Examen VMBO-KB

2008
tijdvak 1
woensdag 21 mei
9.00 - 11.00 uur

Turks CSE KB

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

Dit examen bestaat uit 44 vragen.
Voor dit examen zijn maximaal 47 punten te behalen.
Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen
worden.
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Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het
anders is aangegeven. Als je in het Turks antwoordt, levert dat 0 punten op.

Tekst 1
1p

1

Je wilt baklava kopen die met meel uit het gebied van Harran is bereid.
Æ Bij welke baklavazaak kun je die krijgen?
Schrijf de naam van die baklavazaak op in de uitwerkbijlage.

Türkiye’nin en iyi baklavacıları
Şeker Bayramı öncesi jüri üyelerimize Türkiye’nin en iyi baklavacılarını sorduk.
İMAM ÇAĞDAŞ
Gaziantep’te baklava denince akla gelen ilk
isimlerden. Geçmişi 107 yıllık. İmam Çağdaş
Lokantası, haklı şöhretini uzun yıllardır
koruyor. Ürettikleri baklavanın lezzetinin
Harran ununda ve kullanılan fıstıkta saklı
olduğunu söylüyorlar. Harran Ovası’nda
yetişen ve diğerlerine göre daha sert olan
buğdaydan üretilen un, yufkanın ince
olmasını sağlıyor. Antepfıstığı ise ürün tam
olgunlaşmadan toplanıyor. Böylelikle boz iç denilen fıstık hem daha yağlı ve lezzetli, hem de
tam yeşil oluyor. Yağ da Harran Ovası’ndan alınıyor. İmam Çağdaş’ta kare baklavanın kilosu
18 YTL, havuç ve şöbiyet 20 YTL, fıstık ezme 25 YTL. Uzun Çarşı No: 14, Gaziantep Tel:
(342) 231 26 78
HACIBOZANOĞLU
Hacıbozanoğlu ailesinin 3’üncü kuşağı tarafından işletilen Laleli’deki Hacıbozanoğlu’nun
baklavaları Bahçelievler’deki fabrikalarında üretiliyor. Lezzetinin kaliteli malzeme ve iyi
işçilikten kaynaklandığını söylüyorlar. Hacıbozanoğlu’nun baklavaları 20-22 kattan oluşuyor.
Şirkette uzun yıllar çalışmış ve konularında uzman olan ustalar hamurları incecik açıyor.
Cevizli baklavanın kilosu 15 YTL, fıstıklı baklava 18 YTL ve sütlü nuriye 14 YTL.
Ordu Caddesi No: 279, Laleli/ İstanbul Tel: (212) 518 69 20-21
SEYİDOĞLU
Laleli’de dükkanı olan Gaziantepli Habeş Seyidoğlu’nun baklavaları İstanbul Beylikdüzü’ndeki
fabrikada üretiliyor. Buradan da kent geneline yayılmış mağazalarında satışa sunuluyor.
Baklavaların sırrı un, şeker, yağ, fıstık ve cevizin en kalitelilerini ustaların iyi kullanmasında
saklı. Gaziantepli Habeş Seyidoğlu’nun baklavaları 12 kat hamurdan oluşuyor. Spesyaliteleri
arasında Aloe Vera’lı baklavalar da var. Nasıl yapıldığı meslek sırrı olarak söylenmiyor ama
Aleo Vera’nın sıvısı ya şerbetleme ya da pişirilmeden önce baklavanın içine katılıyor. Aloe
Vera’lı baklavanın kilosu 17 YTL, fındıklı baklava 15 YTL, fıstıklı baklava 18 YTL ve sütlü
nuriye 14 YTL.
Ordu Caddesi No: 287, Laleli/ İstanbul. Tel: (212) 458 24 24
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Tekst 2
1p

2

Welk van onderstaande boeken is humoristisch?
Schrijf de titel van het boek op in de uitwerkbijlage.

1p

3

Welk boek gaat over een jongen zonder vader?
Schrijf de titel van het boek op in de uitwerkbijlage.
Portakal Kız

Cemile

Jostein Gaarder

Orhan Kemal

Çocuklar ve gençler için
kaleme aldığı Sofie'nin Dünyası adlı
kitabıyla felsefeyi popüler hale getiren
Norveçli yazar Jostein Gaarder'ın, yeni
kitabı Portakal Kız okurlarla buluşuyor.
Jostein Gaarder'ın bu defaki kahramanı
15 yaşındaki erkek çocuğu Georg. Bu
delikanlı 11 yıl önce ölen babasının
kendisine yazdığı bir mektubu bulur ve
hayatı sorgulamaya başlar.
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Yaşam mücadelesiyle çok genç
yaşında tanışan Orhan Kemal,
yüreğinde iz bırakan her şeyi edebiyata
aktardı. 'Cemile' de Orhan Kemal'in
hayatından satırlara taşan bir roman.
Arka planda 1934 Adana'sındaki yoksul
bir işçi mahallesinin ve işçilerin ekmek
parası için verdiği mücadelenin
anlatıldığı; güzel Boşnak kızı, işçi
Cemile ile 24 lira 95 kuruş aylığa
mahkûm Kâtip Necati'nin aşk öyküsü.

İki Yabancı Eller Birleşmiş

Kiraz Toplayan Uskumru

Marc Lambron

Ahmet Tangün

Roma’da büyülü bir aşkla başlayıp,
Vietnam’da savaşın cehenneminde
süren etkileyici bir roman.1960 yılı,
Roma... Büyülü bir şehirde, sinemanın
göz kamaştırıcı cazibesinin ağır bastığı
sıcak bir yaz. Modeller, ressamlar,
yönetmenler, aktris ve aktörler,
gazeteciler... Renkli hayatlar...Renkler
arasında kaybolup gidenler... Bir
yıldırım aşkıyla başlıyor herşey....

Herkesin her şey hakkında söyleyecek
çok şeyi olduğu bir dönemden
geçiyoruz. Mikrofon kime uzatılırsa o
konuşuyor. Aşkın ömründen, zayıf
kalmanın kurallarına, gençliğin
sırlarından, mutlu evlilik formüllerine ve
depremin şiddetinden, biçimine kadar
kimsenin bilmediği bir şey yok bu
hayatta. Ahmet Tangün, pop çağının
enformasyon yağmuru altında zorlanan
bizlerle açıktan açığa dalgasını
geçiyor.
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Tekst 3
1p

4

Je wilt weten welk bedrijf door topmensen uit de Turkse zakenwereld als een
ware school voor toekomstige leidinggevenden wordt gezien.
Æ Schrijf de naam van dat bedrijf op.

Türkiye'nin cazip şirketleri...
Nilüfer Gözütok / Capital Dergisi

Şirketlerin başarısı ve imajını liderlere teslim edenler artık en iyi liderin peşindeler. Bu
nedenle, liderleri çekecek niteliklere sahip olmak, şirketlerin vazgeçilmezleri arasındaki yerini
almaya başladı. Bazı şirketler lider geliştirme programları ve sundukları olanaklarla liderler
için olumlu koşullar yaratmaya çalışıyorlar. Bazıları ise ücreti ön plana çıkarıyor. Peki böyle
bir ortamda liderler hangi şirketleri çalışmak için cazip görüyorlar? İşte liderlerin çalışmak
istediği şirketler:
Şirket
GARANTİ
FORD OTOSAN
YAPI KREDİ
THY
SABANCI
DOĞUŞ
ŞİŞECAM
KOÇ
EFES PİLSEN
TÜPRAŞ
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Cazip kılan faktörler
İtibarı yüksek, sektördeki yeri ve imajı sağlam ve insan
kaynaklarına yatırım yapan, kurumsal bir banka olması ilgi çekiyor.
Yükselen ihracat performansı nedeniyle beğeniliyor. Hem yerli hem
yabancı ortağı olması da cazip.
Marka değeri ve şirket kültürü öne çıkıyor. Sektöre getirdiği
yeniliklerle liderliği etkiliyor.
Uluslararası rekabete açık, zorlu bir sektörde çalışmak isteyenlere
cazip geliyor. Şirket gücüyle ilgi çekiyor.
Grup içinde sunulan farklı kariyer olanakları, sosyal sorumluluklara
duyarlı bir kurum olması nedeniyle tercih ediliyor.
İyi kurumsal yönetim konusuna verdiği önem ve profesyonel
yöneticilere insiyatif vermesiyle öne çıkıyor.
Kurumsal yapı ve dünya pazarındaki gücü nedeniyle beğeniliyor.
Büyük organizasyon deneyimi için ideal olarak görülüyor.
Liderler genellikle Koç Holding'i yönetici yetiştiren bir okul olarak
görüyor.
Şirketin büyüme gelişme performansı ve potansiyeli liderlere
heyecan veriyor. Çevik pazarlama politikaları da etkiliyor.
Liderler, özelleştirme sonrasında bölge için böyle önemli ve kritik
şirketin yeniden yapılanmasının içinde bulunmak istiyor.
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1p

5

Welke schrijfster is erop tegen om verschil te maken tussen vrouwelijke en
mannelijke auteurs?
A Buket Uzuner
B İnci Aral
C Nazlı Eray
D Oya Baydar

Yazarın kadını erkeği olmaz!
Aslı Onat

Görüşlerini aldığımız kadın romancılarımıza
seçtikleri konular hakkındaki düşüncelerini
sorduk.
BUKET UZUNER:
- Türkiye dayak yiyen ve töre cinayetlerinde
öldürülen kadınlar konusunda dünya rekoru
kırarken kadın yazarların çoğunlukla kadın
sorunlarından bahsetmelerinden doğal ne
olabilir? Öte yandan erkek yazarlar aşk yazdığında büyük başarı diye lanse
edilirken kadınlar benzer konuları yazınca bu daima kadınsı ve hafif bulunur.
‘Kumral Ada - Mavi Tuna’ ve ‘Gelibolu’ romanlarım son derece siyasi romanlardı.
Onları da aşk romanları diye algılayanlara ben bile yardım edemem tabii.
İNCİ ARAL:
- Toplum olarak siyasetten uzaklaştırıldık zaten. Bu duruma tersinden de
bakabiliriz: Yoğun ve kısır siyasetten hem yazarlar hem okurlar bıktı. Bu nedenle
de insanların bakış açıları dar ve dengeler kurulamıyor sanırım. Ama hayatın her
alanında siyaset var artık; 70'lerdeki gibi kaba siyaset yerine daha incelikli bir
siyaset yapılıyor.
NAZLI ERAY:
- Kadın romancı sayısında azalma olduğunu düşünmüyorum. Edebiyatta bin
adet üretirsiniz ama bunların içinden bir ya da ikisi gerçekten iyi olabilir. Ayrıca
kadın romancı-erkek romancı gibi bir ayrım yapabileceğimizi de sanmıyorum. Bu
ara aşk, ilişkiler ve evlilik konuları moda olduğu için herkes bu tür konulara
yöneliyor zaten.
OYA BAYDAR:
- Bütün alanlarda olduğu gibi romanda da kadın yazarların sayıca
erkeklerden çok daha az oldukları tespitine katılıyorum, ama gerek çok satanlar,
gerekse edebi değer açısından öne çıkan ürünlere bakarsak, kadın romancıların
erkeklerden çok da geride olduklarını söyleyemeyiz. Ancak, edebiyat dışı
gördüğüm, milliyetçi duyguları kaşıyan kitapları ve polisiyeleri bu
değerlendirmenin dışında tutuyorum. Bu konuda erkekler rakipsiz.
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Tekst 5

Eviniz artık kumandanın ucunda
Fransız kökenli Schneider Electric şirketi, "UnIQhome" adını verdiği akıllı ev sistemleri
ile Türkiye’de konut elektrifikasyonu pazarına girdi. Schneider ilk olarak 1890 yılında
Bursa-Mudanya demiryolunun inşasıyla Türkiye’deki faaliyetlerine başlamıştı. Şirket,
şimdi yeni çözümleriyle konutların içindeki elektrik dağıtımını ve ev otomasyonunu da
yapacak.

Şirketin Türkiye Genel Müdürü Turhan Turhangil, AA muhabirine yaptığı açıklamada,
artık birçok şeyin elektrikle kontrol edilmeye başlanmasından dolayı bu pazara
yöneldiklerini söyledi.
Şirket mevcut ürünlerinin yanı sıra anahtar priz, ev otomasyonu ve tesisat malzemesi
ile hızlı bir şekilde konut sektörüne girdi. Turhangil, Türkiye’de ilerleyen yıllarda akıllı
ev sistemlerine olan ilginin daha da artacağını dile getirdi.
Tek bir kumanda ya da cep telefonu ile kontrol
Verilen bilgiye göre, UnIQhome, bir evin elektrik kontrolü gerektiren tüm detaylarının
tek bir kumandayla veya gerekirse cep telefonu ile kontrol altına alınmasını sağlıyor.
Koltuktan kalkmadan sadece tek bir kumanda ile salon perdelerinin kapatılıp sinema
perdelerinin indirilmesi sağlanabilecek ve DVD oynatıcısı çalıştırılabilecek.
Evden uzakta olunduğu zamanlarda önceden programlanan kontrol sistemi ile evin
içerisindeki ışık simülasyonlarıyla ‘evde hayat devam’ ediyor hissi uyandırılabilecek.
Sistem, hırsızlık ve gaz kaçağı gibi alarm durumlarında yine cep telefonu aracılığıyla
ev sahibini uyarabilecek.
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6

Wat maakt Turkije interessant voor de firma Schneider om daar te investeren?
A bestaande handelsbetrekkingen
B de jonge bevolking van Turkije
C de ligging van Turkije
D de stabiliteit van Turkije

1p

7

Waarom wil de firma Schneider zich inzetten voor automatisering in huis volgens
de tekst?
A Er is een groot nieuwbouwproject in Turkije.
B Er is wereldwijd veel vraag naar.
C Je kunt onnoemelijk veel met elektronica.
D Ze hebben al een elektriciteitsnet aangelegd.

2p

8

Er staan in de tekst drie gemakken genoemd van automatisering met een
centrale afstandsbediening.
Æ Schrijf op welke drie gemakken dat zijn.

1p

9

Automatisering maakt je huis ook veiliger.
Æ Schrijf één kort voorbeeld hiervan in de uitwerkbijlage op.
Je mag in het Turks antwoorden.
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Tekst 6

Çocuklar günde 500 kez gülüyor
DURMUŞ SEVİNDİK / ZONGULDAK, (DHA)

5

10

15

20

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Opr.
Dr. İbrahim Aydoğdu, bebeklerin doğar doğmaz içgüdüsel olarak
ağladıklarını ancak ikinci aydan sonra gülümsemeye, altıncı
aydan itibaren ise bunu geliştererek kahkahalar atmaya
başladıklarını belirtti. Dr. Aydoğdu, “Gülerken kalp atışı hızlanır, derin nefes
alınır, beyin tarafından ‘endorfin' denilen kimyasallar salgılanır. Endorfin ise
vücudumuzda gerginliği, ağrıyı azaltır. Gülmek de üzüntü veya öfke gibi bir
boşalma yoludur. Yapılan bir araştırmaya göre insanlar 1950'li yıllarda günde
ortalama 18 dakika gülerken, bu süre günümüzde 6 dakikaya düşmüş
bulunmaktadır. Yetişkinlerin günde ortalama 60, çocukların ise 500 kez güldüğü
ve bir gülüşün ortalama 6 saniye sürdüğü saptanmıştır” dedi.
Gülmenin sosyal ilişkilerde mutluluğu paylaşmak gibi görülebildiğini ancak her
zaman mutluluk ifadesi olmadığını vurgulayan Dr. Aydoğdu, şunları söyledi:
“Gülmek; akıl, duygu ve çevrenin etkisi altındadır. Gerektiğinde bulunduğumuz
yer, zaman ve duruma göre gülme ve gülümsememizi kontrol altında
tutabiliyoruz. Gülerken karşımızdakilere güven verebilir, sevdiğimizi ya da
aşağıladığımızı gösterebiliriz. Gülme eylemi, bir güç belirtisi olarak ortaya
çıkabildiği gibi (rakibini yenen kişi) güçsüzlüğün sonucu olarak da karşımıza
çıkabilir (patronlarına karşı güler yüzlü olmak zorunluluğu gibi). Gülmenin karşıtı
ağlamak mıdır? Bu durum her zaman geçerli değildir. Sevinçli olaylarda gülme
zorunluluğu da yoktur. Örneğin bir yarışmada madalya alan bir sporcu, ulusal
marşları çalınırken ağlayabiliyor. Her ne olursa olsun iyi niyetle, akıl, duygu ve
çevrenin etkisiyle yoğrulmuş bir gülmenin yararı çoktur. Gülmek kendine
güvenmektir, gülmek özgürlüktür, gülmek yaşamaktır.”
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2p

10

Welke van onderstaande beweringen zijn juist en welke zijn onjuist volgens de
tekst?
Kruis in de uitwerkbijlage je keuze aan.
1 Baby’s kunnen na twee maanden hardop lachen.
2 Kinderen lachen meer dan grote mensen.
3 Lachen is een uitingsvorm van emotie.
4 Mensen lachen tegenwoordig vaker dan vroeger.

1p

11

Lachen is niet altijd een blijk van vrolijkheid.
Waarvan is lachen soms ook een uiting volgens de tekst?
A van minachting
B van verdriet
C van vermoeidheid

1p

12

Schrijf het eerste en het laatste woord op van de zin waarin staat wat lachen
voor de mensen betekent (laatste alinea).
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Tekst 7
Diplomalı balıkçılar mahalleye taze balık getirdi
Su ürünleri mühendisi Selin ve Çağdaş Işık çifti birkaç ay önce İstanbul
Kızıltoprak'ta "Kırmızı Balık" ismini verdikleri bir balıkçı dükkanı açtılar. Burada
müşterilerine taze balıkla birlikte bilgi ve lezzetli tarifler de veriyorlar.
Kızıltoprak sakinlerinin bu çalışkan, becerikli ve genç çifte 13 uzun sürmedi.
Alışık olmadıkları kadar bilgili ve becerikli olan bu gençlerle konuşmak için artık
her gün uğramaya başlayan emekliler ve evhanımları bile var. Çünkü onlarla
deniz, balık ve lezzetli tarifler üzerine sohbet etmek gerçekten çok keyifli. Deniz
ve doğa 14 olan 29 yaşındaki Çağdaş ile 27 yaşındaki Selin Işık çifti 10 yıl
önce İstanbul Üniversitesinde tanıştılar. 2000 yılında su ürünleri mühendisi
olarak üniversiteden mezun olduktan sonra İzmir Çandarlı'da levrek yetiştirilen
bir balık çiftliğinde 4 yıl beraber çalıştılar. Çağdaş'ın askere gitmesi üzerine bir
süreliğine 15 . Bu arada evlenmeye de zaman ayırmışlar. Çağdaş, askerden
dönünce aileleri ve arkadaşlarından uzak kalmak istememişler. En iyi bildikleri iş
olan balıkçılığı bu kez İstanbul'da sürdürmeye karar vermişler.
Kızıltoprak'ta açtıkları "Kırmızı Balık''ta alışılagelmiş balıkçılık anlayışının ve
işleyişinin dışına çıkmak istemişler. Uzun süre tazeliği koruyabilmek için pek çok
balıkçının aksine balığın küçük bir kısmını sergiliyor, geri kalanını uygun
derecede dolapta tutarak maksimum 16 sağlıyorlar. Sergilenen az miktarda
balığın da üzeri dış ortamla temas etmeyecek şekilde kapalı tutuluyor. Bunun da
hijyen açısından zorunluluk olduğuna inanıyorlar. Sürekli bulundurdukları
mevsim balıklarından başka, sipariş üzerine her türlü su ürününü müşterilerine
temin ediyorlar. Belli bir bölgede evlere 17 var. Şimdiden pek çok müşterileri
telefonla sipariş vermeyi tercih etmeye başlamış bile ... Bildikleri kadarıyla da su
ürünleri mühendisi olarak bu işi yapan başka kimse yok. "Kırmızı Balık''ta balığın
günlük olarak satılması en önemli özellik ...
Balık satmak zevkli ama iş mesaisi beklediklerinden 18 olmuş ... Çünkü
Çağdaş'ın günlük mesaisi gece saat 03.00'te başlıyor. Gün doğmadan evden
çıkıp Kumkapı'daki Su Ürünleri Hali'ne gidiyor. Balığı dükkana getirişi, haldeki
balık çeşidine, o anki piyasa koşullarına göre saat 08.00 - 10.00'u buluyor.
Ondan sonra da satış başlıyor. Akşam saat 20.00 - 21.00'e kadar da devam
ediyor. Mümkün olduğu kadar balığı o gün bitirmeye çalışıyorlar. Günlük balık
satmak istedikleri için şimdilik oldukça düşük miktarda satış yapıyorlar. Bu da
tüm türlerin toplamı 19 vurulursa 30-40 kg gibi bir miktar yapıyor. Dükkanda
şu an için ağırlıklı olarak çinekop, hamsi, istavrit ve palamut gibi mevsim
balıkları var. Alternatif olarak levrek ve çuprayı da bulundurmayı tercih ediyorlar.
Balık yemeyi çok seven çift, mümkün olduğu kadar da çok 20 . Su ürünleri
açısından zengin bir ülkede yaşasak da maalesef balık tüketimi çok düşük. Balık
yeme alışkanlığı ve kültürü küçük yaşlarda edinilmekte, bu görev de annelere
düşüyor.
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Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven
mogelijkheden.
1p

1p

1p

1p

1p

1p

1p

1p

13
A
B
C
D

alışmaları
bakmaları
satmaları
vermeleri

A
B
C
D

bilimi
hayranı
sahibi
ürünleri

A
B
C
D

ayrılmışlar
birleşmişler
güçlenmişler
kapanmışlar

A
B
C
D

büyüklüğü
miktarı
satışı
tazeliği

A
B
C
D

bilgileri de
ihtiyaçları da
reklamları da
servisleri de

A
B
C
D

hızlı
kolay
yavaş
zor

A
B
C
D

karaya
kasaya
kiloya
paraya

A
B
C
D

bakıyor
satıyor
savuruyor
tüketiyor

14

15

16

17

18

19

20
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Tekst 8
1p

21

John Lennon neden gitarı bırakmak istemiş?
A Bu enstrümanı önceleri sevemedi.
B İyi bir yeteneği yoktu.
C İyi çalmak için çok zaman gerektiriyordu.
D Öğretecek kimse yoktu.

1p

22

Door wiens uitspraak is John Lennon doorgegaan met gitaar spelen?
Schrijf de naam van die persoon op in de uitwerkbijlage.

Neredeyse gitarı bırakıyormuş
Beatles'ın efsane ismi John Lennon'ın sadece 2 ders aldıktan sonra gitardan
vazgeçmek istediği ortaya çıktı. BBC'ye konuşan, Lennon'ın okul yıllarındaki
grup arkadaşı Colin Hanton, ünlü müzisyenin bugüne kadar bilinmeyen ilginç
bir sırrını açıkladı. Grupta davul çalan Hanton, Lennon'ın Eric Griffiths'le
birlikte gitar çalmayı öğrenmeyi gerçekten denediklerini, ancak 2 ciddi dersin
ardından bu enstrümanı çok zor bulduklarını söyledi.
Hanton'a göre Lennon, "Bu enstrümanı düzgün çalmak için sonsuza kadar zaman
gerekiyor" diyerek gitardan vazgeçmek istedi.
"O zamanlar sadece okul grubunda çalışıyorduk. Herhangi birimizin gelecek ve
yeteneklerimizin farkında olduğunu sanmıyorum" diyen Hanton, John Lennon'ı gitarı
bırakmamaya ikna eden kişinin, herkesin bir enstrüman çalacağını ispat eden 'skiffle'
ustası Lonnie Donegan olduğunu söyledi. Donegan'ın "Üç akor ve ortalığı sallayacak
bir ritm yeter" sözlerinden çok etkilenen Lennon ve Griffiths o gece yeteneğin çok da
önemli olmadığını anlayarak gitarı bırakma düşüncesinden vazgeçmiş.
Tüm zamanların en iyi grupları arasında yer alan Beatles'ın 'ağır topu' Lennon'ın
imzasını taşıyan bir çok şarkı 60'larda tüm dünya listelerinde zirveye oturmuştu.
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Tekst 9
1p

23

In de tekst worden vijf goedkope steden genoemd.
Æ Schrijf de namen van twee van die steden op in de uitwerkbijlage.

1p

24

Wat is de duurste stad van de wereld volgens het laatste onderzoek?
Schrijf de naam van die stad op in de uitwerkbijlage.

Dünyanın en pahalı kentleri
“The Economist Intelligence Unit” (EIU) tarafından, dolar bazında mal ve hizmet
fiyatları üzerinden hesaplanan bir araştırma yapıldı. Bu araştırmaya göre,
Japonya'nın başkenti Tokyo 14 yıldır dünyanın en pahalı şehri olarak zirvede
bulunuyordu.
130 şehir arasında yapılan araştırmada, 2005'te dünyanın en pahalı kentinin
Norveç'in başkenti Oslo olduğu bildirildi. Araştırmada Oslo'yu Tokyo takip ederken,
ilk beşe giren diğer pahalı kentlerin İzlanda'nın başkenti Reykjavik, Japonya'nın
Osaka kenti ile Fransa'nın başkenti Paris olduğu açıklandı.
Bu kentleri ise Danimarka'nın başkenti Kopenhag, İngiltere'nin başkenti Londra,
İsviçre'nin Zürih ve Cenevre kentleri ile Finlandiya'nın başkenti Helsinki izledi.
Güney Kore'nin başkenti Seul'ün 13. ve Çin'e bağlı Hong Kong'un 14. sırada olduğu
araştırmada İstanbul, dünyanın en pahalı kentleri arasında 48. sırada yer aldı.
ABD'den 17 kentin bulunduğu listede New York 27., Chicago ve Los Angeles 35.,
San Francisco 40. olurken, Kanada'dan Montreal ve Vancouver kentleri 43. sırayı
paylaştı.
EIU'nun araştırmasında, listenin en altında yer alan ucuz 5 kentin de İran'ın başkenti
Tahran, Filipinler'in başkenti Manila, Pakistan'ın Karaçi kenti, Hindistan'ın Mumbai
kenti ile Paraguay'ın Asuncion kenti olduğu kaydedildi.
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Tekst 10

'Kayıp Dünya' bulundu
Endonezya'da Foja Dağları yakınlarındaki bir ormanda, daha önce
bilinmeyen onlarca kuş, kelebek, kurbağa ve çeşitli ağaç türlerine ev
sahipliği yapan bir bölge keşfedildi.
1

Bilim adamları, Endonezya'daki tropik bir ormanda, daha önce bilinmeyen
onlarca kuş, kelebek, kurbağa ve bitki türüne ev sahipliği yapan bir 'Kayıp
Dünya' buldular. Burası, Endonezyalı, Amerikalı ve Avustralyalıların oluşturduğu
bir ekip tarafından bulundu. Foja Dağları yakınlarındaki ormanda buldukları kuş
türlerinin yanı sıra, 20'den fazla yeni kurbağa türü, 4 kelebek türü ile şimdiye
kadar görülmemiş palmiyelerin de yer aldığı yeni bitki türleri de var.

2

Efsane gibiydi...
Ekibin bulduğu kuşlardan biri, 19. yüzyılda Yeni Gine'deki avcıların tarif ettiği
ancak şimdiye kadar nerede yaşadığı keşfedilemeyen "Berlepsch'in 6 Telli
Cennet Kuşu". Erkeğinin kafasında her biri 10 santim uzunluğunda 6 güzel tüy
bulunduğu için kuşa bu adın verildiği belirtiliyor. Sadece yerli halkın bildiği,
yüzünde parlak turuncu bir yama bulunan, bal yiyen yeni bir kuş türü de
keşfedilenler arasında.
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3

'Daha çok var'
Araştırma ekibi, daha önce Endonezya'da hiç görülmemiş bir Ağaç Kangurusu
da buldu. Uzmanlar, daha yüksek yerlerde başka yeni kanguru türlerinin de
yaşadığını tahmin ediyorlar.
Washington'daki Uluslararası Koruma adlı kuruluşun başkan yardımcısı Bruce
Beehler, buranın büyük ihtimalle, Asya'daki bozulmamış en büyük tropikal orman
olduğunu söyledi. Beehler, ormanı sadece yüzeysel olarak araştırdıklarını, bu yıl
içinde başka uzmanlarla tekrar ormana döneceklerini söyledi.

4

Yerliler girmiyordu
Foja dağ etrafında yaşayan yerli insanların, Lüksemburg büyüklüğündeki bu el
değmemiş bölgeye girmeye cesaret edemediklerini söyledikleri bildirildi.

1p

25

Wat is ontdekt bij de verloren wereld?
A alleen nieuwe boomsoorten
B alleen nieuwe diersoorten
C zowel nieuwe boomsoorten als nieuwe diersoorten

1p

26

In wat voor soort gebied zijn de ontdekkingen gedaan?
A in een bos
B in een gebergte
C in een moeras

1p

27

Wat wordt er in de tekst bedoeld met ‘kayıp dünya’?
A een geheimzinnige wereld
B een niet meer bestaande wereld
C een nog niet ontdekte wereld
D een verzonnen wereld

1p

28

Wat verwachten de onderzoekers bij een volgend onderzoek te vinden
(alinea 3)?
A nieuwe soorten kangoeroes
B nieuwe soorten klimplanten
C nieuwe soorten palmbomen
D nieuwe soorten schildpadden
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Tekst 11
Cep telefonsuzluk stres yapıyor!
Cep telefonu sahiplerinin, uzun süre telefonlarından
ayrı kalınca stres ve endişeye kapılabildiği belirtildi.
İngiltere'de yapılan bir araştırma, cep telefonu
kullananların yüzde 90'ının saatte en az bir kere
telefonunu kullandığını ortaya çıkardı.
Araştırmaya göre, beş telefon kullanıcısından
dördü, telefonu uzun süre elinin altında değilse kendini rahatsız ve huzursuz
hissettiğini söyledi. Kullanıcıların yüzde 84'ü de, telefonunu gözünün önünden
ayırmıyor.
Araştırmaya katılanların yüzde 60'ı, cep telefonunu kaybetmenin cüzdan ya da ev
anahtarını kaybetmekten daha kötü olacağını düşünüyor.
Doktor David Nott, araştırma sonuçlarını değerlendirirken, ''İnsanlar cep
telefonlarını canlı varlık gibi algılamaya başlıyor. Çünkü telefon dostluk anlamına
geliyor'' dedi.
Araştırma, bir internet sitesinde 2 bin kişi arasında yapıldı.

1p

29

Hoe gaan Engelsen volgens het onderzoek met hun gsm om?
A Ze hebben hun gsm altijd onder handbereik.
B Ze houden meer van hun gsm dan van hun partner.
C Ze kopen om de zes maanden een nieuwe gsm.
D Ze zetten hun gsm nooit uit.

1p

30

Hoeveel procent van de mensen vindt het erger om hun gsm te verliezen dan
hun portemonnee?
Schrijf het percentage op in de uitwerkbijlage.

1p

31

Waarom gaan de mensen hun mobiele telefoon als een levend wezen zien?
Omdat
A hij vriendschap betekent.
B hij waardevol en duur is.
C men opnames met geluid kan maken.
D ze weinig vrienden hebben.
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Tekst 12
HENÜZ 13 YAŞINDA
Kastamonu'nun İnebolu İlçesi'nde babaannesinin
yanında kalan 13 yaşındaki Arzu, 2 küçük kardeşinin
geçimini sağlamaya çalışıyor.
İnebolu'nun Göçgün Köyü'nde Arzu (13), Volkan (9) ve Hasret (7) Kolcu
kardeşlerin babaları Mustafa Kolcu, 2 yıl önce bir suçtan 15 yıl ağır hapis
cezasına çarptırıldı. Anneleri Saniye Kolcu da cezaevine giren eşinden
boşandıktan sonra 3 çocuğunu köyde babaanne ve dedelerinin yanına bırakıp
başkasıyla evlenerek Tosya İlçesi'ne yerleşti. Anne ve babalarından ayrı düşen
çocuklar, köyden de ayrılarak, babaanne ve dedeleriyle birlikte İnebolu'ya
yerleştiler.
İnebolu M Tipi Kapalı Cezaevi'nde kalan Mustafa Kolcu, maddi durumları iyi
olmayan babaannesi ve dedelerinin yanında kalan çocuklarına satmaları için
yaptığı el işlerini göndermeye başladı. İnebolu Atatürk İlköğretim Okulu 5. sınıf
öğrencisi Arzu Kolcu, babasının boncuklarla yaptığı el işlerini ilçe pazarında
satıyor. Aynı okulda okuyan kardeşleri 2. sınıf öğrencisi Volkan ve 1. sınıf
öğrencisi Hasret'in okul masraflarını da karşılamaya çalışıyor.
Babaannesi ve dedesinin hasta olduğunu belirten Arzu, “Babam cezaevine
düşünce annem de bizi terk etti. Hasta babaannem ve dedemle kaldık.
Kardeşlerime bakmak zorundayım” dedi.
İnebolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın da Kolcu kardeşlere
yardımda bulunduğu öğrenildi.

1p

32

Waarom kunnen de grootouders niet voor Arzu en haar broertje en zusje
zorgen?
A Ze zijn arm en blind.
B Ze zijn arm en doof.
C Ze zijn arm en ziek.

1p

33

Wat verkoopt Arzu op de markt?
A papieren zakdoekjes
B rode rozen
C spullen die haar vader maakt

1p

34

Van wie krijgen Arzu en haar broertje en zusje enige financiële hulp?
A hulpinstanties
B hun moeder
C hun school
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Tekst 13

Kula evleri
Manisa’nın Kula İlçesi'ndeki tarihi evler, restore
edilerek butik otel haline dönüştürülecek. Kula
Belediye Başkanı Halil Gülcü, ilçenin geleceğinin
turizmde olduğunu belirterek, turizme yönelik
projelere ağırlık verdiklerini söyledi. Kula evlerinin
18. yüzyıldan beri ayakta durduğunu, geçmişin
mimari özelliklerini günümüze taşıdıklarını dile
getiren Gülcü, şöyle konuştu:
"Kula anıt kent özelliği taşıyor. Tarihi ve kültürel
değer taşıyan evlerimizi en kısa zamanda aslına
uygun restore ettirip 8-10 odalı butik otel haline
getirmeyi planlıyoruz. Kula'da böyle 2 bin 400 ev
var. Bunların 800'ü tescilli ve koruma altında. Bu
otellerdeki eşyalar da 200 yıl önce kullanılan orjinal
eşyalar olacak. Evlerin restorasyonu için projeler
hazırladık. Proje maliyetlerini, Tarihi Kentler Birliği
karşıladı. İlk etapta Zabunlar, Beyler ve Göldeliler
evleri restore edilecek."

1p

35

Wat gaat men van de oude huizen van Kula maken?
A hotels
B internaten
C musea
D restaurants

1p

36

Wat voor meubilair komt er in de huizen te staan?
A eeuwenoude meubels
B kunststof meubels
C nagemaakte ‘oude’ meubels

1p

37

Er zullen drie huizen als eerste gerestaureerd worden.
Æ Schrijf de naam van één van de drie huizen op.
Je moet in het Turks antwoorden.

1p

38

Door wie is het project bekostigd?
A door de gemeente Kula
B door de gemeente Manisa
C door de nieuwe eigenaars van de huizen
D door de vereniging van oude stadswoningen

800013-1-730o

18

lees verder ►►►

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.

Tekst 14

İlkbaharın ipuçları
Yeni sezon koleksiyonlarının tanıtıldığı
podyumlarda renklerden en çok beyaz dikkati
çekti. Bol kesimli pantolonlar, büyük çantalar ve
dolgu topuklu ayakkabılar da çok beğenildi.
Yeni sezon gardırobunuzdaki eski görünümlü giysileri yok edebilirsiniz.
İlkbaharın yaklaşmasıyla beraber vitrinleri yeni ve modern koleksiyonlar
süsleyecek. Markası ne olursa olsun koleksiyonlarda hakim renk, tartışmasız
beyaz. Elbiseler, gömlekler, etekler, ayakkabılar, çantalar ve takılar hep bu
renkte. Şimdi düz ve sade hatlar moda. Koleksiyonlarda beyaz dışında
çingene pembesinden elektrik mavisi, petrol yeşili ve mora kadar geniş bir
renk yelpazesi de göze çarpıyor.
Yeni sezonda elbisenin de değişik modellerine tanık oluyoruz. Sadece
hangisinin size uyacağına karar vermeniz gerek.
Pantolonlar iki sınıfa ayrılıyor. Bileğin üzerinde biten uzun dar modeller ve
Marlene Dietrich tarzı uzun bol kesimler. Her tarza uygun iki parçalı takımlar
da dikkat çekiyor.
Koleksiyonlardaki romantizm ise gömlek ve elbiselerin kenarlarında kullanılan
dantellerden açığa çıkıyor.
Yeni sezonda büyük çantalar ağırlıkta olsa da, çapraz takılan ya da elde
taşınan minik çantalar da karşımıza çıkıyor. Ayakkabılarda rugan, tahta ve
metalik modeller ön planda. Özellikle ahşap dolgu topuklar dikkat çekiyor.
Sallantılı bilezikler, kemerler, şapkalar ve iri plastik güneş gözlükleri
podyumlarda göze çarpan aksesuarlar.
1p

39

Wat is volgens het artikel de modekleur van het nieuwe seizoen?
A geel
B rood
C wit
D zwart

1p

40

Welke broekspijpen zijn het komende seizoen erg in?
A broekspijpen met plooiranden
B verscheurde broekspijpen
C korte en strakke broekspijpen
D lange en wijde broekspijpen

1p

41

Waaruit blijkt dat de nieuwe mode romantisch is?
A de dikte van de hakken
B de grootte van de tasjes
C de kanten randjes aan de kleding
D het soort ceinturen
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Tekst 15

Çiçek fiyatları sevgililerin elini yakacak!
Soğuk havanın olumsuz etkilediği çiçek piyasasında, Sevgililer
Günü’ne doğru yüzde 50’nin üzerinde fiyat artışı olacağı belirtiliyor.
Kayseri’de çiçek seraları bulunan işletmenin müdürü Oktay Maraşlı,
soğuk havanın üretim planlarında aksamalara yol açtığını, ısınma
maliyetlerini artırdığını belirtti.
Tüm bu etkenlere, Sevgililer Günü öncesi iç piyasadaki talep ve ihracattaki artışın
eklenmesiyle fiyat artışlarının yaşanmaya başladığını kaydeden Maraşlı, önümüzdeki
günlerde artışın yüzde 50’nin üzerine çıkmasının beklendiğini söyledi.
Bir dal gül 10 YTL
Gülün dal fiyatının şu an kalite ve cinsine göre 5-10 YTL, orkidenin 75-150 YTL
arasında satıldığını ifade eden Maraşlı, şunları söyledi: ‘Soğuk hava, çiçek üretimini
geciktiriyor, ürün zamanında yetişmiyor. Özellikle Akdeniz bölgesindeki çiçek
yetiştiricileri bu dönemde ihracat ağırlıklı çalışıyor. Sevgililer Günü öncesi iç piyasada
da canlanma yaşanınca bu kez arz, talebi karşılayamaz hale geldi. Soğuktan
kaynaklanan maliyet artışlarına, yoğun talep de eklenince fiyatlardaki artış
kaçınılmaz oluyor.’ Maraşlı, tüm bu gelişmelere karşın, sevgilileri memnun edecek
değişik renk ve çeşitte çiçek hazırladıklarını anlattı. Laleler ise her zaman çok
beğeniliyor. Kırmızı, beyaz, sarı, pembe, somon, krem ve kahverengi renkte güller
yetiştirilebildiğini ancak, kimyasal yöntemler kullanarak mavi ve yeşil
renkte güller de üretebildiklerini dile getiren Maraşlı, sevgiliye dışarı
ülkelerden özel orkideler getirttiklerini kaydetti.
Oktay Maraşlı, kırmızı gülün ‘seni seviyorum’, beyaz gülün
‘benimle evlenir misin?’, sarı gülün ‘sevgi’, pembe gülün ‘gönlüm
sende’, orkidenin ise ´mağrur ve gurur´ anlamları taşıdığını belirterek,
satışların yüzde 80’inin kırmızı güle olmasının beklendiğini sözlerine
ekledi.
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1p

42

Waardoor is de kostprijs van bloemen gestegen?
A door buitenlandse vraag
B door extra stookkosten
C door Valentijnsdag

1p

43

Welke bloemen kan men niet kweken, maar moet men invoeren volgens de
tekst?
A orchideeën
B rozen
C tulpen

2p

44

Welke kleur rozen hoort bij welke betekenis volgens de tekst?
Schrijf in de uitwerkbijlage achter de kleuren de bijbehorende betekenis.
Kleur
Betekenis
1 geel
a Ik hou van jou.
2 rood
b Mijn hart is bij jou.
3 roze
c Wil je met me trouwen?
4 wit
d liefde

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.
800013-1-730o
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