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

Dit examen bestaat uit 48 vragen. 
Voor dit examen zijn maximaal 51 punten te behalen. 
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen 
worden. 
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9.00 - 11.00 uur

                                          Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie www.sslleiden.nl.



 700013-1-716o 2 lees verder ►►►

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 
 

2p 1 Volgens Funda Elmacıoğlu zijn sommige delen van een watermeloen erg 
gezond.  

 Over welke delen heeft ze het en over welke heeft ze het niet?. 
Omcirkel in de uitwerkbijlage welke delen zij noemt en welke zij niet noemt. 
1 de pitten 
2 het rode vruchtvlees 
3 de binnenkant van de schil 
4 het sap  
 
 

Karpuzun kabuğu da faydalı 
 

ONDOKUZ Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Beslenme Uzmanı Doç. Dr. Funda Elmacıoğlu, "Besin 
değeri kabuğunda saklı olan karpuzun, olabildiğince 
kırmızı etli kısmının altındaki beyazımsı bölümü 
tüketilmeli" dedi. Vücudu temizleyici özelliği bulunan 
karpuzun, çekirdek yönünden de faydası 
bulunduğunu belirten Elmacıoğlu, şöyle konuştu: 
"Karpuz, çekirdekleri içindeki cucurbocitrin adlı 

maddeyle kan basıncını düşürmeye ve böbrek fonksiyonlarının düzenlenmesine 
yardımcı olur." dedi. 
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Tekst 2 
 

1p 2 Hieronder staan twee teksten. 
 In welke tekst is er sprake van dat er in de toekomst videospelletjes in je 

hersenen kunnen worden afgespeeld? 
Omcirkel het nummer van die tekst in de uitwerkbijlage. 
 
 

1 WearIT@work 
 
AVRUPA Birliği (AB) tarafından desteklenen ‘WearIT@work’ 
konsorsiyumunda AB üyesi ve aday üye 14 ülkeden 35 şirket bulunuyor. Proje,  
‘AB 6’ıncı Çerçeve Programı’ndan 15 Milyon Euro destek alıyor. Proje kapsamında 
gözlükler monitör, eldivenler, ses, fare ve klavyenin yerini alacak. Kemer içine 
yerleştirilen bilgisayarlar el bilgisayarını ortadan kaldıracak, kola ya da bileğe 
takılan sensorlar hangi hareketin yapıldığını algılayacak. Projenin pilot 
uygulamaları, Fransa’da Paris İtfaiye Teşkilatı, Çek Cumhuriyeti’nde Skoda ve 
Almanya’da EADS’ta yapılacak. Liderliğini Bremen Üniversitesi’nin yaptığı 
Konsorsiyum ilk ürünlerini 4.5 yıl sonra verecek. 
 
2 Sony  
 
JAPON elektronik devi Sony’nin, 3 boyutlu filmleri 
ültrason yöntemiyle doğrudan beyne iletecek bir 
buluşun patentini aldığı bildirildi. İngiliz The Times 
gazetesi, televizyonu ve sinemayı ortadan kaldıran bu 
teknoloji sayesinde ’The Matrix’ filminde beyne kablolar 
sokularak yaratılan ’sanal gerçekliğin’ ileride hayata 
geçirilebileceği yorumunu yaptı. Bununla birlikte, mucidinin ismi açıklanmayan yeni 
teknolojide beyne herhangi bir kablo ya da elektrot sokulmuyor. Şu an sadece bir 
’teori’ düzeyinde olan yöntem, beynin belirli bölgelerine ültrason dalgaları vererek 
buradaki sinir hücrelerini özel bir şekilde hareket ettirme prensibine dayanıyor. 
Henüz hakkında fazla detay açıklanmayan teknoloji sayesinde yaşanacak ’duyusal 
deneyim’ sırasında filmi ’beyninden izleyen’ kişi, izlediği şeyin kokusunu, tadını 
alabilecek, hatta beyninde canlanan nesneleri de hissedebilecek. Ültrasonlu 
3 boyutlu teknoloji, video oyunlarının da ’beyinde’ oynanmasına imkan tanıyacak. 
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Tekst 3 
 

1p 3 Je wilt in İzmir of omgeving een villa kopen met uitzicht op zee die niet meer dan 
100.000 YTL mag kosten.  

 Wordt er in de advertenties een villa aangeboden die aan je eisen voldoet? 
Zo ja, schrijf het in de advertentie genoemde telefoonnummer op. Zo nee, schrijf 
nee op in de uitwerkbijlage. 
 

İzmir ve çevresi için emlak ilânları 
 
KİRALIK EMLAK 
ALSANCAK’TA 3+1 boş 700YTL <0.232.422 20 54> 
 
BALÇOVA’DA 3+1 klasik 450YTL <0.232.278 01 08> 
 
BALÇOVA'DA 3+1, 120 m2, jeotermalli 700YTL <0.232.279 20 73> 
 
BAYRAKLI tepede, şahane deniz manzaralı, 3+1, kat kaloriferli, 450YTL 
<0.532.245 32 50> 
 
KARŞIYAKA’DA merkeze yakın mobilyalı 3+1 600YTL <0.232.330 96 91> 
 
SATILIK EMLAK 
BALÇOVA’DA 
85 m2, 3+1, 86.000YTL 
100 m2, 2+1, 76.000YTL 
Özen inş. Emlak <0.232.279 20 73> 
 
GÜVENDİK’TE satılık tripleks villa 100.000YTL <0.532.297 20 10> 
 
GÜZELBAHÇE Özzümrüt Villa kooperatifinde içi tamamlanmamış 150 m2, 3+1, 
deniz gören dubleks villa. 75.000YTL <0.232.362 60 10> 
 
KARŞIYAKA EMLAK <0.232.337 26 26>  
Bostanlı’da cadde üzeri, 3+1 280.000YTL  
Girne’de, 3+1 190.000YTL 
 
SAHİBİNDEN Basınsitesi’nde 3+1, yüksek zemin, bahçeli, odalar, salon ahşap 
parke, duvarlar saten boya, ev komple yeni boya, kat kaloriferli, 120 m2 
120.000YTL <0.536.231 25 09> 
 
SAHİBİNDEN Evka-2’de 3+1 full tadilatlı köşe önü koşu parkı, süper manzaralı, 
2 katlı binada yüksek zemin 105.000YTL <0.533.650 11 49> 
 
SAHİBİNDEN Karşıyaka’da 3+1 lüks özel otoparklı ve sahile 50m, 270.000YTL 
<0.536.327 12 49> 
 
ŞİRİNYER’DE 3+1, 85.000YTL, 3+1 dubleks 65.000YTL <0.232.439 15 10> 
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Tekst 4 
 

1p 4 Je wilt graag deelnemen aan de Europese gedichtenwedstrijd en je vraagt je af 
of je een gedicht mag insturen dat al een keer is gepubliceerd.  

 Is er een regel die daar iets over zegt? 
Zo ja, schrijf het nummer van die regel op. Zo nee, schrijf nee op in de 
uitwerkbijlage. 
 

PLATFORM, 2. AVRUPA ŞİİR YARIŞMASI 
 
Platform Dergisi, şiiri özendirmek, sevdirmek ve Türk edebiyatının zengin ve etkileyici 
şiir dünyası ile buluşabilmek üzere geçen sene başlattığı AVRUPA ŞİİR YARIŞMASI’nın 
ikincisini düzenliyor. 
 
Bu yarışma ile ilgili şartlar şöyledir: 
 
1 Bu yarışmaya sadece Batı Avrupa’da, özellikle Hollanda’da yaşayan şairler ve şair 

adayları katılabilir.  
2 Yarışmaya gönderilen şiirlerin daha önce hiç bir yerde yayınlanmamış ve hiç bir 

yarışmaya katılmamış olmaları gerekir. 
3 Her şair yarışmaya en fazla üç şiiri ile katılabilir. Şiirler iki bilgisayar sayfasından uzun 

olmamalı. 
4 Şiirlerde konu ve şekil serbesttir, ama belli bir seviyenin üzerinde olmaları gerekir.  
5 Şiirler bilgisayarda yazılmış olmalı. Mümkünse e-mail yoluyla veya diskete alınmış şekilde 

bize ulaştırılmalı.  
6 Şiirler en geç 30 Mayıs 2007 tarihine kadar bize gönderilmiş olmalı. 
7 Bu yarışmanın sonuçları Eylül’ün sonunda ilan edilecek ve düzenlenecek bir törenle 

derece alanlara hediyeleri verilecek. 
(Not: 1 Bu törenin tarihi, derece alanlara verilecek hediyeler ve jüri üyeleri daha sonraki sayılarımızda 
duyurulacak.) 

8 Bu yarışmaya katılacak olan bütün şairler ve şiir severler bu programa davet edilecekler. 
9 Yarışmacıların, kısa biyografilerini, adreslerini, -varsa- e-mail adreslerini bize 

göndermeleri gerekir. İsimsiz ve adressiz eserler dikkate alınmayacaktır. 
 

(Not: 2 Avrupa Şiir Yarışmasına gönderilen şiirler yazarlarına aittir. Ancak yarışma sonuçlanıncaya kadar 
şairler bu şiirleri herhangi bir yerde değerlendiremezler.  
Platform, yarışmaya gelen şiirleri kendi sayfalarında yayınlama, -gerekirse- kitap haline getirme veya 
internet ortamında yayınlama hakkına sahiptir.) 

 
Şiirleriniz için adresimiz: 

 
PLATFORM Dergisi Avrupa şiir Yarışması 

Postbus 9510   1006 GA AMSTERDAM -HOLLANDA   Tel : 0031 20 613 89 02 
e-mail : kerimece@hotmail.com   siiryarismasi@platformmedia.com 
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Tekst 5 
 

Ereğli’den Avrupa’ya sırık domates ihracatı 
 

 
 

Konya’nın Ereğli ilçesinde, normalde dekardan en fazla 8 ton verim alan çiftçiler, 
bu yıl ilk kez denedikleri melez sırık domates çeşidinde 20 ton ürün aldı. İlçede 
üretilen bin ton domatesten 400 tonu, Fransa ve Almanya’ya ihraç edildi. 
 
Ereğli İlçe Tarım Müdürü Özkan Özgüven, çiftçinin gelirini artırmak için, mevcut 
tarım ürünlerine alternatif yeni ürünlere ağırlık verdiklerini söyledi. Özgüven, 
beyaz kiraz ve bodur elmadan sonra sırık domateste de çiftçinin istediği verimi 
yakalayacağını söyledi. Yetiştirdiği arpa ya da buğdayın birim alan getirisi az 
olduğu için çiftçinin de yeni arayışlar içinde olduğunu belirten Özgüven, 
“Kaymakamlık, uluslararası bir firma ve 9 çiftçiyle birlikte 57 dekarlık sahada 
sırık domates yetiştiriciliği yaptık” dedi. 
 
Özgüven, yetiştirdikleri yüksek verimli sırık domatesin, bu yıl ilk kez denenen 
yeni bir melez çeşidi olduğunu, bu çeşidin diğer domateslere göre daha dolgun 
görünmesi ve hasat edildikten sonra formunda uzun süre bozulma olmaması 
nedeniyle ihracata uygun olduğunu ifade etti. 
 
Yer domatesinin kilo fiyatının halen 1,8 YTL olmasına karşın, yetiştirdikleri bu 
yeni sırık domates çeşidinin kilosunun 3 YTL’ye alıcı bulduğunu dile getiren 
Özgüven, bu domatesin özellikle yurtdışında büyük ilgi gördüğüne dikkati çekti. 
Çiftçileri sırık domates yetiştiriciliği konusunda eğittiklerini de vurgulayan 
Özgüven, “Kurslar vererek yetiştiricileri belgelendiriyoruz. İhracatçı için bu belge 
önem taşıyor. Domatesin bu kadar ilgi görmesi ilçede meyve-sebze paketleme 
ve işlenme merkezi kurulması çalışmalarının da başlamasına neden oldu” dedi. 
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1p 5 Wat is het verschil tussen de ‘sırık domates’ en gewone tomaten? 
De ‘sırık domates’ is in vergelijking met gewone tomaten 
A een gekruiste tomatensoort. 
B goedkoper. 
C groter. 
D lichter van gewicht. 
 

1p 6 Wanneer heeft de ontwikkeling van ‘sırık domates’ plaatsgevonden? 
De ontwikkeling van ‘sırık domates’ heeft plaatsgevonden 
A gelijktijdig met die van ‘beyaz kiraz’ en ‘bodur elma’. 
B na die van ‘beyaz kiraz’ en ‘bodur elma’. 
C voor die van ‘beyaz kiraz’ en ‘bodur elma’. 
 

1p 7 Waarom is er in het buitenland belangstelling voor ‘sırık domates’? 
De buitenlandse belangstelling voor ‘sırık domates’ heeft te maken met 
A de gunstige prijs. 
B de langere houdbaarheid. 
C de opvallende kleur. 
D de vollere smaak. 
 

1p 8 Wat is voor buitenlandse afnemers het belangrijkste? 
In de eerste plaats is het van belang dat kwekers van ‘sırık domates’ beschikken 
over 
A een kwaliteitsbewijs. 
B efficiënte verwerkingstechnieken. 
C goede verpakkingstechnieken. 
D overdekte opslagruimtes. 
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Tekst 6 
 

Popçulara dil uyarısı 
 
Ankara  
 
Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Şükrü Haluk Akalın, "öldürcen mi", "kırcan mı", 
"kescem" gibi ifadelerin Türkçe’de bulunmadığını ve şarkı sözlerinde de 
kullanılmaması gerektiğine işaret etti.  
Akalın, sanatçıların şarkı sözlerini yazarken ve şarkıları seslendirirken, daha doğru 
Türkçe kullanarak gençlere örnek olmalarını istedi. 
 
Şükrü Haluk Akalın, Türkiye’de geçmişte hafif batı müziğinin özgün dilleriyle söylendiğini, 
daha sonraki yıllarda bu şarkılara Türkçe söz yazıldığını ve Türkiye’de hafif batı müziği 
tarzında özgün eserler verildiğini belirtti. 
  
DUAYENLERE SAYGISIZLIK 
 
Özellikle geçmişte Fecri Ebcioğulu, Barış Manço, Cem Karaca, Sezen Cumhur Önal, Ayten 
Alpman, Berkant, Erol Büyükburç gibi pek çok sanatçının güzel eserler verdiğine işaret eden 
Akalın, günümüzde yapılan bazı şarkıların dilde yozlaşmaya neden olduğunu, bu durumun 
ise hafif batı müziğini Türkiye’ye kazandıran duayenlere "haksızlık" anlamına geldiğini belirtti.  
 
Akalın, kimi zaman Türkçe’nin söz dağarcığına ya da ses yapısına aykırı eserlerin 
seslendirildiğini ifade ederek, sanatçı Özcan Deniz’in seslendirdiği şarkı içinde geçen "sen 
beni öldürcen mi", Gülben Ergen’in "ayağını yerden kescem senin" ve Ayşe Hatun Önal’ın 
şarkısındaki "kırcan mı belimi" sözlerinin Türkçe’ye uygun olmadığını söyledi.  
 
Akalın, geçmişte yapılan şarkılarda Türkçe’nin doğru kullanılmasına özen gösterildiğine 
dikkat çekerek, "Nerede o eski şarkılar" dedi.  
 
"GENÇLERE ÖRNEK OLUN" 
 
Şükrü Haluk Akalın, müziğin toplumun büyük bir kesimine seslendiğini anımsatarak, 
sanatçıların şarkı sözlerini kaleme alırken ve şarkı seslendirirken, daha doğru Türkçe 
kullanmalarını ve gençlere örnek olmalarını istedi. Akalın, "Gençler ve çocuklar sanatçıları 
taklit ediyor. Şarkılarda doğru bir Türkçe kullanılırsa yeni kuşaklar da o yönde yetişir" dedi.  
Günlük hayatta, konuşma dilinde rahatlık olması açısından kullanılan bazı sözcüklerin 
şarkılara yansımaması gerektiğinin altını çizen Akalın, "Yabancı ülkelerde, özellikle de Türk 
Cumhuriyetlerinde Türkçe şarkılar dinleniyor. Bu nedenle kullanılan dilin yozlaşmamış 
olmasına dikkat edilmeli" dedi. 
Akalın, şarkılarda yabancı kökenli sözcüklerin kullanılmasının da doğru olmayacağını 
savundu.
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1p 9 Schrijf op je antwoordblad wat de voorzitter Akalın van popzangers wil. 
 

1p 10 Wat kunnen wij volgens de tekst zeggen als wij het taalgebruik van 
hedendaagse en vroegere zangers met elkaar gaan vergelijken? 
A Er is geen verschil. 
B Hedendaagse zangers letten daar beter op dan de vroegere. 
C Vroegere zangers letten daar beter op dan de hedendaagse. 
 

1p 11 Wie van onderstaande zangers let volgens Akalın op goed Turks taalgebruik? 
A Ayşe Hatun Önal 
B Ayten Alpman 
C Gülben Ergen 
D Özcan Deniz 
 

1p 12 Wat bedoelt men in de tekst met ‘gençler sanatçıları taklit ediyor’? 
A Dat jongeren gaan playbacken. 
B Dat jongeren vaak voor popmuziek kiezen. 
C Dat jongeren zich zoals de zangers gaan kleden. 
D Dat jongeren zoals de zangers gaan praten. 
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Tekst 7 
 

Doğu’nun kraliçesi Hatay 
 
Milattan önce yüz binli yıllara uzanır Hatay’ın dillere destan geçmişi. Türkiye’nin en eski 
yerleşim yerlerinden biri olan Hatay’da yapılan tüm kazılar, eşsiz bir tarihi gün yüzüne 
çıkarır.Tunç çağlarından kalma binlerce eser yüzyıllar öncesinde meydana gelen korkunç 
depremlere rağmen halen ayakta kalabilmenin mutluluğunu yaşar belki de. Geleni bin pişman 
etmeyen surlar, lahitler, anıtlar, köprüler, mozaikler... Müslüman, Hıristiyan ve Yahudi 
dinlerine mensup yüzlerce kişi savaşların yaşandığı dünyaya inat, aynı sofrada aynı çorbaya 
kaşık   13   Hatay’da...  
Burası dinlerin, kültürlerin kaynaştığı şehir... Burası, Doğu’nun 
Kraliçesi... Burası, Antakya... Burası Samandağ... Burası 
İskenderun... Geçmişin şehri kapılarını ardına dek açtı ve size 
sesleniyor; Hoşgeldiniz... 
 
Tarihi Yerler  
Hatay ilinin mevcut tarihi yapılarına bakıldığında, geçmiş yüzyıllardaki zenginliği yeterince 
yansıtmadığı görülür.   14   sebebi, tarihi boyunca geçirmiş olduğu işgallerin ve şiddetli 
depremlerin yaptığı yıkımlardır. Bugün geçmiş dönemlere ait buluntular Hatay Arkeoloji 
Müzesinde korunmakta ve sergilenmektedir. Hatay turizminin temel yapısını oluşturan tarihi 
ve   15   varlıkları şöyle sıralanabilir: 
Hatay Arkeoloji Müzesi: Hitit, Hellenistik, Roma ve Bizans dönemlerine   16   olan eserlerin 
sergilendiği müze mozaik koleksiyonlarının zenginliği yönünden dünyada ikinci sırayı alır. 
St. Pierre Kilisesi: Antakya-Reyhanlı yolu yakınında önü duvarla kapatılmış doğal bir 
mağaradır. Hıristiyanlığın ilk devirlerinde kilise olarak kullanılan ve Hıristiyanlığı yaymak için 
Antakya’ya gelen havarilerden St. Pierre’in adıyla anılan bu kilisenin önü, sonraki devirlerde 
kapatılmıştır. Halen müzeye bağlı bir birim olan bu   17   her yıl 29 Haziran günü Katolik 
Kilisesince ayin düzenlenmektedir. Kilise yakınında kayalara oyulmuş dev bir büst vardır. 
Haron adı verilen ve IV. Antiochus döneminde yapılan büst, M.Ö. II. yüzyılda bir veba salgını 
sırasında ölümleri durdurmak amacıyla yapılmıştır. 
Harbiye (Defne): Çağlayanlarıyla tanınan dünyaca ünlü bir sayfiye yeri olan Defne, çok 
sayıda köşkleri, tapınakları, eğlence yerleriyle ünlüydü ve stadyumunda düzenlenen 
olimpiyatların ihtişamı dillere   18  . Şiddetli depremlerle yok olan şehirden bugüne gözle 
görülür bir eser kalmamıştır. Harbiye bugün de çok ilgi gören bir mesire ve tatil yeridir. Aynı 
  19   heykeller, ipek ve turistik eşya üretimi yönüyle de tanınır. 
Ortodoks Kilisesi: Yapımına 1860’lı yıllarda başlanmış, ancak 1872 depreminde büyük 
hasar görmüş, tekrar başlayan çalışmalar 1900 yılında tamamlanmıştır. 
St. Simeon Manastırı: Manastır milattan sonra 6. yüzyılda yapılmıştır. Antakyalı St. Simeon 
ömrünün 45 yılını bir sütunun tepesinde yaptırdığı örtülü ve korunaklı   20   geçirmiştir. Bu 
süre Guinness Rekorlar Kitabı’nda yer almıştır. 
Habib Neccar Camii: Bugünkü cami Osmanlı dönemi eseridir. Etrafı medrese odaları ile 
çevrili cami avlusundaki şadırvan 19. yy eseridir. 
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Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven 
mogelijkheden. 
 

1p 13  
A atar 
B götürür 
C koyar 
D sallar 
 

1p 14  
A bunun 
B onun 
C şunun 
 

1p 15  
A doğa 
B kültür 
C sosyal 
D ulaşım 
 

1p 16  
A ait 
B sebep 
C süreç 
D uzak 
 

1p 17  
A anıtta 
B mezarlıkta 
C kilisede 
D medresede 
 

1p 18  
A destandı 
B düştü 
C geldi 
D uygundu 
 

1p 19  
A anlamda 
B kısımda 
C ortamda 
D zamanda 
 

1p 20  
A biçimde 
B barınakta 
C durumda 
D şekilde 
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Tekst 8 
 

Cihan’ın kalbi nerede? 
 

Geçtiğimiz günlerde böbreklerinde aniden şiddetli bir ağrı 
başladığını ifade eden Cihan, “Ağrılarım dayanılamayacak 
dereceye gelmişti. Ben de böbreklerimde taş olduğunu 
düşünerek, Konya Numune Hastanesi'ne gittim. Burada, 
hastalığın kesin teşhisi için ültrasonla inceleme yapıldı” dedi. 
 

Cihan, çektirdiği filmleri götürdüğü doktorun, kendisine kalbinin ve dalağının sağda, 
karaciğerinin ise solda olduğunu söylediğini kaydederek, bunu duyduğunda çok 
şaşırdığını, fakat doktorun korkulacak bir şey olmadığını söylediğinde rahat nefes 
aldığını dile getirdi.  
 
Bu gerçeği öğrenince yıllardır aklındaki bir soru işaretinin açıklığa kavuştuğunu 
vurgulayan Cihan, şunları kaydetti:  
 
“Daha önce elimi göğsümün soluna koyduğum bir gün kalbimin atmadığını sağ tarafa 
koyduğumda ise kalp atışlarımı hissetmiştim. O günden bu yana bu durumdan 
şüpheleniyordum. Bunu arkadaşlarıma ve aileme anlattığımda ise benimle alay 
ediyorlardı. Ancak çektirdiğim ültrasonda bu gerçek ortaya çıktı. Hemşire ve doktorlar da 
bu duruma çok şaşırdı. Herhangi bir rahatsızlığım da yok. Böbrek taşı ağrısıyla geldiğim 
hastanede kalbimin, karaciğerimin ve dalağımın normalden farklı yerde olduğunu 
öğrenince çok şaşırdım.”  
 
Hastane'nin Üroloji Bölümü doktoru Ali Hatay ise Cihan'da görülen duruma milyonda bir 
rastlanıldığını belirterek, doğuştan olan bu durumun düzeltilmesi için herhangi bir 
operasyona gerek olmadığını kaydetti.  
 
Hatay, Cihan'ın böbrek taşlarının alınması için gerçekleştirdikleri ameliyatın oldukça 
başarılı geçtiğini, Cihan'ın bundan sonra da hayatını sağlıklı şekilde sürdürebileceğini 
sözlerine ekledi.  
 
Kalbinin sağda olduğunu 29 yıl sonra anladı.

 
 

1p 21 Waarom ging Cihan naar het ziekenhuis? 
Hij had last van 
A ademhalingsproblemen. 
B duizelingen. 
C hartklachten. 
D pijn in zijn nieren. 
 

1p 22 Waarom namen vrienden en familie hem in de maling? 
A Omdat hij altijd wel ergens pijn had. 
B Omdat hij links zijn hart niet voelde kloppen. 
C Omdat hij niet wist waar zijn blaas zat. 
D Omdat hij vaak darmklachten had. 
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Tekst 9 
 
Korkularınla yüzleş onları yen! 
 
1 ÇOK KALABALIKSA 
Çok kalabalık toplulukların önünde, hatta yanlış yaptığın 
takdirde rezil olacağın ve seninle dalga geçecek olan 
arkadaş grubunun karşısında bir konuşma yapmak seni 
heyecanlandırabilir. Bu son derece olağan ve ortak bir 
duygu,  ama korkman ve bu durumu sorun haline getirmen 
büyük bir hata.  
Nasıl yenmeli: 
Yapman gereken tek şey, sadece kendine güven duyman ve bunun yanında en 
kötüsüne kendini hazırlaman. Eğer başına korktuğun şey gelirse ne olur? 
Ölmezsin ya! Bu sırada, olay anında durumu nasıl koruyabilirim, diye hazırlıklı 
olman, kendini iyi hissetmeni sağlayabilir. Örneğin, insanların yanlış bir şey 
yaptığında sana gülmeleri seni de güldürebilir, öyle değil mi? Sen de kendinle 
dalga geçebilirsin. Bu, dünyanın sonu demek değil ki. Korkma, bu durumda 
hiçbir şey kaybetmez, tersine doğal olduğun için kazanan sen olursun. 
 
2 FARE VARSA 
Bu korkuyu duyanlara ben de aynen katılıyorum. Fare lafını duymak bile insanın 
tüylerinin diken diken olmasına yetiyor. Sesleri, kendilerine mekan olarak 
pislikleri seçmeleri ve hızlı hızlı hareket etmeleriyle şimdi gözümde canlandırdım 
da aslında korkutmaktan çok mide bulandırıyor. 
Nasıl yenmeli: 
Korktuğun hayvan fare değil de, yılan, arı ya da köpek olabilir. Hangisi olursa 
olsun, öncelikle o hayvan ile ilgili birkaç kitap karıştır ve bilgi edin. Sana zarar 
verebilir mi, zehirli mi vs… Fare korkunu yenmek için ise, farenin senden güçsüz 
bir yaratık olduğunu kabul ederek işe başla. Gerçek hayatta da biraz kendine 
güvensen durum daha kolay değil mi? 
 
3 YİNE Mİ SALLANDIK 
O büyük Marmara Depremi’ni nasıl unutabiliriz! Korku, telaş, panik... Ardından 
tüm şehirler sallanmaya başladı, tüm Türkiye korkuya kapıldı. Deprem bölgesi 
bir ülkede yaşadığımız ve her an her şeye hazırlıklı olmamız gerektiği, 
haberlerde ve çeşitli TV programlarında kafamıza vuruldu. İstanbul merkezli bir 
deprem olursa senaryoları yazıldı, falan filan. Birçoğumuz etkisini atlatsak da, bir 
kısmımız hala her sarsıntıyı deprem sanıyor. Hatta bu korku nedeniyle tedavi 
görenler bile var. Bu korkuyu yenmek çok kolay değil biliyoruz, ama deprem 
korkusuyla hayatı kendine zindan etmek de hiç doğru değil doğrusu. 
Nasıl yenmeli: 
Yapman gereken, her korkuyu yenmenin tek yolu olan gerçeği kavraman; 
deprem her an olabilir. Bunun için kendini perişan etmene hiç gerek yok. 
Biliyorsun ki 30 yıl sonra olması da mümkün! Bu günden canını sıkarsan kendini 
boş yere harap edersin. Deprem korkusunun üzerine git. Aklına deprem yerine 
başka şeyler getir. Kendini başka konulara motive et. 
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4 HER YER KARANLIK 
Küçükken kardeşim karanlıktan çok korkar ve ne zaman tuvalete ya da odasına 
gitmesi gerekse, beni de oraya kadar sürüklerdi. Üstüne üstlük korktuğunu da 
hiç kabullenmezdi. Tabii, o artık büyüdü ve hiç korkmuyor, ama bu yaşına 
rağmen aranızda korkanlar olduğunu iyi biliyorum. Utanmaya hiç gerek yok. Ne 
de olsa karanlık, bilinmeyeni çağrıştırır. Ama hala ışıkları ya da odanın kapısını 
kapatmadan yatıyorsan, hatta yatağa girer girmez yorganı başına çekiyorsan 
ayıp yani! 
Nasıl yenmeli: 
Evde kimse olmadığında tüm ışıkları yakmak yerine sadece odanın ışığını 
yakarak işe başla. Ya da ailen evdeyken, bir akşam karanlığı yenme denemeleri 
yap. Işıkları kapalı odaları tek tek gez örneğin. Korktuğun şeyin başına 
gelmediğini, odalardan kimsenin çıkıp senin boğazına yapışmadığını göreceksin. 
Ayrıca ışıklar açık uyumayı da yavaş yavaş bırak! 
 
5 UZMAN GÖRÜŞÜ 
Psikolog Sema Özdemir: “Saçma olduğunu bilmenize rağmen, korkularınızın 
önüne geçemiyorsanız, bu konuda uzmanlardan yardım almalısınız. Fobileri 
tedavi etmenin birçok yöntemi var.” diyor. Eğer kendi kendine korkularınla 
yüzleşmek istiyorsan, yapman gerekenleri ise şöyle sıralıyor: 
1- Nelerin senin için korkutucu özellikler taşıdığını belirle. 
2- Bu durumlarla karşılaştığını düşün ve kafanda bu durumu canlandır. 
3- O anda neler hissedebileceğini anlamaya çalış. 
4- Kendini korumak ve güvenliğini sağlamak için neler yapabileceğini planla. 
5- En kötü ihtimalleri göz önüne alarak birçok senaryo yaz ve her durumda nasıl 
en iyi korunma yöntemleri geliştirebileceğini planla. 
Korkularla bu şekilde yüzleşmek ve planlar yapmak, korktuğumuz durumla 
karşılaştığımızda daha güvenli hareket etmemizi sağlar. Ve onu baş edilmeyen 
bir durum olarak görmekten vazgeçeriz.  
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2p 23 Welke oplossingen horen bij welke angsten?  
Schrijf in de uitwerkbijlage achter het nummer van de angsten de letter van de 
bijbehorende oplossing op.  
 Angsten        Oplossingen 
1 angst bij aardschokken    a lees erover 
2 angst voor muizen      b gedraag je natuurlijk 
3 angst voor spreken in het openbaar c probeer het uit 
4 bang zijn in het donker     d denk aan andere dingen 
 

1p 24 Waar is de schrijver/schrijfster van het artikel zelf ook bang voor? 
A aardschokken 
B het donker 
C muizen 
D spreken in het openbaar 
 

1p 25 Wat is in het algemeen de enige manier om een bepaalde angst te overwinnen 
(punt 3)?  
Je moet in het Turks antwoorden. 
 

1p 26 Wanneer moet je volgens de tekst specialistische hulp zoeken voor je angst 
(punt 5)?  
Als je weet dat je angst onzin is, 
A maar dat voor jezelf niet toe wilt geven. 
B maar je er niet vanaf komt. 
C maar je ermee kunt leven. 
 

1p 27 Wat wordt er bedoeld met ‘korkularınla yüzleş’ (punt 5)? 
A Accepteer je angst. 
B Doe of je angst niet bestaat. 
C Leef je in je angst in. 
D Probeer je eigen angst onzin te vinden. 
E Zeg dat het goed is om angst te hebben. 
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Tekst 10 
 
 
Köy çocukları kitapsız kaldı  
 
Gaziantep'te kütüphane olarak hizmet veren otobüs eskiyince, köy çocukları 
kitapsız kaldı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Aykanat, köy çocuklarının 
kitap okuma gereksinimini karşılamak için bir otobüsle verilen gezici kütüphane 
hizmetinin, otobüsün hurdaya ayrılması nedeniyle 2 yıldan bu yana 
verilemediğini belirtti.  
 
Okumaya meraklı köy çocuklarını kitapsız 
bırakmamak için gezici kütüphane hizmeti verme 
yerine köy okullarının kütüphanelerini 
zenginleştirmeye çalıştıklarını belirten Aykanat, şöyle 
konuştu: “Kimi vatandaşların kütüphanelerinden 
ayıkladıkları kitapları fırına ya da bakkala 
verdiklerine ya da çöpe attıklarına tanık oluyoruz. 
Vatandaşlardan kütüphanelerinden uzaklaştırmayı 
düşündükleri kitapları bize ulaştırmalarını istiyoruz. 
Biz bu kitapları köy okullarının kütüphanelerini 
zenginleştirme çalışmamızda değerlendiririz. Böylece köylerde yaşayan 
çocuklarımızı kütüphane hizmeti için ilçe ya da il merkezine gitmekten 
kurtarabiliriz.”  
 
Mehmet Aykanat, kütüphaneleri zenginleştirme çalışmalarının yanı sıra 
Gaziantep İl Halk Kütüphanesi'nde oluşturdukları “internet odası” ile ücretsiz 
internet hizmeti verdiklerini bildirdi. Yoğun ilgi görmesi üzerine bu hizmeti ilçe 
kütüphanelerinde de vermeye hazırlandıklarını ifade eden Aykanat, bu çalışma 
sayesinde ekonomik olanaksızlık nedeniyle kafelere gidemeyenlerin de internete 
girebileceklerini söyledi. 
 
 

1p 28 Wat is de reden dat de kinderen op het platteland geen boeken meer hebben? 
A De bibliotheekbus is oud en versleten. 
B De gemeente geeft geen subsidie meer. 
C Scholieren gaan nu naar de stad om te lezen. 
D Scholieren internetten liever dan dat ze een boek lezen. 
 

1p 29 Welke bewering(en) is/zijn juist? 
1 Men wil dat dorpskinderen goedkoper boeken kunnen kopen. 
2 Men probeert schoolbibliotheken op het platteland uit te breiden. 
A alleen 1 is juist 
B alleen 2 is juist 
C 1 en 2 zijn beide juist 
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Tekst 11 
 
 

Hollanda artık göç veriyor 
 

Hollanda’nın nüfusu 2004 yılında 34 bin kişilik artışla 16,3 milyona yükseldi. 
1920’den bu yana en düşük artışın yaşandığını açıklayan İstatistik Bürosu, 
Hollanda’dan göç edenlerin sayısının, ülkeye yerleşenlerin 22 binin üstünde 
olduğunu bildirdi. Geçtiğimiz yıl 112 bin kişi Hollanda’yı terkederken, 
yerleşenlerin sayısı ise 90 binde kaldı. Binlerce Hollandalı en başta Kanada 
olmak üzere Yeni Zelanda, Avustralya, Norveç ve İsveç gibi çeşitli ülkelere göç 
etti. 

 
Aile birleşimi yoluyla gelen Türk, 
Faslı, Surinamlı ve Antilli 
sayısında da önemli düşüş 
kaydedildi. 2003 yılında 6700 
olan Türkiye’den yeni gelenlerin 
sayısı 3900’e düştü. 1 Mayıs 
2004 tarihinde Avrupa Birliği’ne 
giren Polonya’dan Hollanda’ya 
göçte ise büyük artış oldu. 
İstatistik Bürosu, Polonyalı 
sayısının 2200’den 4900’e 
yükseldiğini bildirdi. 

 
 

1p 30 Naar welk land emigreren de meeste Nederlanders volgens de tekst? 
A Canada 
B Marokko 
C Turkije 
D Zweden 
 

1p 31 Uit welk land komen volgens de tekst de meeste mensen naar Nederland? 
A Antillen 
B Noorwegen  
C Polen 
D Suriname 
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Tekst 12 
 
Hollandalılar, araçlarının deposunu artık ‘ayçiçek yağı’ ile dolduruyor 
 

1 Mazotun litre fiyatının 1 euronun üstüne çıkması 
marketlere yaradı. Dizel araç sahiplerinin depolarını 
litresini 59 cente aldıkları market yağı ile doldurdukları 
yolundaki haberler ise gümrük memurlarını harekete 
geçirdi. 
 

2 Hayat pahalılığı ile mücadele Hollanda halkını yaratıcı yaptı. Akaryakıt 
fiyatlarına peş peşe gelen zamlarla benzin fiyatlarının hızla 1,5 euroya 
yaklaşması, sürücülerin büyük petrol şirketlerini boykot kampanyası 
başlatmalarına neden olurken, dizel araç sahipleri ise daha ilginç bir protesto 
yöntemine başvurdular. 
 

3 Mazot fiyatlarının 1 euroyu aşmasıyla marketler dizel sürücülerinin uğrak yeri 
oldu. Depolarını mazot yerine litresini 59 cente aldıkları ayçiçek yağı ile dolduran 
araç sahiplerinin “Hem çok kârlı, hem de çevre kirliliğini önlüyor” şeklindeki 
açıklamaları ise bu kez de gümrük memurlarını harekete geçirdi. “Vergisi 
ödenmemiş yakıt kullanmak yasak” diyen gümrük yetkilileri, yollarda yakıt 
kontrollerinin arttırıldığını duyurdular. Cezanın deponun hacmine göre alındığı, 
50 litrelik bir depo için yaklaşık 375 euro para cezası talep edildiği belirtildi. 
 

4 Depolarının ancak dörtte birini ya da yarısını mazotla doldurduklarını anlatan 
ayçiçek yağı kullanıcı sayısının hızla arttığı öğrenildi. Özellikle eski model 
araçların bu alternatif yakıta daha uygun olmasının ikinci el dizel otomobillere de 
ilgiyi arttırdığı belirlendi. Otomobillerine ‘mobil fritöz’ adını takan ‘dizelciler’ “Tek 
sorun kızartma kokusu. Biz alıştık, ama bizimle birlikte aynı yolda seyreden 
araçların sürücülerinin ilk McDonalds’a girdiklerinden eminiz” dediler.
 

1p 32 Wat voor soort auto’s kunnen op zonnebloemolie rijden? 
A auto’s die op benzine rijden 
B auto’s die op diesel rijden 
C auto’s die op LPG rijden 
 

1p 33 Waarom hebben sommige automobilisten liever zonnebloemolie als brandstof? 
A omdat de prijs stabiel is 
B omdat het gemakkelijker is 
C omdat het goedkoper is 
 

1p 34 Mag je in Nederland zomaar zonnebloemolie als brandstof gebruiken (alinea 3)? 
Antwoord met ja of nee. 
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Tekst 13 
 

Depremleri buluttan okuyor 
 
ÖNAY YILMAZ İstanbul 

 
Bundan 31 yıl önce askerliğini yaptığı sırada bulutlarla 
deprem arasında ilişki olduğunu belirleyen Ronald Karel, 
İngiltere'de kurduğu 'Meteodeprem Araştırma Merkezi' ve 
'www.meteoquake.org' adlı web sitesiyle, deprem 
tahmincilerinin en çok ilgisini çeken isimler arasında yer 
alıyor. Karel'in kurduğu merkeze, İngiltere Meteoroloji 
Müdürlüğü ile Eumetsat ve Meteosat uyduları da, bütün 
bulut çeşitlerinin yakından izlenebilmesi için ücretsiz veri 
ve görüntü desteği sağlayacak.  
 
Karel, hedefini, 'Depremleri kısa süre önceden tahmin 
edebilmek ve yerini saptayıp yetkililere haber vererek 

şehir ve kasabaların zamanında boşaltılmasını sağlamak' olarak özetliyor. Karel, bulutlarla 
ilgili gözlemlerini ise şöyle anlatıyor: 
"Deprem bulutları alçak, uzun ve gri renkte iyonize bulutlar. Bulutlar görüldüğü anda uçak 
kaldırılarak incelenecek ve deprem bulutları olup olmadığı anlaşılacak. Deprem bulutları 
diğer bulutlara göre ters yönde ilerliyor. Hızları depremin büyüklüğüyle de ilgili. Yapılan 
çalışmalar özellikle Türkiye ve Avrupa'da deprem beklentisi olan ülkelere yönelik olacak. En 
büyük arzum İstanbul depremini önceden bilebilmek."  
Karel, bulutlarla deprem arasındaki ilk ilişkiyi 27 Mart 1970'te yaşadığı bir olayla anlamış. 
Karel, o olayı şöyle anlatıyor: "Karaköy'de 3 arkadaşla vapura gidiyorduk. Bulutlar kuzeye 
doğru ilerliyordu. Rüzgâr ise ters yönde esiyordu. Bir gün sonra Gediz yerle bir oldu. O gece 
depremlerle hava arasındaki bağı anladım. 1971 Burdur ve Bingöl depremlerini yine böyle 
tahmin ettim."  

 
1p 35 Volgens de tekst heeft Karel in Engeland een onderzoeksbureau opgericht. 

 Schrijf op je antwoordblad de naam hiervan op.  
Je moet in het Turks antwoorden. 
 

1p 36 Wat ziet Karel aan de wolken die volgens hem een aardbeving voorspellen? 
A De wolken drijven met de wind mee. 
B De wolken drijven op grote hoogte. 
C De wolken drijven tegen de wind in. 
D De wolken zijn niet grijs maar wit. 
 

1p 37 Volgens de tekst kreeg Karel na een bepaalde aardbeving belangstelling voor dit 
onderwerp. 

 Schrijf op je antwoordblad op waar die aardbeving was.  
Je moet in het Turks antwoorden. 
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Tekst 14 
 
En çok satılan kitap! 
 
KÜLTÜR SANAT SERVİSİ 
 
1 Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) aylık yayın 
organı Turkishtime dergisi, 2004 yılında Türkiye'nin 
kitabı en çok satan yazarlarını araştırdı. Listenin 
birinci sırasında "Efendi" adlı kitabı 112 bin adet satılan Soner Yalçın yer aldı. 
Derginin en çok kazanan yazarlar listesinde ikinci sıraya "Metal Fırtına" kitabının 
genç yazarları Burak Turna ve Orkun Uçar, üçüncü sıraya ise "Şimdi Düğün 
Zamanı" ile İpek Ongun yerleşti. Kitapları birçok ülkede ödül alan ve "Kar" adlı 
kitabıyla Avrupa ve ABD'de en çok satan kitaplar listesine girmeyi başaran 
Orhan Pamuk, listenin dördüncü sırasında yer aldı. Pamuk'un kitaplarının 2004 
yılındaki satışı 129 binde kaldı. Öte yandan Türkiye'nin en fazla okunan 
yazarlarından Ahmet Altan'ın son kitabı "İçimizde Bir Yer"in 1 milyonluk satış 
rakamına ulaşmasına rağmen, Pamuk'un arkasından beşinci sıraya yerleşmesi 
dikkat çekti.  
Okuma alışkanlığının çok yaygın olmadığı Türkiye'de yaklaşık 2000 adet basılan 
bir kitap, en az 1200 adet satılırsa maliyetini karşılayabiliyor. Geçen yıl Ahmet 
Altan gibi pek çok yazar, daha çok okuyucuya ulaşmak için yapıtlarını "ucuz 
kitap" kampanyalarıyla piyasaya sundu. Ama kampanyaya katılan yayınevleri 
zarar ettiği gibi, yazarlar da diledikleri kâra ulaşamadı. 
 
Yazara yüzde 15 
2 Kitabın satışından elde edilen gelirin yaklaşık yüzde 15'i yazara bırakılıyor. 
Kalan bölümden yüzde 15'i yayınevine, yüzde 40'ı ise dağıtım ve pazarlama 
şirketine verilirken, yüzde 15'i sanayi maliyetlerini karşılıyor. Yüzde 15'i de vergi, 
ilan ve reklam giderlerine harcanıyor. Bu arada korsan kitapların toplam cirosu, 
geçen yıl 200 milyon YTL'ye ulaştı. Bu nedenle kültür yayıncılarının 40 milyon 
YTL kayba uğradığı tahmin ediliyor. 
Türkiye'de kitap yazarak geçinebilen yazarlar arasında Yaşar Kemal, Vedat 
Türkali, Orhan Pamuk, Ayşe Kulin, Soner Yalçın, Buket Uzuner ve Perihan 
Mağden bulunuyor. Bir yazarın yalnızca kitaplarının satışından elde ettiği gelirle 
geçinebilmesi için, yayımlanan kitaplarının en az 50 bin adet satılması gerekiyor. 
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1p 38 Welke van onderstaande titels is volgens de tekst het meest verkocht in 2004? 
A Efendi 
B Kar 
C Metal fırtına 
D Şimdi düğün zamanı 
 

1p 39 Wat is de belangrijkste reden dat er zo weinig boeken worden verkocht in Turkije 
(alinea 1)?  
A Boeken zijn duur. 
B Boeken zijn van slechte kwaliteit. 
C Men leest niet veel. 
D Schrijvers zijn niet erg bekend. 
 

1p 40 Wat willen de schrijvers bereiken met de actie “goedkopere boeken” (alinea 2)? 
A meer boeken schrijven 
B meer boeken verkopen 
C meer lezers bereiken 
 

1p 41 Wie verdient het meeste geld aan de verkoop van een boek? 
A de belastingdienst 
B de boekhandel 
C de schrijver 
D de uitgever 
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Tekst 15 
 
Yolda kitap okumayın! 
 
AYŞEGÜL AYDOĞAN İstanbul 
 
ABD'de 3 ayrı ağrı merkezinin kuruculuğunu yapan, yöntemleriyle 
literatüre giren Türk Doktor Ünal Tutak, 34 yıllık deneyimiyle 
Türkiye'de de kronik ağrı hastalarına şifa dağıtacak. 
Ağrı tedavisinde çığır açan pek çok tedavinin öncü 
uygulayıcılarından olan ve 100 binden fazla hastaya bakan 
Tutak'ın Türkiye'deki ilk merkezi 'Pain Management Services 
İstanbul' adıyla dün Altunizade'de açıldı.  
Klinik açılışında Milliyet'in sorularını yanıtlayan Tutak, toplumun 
yüzde 25-28'inin ağrı çektiğini kaydetti.  
Hastalarının yüzde 70-75'inin bel ağrılarından şikâyet ettiğini 
belirten Tutak, boyun ağrılarının da 2. sırada yer aldığını ifade 
etti. Tutak, ağrı çekenlere şu önerilerde bulundu:  

 
Yolda okumak başı ağrıtır:  
Arabada okumak boynun sallanmasına yol açar. Bu, siniri aşındırır; siniri zorladığınız  zaman 
korkunç bir ağrı başlar, baş ağrılarının en önemli nedenlerinden biridir.  
 
Çömelerek yük kaldırın: 
Yerden öne doğru eğilerek kaldırdığınız 5 kiloluk bir yükün bele bindirdiği yük 350 kiloyu 
bulur. Mutlaka dizleri kırıp çömelerek yük kaldırılmalı.  
 
Miyopların boynu ağrır: 
Gözlük takan kişiler, özellikle miyoplar bir şey okurken gözlüğü burunlarının ucuna doğru 
indirip boyunlarını öne eğerler. O zaman çene boyna yaklaşır, boyun diskleri sıkışır ve sinirler 
üzerindeki baskı, adale sertliğine neden olur. Bundan sonra kollarda karıncalanma ve boyun 
ağrıları başlar. 
 
Geniş koltukta oturun: 
Eğer oturduğunuz koltuk ya da sandalyenin oturma yeri uzun yapılmadıysa ya da sertse 
bacağın arka tarafındaki siyatik siniri üzerine baskı yapar. Bu da bacak ağrılarını ortaya 
çıkarır. Bu nedenle geniş koltuk veya sandalyede oturulmalı. Uzun süre masa başında 
çalışanlar, birkaç dakika ara verip yürümeli.  
 
Bulaşık yıkarken denge sağlayın: 
Ev hanımlarının en önemli bel ağrısı nedeni, bulaşık yıkarken ve yemek yaparken ayakta 
durmaları. Onlara tavsiyemiz lavabonun altındaki kapağı açıp bir ayaklarını oraya koymaları. 
Böylelikle bele fazla yük binmez.
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1p 42 Waar zijn de pijnklinieken van dokter Tutak? 
A in Amerika. 
B in Turkije. 
C zowel in Amerika als in Turkije. 
 

1p 43 Welk soort pijn komt volgens dokter Tutak in Turkije het meest voor? 
A hoofdpijn 
B kniepijn 
C nekpijn 
D rugpijn 
 

1p 44 Waar komen de adviezen van dokter Tutak in het artikel op neer? 
A Doe aan sport. 
B Ga naar een dokter. 
C Gebruik pijnstillers. 
D Let op je houding. 
 

1p 45 Waar moet je volgens dokter Tutak bij tillen op letten? 
A Dat je je hoofd omhoog houdt. 
B Dat je je knieën buigt. 
C Dat je je rug recht houdt. 
D Dat je je voeten bij elkaar houdt. 
 
 
Let op: de laatste vragen van dit examen staan op de volgende pagina. 
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Tekst 16 
 
Konya’da enerji nakil hatları yer altına alınıyor 
 
Meram Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (MEDAŞ) tarafından, Konya kent 
merkezinde enerji nakil hatlarının yer altına alınması çalışmalarında bu yıl içinde 
8 milyon YTL harcandığı bildirildi. 
 
MEDAŞ’tan yapılan yazılı açıklamada, MEDAŞ’ın abonelerine, kaliteli ve 
kesintisiz hizmet sunabilmek, istem dışı arızaları en aza indirebilmek ve elektrik 
hizmetleri alanında modern bir kent için çalışmaların aralıksız sürdürdüğü 
belirtildi. Enerji nakil hatlarının yer altına alınması projesi kapsamında, bir çok 
bölge ve mahallede çalışmaların tamamlandığının ifade edildiği açıklamada, 
bazı yerlerde devam eden nakil hatları çalışmalarında geçen yıl 5 milyon, bu yıl 
ise 8 milyon YTL harcama yapıldığı kaydedildi. 
 
 

1p 46 Schrijf de naam van het energiebedrijf uit de tekst op. (Het mag ook de afkorting 
van de naam van het bedrijf zijn.) 
 

2p 47 Schrijf twee van de drie doelen van de aanleg van het ondergrondse 
elektriciteitsnet op.  
 

1p 48 Hoe lang is men bezig met de aanleg van het ondergrondse elektriciteitsnet, 
volgens de tekst? 
A één jaar 
B twee jaar 
C drie jaar 
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Bronvermelding 
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