de echotechniek toepast? 
A in alinea 1 
B in alinea 2 
C in alinea 3 
D in alinea 4  
 

1p 33 De echotechniek die Lucas gebruikt, wordt behalve door vleermuizen ook 
nog door twee andere dieren gebruikt.  
 Schrijf die dieren op in je uitwerkbijlage.  
Je moet in het Turks antwoorden.  
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Tekst 9  

 
1p 34 Je ouders zijn 20 jaar getrouwd. De hele familie is bij jullie thuis 

uitgenodigd. Je wilt een nagerecht maken. Je weet dat sommige 
familieleden geen boter en tarwemeel willen eten.  
 Welk nagerecht uit de tekst is geschikt voor deze avond? 
 
Davet Tatlıları 
 
Yemek tarifleriyle ilgili bir internet sitesinin 
sahibi olan ve pastalarıyla ünlü Funda 
Kendiroğlu, Radikal için özel tatlılar hazırladı. 
İşte birbirinden lezzetli tatlı tarifleri:  
 
Şekerpare  
Malzemeler: İki yumurta, bir bardak pudra şekeri, yarım paket tereyağı, 
yarım bardak irmik, iki bardak buğday unu, bir paket vanilya, bir paket 
kabartma tozu. Şerbet için ise üç bardak su, üç bardak şeker, yarım 
limonun suyu. 
 
Hazırlanışı: Yumurta, pudra şekeri, margarin birlikte yoğrulur, ardından 
diğer malzemeler karışıma ilave edilir. Ceviz büyüklüğünde yuvarlak şekil 
verilen hamurlara fındık veya ceviz eklendikten sonra üzerlerine yumurta 
sarısı sürülür. 170 derecelik fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirilir ve 
sonra fırından çıkarılır. Üzerine soğuk şerbet ilave edilir.  
 
Bademli Muffin 
Malzemeler: Üç yumurta beyazı, iki bardak çekilmiş badem, bir bardak 
pudra şekeri, bir yemek kaşığı nişasta. 
 
Hazırlanışı: Tarifin içerisinde yağ ve buğday unu olmayışı özellikle 
hanımlar için tercih nedeni oluyor. Çok lezzetli muffini 30 dakikada 
hazırlayıp servise hazır hale getirebilirsiniz. Yumurta beyazları ve pudra 
şekerini birlikte çırptıktan sonra diğer malzemeler de eklenir. Mini muffin 
kalıbına dökerek üzeri pembeleşene kadar 160 derecede 17 dakika 
fırınlanır.  
 
Brownie  
Malzemeler: Dört yumurta, bir bardak buğday unu, 150 gram tereyağı, 200 
gram sade çikolata, bir bardak şeker, üç kaşık kakao.  
 
Hazırlanışı: Tereyağı eritilerek parçalanmış çikolataya dökülür ve çikolata 
iyice eritilir. Yumurta ve şeker krema haline gelene kadar çırpılarak erimiş 
çikolataya eklenir. Un, kakao ve kabartma tozu ekleyerek homojen bir 
karışım elde edilir. Kelepçeli kalıp tereyağıyla yağlanarak içine hamur 
dökülür. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında 30 dakika pişirilir.  
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Tekst 10 

 
1p 35 Je gaat in de zomer naar İstanbul en je wilt het ‘Ayasofya Müzesi’ 

bezoeken. 
 Op welke twee speciale dagen is het museum een halve dag open? 
Schrijf het antwoord op in je uitwerkbijlage. 
Je moet in het Turks antwoorden. 
 

Ayasofya Müzesi 
 

 
 
Adres: 

 
 

 
E-posta: 

Ayasofya Meydanı 
Sultanahmet 
Fatih/İSTANBUL 

Tel:  0 (212) 522 
17 50 - 522 09 89 
Faks: 0 (212) 512 
54 74 

ayasofyamuzesi@kultur.gov.tr

Ziyaret Saatleri:  YAZ SEZONU: 15 NİSAN - 1 EKİM ARASI 09.00 - 19.00 
     Gişe kapanış saati: 18.00 
     KIŞ SEZONU: 1 EKİM - 15 NİSAN ARASI 09.00 - 17.00 

    Gişe kapanış saati: 16.00 
 
Giriş Ücreti: 25 TL. 
Ayasofya Müzesi, pazartesi günleri hariç, her gün ziyarete açıktır.  
Kış tarifesine göre, müzeye son giriş saat16.00 olmak üzere saat 09.00 -17.00 
saatleri arasında;  
yaz tarifesine göre ise, müzeye son giriş saat 18.00 olmak üzere 09.00-19.00 
saatleri arasında, müze ziyaret edilebilmektedir. Müze Kart, müze gişelerinden 
temin edilebilmektedir. 
 
Müze ve Örenyerlerine Girişlerde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönerge 
Özel Günler: Ayasofya Müzesi, Ramazan ve Kurban Bayramı’nın birinci günü 
yarım gün ziyarete kapalıdır. 
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Kimler Ücretsiz Girebilir? 
• 18 yaş ve altındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gençler ve çocuklar; 
• 65 yaş ve üstü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları; 
• Gaziler, şehit ve gazilerin eş ve çocukları; 
• T.C. Vatandaşı engelliler ile onların bir refakatçisi; 
• Er ve erbaşlar; 
• ICOMOS ve UNESCO kart sahipleri; 
• Basın kimlik kartı sahipleri; 
• Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğünce ağırlanan konuk ve 

heyetler, bunların refakatçileri ile yabancı tur operatörleri; 
• Kültür ve Turizm Bakanlığı personeli ve emeklileri ile onların refakatindeki eş 

ve çocukları; 
• Kamu kurum ve kuruluşlarının davetlisi olarak ülkemizde bulunan yabancı 

resmi konuklar ve onların refakatçileri; 
• Kültür ve Turizm Bakanlığı kokartına sahip profesyonel turist rehberleri; 
• Seyahat Acentası sahipleri veya sorumlu müdürleri ile başvuruları Türkiye 

Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) kanalıyla bakanlığa ulaştırılan yabancı 
tur operatörleri ve yabancı bilgilendirme grupları; 

• 0 - 12 yaş arası yabancı uyruklu çocuklar. 
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Tekst 11  

 
1p 36 Je ouders hebben besloten om met Ayder Turizm naar Capadocië te 

gaan. 
 Wat wordt er door gunubirlikgeziler.com geadviseerd voor de tweede 

dag?  
Schrijf het antwoord op in je uitwerkbijlage. 
 
 
Kapadokya Turları  
Bayram tatili için Ankara çıkışlı Kapadokya ve Ihlara Vadisi turları 
hakkında gunubirlikgeziler.com farkıyla araştırma yaptık. İşte tur 
programlarının fiyatları ve özellikleri: 
Dört farklı tur şirketinin Kurban Bayramı Kapadokya Turu programlarını 
inceledik. Ayder, Saltur, Gömü Tur ve VES Turizm Kapadokya Turları 
hakkında bilgi vermek istiyoruz. 
 
Üç gün iki gecelik tur programında Ihlara Vadisi, Kapadokya, Üç Güzeller 
ve Hacı Bektaş-ı Veli türbesi gezisi bulunuyor. Tur programı içinde ekstra 
Türk Gecesi’ne de katılabilirsiniz.  
 
gunubirlikgeziler.com tavsiyesi: Ayder Turizm ile gidenler ikinci gün sabah 
6:00'da güneş doğarken ekstra ücretli balonla Kapadokya gezisine 
katılabilirler. 
 
 
Fiyatlar 

  
 

İki kişilik 
odada 

kişi başı 
350 299-329 289-325 360-399 

Tek kişi 450 399-429 369-415 435-489 

Üç kişi 330 ------- 259-290 337-377 

0-6 yaş 90 100 -------- 249-279 

7-12 yaş 260 169-199 230-260 110-123 

 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Tekst 12  

 
 
On Dokuzuncu Kattan Düştü!  
 

Kedilerin dokuz canlı olduğu iddiasını 
destekleyecek türden son olay Amerika'nın 
Boston kentinde yaşandı... 
ABD’nin Boston kentinde şanslı bir ev kedisi 
tam on dokuzuncu kattan düştüğü halde 
sadece küçük bir çizikle sağ salim kurtulmayı 

başardı. BBC’nin haberine göre, Şeker adlı beyaz ev kedisi, dışarıyı 
seyretmek üzere tırmandığı küçük pencerede tutunamayarak tam 60 
metre yükseklikten yere düştü. Hayvan kurtarma ekipleri tarafından 
derhal bakım merkezine götürülen Şeker’in bir iki küçük çizik dışında, 
ayaklarında ve bacaklarında hiçbir kırılma ya da organ hasarı meydana 
gelmediği ortaya çıktı. Uzmanlar bu yükseklikten düşen kedilerin uçan bir 
sincap gibi bacaklarını açarak ve kuyruklarını kullanarak düştüğünü 
belirtiyor. Şeker’in de bu tür bir düşüş mucizesi gerçekleştirdiği sanılıyor. 
 
 

1p 37 Wat wilde de kat doen? 
A naar buiten gaan 
B naar buiten kijken 
C naar een balkon springen 
D naar een boom springen  
 

1p 38 Hoe was de val afgelopen? 
De kat had 
A een interne bloeding. 
B een paar schrammen. 
C helemaal niets. 
D zijn pootjes gebroken.  
 

1p 39 Wetenschappers vergelijken een vallende kat met een ander dier.  
Welk dier is dit? 
A een eekhoorn 
B een prairiehondje 
C een veldmuis 
D een woelrat  
 
 

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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