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Examen VMBO-BB 

2015 
 
 
 

 Turks CSE BB 
 

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

Dit examen bestaat uit 39 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 40 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald 
kunnen worden. 

tijdvak 1
woensdag 27 mei
13.30 - 15.00 uur
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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 

 
 
Uçamayan Bir Kuş Türü  
 
Filipinler'in kuzeyinde yer alan Calayan adlı küçük bir 
adada, yeni bir kuş türü keşfedildi. Filipinli ve İngiliz 
araştırmacılar, yeni tür bu kuşa, 'Calayan su tavuğu' 
adını vermeyi planlıyor. Koyu kahverengi kuşun, bir 
karga büyüklüğünde olduğu, ancak uçamadığı 
bildirildi. Turuncu gagalı kuş türünün, yakın 
akrabalarının uçabilmesine rağmen, neden uçamadığı 
araştırılıyor. 
 
 

1p 1 Hoe komt het dat deze vogelsoort niet kan vliegen? 
A De wetenschappers weten het nog niet.  
B Er is gemanipuleerd met hun genen.  
C Hun vleugels zijn te groot en te zwaar.  
D Ze hebben te grote en platte voeten.  
 

1p 2 De grootte van de vogel wordt vergeleken met een andere vogel. Welke 
vogel is dit? 
A geelsnavel 
B kip 
C kraai 
D waterhoen  
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Tekst 2 

 
Lacivert'in Şubesi Shelly 
 
Bodrum Yalıkavak Port'un yeni mekanı Shelly 
açıldı. İstanbul'daki Lacivert Restoran'ın yazlık 
şubesi olan Shelly, marinanın ikinci katında 
yer alıyor. Zemin katta keyifle izleyeceğiniz  
manzaranın aynısını birinci ve ikinci kattan da 
aynı keyifle izleyebilirsiniz. 
 
Sezon boyunca 10.00 – 02.00 saatleri arası hizmet veren Shelly, deniz 
ürünlerinden hazırladığı özel menüleri yenilikçi bir şekilde misafirlerine sunuyor.  
 
Lacivert'ten farklı bir konseptte oluşturulan Shelly mutfağında, kabuklu deniz 
mahsullerinden oluşan zengin bir menü var. Menüde karides, midye, kalamar, 
ahtapot, yengeç ve ıstakoz gibi çeşitler var. Herhangi bir yemek sipariş 
edildiğinde, yemeğin yanında bol bol patates kızartması da geliyor.  
 
Hafta sonu, tıpkı Lacivert'ten de alışık olduğunuz gibi DJ performansı ve dans 
podyumuyla renklenen mekan, lezzetli yemek yemek ve keyifli vakit geçirmek 
isteyenleri bekliyor. Shelly'de terasta oturup bir şeyler içmek isterseniz 
rezervasyona gerek yok, ama yemek yiyecekseniz bir gün öncesinden 
rezervasyon yaptırmayı ihmal etmeyin! 
 
Telefon: 0252 385 54 87  

 
1p 3 Waar bevindt zich het zomerfiliaal van restaurant Lacivert?  

Je moet in het Turks antwoorden. 
 

1p 4 Op welke verdieping is restaurant Shelly te vinden? 
A op de begane grond 
B op de eerste verdieping 
C op de tweede verdieping 
D op het dakterras  
 

1p 5 Wat is er anders in restaurant Shelly vergelijking met restaurant Lacivert?  
A Er is een danspodium. 
B Er is live muziek en een DJ. 
C Er zijn meer gerechten met schelpdieren.  
D Er zijn meer gerechten met veel groente.  
 

1p 6 Voor welke activiteit moet je bij Shelly reserveren? 
A dansen 
B drinken  
C eten 
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Tekst 3  

 
 
Pizza Margherita 
 
İtalya kraliçesi Margarete (1851-1926), pizzaların 
kraliçesi ve aynı zamanda da kraliçelerin pizzası 
'Pizza Margherita'ya adını veren kişidir. Ayrıca 
Pizza Margherita, İtalyan bayrağının ışıl ışıl 
renklerini taşıdığından bu ülkenin simgesi haline 
geldi.  
Çıtır çıtır, sıcak dumanları buram buram tüten, 
fesleğen kokulu, üstünde erimiş mozarella, 
domates ve zeytinyağıyla pırıl pırıl yeşil-beyaz-
kırmızı renklerde eşsiz bir lezzet.  
 
 

1p 7 Wat maakt Pizza Margherita tot een symbool van Italië? 
 

1p 8 Hoe is het woord 'krokant' weergegeven in de tekst? 
A buram buram  
B çıtır çıtır 
C ışıl ışıl 
D pırıl pırıl  
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Tekst 4  

 
Kitap Okuyana Dürüm-Ayran Bedava! 
 
Kahramanmaraş'ta bir okulun başlattığı projeyle, haftada iki kitap okuyan 
öğrencilere hafta sonunda dürüm ve ayran ikram ediliyor. 
 
Kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için başlatılan projeyle kendi seçtiği 
iki kitabı okuyan öğrenciler, her hafta sonu okulun bahçesine kurulan 
stantlardan bedava dürüm yiyip, ayran içebiliyorlar. Öğrenciler, pazartesi 
günleri okul kütüphanesinden kitaplarını seçebiliyor ya da evdeki kendi 
kütüphanelerinden getirebiliyorlar. Okul kütüphanesinden kitap alan 
öğrenciler, genellikle o haftanın cuma günü ya da bir sonraki haftanın ilk 
günü, kitapları geri getirip kütüphaneye teslim ediyorlar. 
 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasin Fırat, okullarda kitap okutmayı teşvik etmek 
için farklı projeler ürettiklerini söyledi. Bu yönde hayırsever bir iş adamının 
katkısıyla "Kitabımı okuyorum, dürümümü yiyorum" projesini 
hazırladıklarını ifade eden Fırat, şunları kaydetti: "Okulumuzda 
çocuklarımızı okumaya teşvik etmek için güzel ve değişik bir etkinlik 
düzenlendi. Önceleri birkaç öğretmenimiz tarafından bireysel olarak 
başlatılan bu uygulama şimdi okula yayılmış durumda. Bir haftada iki kitap 
okuyan öğrencilerimize, hafta sonu okul bahçesinde dürüm ve ayran ikram 
ediyoruz. Önceleri iki kitabı bir ayda okuyan öğrenciler, bu kampanya 
başladığından beri iki kitabı bir haftada okumaya başladılar. 
Çocuklarımızın yüzleri gülüyor. Çocuklarımızı mutlu görmek bizi de çok 
sevindiriyor. Anne-babalar da bu durumdan son derece memnunlar." 
 
Bu tür uygulamaların diğer okullara da örnek olması dileğinde bulunan 
Fırat, "Okullarımızdaki bu güzel uygulamalarla öğrenciler, kitap okumaya 
teşvik ediliyor. Öğrencilerin kitap okuma alışkanlığı kazandığını da 
görüyoruz. Umarım öğrencilerimizin kitap okuma alışkanlığı artarak devam 
eder." şeklinde konuştu. 
 
Namık Kemal İlkokulu Müdür Yardımcısı Mahir Turan ise okulda 
başlattıkları projeyi geleneksel hale getirip, öğrencilerin kitap okuma 
alışkanlığı kazanmalarına yardımcı olmak istediklerini dile getirdi. 
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1p 9 Hoeveel boeken moet een leerling per week gelezen hebben om een 
'dürüm-ayran' te verdienen? 
 

1p 10 Wanneer krijgen de leerlingen een 'dürüm-ayran'? 
A in de lunchpauze 
B in het weekend  
C op maandag  
D op vrijdag  
 

1p 11 Wie bepaalt welke boeken de leerlingen gaan lezen? 
A de leerlingen zelf 
B de schooldirecteur  
C hun docenten 
D hun ouders  
 

1p 12 Wie heeft aan het project bijgedragen? 
A een directeur  
B een docent 
C een ouder 
D een zakenman  
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Tekst 5  

 
Paris'te Kedilere Özel Kafe 
 
Paris'te kedi sahiplerinin uğrak noktası haline gelmesi planlanan 'kedilere 
özel bir kafe'nin yapılması için kollar sıvandı. 
Projenin sahibi olan kedi aşığı Margaux Gandelon, yaratacağı bu alanla 
kedi sahiplerinin çok rahat edeceğini ve insanların yeni bir kedi almasına 
zemin oluşturacağını ifade etti. 
 
Popülerliğini Japonya'da kazanan ve yavaş yavaş Avrupa'ya yayılan 
kedilere özel kafelerin bir yenisi Paris'te açılacak. Today.com internet 
sitesine açıklama yapan Fransız girişimci Gandelon, kedi sahibi olan 
insanların kendilerini rahat hissetmek istemesi ve kedilerinin başka 
kedilerle kaynaşmasını talep etmesi üzerine bu projeyi uygulamaya 
koyduğunu ifade etti. Paris'teki evlerin küçük olması ve evcil hayvan 
besleme kanunlarının komplike olması gibi sorunların altını çizen 
Gandelon, açacağı bu kafenin kedi sahibi olmak isteyen Fransızlar için 
güzel bir fırsat olduğunu dile getirdi. 
 
Dört ay içinde yeni projeleri desteklemek amacıyla kurulan para bağışı 
platformu 'Indiegogo'dan 52 bin dolar topladığını belirten girişimci, eylül 
ayında 'Les Cafés des Chats' (Kedilerin Kafesi) adlı kafesini açmaya 
hazırlanıyor. 
 
Söz konusu projenin, kediler ve insanlar arasındaki ilişkiyi 
güçlendireceğini savunan 26 yaşındaki Gandelon, hijyen problemine 
değinerek kafenin sürgülü bir kapıyla ayrılan bölmesine kedi kutularının 
yerleştirileceğini belirtti. Kedilere oyuncak gibi davranılmasını engellemek 
için tedbir aldıklarını belirten Gandelon, anlaştıkları bir veterinerin düzenli 
olarak kedilerin fiziksel ve psikolojik sağlığını gözeteceğini bildirdi. 
"Gelenlerin sadece yeni pişmiş pasta kokusunu alacağı ve kedileriyle 
rahat edeceği bir ortam hazırlıyoruz" diyen Gandelon'un yeni kafesi bir ay 
içinde kediseverlerle buluşacak. 
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1p 13 Op wiens verzoek wordt het project opgezet volgens de tekst? 
A de café-eigenaren 
B de dierenartsen 
C de dierenbescherming 
D de katteneigenaren  
 

1p 14 Wat is het doel van de projecteigenaar met het project? 
A De band tussen de katten en de dierenartsen versterken.  
B De band tussen de katten en hun eigenaren versterken. 
C De katten zo veel mogelijk van de straat houden. 
D De katten een hygiënische en veilige omgeving bieden.  
 

1p 15 Waarom zegt Gandelon dat er maatregelen zullen worden getroffen? 
Om te voorkomen dat  
A katten als speelgoed gezien worden. 
B katten door mensen mishandeld worden. 
C mensen katten te snel op straat dumpen. 
D mensen door katten worden aangevallen.  
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Tekst 6  

 
Masallar Yeniden Canlanıyor: Dev Avcısı Jack 
 
Son zamanlarda beyaz perdede bu tarz filmler çokça sergilenmeye 
başladı. Kötü mü oldu? Benim gibi fantastik film meraklıları için hiç de 
kötü olmadı. Buradan bizim senaristlerimize ve yönetmenlerimize bir çağrı 
yapmak gerekir. Hepimiz ninelerimizden, dedelerimizden dinlediğimiz 
masallarla büyümedik mi? Bazı masallarımız aktarıldı beyaz perdeye ama 
çok önceden. Artık bu masalların çeşitli efektler katılarak bir görsel şölen 
havasında seyircilere sunulmasının vakti gelmedi mi? Ben olsam işe 
hemen 'Dede Korkut Hikayeleri'nden 
başlardım. 
 
Gelelim filmimize: 'Jack The Giant 
Slayer' yani 'Dev Avcısı Jack' bu yıl mart 
ayında gösterime girmiş bir film. 'Olağan 
Şüpheliler', 'X Men' ve 'Operasyon 
Valkyrie'den hatırladığımız yönetmen Bryan Singer vardı yönetmen 
koltuğunda. Senaristliğini Christopher McQuarrie, Darren Lemke ve Dan 
Studney'in yaptığı filmde baş rollerde Jack karakterini canlandıran 
Nicholas Hoult, Isabelle karakterini canlandıran Eleanor Tomlinson, Ewan 
McGregor, Ian McShane yer almaktaydı. Filmin Imdb puanı 6,4 olsa da 
film seyredilmeye değer bir film. 
 
Aslında filmin konusu klasik bir masaldan alınmıştır. Bu masal bir İngiliz 
masalıdır. Ülkede her şey güzel bir şekilde devam ederken rahipler, 
ülkenin güvenliği açısından, sihirli fasulyeleri saraydan kaçırır. Çünkü 
kralın yardakçısı ve kralın kızını vermeyi düşündüğü Roderick hain 
emelleri olan birisidir. Genç bir çiftçi olan Jack, atını satmak için şehre 
geldiğinde fasulyeleri kaçıran rahip, fasulyeleri Jack'e verir. Jack, evinin 
yolunu tutar. Eve geldiğinde amcası ona çok kızar ve Jack'in gösterdiği 
fasulyeleri yere atar. Fasulyelerin birisi ahşap evin tahtalarının arasından 
aşağı düşer. Akşam olur ve bu arada prenses, Roderick'le evlenmeyi 
istemediği için saraydan kaçar. Yağmur yağmaktadır. Prenses kaybolur 
ama gece karanlığında, tesadüf odur ki gündüz şehirde gördüğü çocuğun 
-Jack'in- evine rast gelir. Bu arada yağmur hızlanmış ve yere düşen 
fasulye suyun içinde kalmıştır. İşte o anda fasulyeden yedi kat göğe yani 
devler ülkesine bir fasulye ağacı uzanır. Prenses evin içerisinde ağacın 
dallarına tırmanıp, devler ülkesine kadar çıkar. Kralın adamları ile Jack 
prensesi kurtarmak için serüvenlerle dolu bir yolculuğa çıkarlar… 
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Filmi seyrederken kesinlikle sıkılmıyorsunuz. Eğer filmin bir masal tadında 
sunulduğunu unutmazsanız, bazı aksaklıkları da görmezden gelirsiniz. 
Devler bir harikaydı. Ben devlerin sahneye bu şekilde güzel ve gerçekçi 
aktarıldığını hatırlayamıyorum. Sadece devleri görmek için bile bu film 
seyredilebilir. Yalnız filme biraz daha aksiyon içeren bölümler de 
eklenebilirdi bence. Devlerle insanların savaşı mesela. Ya da Jack bir – iki 
dev daha öldürebilirdi. Yine de gayet iyiydi. 
Her masal gibi mutlu sonla biten filmimiz fantastik film sevenler için iyi bir 
seçenek diyebilirim. 
 
Muammer Karabıçak 

 
1p 16 Waarom vindt de schrijver dat er een oproep gedaan moet worden aan de 

scenarioschrijvers en regisseurs in Turkije? 
Hij vindt dat  
A het tijd is om in Turkije sprookjesfilms met visuele effecten te maken. 
B men in Turkije het beroep van scenarioschrijver meer moet promoten. 
C men in Turkije in plaats van series meer films moet maken.  
 

1p 17 Wie is één van de scenarioschrijvers van de film 'Jack The Giant Slayer'? 
A Bryan Singer 
B Christopher McQuarrie 
C Eleanor Tomlinson 
D Nicholas Hoult  
 

1p 18 Waarom gaat Jack naar de stad? 
A om de prinses te redden 
B om magische bonen te kopen 
C om met de reuzen te vechten 
D om zijn paard te verkopen  
 

1p 19 Hoe komt de dochter van de koning in het land van de reuzen? 
A door een magische boon te slikken 
B door in de bonenstaak te klimmen 
C met de hulp van de jonge boer Jack 
D met de hulp van de priesters  
 

1p 20 De schrijver van de tekst schrijft dat je alleen al voor de reuzen naar deze 
film zou moeten gaan.  
 Schrijf de eerste twee en de laatste twee woorden van de zin op 

waarin dit staat. 
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Tekst 7  

 
Kış Dönemi Gençlik Kampı 
 
Bakanlığımızca gençlerin serbest zamanlarını çeşitli sosyal, kültürel ve sportif 
faaliyetlerle değerlendirme amacıyla gençlik kampları düzenlenecektir. Daha fazla 
gencin katılımı için 16 Şubat - 7 Mart tarihlerinde Antalya'da Kış Dönemi Gençlik 
Kampı açılacaktır. 
Söz konusu kampla ilgili bilgilerin yer aldığı 'Kış Dönemi Gençlik Kampı Uygulama 
Talimatı' hazırlanmıştır. Bu talimat belgesi, kontenjanların toplanma merkezleri ve 
illere göre dağılımlarını gösteren çizelgeler bakanlığımız ghgm.gsb.gov.tr adresinde 
yayımlanmıştır. 
 
Kış Dönemi Gençlik Kampı için son başvuru tarihi 8 Şubat, Cuma günü mesai 
bitimidir. Kesin kayıtlar ise 11-15 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecektir. 
 
Ücretsiz kış dönemi gençlik kampı yaş grupları, 17-24 yaş grubu olarak belirlenmiştir. 
Yaş gruplarının belirlenmesinde, yıl baz alınacak, ay ve gün dikkate alınmayacaktır. 
Kamplara 17 yaşından küçük ve 24 yaşından büyük gençlerin kaydı yapılmayacaktır.  
Kamplara başvurular Ankara Gençlik Merkezi'nde alınacaktır. Başvuru formuna 
genclikkamplari.gov.tr internet sitelerinden ulaşılabilecektir. Bu formların 
doldurulmasında gerekli hassasiyet gösterilecek; formlar, ilgili kurum ve kişilerce 
onaylanacaktır. Eksik ve yanlış beyanda bulunanların başvuruları kabul 
edilmeyecektir. 
 
Kış dönemi gençlik kampı, kamp dönemleri, giriş-çıkış tarihleri ve gruplara ait bilgiler 
aşağıda gösterilmiştir. Kamp dönemleri, yol hariç, beş gün olarak belirlenmiştir. 
Kampa girişler kampın ilk günü en geç saat 14.00'e kadar; çıkışlar ise kampın altıncı 
günü saat 12.00'ye kadar yapılacaktır. 
Ankara için: 
 

 
Başvuru Merkezi: Ankara 19 Mayıs Gençlik Merkezi  
19 Mayıs  Spor Kompleksi İçerisi 06330 Ulus/ANKARA 
Tel: 0312 3113743 - 0312 3092100/160 – Gençlik Hizmetleri Şubesi 
www.ankara-gsim.gov.tr – info@ankara-gsim.gov.tr 

Kamp Dönemleri Kontenjan Kız Kontenjan Erkek 

1.Dönem    16-20 Şubat   
Giriş: 16 Şubat - Çıkış: 21 Şubat 

-- -- 

2.Dönem    21-25 Şubat 
Giriş: 21 Şubat - Çıkış: 26 Şubat 

32 
 

15 
 

3.Dönem   26 Şubat-02 Mart  
Giriş: 26 Şubat - Çıkış: 03 Mart 

Bakanlığımızca 
ileride duyurulacaktır. 

Bakanlığımızca ileride 
duyurulacaktır. 

4.Dönem    03-07 Mart  
Giriş: 03 Mart - Çıkış: 08 Mart 

Bakanlığımızca 
ileride duyurulacaktır. 

Bakanlığımızca ileride 
duyurulacaktır. 
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1p 21 Wat is het doel van het organiseren van jongerenkampen volgens de 
tekst? 
A Een zinvolle vrijetijdsbesteding voor jongeren bieden. 
B Het netwerk onder jongeren zo veel mogelijk vergroten. 
C Het respectvol omgaan met elkaar onder jongeren bevorderen.  
D In één week tijd zo veel mogelijk jongens en meisjes leren skiën.  
 

1p 22 Hoe oud moet je zijn om aan deze jongerenkampen te kunnen 
deelnemen? 
 

1p 23 Hoe kun je aan een aanmeldingsformulier komen? 
A via het jeugdkamp  
B via het sportcentrum 
C via de website  
D via de school  
 

1p 24 Hoe lang duurt het jongerenkamp wanneer je de reistijd niet meerekent 
volgens de tekst? 
A 4 dagen 
B 5 dagen 
C 6 dagen 
D 7 dagen  
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Tekst 8  

 
 
Keçili Çözüm 
 
1  San Francisco Havaalanı, bölgede 
yangına sebep olabilecek yeşillik alanını 
koruma altına almak için keçi sürüsünü işe 
aldı. 
 
2 San Francisco Havaalanı, batı 
bölgesindeki yabani ot yığınının yangın oluşturma riskine karşı 'doğal' bir 
çözüm buldu. 
 
3 Havaalanında ve bölgeye yakın evlerde meydana gelebilecek herhangi 
bir yangın tehlikesine karşı 400 tane keçi getirttiklerini belirten basın 
sözcüsü Scott Mayerowitz, keçilerin bölgedeki otları yiyerek yangın riskini 
azalttıklarını ifade etti. Yaz aylarında San Francisco'nun vazgeçilmezi 
haline gelen keçiler, bölgede ilaca gereksinim olmadan yabani otların 
azalmasına yardımcı oluyor. 
 
4 Discovery News sitesinin haberine göre, aynı problemle karşı karşıya 
olduğunu belirten Chicogo'daki O'Hare Havaalanı da, çevre temizliğini 
sağlayıp ilaçtan tasarruf yapmak için bölgeye keçi transferi yaptıklarını 
açıkladı. Keçilerin bölgeyi tamamen tahrip etmesini önlemek adına çoban 
köpeklerinin ve bekçilerin de bölgeyi denetlemesi gerektiği önerildi. 
 
 

1p 25 Waarom heeft het vliegveld van San Francisco de geitenkudde in dienst 
genomen? 
voor het 
A afschrikken van vogels 
B schoonhouden van de omgeving 
C verminderen van brandgevaar 
D verminderen van slipgevaar  
 

1p 26 Wat is het beroep van Scott Mayerowitz?  
A bewaker 
B directeur 
C geitenhoeder 
D persvoorlichter  
 

1p 27 Wie zijn aanbevolen om het gebied rondom het vliegveld O'Hare te 
controleren? 
A brandweermannen 
B herders en ambtenaren 
C honden en bewakers 
D politieagenten 
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Tekst 9 

 
Taşköprü Kent Müzesi 
 
Taşköprü, Kastamonu ilinin bir ilçesidir. Taşköprü ilçesi, adını Gökırmak 
üzerinde Çobanoğulları zamanında yapılmış olan ve halen kullanılan yedi 
gözlü 68 metre uzunluğunda taştan yapılan köprüden almaktadır. 
 
Sarımsaklarıyla ünlü Taşköprü'de kent 
müzesi kurma hazırlıkları başladı. 
Pompeiopolis antik kenti ve tarihi evleriyle 
de bilinen kentte, Sağlık Bakanlığı'ndan 
belediyenin devraldığı Redif Taburu Binası, 
Kent Tarihi ve Müzesi olarak 
işlevlendirilecek. 
 
Osmanlı Devleti'nin son döneminde yapılan Redif Taburu Binası'nın 
Arkeoloji ve Kent Tarihi Müzesi olması yolunda çalışmaları sürdürdüklerini 
anlatan Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan: "Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nca projesi onaylatılan binayı bir an 
önce Kent Tarihi Müzesi olarak ilçemize kazandırmak amacıyla 
çalışmalarımız devam ediyor." dedi. 
 
Belediye, hazırladığı el broşürleri, gazete reklamları, afişlerle de 
"Sandıklar açılıyor, hatıralar canlanıyor!" diyerek kentlileri, müzenin 
kurulmasına eşyalar vererek katkıda bulunmaya çağırıyor. Nalbantlık, 
semercilik, dokumacılık, bakırcılık, kendircilik ve urgancılık gibi geleneksel 
zanaatlarda kullanılan malzemelerin yanı sıra, fotoğraflar ve efemeralar 
(antika veya günlük hayata ait eski eşyalar) gibi ufak parçalar, kentin 
hafızasını oluşturan belgeler de çağrı üzerine toplanmaya başladı. 
Müzede, belediyenin desteğiyle devam eden Pompeiopolis kazılarından 
çıkan arkeolojik eserler de sergilenecek. 
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1p 28 Hoe heet de rivier in Taşköprü?  
 

1p 29 Waar staat Taşköprü om bekend? 
om zijn 
A bruggen 
B gilde 
C knoflook  
D uien  
 

1p 30 Waar wordt het museum van Taşköprü gehuisvest, volgens de tekst? 
in 
A het archeologisch centrum Pompeiopolis 
B het gebouw van Taşköprü Belediyesi  
C het historische herenhuis van Taşköprü  
D het historische Redif Taburu gebouw  
 

1p 31 Wie wordt of worden er opgeroepen een bijdrage te leveren aan het 
museum?  
A de dorpelingen 
B de gemeente 
C de stedelingen 
D het ministerie  
 

1p 32 Waartoe wordt men aangespoord met de zin 'Sandıklar açılıyor, hatıralar 
canlanıyor'? 
om 
A de schatkisten te openen 
B de stembussen te openen 
C met geld te komen 
D veel spullen te geven  
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Tekst 10  

 
Bayatı Da Baş Tacı 
 
"Ekmek olmazsa yemeğin tadı olmaz" diye bol ekmek alır, bayatlatıp israfa yol açarız. 
Oysa bayat ekmekle üretilecek lezzetler de vardır. 

Kültürümüzde ekmek, 'nimet' olarak nitelendirilir ve 
ekmeğe büyük saygı gösterilir. Ama bu saygı, giderek 
artan israfa engel olamıyor. Bugün ülkemizde üretilen 
ekmeğin yüzde 12'si maalesef çöp olmaktadır. 
Özellikle hazır yemek satan lokanta, kafe, büfe, okul 
kantinleri ve toplu yemek işletmelerinde bolca israf 
edilen ekmek miktarı, 450 bin ton buğdaya eşdeğer. 
Açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle dünya tehdit 
altındayken yüz binlerce ton buğdayla üretilen ekmeği 

çöpe göndermek yerine farklı şekillerde değerlendirmenin vakti gelmedi mi? Hazır, 
Toprak Mahsulleri Ofisi "Ekmeğini israf etme" sloganıyla bir kampanya başlatmışken 
israfı önleme yolunda bir adım da siz atabilirsiniz. Yapılacak şey çok kolay: Bayat 
ekmeği çöpe atmak yerine onu bir başka lezzete dönüştürmek! 
 
Papara 
Malzemeler  
4 dilim bayat ekmek  
1 orta boy kuru soğan  
2 yemek kaşığı domates 
salçası  
1 yemek kaşığı tereyağı  
1 çay kaşığı kırmızı toz 
biber ve karabiber  
3 çorba kaşığı yoğurt  
1 diş sarımsak 
4 su bardağı su 

Tuzlu Poğaça 
Malzemeler  
½ adet bayat ekmek 
1 su bardağı süt 
250 g beyaz peynir 
2 yumurta 
½ demet dereotu 
1 çay kaşığı karbonat 
1 çay bardağı un 
½ çay bardağı 
çörekotu 
 

Omlet 
Malzemeler  
3 dilim bayat ekmek 
2 yumurta 
1 çorba kaşığı 
tereyağı 
5 dal maydanoz 
½ çay bardağı kaşar 
peyniri 
 

 
1p 33 In Turkije gooit men 12 procent van het geproduceerde brood weg, omdat 

het oud is.  
Waar gebeurt dit vooral? 
A in broodfabrieken 
B in horecabedrijven 
C in huishoudens 
D in supermarkten  
 

2p 34 In de tekst staan drie gerechten met oud brood als basisingrediënt.  
 Kruis in de tabel in je uitwerkbijlage aan welk ingrediënt in welk 

gerecht hoort. 
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Tekst 11  

 
 
Beş Bin Yıl Önce Gübre  
 
İsveç'teki Gothenburg Üniversitesi'nden Araştırmacılar, Finlandiya'nın 
Kokkola kentinde günümüzden 5000 yıl öncesine ait buluntular üzerinde 
çalışıyor. Araştırmacılar bu bölgede o 
dönemde yaşamış olan insanların 
beslenme biçimini de araştırıyor. İlk 
araştırma sonuçları, bölgede arpa ve 
buğday yetiştirildiğini ortaya koymuş. Kazı 
alanında gübrede bulunan bir maddeye de 
rastlanmış. Bu bulgu o dönemde bile 
insanların tarımda gübre kullandığını 
düşündürüyor. Ancak bunun kanıtlanması 
için daha fazla araştırma yapılması 
gerekiyor. 
 
Suzan Lema Gençer  

 
 

1p 35 Wat onderzoekt men in Finland, volgens de tekst? 
A Wat men vijfduizend jaar geleden voor de bouw van huizen gebruikte. 
B Wat men vijfduizend jaar geleden voor het maken van kleren 

gebruikte. 
C Welke dieren men vijfduizend jaar geleden voor landbouw gebruikte. 
D Welke voedingsmiddelen men vijfduizend jaar geleden consumeerde.  
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Tekst 12  

 
1p 36 Je neef van zeventien kan goed communiceren en spreekt goed Engels. 

Hij wil zich als vrijwilliger opgeven.  
 Voldoet hij aan de eisen? Leg je antwoord uit. 
 
 
Gönüllü Olun 
 
Greenpeace'in de katkılarıyla organize edilen WWF-Türkiye İklim ve Enerji 
İnisiyatifi, Düşük Karbon Planları Çalıştayı'nda gönüllü olmak ister 
misiniz? 
22 - 24 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleşecek olan 
uluslararası bir toplantıda, bize 3 gün boyunca yardımcı olabilecek 
gönüllüler arıyoruz.  
 
Uluslararası toplantıda bize destek vermek isteyen gönüllülerimizin, 21 
Mayıs günü, saat 18:00'a kadar Mustafa Özgür 
Berke'ye mberke@wwf.org.tr adresinden 
başvurmalarını rica ederiz.  
 
Toplantı için gönüllü olacak kişilerde aranan özellikler: 
 
•    İstanbul'da ikamet etmek. 
•    22 - 24 Mayıs tarihleri arasında, saat 09:00 – 21:00 

saatleri boyunca bize destek vermek. Söz konusu zamanın tümü işle 
geçmeyecek, sosyal aktiviteler de bu süreye dahildir. 

•    İklim değişikliği, enerji, düşük karbonlu kalkınma konularına ilgi 
duymak. 

•    İyi derecede İngilizce bilmek. 
•    Etkinlik tarihi itibariyle 18 yaşın üstünde olmak. 
•    Takım çalışmasına uyum sağlayabilmek. 
•    İletişim becerileri güçlü olmak. 
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Tekst 13  

 
1p 37 Je wilt een dieet volgen om gezond af te vallen. Jouw grootste probleem 

is dat je altijd trek hebt. 
 Welke van de onderstaande producten neemt je hongergevoel het 

beste weg? 
Je moet in het Turks antwoorden. 
 

 
Süper Kurtarıcılar 
 
Yemeklerinizde, mezelerinizde, tatlılarınızda, ekmek yapımında, kısacası 
mutfağın her alanında kullanacağınız, lezzetin sağlıkla bütünleştiği küçük sırları 
göz ardı etmeyin. 
 
Keten Tohumu  
Keten tohumu, yüksek oranda çoklu doymamış yağ asitleri, düşük oranda 
doymuş yağ asidi, yüksek oranda lifle birlikte bol miktarda potasyum, az 
miktarlarda ise magnezyum, demir, bakır, çinko ve çeşitli vitaminler içerir. 
Keten tohumunu doğal ürün dükkanlarından veya 
aktarlardan temin edebilirsiniz. Tazeliğini anlamak için 
çimlenip çimlenmediğine bakabilirsiniz; eğer 
çimlenmiyorsa aldığınız yere iade ediniz. Öğütülmüş 
keten tohumunun sindirimi çok daha kolaydır. Keten 
tohumu oda ısısında bir yıl tazeliğini korur. Mutfakta 
keten tohumunu el altında bulundurarak, öğütülmüş 
halde salatalarınıza, yoğurdunuza, müsliye serpebilir, 
fırında yaptığınız hamur işlerine katabilir, pilavdan çorbalara, tatlılardan tuzlulara 
her yemeğinizde kullanabilirsiniz. 
 

Zeytinyağı 
Zeytinyağı, zeytin ham yağının doğal trigliserid yapısında 
değişikliğe yol açmayan metodlarla rafine edilmeleri sonucu elde 
edilen, sarının değişik tonlarında rengi olan, kendine özgü tat ve 
kokuda bir yağdır. Zeytinyağı, yüzde 75 oranında oleik asit 
gliseridleri taşır. Bünyesinde A, E vitaminleri ve az miktarda 
fitoserol maddesi bulunur. Özellikle bağırsak hareketlerini 
düzenleyici ve safra söktürücü etkisi vardır.  
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Kinoa  
Bir tahıl düşünün ki, görünüş olarak bulgura ya da çok 
küçük bir mercimek tanesine benziyor. Ama, et kadar 
proteinli ve vücutta sütten daha iyi kullanılabilen yüksek 
miktarda kalsiyuma sahip. Çok fazla lif oranına sahip 
olduğu gibi, gluten içermediği söyleniyor. Kolesterol 
içermeyen, yağdan fakir, kolay sindirimi sayesinde 
bebekler ve çocuklar için de çok besleyici bir tahıl.  
 
              Tahin  

Tahin, gereksinim duyduğumuz yağ asitlerinin 
oluşmasına katkı sağlayan bir besin olarak literatürdeki 
yerini alıyor. Ayrıca besinlerin midemizde uzun süre 
kalmasına yardımcı olarak tokluk hissi veriyor. Tahinin 
hammaddesi susamın yüzde 30'un üzerinde protein, 
yüzde 55 oranında yağ içerdiği biliniyor. Tahin sadece 
pekmez ve bal ile tüketilmemektedir. Hamur işlerinde, 
yemeklerde ve soslarda tercih edilen tahin, hafif laksatif 
ve idrar söktürücü özelliğinin yanı sıra A, B ve E 
vitaminlerince de zengindir. 
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Tekst 14 

 
1p 38 Je kampeert in het oosten van het Zwarte Zee gebied, in de buurt van 

Trabzon.  
 Wat is de weersvoorspelling voor het gebied waarin je verblijft?  
Schrijf de weersvoorspelling op in je uitwerkbijlage.  
 
 
Meteorolojik Görünüm 
 
Batı Karadeniz 

 

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.  

Bolu Az bulutlu ve açık 30  

Düzce Az bulutlu ve açık 31  

Kastamonu Az bulutlu  28  

Zonguldak Az bulutlu ve açık 28  
 

 

 
Orta Ve Doğu Karadeniz 
Doğu Karadeniz'in Ordu çevreleri yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 
geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kıyılarda kuzey ve batı yönlerden 
kuvvetlice (30-50 km/s) esmesi bekleniyor.  

Amasya Parçalı bulutlu 29  

Samsun Parçalı bulutlu  28  

Tokat Parçalı bulutlu 27 

Trabzon 
 
Parçalı bulutlu ve gök gürültülü, 
sağanak yağışlı 

 
27  

 

 

Doğu Anadolu 
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, geçeceği 
tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzeyli yönlerden kuvvetlice (30-50 km/s) 
esmesi bekleniyor. 

Erzurum Parçalı, yer yer çok bulutlu 25  

Iğdır Parçalı bulutlu 31  

Malatya Az bulutlu ve açık 31  

Van Parçalı, yer yer çok bulutlu 24  
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Tekst 15  

 
1p 39 Je wilt twee afspraken met twee verschillende specialisten maken voor 

jezelf.  
 Bij welk punt staat dat dit mogelijk is?  
Schrijf het nummer op in je uitwerkbijlage. 
 
 
Randevu Kuralları 
 
1 En erken bir gün sonrası için randevu alabilirsiniz.  
 
2 Randevu aldığınız  saatin en az 80 dakika öncesinde  randevunuzu 

iptal edebilirsiniz ve dilerseniz başka tarihli randevu yapabilirsiniz. 
 
3 Bir sağlık kurumunun belli bir polikliniğinden, bir gün içinde en fazla bir 

randevu alabilirsiniz. 
 
4 Bir günde bir sağlık kurumundan farklı poliklinikten alınmak kaydıyla 

en fazla iki randevu alabilirsiniz. 
 
5 Telefonla kendinize ve yakınlarınıza her 

aramada en fazla dört randevu alabilirsiniz. 
 
 
 

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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